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Șl
viața ceferiștilor

Cerințele 6porite ale tuturor ra
murilor economiei naționale, în 
plină dezvoltare, au determinat ca 
în 1963 volumul mărfurilor trans
portate pe calea ferată să depă
șească nivelul prevăzut pentru 
sfîrșitul planului șesenal. Datorită 
îmbunătățirii indicilor de utilizare 
a materialului rulant, timpul din
tre două încărcări succesive ale 
vagonului de marfă s-a redus 
anul trecut cu aproape două zile 
față de 1950. Folosirea locomoti
velor Diesel electrice a dus la 
î mbunătățirea indicilor transpor- 
turilor feroviare : viteza comer
cială a trenurilor de marfă a 
sporit cu 50 la sută în compara
ție cu garniturile tractate de lo
comotivele cu aburi, tonajul lor 
mediu a crescut cu 35 la sută, iar 
cheltuielile de remorcate au scă
zut cu 63,9 la sută.

★
Lucrătorii Direcției regionale 

C.F.R.-Cluj se situează pe pțimul 
loc În întrecerea pe țara dintre 
unitățile feroviare pentru realiza
rea indicatorilor de tone expe
diate. De la începutul anului, ce
feriștii clujeni au expediat cu 
peste un sfert de milion tone 
mărfuri în plus față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

★
La Depoul de locomotive 

C.F.R. Oradea, planul de produc
ție exprimat în kilometri s-a rea- 

‘ lizat de la 1 ianuarie pînă acum 
în proporție de 112 la sută. Rc- 
morcare a 152 trenuri cu 
supratonaj a permis eliberarea a 
25 garnituri de tren care ar fi fost 
necesare pe o distanță similară 
cu cea dintre Oradea și Arad.

★
Complexul și stațiile C.F.R. din 

Valea Jiului au extins în acest an 
transportul cărbunelui cu vagoane 
de mare capacitate și în același 
timp au redus simțitor durata de 
încărcare și descărcare. In conse
cință, tonajul trenurilor de marfă 
a crescut cu peste 7 la sută, trans- 
portîndu-se în plus 50 000 tone 
de mărfuri.

Dorobanțu Ion din anul III D 
strungari de la Școala profesio

nală „Electromagnetica" din 
Capitală este fruntaș la învăță
tură avînd numai note de 8, 9 

și 10. Și la practică în cadrul 
uzinei, el lucrează cu aceeași 

pasiune
Foto: O PLECAN

si răspunderile lui

este 70 la sută din cei 650 de șoferi care mun
cesc la autobaza din Pitești sînt tineri (în pri
mul și în al doilea an de conducere). Ei n-au 
o experiență prea inare în meserie și tocmai de 
aceea se impune ca pregătirea lor să fie perma
nent îmbogățită. De acest lucru a ținut seama 
și conducerea autobazei. Pe baza indicațiilor pri- 
D.G.T.A. au fost organizate atît la sediul auto.. 
la< coloane, mai multe cursuri de ridicare a cali-

■ ficării obligatorii pentru toți șoferii.

Iln acțiunea de ridicare a calificării șoferilor a fost atras 
și cabinetul tehnic. Pe baza unui plan stabilit de conducerea 
autobazei în colaborare cu comitetul sindicatului și organi-

Izațig U.T.M. se țin lunar conferințe, simpozioane și convor- £ 
biri ■ pe diferite probleme tehnice cu mecanicii și șoferii. 
Multe dintre aceste conferințe și simpozioane, fiind urmate 9

Ide demonstrații practice, au fost apreciate de cursanți pen- g 
tru modul accesibil și interesant în care le transmit nu- „ 
meroase cunoștințe tehnice. Deosebit de folositoare pentru g

I șoferi au fost conferințele și demonstrațiile practice cu te-1 
mele „Revizia tehnică a unei mașini" și „Aprinderea și car- 
burația motorului SR ținute în autobază de Ștefan |

9 Dumitru și Stoian Florea. i
O inițiativă bună în această privință a avut-o și comitetul 

U.T.M. pe autobază. Acesta a consultat tinerii asupra pro- 
Iblemelor tehnice care îi interesează mai mult și cu ajutorul 

inginerilor, tehnicienilor, economiștilor s-a făcut un plan de 
expuneri.
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• Cele aproape 100 de brigăzi 
științifice din regiunea Ploiești, din 
care fac parte circa 4 000 de profe
sori, învățători, ingineri, juriști, me
dici, au vizitat de la începutul aces
tui an numeroase sate, cu care pri
lej au dat răspuns la mai mult de 
2 200 de întrebări ale colectiviștilor 
în legătură cu diverse probleme pri
vind producția agricolă, știința și 
cultura.

șui* din Cluj s-a luat inițiativa de a 
se organiza lunar „Ziua cabinetului 
tehnic". Cu acest prilej ingineri și 
alți specialiști, țin conferințe despre 
organizarea producției precum și re
cenzii ale unor cărți și reviste de 
specialitate, la care iau parte munci
tori, tehnicieni și ingineri, inovatori 
din cadrul fabricii.

colectiv din cadrul Fabricii 
din Timișoara a realizat o 

de compoziție specială, care

• Un 
„Azur** 
vopsea 
aplicată pe părțile din tablă a auto
vehiculelor, împiedică transmiterea 
zgomotelor provocate de vibrații. 
Experimentat cu succes, noul produs 
va fi realiza: anul acesta în produc
ție de serie.

• La Fabrica de trie. jș,

• în școlile de hortiviticultură din 
Diosig, de zootehnie din Șimleu Sil«* 
vaniei și de culturi mari din Salonta, 
prin grija Consiliului agricol regio
nal, au fost organizate cursuri spe
ciale cu durata de 6—7 zile, care 
au fost urmate de peste 1 500 briga
dieri din gospodăriile agricole colec
tive ale regiunii. De cîteva zile, la 
Stațiunea experimentală agricolă 
Oradea a început un cura la care 
participă brigadieri legumicoli din 
30 de gospodării colective.

Consfătuirea legumicultorilor din Banat
TIMIȘOARA (de la 

corespondentul nostru). 
— Joi, la Arad, a avut 
loc consfătuirea legumi
cultorilor din regiunea 
Banat, la care au par
ticipat brigadieri legu
micultori, președinți de 
G.A.C., membri ai sec
ției horticole a consiliu
lui agricol regional, 
precum și reprezentanți 
ai unităților contractan
te. Cu această ocazie, au 
fost scoase în evidență 
rezultatele obținute anul 
trecut de gospodăriile 
colective din regiune în 
sporirea producției de

legume fi eerz 
precum și remîiri
Uzate din acest sector. 
Printre pospodtriîle 
fruntașe în dezvoltarea 
legumicultura, cu o ex
periență bună, au fost 
amintite cele din Doro
banți, Macea, Tomantic. 
In cuvîntul lor partici- 
panții au arătat cum s-a 
organizat munca în sec
torul legumicol din a- 
ceste unități, cum s-a 
făcut retribuția muncii 
în funcție de producții
le obținute; cum s-au a- 
les cele mai bune soiuri 
de legume ca și metode-

ile n

Un nou ansamblu artistic

I In fața a peste 450 de spectatori (munci
tori din Combinatul de îngrășăminte-Piatra 
Neamț, de la Uzina de fire și fibre sintetice- 
Săvinești, colectiviști din satele vecine) tînă- 
rul ansamblu artistic al combinatului nostru 
a prezentat primul său spectacol.

Multe din numerele acestui spectacol-con- 
cert intitulat „Ne e dragă tinerețea" s-au 
bucurat de o caldă apreciere. Au fost aplau
date cîntecele „Dor fără cale întoarsă" și „Doi 
ochi frumoși" interpretate de ing. Anton Vir- 
giliu, „Morărița* interpretat de surorile Ba
dea, cupletul „Călătorie cu bucluc", prezen
tat de maistrul electrician loan Tistu și or
chestra de muzică ușoară (dirijor Sile Nenita)'.

Pentru viitor, ansamblul își propune să 
prezinte spectacole și la căminele culturale, 
precum și la cluburile altor unități socialiste 
din raza raionului și orașului Piatra Neamț. 
Primul popas al turneului a fost făcut în 
mijlocul colectiviștilor din satul Talpa,

IORDACHE MIHAIL 
tehnician

Brigada de turnă
tori condusă de tînă- 
rul Ilie David de la 
Uzinele „Timpuri 
Noi" din Capitală, 
execută piese com
plexe : chiulase, ci
lindri pentru locomo
tive Diesel-electrice, 
pompe etc. Anul tre
cut ca a avut rezultate 
bune în muncă, lună 
de lună, păstrîndu-și 
titlul de evidențiat în 
întrecerea socialistă. 
In mod deosebit bri
gada s-a remarcat 
prin succesele obți
nute în îmbunătățirea 
calității produselor.

începutul anului i-a 
găsit pe Ilie David, 
Alexandru Sîrbu, Tă- 
nase David și pe cei
lalți turnători din 
brigada lor adop^înd , 
un nou procedeu de 
folosire a miezului la 
chiulase. Soluția re
fractară de pe mie
zul metalic nu putea 
înlătura răcirea brus
că a fontei turnate. 
De aceea 
crăpături sau alte de
fecte chiar la primele 
operații de prelucrare. 
Soluția refractară 
(compusă din grafit, 
praf de cocs, man-

gal, apă și argilă) a 
fost înlocuită cu un 
strat de nisip „Vă

leni" aplicat pe miez.
Procedeul c sim

plu : se înmoaie mie
zul în ulei de in, apoi 
i se aplică un strat de 
nisip și se usucă.

Trecînd de la faza 
dc experimentări, la 
aplicarea practică în 
producție, calitatea a- 
cestor repere s-a îm
bunătățit ' 
Turnătorii din bri
gada lui Hie David 
nu au mai primit nici 
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reșterea coeficientului de utilizare a parcului auto" —■), » 
contribuit la generalizarea metodelor bune, la înlăturarea g 

yr deficiențe. Astfel de expuneri au constituit punctul de | 
Ținerilor. « 
discuția | 
lirică și S 

\,u respectau programul ae între- ™ 
abateri de la disciplina de pro- I 
țită de explicarea concretă a ne- i 

atitudinea lor, i-a ajutat pe « 
procedează bine, șă se inte- ■

După cum se vede, la sediul autobazei s-au întreprins ac- » 
țiuni interesante pentru educarea șoferilor, pentru ridicarea g 
calificării lor. Ne-am fi așteptat însă ca aceeași preocupare ■ 

................................................................................................. !

I
I
I

PROGRAMA ȘCOLARA j

Alcătuite cu exemple din autobază, aceste referate (amin
tim cîteva din ele : „Disciplina în muncă — factor hotărîtor 
în îndeplinirea sarcinilor de plan", „Căile realizării unui 

ț de cost cît mai scăzut pe tonă și kilometru parcurs", 
,Creșterea coeficientului de utilizare a parcului auto" —),

apăreau
simțitor.

După

■ unor deficiențe. ____  ... . , __________ ___ ..
plecare pentru numeroase discuții despre munca tinerilor.

Intr-o adunare generală U.T.M. â fost pusă în (

Iutemiștilor atitudinea tinerilor Ion Macăle, Ion Mitică și 
Aurelian Munteanu care nu respectau programul de între
ținere a mașinilor, aveau c' _ - •

Iducție. Critica făcută, însoțită de explicarea concretă 
ajunsurilor pe care le provoca atitudinea lor, i-a ajutat pe 
acești tineri să înțeleagă că nu 1 
greze în disciplina muncii.

calificării .... _
să întîlnim și la coloanele autobazei, unde își desfășoară ac
tivitatea majoritatea șoferilor.

A. POPESCU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Argeș

(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru reducerea 
consumului de cocs

în atelierul II montaj motoare, 
ele la Uzina de mașini electrice 
din Capitală, tînărui vopsitor 
Petre Cristea verifică calitatea 
unor piese ieșite de la cuptorul 

de uscare cu iniraroșii.

Premierea unor
îiliitc realizate 

dc sludenți
La prima consfătuire pe țară 

a cinecluburilor studențești 
organizată la Predeal de Uniu
nea Asociațiilor Studenților, în 
colaborare cu Asociația cineaș
tilor din R. P. Romînă au fost 
acordate distincții unor filme 
realizate de studenți. Premiul 
I a fost atribuit, filmului „Jur
nal studențesc" turnat de stu
denții clujeni, premiul pentru 
cel mai bun scenariu filmului 
...Jurnal de vacanță" al cine- 
clubului din centrul universi
tar București, iar premiul 
pentru cea mai bună imagine, 
studenților timișoreni pentru 
filmul „Stadionul 1 Mai“.

Ne aflăm pe coridoarele Școlii de șoferi nr. 1 din Bucu- « 
rești. Tinerii care peste cîteva luni vor fi „oamenii de la g 
volan". înving acum emoțiile examenelor. Ivan Gheorghe | 
din clasa H., șeful clasei, nu vrea să fie mai prejos decît . 
Nicolae Tiulete care, pînă la el, a obținut cele mai bune H 
note din serie — „foarte bine" — și la conducere și la me- a 
canică. Orest Tcaciuc, Stelian Nedelcu și mulți alții stăpî- ■ 
nesc de asemenea, temeinic, cunoștințele predate.

Piesele înșirate pe masă — subansamble ale motoarelor B 
— le sînt bine cunoscute. Vorbesc despre fiecare dintre ele ■ 
cu multă competență. Acesta este rezultatul muncii perse- g 

Iverente de zi cu zi la orele de curs, în atelierele și sălile 9 
de practică ale școlii.

ctii'P» . +ol-i

Ibuie, 
bine 

c
Iperiență 

cluderea
TVT n

Irate pe pereții 
dar pretutindei

____ _ t — 4-1

(Organizația 
bună măsură

I..... .
I

La furnalele din țară insu- 
flarea gagului metan se face 
după o metodă elaborată de 
specialiști ai Institutului de 
cercetări metalurgice. In urma 
aplicării acestui procedeu ori
ginal se obține o reducere în
semnată a consumului de cocs 
metalurgic pe tona de fontă 
elaborată.

Preocupîndu-se de reduce
rea consumului de cocs la cu
bilou și realizarea de econo
mii în turnătorii, specialiști 
din Ministerul Industriei Me
talurgice și întreprinderi au 
obținut prin introducerea u- 
nor noi metode un consum de 
cocs de 8—12 la sută, față de 
16 la sută, cît este consumul 
mediu. La Uzinele „Electropu- 
tere" din Craiova, de exem
plu, unde s-a introdus un re
cuperator 
cubiloului, 
a putut fi

A

(Agurpres)

dicilindric în coșul 
consumul de cocs 

redus la 8 la sută.

(Agcrpres)

I
I

Dacă sub raport tehnic școala este înzestrată cu tot ce tre- g 
' ' , dacă — de asemenea — desfășurarea cursurilor este s 

organizată, ea are totuși prea puțin în vedere educa- ® 
rea cetățenească a viitorului șofer.

O analiză sumară a programei analitice duce la o con- a 
cluzie surprinzătoare: nu este prevăzută măcar o oră de » 
educație cetățenească, deși, la drept vorbind, o anumită ex- g 
periență ar trebui să îndrume organele tutelare la in- 0 

ie în programa de învăță- w 
că numai fotografiile înși- g 

Să nu faci așa !“ — nescris 8

I
— să suplinească prin activitatea sa ■ 
programei analitice. La conferința I 
st apreciate adunările organizațiilor» 

t teme variate : disci- g 
lecțiilor predate, frec- | 
ș.a.

activitate nu a însoțit și nu a avut ritmul m 
fost bogată de la primele zile ale școlii. O g 
timp a rămas în urmă : ’pînă s-a constituit ” 

"au fost in- s 
săptămîni, | 

sfîrșit s-au inițiat acțiunile despre ® 
vorbeam. Comitetul raional U. T. M., care în- q 

organizațiile U. T. M. de la această școală g 
l să tragă concluziile folositoare pentru ac- ® 
viitoarelor serii de elevi. Să se asigure, prin grija g 

sa, ca organizațiile U.T.M. să desfășoare încă din primele g 
de cursuri o inuncă susținută pentru educarea viitorilor •

.— șoferia trebuie dublată de o g 
iro a+î+ snhaln rîf si instrnrtnrii “

i

unei asemenea discipline în programa de învăță- 
mînt. Ne gîridim, printre altele, < “

■,'i școlii, cu acel : „Să nu faci așa !“ — nescris 
leni prezent — înfățișînd accidente, nu pot sa

tisface cerințele de educație.
~ ‘ ‘ ‘ 1 U.T.M. din școală a încercat, e drept — și în

1 a reușit — să suplinească prin activitatea sa 
această neprevedere ai___  ‘ ’"’ ’ " '
raională U.T.M. au fost apreciate adunările organizațiilor 
de bază U.T.M. în care s-au dezbătut teme variate : disci
plina în școală, însușirea temeinică a 1 
vența, unele comportări ale elevilor ș.a.

Dar această activitate nu a însoțit și nu a avut ritmul 
cursurilor. N-a f ............ .......................I bună parte din timp a rămas în urmă : --------- --------------

I organizația U.T.M., pînă cînd membrii birourilor au fost in- 
struîți, pînă s-a planificat munca, au trecut 
luni și abia spre 
care 
drumn

I _
Iar trebui 

tivitatea 1

I£«, v,a
zile de __ 
șoferi.

Meserie a răspunderilor
I înaltă ținută morală pe care atît școala cît și instructorii
I ei. cît și organizația U.T.M' trebuie să o sădească neconte

nit, iar tînărul șofer să o dobîndească.J ROMUT.US Z AII ART A
smw anxast zssKao 3&31

iNii
antia de zăpadă, 
care a îmbrăcat de 
mai bine de două 
luni cîmpia bănă
țeană, lucea în a- 
ceasta dimineață 
de februarie sub 

fulgerarea cîtorva raze de 
soare.

De jur împrejur, pe toată în
tinderea, nici un semn de pri

măvara. Coloana de mercur 
a termometrului din ușa porta
rului de la sediul gospodăriei 
colective din Macea, a înțepe
nit undeva sub zero. Și totuși 
aci, în Macea, la început de 
februarie, primăvara a venit 
la întîlnire. Au adus-o, în în
cercuirea iernii, pe 80.000 de 
metri patrați de pămînt, hărni
cia și priceperea colectiviștilor.

Am fost la această întîlnire 
împreună cu Petre Țuplea, 
noul tehnician hortiviticol (care 
la cei 19 ani ai lui a devenit 
un tovarăș din conducere), cu 
grădinarii Mihail Pecicanu, Pa
vel Angheluș, Pavel Dan, cu 

Fritz Iosif, secretarul organiza
ției U.T.M. de la brigada a V-a, 
cu aproape 200 de colectiviști 
— cel mal mulțl dintre el ti
neri. (Este un obicei Încetățe
nit aci să mergi să vezi, să aill

LMIR
La Predeal, Înainte de concurs...

experiența brigăzii vecine). Lo
cul întîlnirii — poiana de din
colo de parc. La adăpostul co
pacilor au iost ridicate opt uria
șe curți cu îngrăditură înaltă 
și deasă. Îndărătul gardurilor — 
primăvara este la ea acasă. 
Cînd pășești pragul ești tentat 
chiar să-ți scuturi picioarele de 
zăpadă.

Este trecut de nouă, și cu 
geamurile ridicate răsadnițele 
trimit în atmosferă vălătuci de 
aburi. La brigada a 111-a e 
zor mare. Dumitru Henț, loan 
Pilan, Gheorghe Crișan, udă, 
așează rame noi pe o platfor
mă preîncălzită. Mihai Pecica
nu dă explicații.

— Aci, pe 300 de metri per 
trați, roșiile au fost însămînța- 
te la 27 ianuarie...

Sub sticlă, plantele viguroa
se — la plus 16 grade, așa cum 
indică termometrele culcate 
printre rînduri — s-au și des
făcut în două frunze. Sînt „ar
gumentele concrete" care înso
țesc explicațiile brigadierului.

— La 17 ianuarie am început 
să amenajăm primele paturi 
calde. Bine au mai lucrat ti
nerii!

— Știm, eu adanvi tot guno
iul de pe la grajduri/ chiar și

a-

îe de Irigare, folosirea 
_ : 'T: A: : ; 3 ■ : A - 
. ■ . . *• 
rit H a-«
vorbii epoî pe lerf des
pre măsurile ce trebme 
să fie luate de toate h- 
nitățile în vederea rea
lizării sarcinilor prevă
zute în planul de pro
ducție pe acest an. Prin
tre acestea amintim: 
stabilirea sortimentelor 
în fiecare unitate, folo
sirea intensivă a răsad
nițelor, producerea ră
sadurilor de calitate, 
irigarea grădinilor în 
scopul producerii de le
gume și zarzavaturi în 
sortimente cît mai bo
gate și în cantități- spo
rite în acest an.

Noutăți de Ia 
Agenția O.N.T. 

„Caipați"-Ploiești
Dintr-o convorbire avută de 

corespondentul ziarului nostru 
pentru regiunea Ploiești cu 
tov. Carp Constantinescu, șe
ful serviciului circulație tu
ristică de pe lingă Agenția 
O.N.T. „Carpați" din orașul 
Ploiești, aflăm că de la înce
putul anului și pînă acum 
peste 11 000 de turiști au vizi
tat orașul Ploiești și multe din 
obiectivele turistice ale Văii 
Prahovei. Dintre aceștia
proape 1 000 sînt tineri colec
tiviști din comunele și satele 
raioanelor R. Sărat’și Mizil. 
Un mare număr de partid- 
panți la cercurile de învăță
mânt politic U.T.M, „Să ne cu
noaștem patria" au vizitat în 
zilele de iarnă Muzeul Dof- 
tana, Muzeul Peleș, Monu
mentul eroilor patriei, Muzeul 
militar și Muzeul Grigore A71- 
tipa din București, orașul Plo
iești precum și o 
construcții ridicate 
gimului nostru ______
popular. In scopul îmbogățirii 
cunoștințelor cei aproape 60 
de ghizi ai Agenției O.N.T. au. 
urmat cursuri de specializare. 
La aceste cursuri au ținut ex
puneri lectori de la cabinetul 
regional de partid, Muzeul de 
istorie a orașului și regiunii 
Ploiești, profesori de istorie, 
geografie, limba și literatura 
romînă. Ghizii și-au putut ast
fel îmbogăți și mai m/ult cu
noștințele atît de necesare în 
activitatea lor. Tot ca o nou
tate se înscrie și faptul că în 
cadrul Agenției O.N.T. „Car
pați" Ploiești au mai sosit două 
noi autocare iar la Sinaia 4 
microbuze pentru transportul 
turiștilor la Cota 1400.

seamă de 
în anii re- 
democrat-

CU PRIM A VAR A
pe cel repartizat nouă... remar
că cu ton cam înciudat Pavel 
Șiclovan.

— Apoi nu aveți de ce vă su
păra. Cine se scoală mai de 
dimineață...

— Ce de dimineață, că în 
zori cînd ajungeam la grajduri, 
ai voștri plecau deja cu căru
țele pline.

Pecicanu a continuat să ex
plice liniștit că primele paturi 
calde le-au făcut ceva mai groa
se decît de obicei (peste 80 
cm) pentru a înlătura orice risc 
de îngheț. Că la două zile după 
răsărire au făcut — cu apă în
călzită — primul udat; că acum 
au paturi gata pregătite pen
tru a însămînța încă 600 me
tri patrați de roșii. Fa dus apoi 
la casa pompei. Le-a explicat 
cum a bătut în pămînt. pînă la 
stratul de apă freatică, cele trei 
țevi ale sorburilor de la pompă.

Oaspeții au privit și ascultat 
totul cu atenție și — cu un 
,„hai noroc" scurt au plecat 
spre curtea brigăzii vecine. Pri
cina „necazului" lor am ailal-o 
la răsadnițele lor, unde colec
tiviștii, zorind să-l ajungă pe 
cel din brigada a IlI-a cu ame
najatul paturilor, așteptau cu 
emoție ivirea peste negrul

mraniței a colțului verde al pri
melor răsaduri de roșii. Briga
da a IlI-a le-a luat-o cu ceva îna
inte și au de ce fi necăjiți. La 
brigada întîi însă, Pavel Dan 
nu te lasă pînă nuri vezi răsa
durile de ardei care au întrecut 
pe cele de roșii. Pavel Anghe- 
luși, grădinarul de la a V-a, e 
foarte mîndru de răsadurile lui 
de conopidă.

■ Un stup uriaș de harnice al
bine — iată imaginea celor 
80 000 metri patrați ai teritoriu
lui primăverii în această frigu
roasă zi de februarie. Zeci de 
căruțe și sănii aduc gunoiul de 
la fermele de animale. Sute de 
colectiviști amenajează platfor
me de preîncălzire, paturile cal
de ale răsadnițelor, seamănă 
sămînța iarovizată, udă plante
le, pregătesc mașinile pentru 
ghivecele nutritive, rostuiesc 
prelatele uriașe de material 
plastic sub care „se vor forța" 
roșiile. In șoproane sînt stivui
te noile lăzi care vor duce pe 
piețe și dincolo de hotarele ță 
rii fructul mugurului acestei pri
măveri — roșiile timpurii de 
Macea.

In fiecare dimineață, Țuplea, 
cu băscuța lui de fost elev, în
fundată zdravăn pe cap, tre-

cînd printre șirul lung de răsa
duri, întocmește „buletinele pri
măverii".

Torentul primăverii s-a pornit.
Pe zi ce trece, întrecerea so

cialistă dintre brigăzi este tot 
mai vie. Organizațiile U.T.M. de 
brigadă au obiective precise. 
Acum transportarea la sere a 
celor 460 de vagoane de gunoi 
de grajd și mobilizarea tineri
lor la lucrările de amenajare a 
paturilor calde. In curînd va 
sosi și examenul cel mare — 
pregătirea cu cele 48 de ma
șini, în maximum 10 zile, a 
6 000 000 ghivece nutritive.

Din buletinele lui Țuplea re
zultă că Iruntași sînt colectiviș
tii din brigada a IlI-a, cîștîgă* 
torii întrecerii din anul 1963, 
cînd de pe 21 de hectare au 
obținut o producție în valoare 
de peste 2 000 000 lei. Dar pînă 
se va coace fructul mugurului 
de acum, colectiviștii din bri
gada a Il-a, ca și din celelalte 
brigăzi, au vreme să-și schim
be locul în întrecere.

In încercuirea iernii aspre, pe 
80 000 metri patrați de pămînt, 
hărnicia și priceperea colecti
viștilor din Macea au adus pri
măvara la întîlnire în februarie.

ION ȘERBU



CARP RR POPULARIZARE A
Autorul lucrării „In labora

torul vieții, A. V. Dokukin 
prilejuiește cititorilor întâlni
rea cu activitatea laboratoru
lui vieții, cu enzimele — for
țele motrice ale metabolismu
lui, după expresia sa, cu sur
sele de energie ale organis
mului și cu întregul mecanism 
biochimic care ne dă viață și 
care se desfășoară necontenit 
și neobosit, după anumite legi, 
pe care biochimiștii le studi
ază și cunoscindu-Ie le folo
sesc în interesul omului.

Citind broșura avem prilejul 
nu numai să ne însușim cu
noștințele noi de biochimie 
dar să și parcurgem un text 
atrăgător, prin comparații, 
imagini plastice, izbutite, po
vestiri din istoria dezvoltării 
științei și tehnicii.

Apele mărilor și oceanelor 
tăinuiesc nesfîrșite bogății. A- 
utorul lucrării „Comorile o- 
ceanului planetar", M. Gh. An- 
drieș> ne invită la o călătorie 
în lumea acestui tezaur ne
bănuit, călăuzindu-ne pașii 
șpre cele mai profunde abisuri 
oceanice, spre largul apelor ori 
spre zonele litorale ale mări
lor, peste tot unde tăcerea un

delor ascunde comori utile 
oamenilor, rezerve nesfîrșite 
de bogății.

Destinată îndeosebi cititoru
lui de la sate, broșura „Pie
trele din cer" de I. M. Ștefan 
înfățișează pe înțelesul oricui 
adevărul științific despre me
teoriți, arătând care e originea 
„pietrelor cerești". Scrisă 
cursiv și atent, bogat ilustra
tă, broșura se citește cu folos 
și interes.

Cunoscînd o dezvoltare ex
trem de rapidă, tehnica tele
comenzilor a pătruns în cele 
mai diferite domenii ale ac
tivității omului. In mine, în 
fabrici, în instalațiile petroli
ere, în aviație, astronautică, 
peste tot, pe tot cuprinsul pla
netei noastre mii și mii de in
stalații de telecomandă de cele 
mai diferite tipuri îndeplinesc 
operații complexe ajutând pe 
om fie în producție, fie în 
munca de studii și cercetare. 
Pentru stadiul la care a a- 
juns societatea în prezent și 
pentru ritmul intens al vieții 

'omului modern, mijloacele de 
telecomandă reprezintă un 
element de cea mai mare im
portanță. Broșura „Telecoman

dai de I. Boghițoiu prezintă 
maselor largi de cititori ele
mente de bază ale tehnicii 
telecomenzilor, precum și 
unele din realizările mai im
portante din acest domeniu.

In broșura „P-eanimarea", 
prof. univ. I. Țurai explică în 
ce constă ansamblul de măsuri 
care se iau în cazurile de 
comă sau boli grave, pentru 
reactivarea corpului omenesc, 
care poate fi readus la viață 
prin intervenții rapide și po
trivite. Cititorul are prilejul, 
parcurgînd broșura, să ia cu
noștință cu o seamă de ca
zuri desprinse din practica 
curentă a autorului, cînd me
todele de reanimare aplicate 
bolnavilor au fost încununate 
de succes.

In paginile broșurii „O teo
rie care a uimit lumea", au
torul, Corneliu Eftimie își 
propune să discute în linii ge
nerale conținutul fizic de idei 
al teoriei relativității, precum 
și unele dintre consecințele ei 
importante. Accentul este pus 
îndeosebi pe modificările pe 
care teoria relativității le-a 
impus în reprezentările noa
stre despre spațiu și timp.

Activitate 
cinefilă 

la Craiova
CRAIOVA (De la corespon

dentul nostru). — în sala ci
nematografului Central din 
Craiova, în prezența a peste 
600 de spectatori s-a desfășurat 
o dimineață a prietenilor filmu-? 
lui, dedicată creației cunoscu
tului regizor sovietic Serghei 
Eisenstein, Despre opera cine
matografică a marelui regizor a 
vorbit Petre Dragu, secretar li
terar al Teatrului Național din 
Craiova. A urmat apoi prezen
tarea documentarului „Eisen
stein" și filmul artistic „Cruci
șătorul Potemkin", Această ma
nifestare constituie începutul 
unui ciclu de acțiuni asemănă
toare, organizate de întreprin
derea regională cinematografică 
Oltenia și Asociația cineaștilor 
din R.P.R. In luna februarie, vor 
avea loc încă 3 dimineți ale 
prietenilor filmului, una dedica
tă tradițiilor filmului românesc, 
iar celelalte două cunoscuților 
actori Charlie Chaplin și Jean 
Gabin.

Aspect de la clasa de pian a Școlii populare de artă din Brașov.
Foto: N. STELOR1AM

Sentimentul brimăoerii
O aud foșnind.

simt cum îmi acoperă inima, cum 
îmi tulbură sîngele,

aspră și fragedă, 
amară șl dulce.

O aud și salcîmii...
își îndreaptă spatele amorțit, se întind, 

își mișcă brațele noduroase, puternice
pînă ce le troznesc încheieturile,

se scutură de fulgii albi ai somnului...
O aud șl oamenii, soarele, casele.
O aud șl steagurile agitîndu-se, frenetice, 
toate o aud.
Lumea e o imensă ureche aplecată 

spre ea...

Orizont dobrogean

ziua orașului
Ferestrele se deschid una după sita,
Cerul e limpede, limpede, limpede.
Ca o oglindă venețiană e cerul,

ovală, înrămată în șiruri fumurii de cocori: 
oamenii se privesc în ea, își văd 
inima

și Ii se pare că inima lor seamănă
cu o boabă de grîu uriașă și roșie...

O aud foșnind, o aud, 
alerg desculț pe chnp și ploaia ei 

îmi udă tălpile.
Toată țara aleargă cu mine pe cîmp ; 

cîmpul se dilată ca să încapă 
atitea mîini dornice să atingă, să mîngîla 
părul acela verde al primăverii...

Acesta este orașul... De la un capăt la altul 
îl colindă luminile
(ca niște numeroase și intime sărbători), 
De la un capăt la altul 
cineva a întins brațe mari, 
viguroase
care-n strîngerea lor ne cuprind 
încălzindu-ne ;
De la un capăt la altul 
galopează ritmul sonor și fecund ca al inimii 
(poate-al inimii) 
împlinind răsuflarea orașului...

...Copiii au văzut un film cu greviști
iar seara își cercetează cu gravitate părinții...
Mai aproape de tata e bine ;
și tata e cald
și tata e poate erou...
și, poate, a fost împușcat... Tăticule, 
de ce coșul fabricilor e negru ? 
și sîngele roșu ?
și cerul albastru ?
și pămîntul sărat ?
Tăticule, te-am văzut în film 
unde mureai, ca să trăiești; 
e-adevărat ?. _

O auzim, o ascultăm, sîntem alături 
țărani, zidari, oțelari, pionieri, 
toți inundați

de flacăra limpede — a zorilor, 
întîmpinînd-o la răsărit.

Săruturi
E-ndrăgostit de noi înaltul 
91 ne sărută eu lumini; 
cu valuri ne sărută marea, 
cu scoici de aur și delfini.

Cu păsări ne sărută vîntul 
și mii de aripi ne cuprind.
Sărutul șesurilor, griul, 
ne arde coapsele foșnind.

E arcul unei guri, orbita 
pe care-n univers plutim; 
stea roșie, sărutul nostru 
se-aprinde-n tot ce făurim.

★

★

Aerul e liber suspendat în alb.
Oameni fluierînd deschid porțile în întâmpinarea zorilor, 
Cîmpul se zguduie din temelii la auzul pașilor lor,
Vîntul le răscolește în zăpezi siluetele.
Și porțile, porțile iar se deschid
Și umbra lor se desenează puternic pe zare ;
Trec oamenii prin orizontul cîmpiei
De atîta puritate-n văzduh, de așa claritate-n ninsoare. 
Stăruie un dor de pașii lor în cîmpie.
încă puțin și voi auzi
Ritmuri lucrînd delirant în această dimineață târzie.
Trec oamenii bocănind cu cizme-nghețate
înnobilînd cu statura, patru, hotarele vîntului,
Aerul e liber suspendat în alb,
Oameni au pătruns în dimineața lui, pămîntul.

GRIGORE ARBORE

Cwîntul

GEORGE IARIN

>4 I
r

a o zi după ce s-a 
întors cu două pre
mii de la Oberhau
sen pentru fermecă
toarea sa miniatură 
despre evoluția mij
loacelor de comuni

cație, realizată la cererea UNESCO, 
cineastul nostru a prezentat publi
cului bucureștean fantezia-poem 
„Pași spre lună".

Tabloul creației sale se comple
tează. Avînd încă multe de spus 
în genul care l-a consacrat și i-a 
adus consacrarea — desenul ani
mat — regizorul caută să-și extin
dă ingeniozitatea și în filmul cu 
actori, domeniu cu legi oarecum 
fixe chiar atunci cînd, pretinzînd 
dărîmarea unor convenții, instau
rează, în fapt, altele noi.

încercările lui Gopo au plecat de 
la o împrospătare a- formulei cla
sice, „pantomima", ca să ajungă, 
cu „Pași spre lună" la o curajoasă 
și în genere izbutită, tendință de 
a înnoi însuși conținutul, obiectul 
filmului jucat. Dacă „S-a furat o 
bombă", cu cele cîteva momente 
atingînd valori clasice omagiate 
ori parodiate, susținea o temă fi
lozofică și socială majoră dar cu 
mijloace — unele — minore (ca 
efecte, îndeosebi), „Pași spre lună11 
realizează un echilibru mai armo
nios între formula artistică și in
tenția tematică. Menținîndu-și am
biția de a se dispensa de cuvîntul 
abuziv folosit pe ecran, Gopo face 
ca noua sa pantomimă să ne pară 
mai justificată, izvorînd firesc din

Dimineața oamenii împrăștie de pe străzi 
întunericul,
Mașinile fulgeră zvelte,
și troleibuzele,
și tramvaiele,
pe străzile luminate de oameni;
și soarele —» oaspete drag —
sosește apoi și-ncălzește, pe drumul știut, luminat.

...Pe aici au căzut bombe... Din cer
pe aici au căzut bombe... (Am scos, după ani 
de la temelia clădirilor
cărămizi sfîrtecate, rănite...). Niște păsări urlau 
și scuipau întuneric și frig
(oamenii tremurau — vara — în adăposturi ; 
soarele de pe stradă fugise),
Un copil alerga pe trotuar, și, 
ciudat;
Ucigînd clădirile și oamenii, 
(bombele — sătule poate de moarte) 
pe copil l-au iertat...

Trăiesc, pe sfrăzile-acestea 
bucuria-ntîlnirii continui cu mine ;
cu oamenii mei minunați ce se dărule-ntregi
în prieteneasca strîngere de mină (așa cum se dăruie-o 
atingerea uneltelor de creație, zilnice) 
cu adolescența reîmprospătată de tei 
și de parcuri 
și de muzică (aseară-n tramvai 
se vorbea despre Brahms) 
și cu cineva pe care încă nu-1 cunosc șl car*» 
mă urmărește de-aproape 
îndrăgostit...

Orașu-n amiază, e un cîntec de dragoste 
Muncitorii se-ntorc de la lucru 
Și arbori-tribune, solemn îi petrec, 
în scurgerea pașilor lor e-o istorie 
și-n ochii lor mîndri 
de stăpînl ai orașului 
e orașul Întreg...

NTCOLAE COCHINESCU

Se desprindeau, prelung,
Dintr-un sărut
Cu tinerețe ritmul să-și îmbete 
Și se-ntîlneau din nou,
Din timp în timp
Ca-n zbor fierbinte — gemene comete.

Stăruitor culorile ardeau
în alb expediate-ntr-o rotire — 
Parcă păduri adinei se-nmlădiau, 
Parcă o mare fremăta-n neștire, 
Pînă în ropot zvelt, aerian 
Păsări subțiri incendiau înaltul;

Parcă se-mbrățișează zări cu zări 
Apropiindu-1 unul lingă altul...

MARIANA FILIMON

Piersicii pămîntului din jur 
încă nu se înstelau în roz, 
omul dormea undeva sub cer 
și mi se părea frumos.

Cred că era obosit de muncă 
arase ogorul, zidise-un palat. 
Vîntul de aprilie parcă-ar fi fost 
pornit din adîncul pieptului lat.

Apoi el se trezi uimit
cu dulci culori în iriși tresărind 
și îi păru miracol, cum — din vis 
a auzit copacii înflorind.

OVIDIU GENARU

CRONICA CINEMATOGRAFICA
convenția pe care o face creatorul 
cu spectatorul.

De data aceasta ni se propune 
o imaginară incursiune în istorie 
și legendă, pe o temă precisă : 
evoluția năzuinței omenirii de a 
se înălța spre tărîmuri necunos
cute, evoluție păstrînd, deopotri
vă, planul purei fantezii și dome
niul — dramatic — al luptei pen
tru adevărul științific. îmbinarea 
e deseori arbitrară, alături de per
sonaje reale apar mituri însufle
țite, simboluri plăsmuite de fan
tezia sau mistica unor popoare. Se 
oferă spectatorului (nu întotdeau
na selectiv, singurul criteriu fiind 
tangența biologică ori spirituală 
cu zborul : demonul — liliac sau 
balonul cu aer cald, Cupidon cel 
șăgalnic și studiile genialului Da 
Vinci) o enciclopedie — quasi- 
științifică, îmbinare de omagiu 
adus gîndirii înaintate și de satiri
zare a spiritului fanatic retrograd, 
de zîmbet față de naivitățile 
(literare ori istorice) bine inten
ționate, sau de recunoștință față 
de lupta științifică perseverentă, 
eroică, ce a pregătit mărețul act 
al cuceririi Cosmosului în zilele 
noastre.

Varietatea intențiilor autorului 
a presupus up stil 
cărcat, baroc, descifrat mai gi 
la prima „lectură cinematografică' 
de spectatorul nefamiliarizat 
istoria și literatura apocrifă.

oarecum în-
;reu

cu

Filmul Iui Gopo cîștigă însă 
considerabil, la o a doua vizio
nare, cînd, depășind efortul iden
tificărilor te lași în voia fanteziei 
și umorului cineastului. Pentru că 
„Pași spre lună", mai mult decît 
oricare din fabulele sale cu inter
pret! (eu aș spune singura) îl tră
dează pe desenatorul inventiv și 
spiritual, creatorul sclipitoarelor 
filme animate care i-au adus pre
stigiul artistic mondial. Istoria 
zborului e o crestomație ilustrată, 
culegere de capitole științifice și 
de legende fantastice, o suită de 
desene puse în scenă cu vervă de 
un cineast care are geniul minia
turilor, al „genului scurt". Filmu
lui jucat, mecanism complex, greoi, 
cu o tradiție a narațiunii echili
brate, de largă respirație, Gopo îi 
aduce nervul și spontaneitatea 
scurt-metrajului. Nu refuzul cu- 
vîntului — refuz uneori ostenta- 
tativ creînd manieră acolo unde 
putea fi ingeniozitate — definește 
originalitatea filmelor jucate ale 
lui Gopo. Ci această fuzionare a 
mijloacelor suple ale fanteziei ani
mate, cu gravitatea (pe care re
gizorul n-o va lua în serios și bine 
face) a construcției lucide. Fuzio
nare care, după o mai temeinică 
analiză a „Pașilor", pare că a reu
șit mai bine aici, pe terenul 
incursiunii fantastice în trecutul și 
viitorul omenirii. Mi se pare că 
prin acest nou film al sau, Gopo

a depășit feeria barocă (deși e 
încă influențat da ea) a lui Karel 
Zeman, poet și pionier al genului 
și a găsit o cale mai modernă, 
personală de fructificare a come
diei sau basmului de anticipare și 
evocare a anticipațiilor, decît „Ba
ronul de Crah" sau „Călătorie 
imaginară". Gopo e personal prin 
gluma cu care încheie multe din 
povestioarele sale disparate, prin 
ironia spirituală cu care relatează 
elanul evocării, amintind în per
manență că istoria e „observată 
de un ochi inteligent al zilelor 
noastre.

O apropiere caldă, înfiorată de 
actul creației (minunatul omagiu 
adus lui Leonardo da Vinci) se 
termină din aceeași pudoare a li
rismului, proprie lui Gopo, cu o 
„poantă" surprinzătoare: Mona 
Lisa care a inspirat nemuritoarea 
„Gioconda" mușcă prozaic din
tr-un măr pe carc-1 ascunde cînd 
e surprinsă, zîmbind jenată, ca să 
dea apoi esteților motiv de con
troverse perpetui. Doi jnari actori
— Eugenia Popovici și Emil Botta
— dau viață celui mai inspirat 
eseu filozofico-liric miniatural în 
npul film al lui Gopo.

Frumoasa zeiță Artemis (Irina 
Petrescu) ademenește „Călătorul" 
(Radu Beligan) pe un fir subțire 
desfăcut din covorul fermecat, și 
idila se consumă riscat, lipsit de 
simțul realității ca în filmele siro-

pos-sentimentale, realizînd o 
execelentă parodie a scenelor ilo
gice în care îndrăgostiții se să
rută în timp ce Cartaginele de 
carton se prăbușesc în flăcări.

Un moment emoționant, expre
sie a conciziunii și simțului poetic 
al lui Gopo, este metafora năzuin
țelor spre culmi ale poporului nos
tru materializate în avionul lui 
Traian Vuia ce se înalță pe moti
vul avîntatei „Ciocîrlii", alături 
de elanul durat în piatră de Brîn- 
cuși, „Coloana infinitului". Aici 
Gopo realizează un scurt poem 
închinat geniului creator al po
porului romîn reușind în același 
timp un model de filmare sinte
tică, expresivă, a celei de a VlI-a 
arte.

Din păcate nu același efort con
stant de ingeniozitate și ținută 
artistică caracterizează și alte eta
pe ale evocării sale. Un tablou 
greoi, mai mult document de 
moravuri, poate fi socotit episodul 
Mercur — Califul din Bagdad, sau 
orgia din Oljmp. Ilustrativ, 
parcurse treptele de jos ale 
riei: întîlnirea cu troglodiții 
eroismul (cam patetic), al lui
meteu. Un dialog lungit și 9trjdent 
prin rîsul nefiresc și fără finalitate 
al copilului : Călătorul — Cupidon. 
De mai puțină fantezie se bucură

sînt 
isto- 

ori 
Pro-

Cuvîntul frumos
L-am căutat febril, din totdeauna, 
Cum caută părul tău mătăsos 
Văpaia nouă ce-o revarsă luna ; 
Cum caută umerii tăi către seară 
Lumina-n amurgul de vară.

Cuvînlul cioplit dintr-o cremene dură, 
îl modelez dîndu-i sens și culoare, 
Și îi dau pentru tine căldură
Și aripi de vers, și de cîntec, să zboare.

GEORGE BOITOR

Acuarelă
Pe chei,
Aripi de pescăruși
Și mîinile ei fluturîndu-și năframa, 
în fiecare val și-a semănat dragostea 
Să nu-i pară prea lung drumul pe ape. 
Cu gîndul îl petrece
Pregătindu-i de pe acum reîntoarcerea 
Bogată în așteptări și săruturi.
Și marea-i aruncă
Pe țărmul de aur
Batiste albe.
Cu fețele aspre de vînt și de valuri 
Pescarii privind prin lunetele soarelui 
Comorile mării, aruncă năvoade.

DUMITRU GRIGORAȘ

Sărutul tău e cupa de lumină 
Din care beau și tot rămîne plină.
Ea mă îndeamnă, vie, cu plinul ei rotund 
Să-i sorb incandescența pîn’ la fund.
Și răsturnată, cupa, de-atîțea ori pe gură, 
M-a inundat lumina cu frig și cu căldură..

Și cînd îți sînt departe,
Pe drumuri lungi de țară
Gîndul deșartă cupa și-o simt și mă-nfioară 
Clipa rămasă vie-n amîndoi.

trecerca în revistă a vechilor teo
rii cosmogonice. Divertisment stră
lucit, dar „în sine" (ca și alte nu
mere djn această suită a zborului): 
momentul muzical „E pur si 
muove", pe tema gravă a rugului 
lui Galileo. Comperajul acestor 
disparate momente e susținut cu 
inteligență, sensibilitate, de Radu 
Beligan („Călătorul"). Dar rolul 
oarecum pasiv, de înregistrator 
(spiritual dar obiectiv) al istoriei 
nu-i îngăduie excelentului artist o 
gamă de joc prea variată, iar fil
mul nu-i asigură unitatea compo
zițională necesară. „Călătorul" din 
filmul jucat nu se ridică la rangul 
de erou asemenea „Omulețului", 
pentru că se mulțumește doar să 
răsfoiască un album istoric, cu 
zîmbetul pe buze, în timp ce con
fratele său desenat se luptă voini
cește cu natura creînd istoria sub 
ochii noștri.

De aceea, desenele sale ne apar 
mai dramatice, mai dinamice decît 
filmele cu actori. Pe acestea le a- 
preciem ca tentative (unele reușite, 
cum sînt și multe scene din „Pași 
spre lună") dar lipsite încă de 
substanța filozofică și poetică a 
„tripticului", „Scurtă istorie" cară 
rămîne opera sa majoră.

ALICE MĂNOIU

ALEXANDRU BRAD

Turnee artistice
TIMIȘOARA (De la cores

pondentul nostru). — Marți 
seara, colectivul Teatrului de 
Stat din Arad a prezentat la 
Timișoara spectacolul cu piesa 
„Jocul de-a vacanța" de Mi
hail Sebastian, în regia lui 
Dan Alexandrescu. Cu cîteva 
zile înainte artiștii 
au apărut în fața 
arădean cu „Sonet 
păpușă" de Sergiu 
pusă în scenă de 
Dan Nasta. Schimbul de expe
riență devenit o tradiție între 
cele două teatre bănățene, a 
înregistrat, de asemenea, în 
ultimul timp și alte rodnice 
manifestări.

timișoreni 
publicului 
pentru o 
Fărcășan, 
regizorul

Seară cultural- 
distractivă

Pentru elevii celor două scoli 
medii din orașul Caransebeș, 
organizarea serilor cultural-dis
tractive a devenit un fapt obiș
nuit. Tema acestora este cunos
cuta cu mult timp înainte, astfel 
că elevii au posibilitatea să 
participe în număr mare' la al
cătuirea și susținerea programe
lor. Așa, spre exemplu, tema 
„George Enescu" a fost pregăti
tă de elevii clasei a Vill a D, 
de Ia Școala medie nr. 1. Eleva 
Adriana Terteae a vorbit despre 
opera marelui muzician romîn.

FLORIN CĂLȚUN
elev
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SĂ CREȘTI UN OM - 
CE ÎNALTA RĂSPUNDERE!

n puținele zile care au urmat publică
rii articolului „Cazul* Ion Pribegeanu, 
redacției noastre i s-au adresat nu
meroși cetățeni cn propuneri, cu su
gestii, multe destinate direct părinților 
elevului sfătuindu-i cum să se ocupe 
do creșterea copilului. Discutînd despre

întîmplările relatate, corespondenții noștri și-au 
exprimat opinia privind răspunderea familiei pen
tru creșterea și educația copiilor, îndatoririle pă
rinților. Majoritatea celor ce ne-au scris sau ne-au 
telefonat se referă, de asemenea, la sarcinile caro 
revin școlii, profesorilor, învățătorilor și pedagogi
lor, instructorului de pionieri îndeosebi, de a crea 
pentru copii activități instructive, interesante, 
pline de fantezie, pe măsura vîrstei și pasiunilor 
lor.

Ecoul imediat al acestui articol, ca și al altora, 
atestă grija pe care oamenii o au pentru creșterea 
armonioasă a copiilor, răspunderea colectivă pen
tru educația celei mai tinere generații.

Reproducem mai jos cîteva din scrisorile și ecou
rile pe care le-a avut publicarea articolului 
„Cazul" Ion Pribegeanu.

„SĂ DISCUTĂM

DESPRE 
TINEREȚE, 
EDUCAȚIE,

RĂSPUNDERI"

Vrem să fim părinții 

acestui copil
Sîntem profund impresionați de cazul elevului Ion 

Pribegeanu. Nu mai vrem să aducem argumente în 
plus, fiindcă ne înțelegeți de ce. Noi vă scriem pentru 
altceva.

Intrucît părinții au renunțat la Ion și noi nu avem 
copii ne oferim să-l creștem noi. Ne oferim să-l luăm 
la noi, să-i dăm strictul necesar pentru ca să-și con
tinue cursurile și apoi studiile — dacă îi este dragă 
cartea — va învăța, va crește. mare și, odată cu el 
îi va crește și sufletul în așa fel, îneît va fi de mare 
folos patriei.

Vă rugăm să binevoiți a ne trimite adresa elevului 
Pribegeanu Ion. Știm că sînt mulți care se oferă să-l 
ajute pe Ion. Vă rugăm însă să ne dați nouă posibi
litatea să-l ajutăm!

Drept pentru care semnăm,
MELANIA COJOCARU 

ALEXANDRU COJOCARU 
Bușteni, str. Griviței nr. 23 

Raionul Cîmpina, Reg. Ploiești

RĂSPUNDEREA ȘCOLII, 

A INSTRUCTORULUI
Din prezentarea cazului se desprinde limpede că., 

în clasă, profesorul trebuie să manifeste maximum de 
grijă, competență pedagogică, să lucreze diferențiat cu 
ficare copil, să-i cunoască preocupările, aspirațiile, să-i 
corecteze ceea ce nu e bun, să-l îndrume spre ceea ce 
îi este folositor.

Iată de ce propun ca, în diferite forme, cazul să fie 
discutat atît în cadrul adunărilor școlare — la orele 
de dirigenție sau în colectivele pedagogice, întîmplă
rile fiind instructive și pentru elevi și pentru instruc
torii de pionieri și pentru profesori. Să facem așa ca 
dintr-un caz, să tragem concluzii și pentru alte cazuri, 
să ne sporim grija și răspunderea pentru creșterea șl 
educația copiilor.

îi sînt frate și ii scriu ea unui frate

M. ANI
Suceava

Nu-i un singur vinovat
De ce a ajuns elevul Ion Pribegeanu tn această fi- 

tuație ? Răspunsul îl găsim chiar în developarea fil
mului vieții lui, petrecută în sinul familiei, în școală.

In acest caz nu este vorba de un singur vinovat, cum 
în general în probleme de educație, nu poate fi vorba 
de un singur factor care influențează : și familia, și 
școala și organizația de pionieri de la Școala 136 își 
au partea lor de vină. „Averea" pe care trebuia s-o 
de-a părinții lui Ion, copilul lor, nu trebuia și nu tre
buie să se rezume la a-l îmbrăca bine, la a-l hrăni 
bine. Este necesar să-i fii părinte copilului și atunci 
cind trebuie să-l îndrumi, sa-l duci la Un film sau în- 
tr-o excursie. După cum, a fi profesor nu înseamnă 
doar a înregistra prezențele și absențele unui elev, ci 
a te ocupa de creșterea, de îndrumarea lui, ținînd 
seama de cele mai mici amănunte, chiar dacă asta îți 
cere timp și multă răbdare.

CONSTANTIN PĂUN 
director, Școala de 8 ani 

din corn. Mîrșa raionul Videla

Am citit, am discutat, vrem să știm 
ce se va intimpla cu copilul

Sîntem un grup de tineri, militari în rîndul forțe
lor noastre armate. Avem sarcinile noastre, ocupațiile 
noastre, dar deschizmd ziarul „Scînteia tineretului" de 
duminică 9 februarie ne-am creat timp să discutăm pe 
marginea cazului publicat. Fiind secretar al organiza
ției U.T.M. din unitate tovarășii mei m-au rugat să 
scriu redacției, să aflăm ce se va întîmpla în conti
nuare cu copilul.

Am vrea, de asemenea, să citim în ziar părerea con
ducerii școlii, a instructoarei de pionieri, să aflăm 
ce-și propun să facă în continuare pentru ca activita
tea pionierească să se desfășoare așa cum trebuie.

Cap. TEODORESCU VALENTIN-OCTAVIAN

Dragă redacție,
Sînt frate cu tatăl elevului Ion Pribegeanu, despre 

care s-a scris în ziar, și mă adresez lui ca un frate. 
Mama noastră a murit cînd noi eram mici și am ră
mas 6 copii fără nici un ajutor. Așa erau vremurile 
pe atunci, era greu. Chiar și în acele condiții cînd a 
crește și a hrăni șase copii nu era așa ușor, s-a găsit 
însă cineva care a avut grijă de noi, ne-a hrănit, ne-a 
îmbrăcat, ne-a educat și ne-a făcut mari. Familia 
aceasta a fost familia unui marinar, mama Anica luîn- 
du-și răspunderea atît de grea pentru o femeie al că
rei soț era mereu departe de casă, să facă tot ce tre
buia pentru noi.

Iată de ce mă miră atît de mult purtarea fratelui 
meu, care ar fi trebuit să înțeleagă din propria-i viață 
ce mare răspundere este să crești un om. Fiindcă nu-i 
totul să-i dai unui copil mîncare, să-l hrănești și să-i 
asiguri un loc unde să doarmă. Copilul are nevoie de 
multe alte lucruri, nu numai de condiții materiale, dar 
și de o îndrumare corespunzătoare.

Eu locuiesc în curte cu fratele meu, am acordeon 
și un scuter, îmi place și tehnica și muzica și băiatul 
venea mereu la mine. Adesea discutam cu fratele des
pre modul în care îl crește pe copil, îi spuneam că nu 
face bine ce face, că metodele pe care le întrebuin
țează nu sînt bune. Iată, de pildă, dacă îl trimitea să 
cumpere o pîine îi spunea așa : „Nelule, dacă te duci 
îți dau și ție doi lei...". Azi așa, mîine așa, pînă i-a 
trezit copilului convingerea că el trebuie să facă ceva 
numai dacă 1 se dă o recompensă. O dată, cînd n-a 
avut să-i dea ceva, copilul a zis: „Dacă nu-mi dai, 
nu mă duc...“. Au educat la copil o trăsătură negativă.

In general însă cu băiatul te poți înțelege foarte 
bine. Este necesar să-i explici de ce anume e bine să 
facă un lucru și de ce nu, să ți-1 apropii, să simtă că-i 
ești prieten și mai ales să-l faci să simtă răspunderea 
pentru ceva, să aibă și el o preocupare. Nici fratele 
meu, nici soția lui, nu-1 puneau la nimic. Se întîmpla 
că uneori ei erau amîndoi ocupați de dimineața pînă 
pe seară, pe copil îl lăsau acasă, nu-1 solicitau să facă 
nimic. Or, care dintre copii la 12—13 ani este în stare 
să stea locului cîte o zi întreagă ? Se mișca, alerga, 
inventa ceva — bun sau rău — trebuia să facă ceva.

Observînd că îi place să cînte și eu și sora mea șl 
mama Anica, care locuiește tot la noi, l-am sfătuit pe 
fratele nostru să-i cumpere un acordeon copilului, să-l 
trimită la cineva să învețe să cînte corect (există în 
vecini un profesor care dă lecții). Tatăl părea că a 
înțeles; nu era vorba de a te gîndi dacă Ion ajunge 
muzician, era vorba de a-i ocupa în mod util timpul. 
Intr-o zi, părinții lui s-au îmbrăcat și au plecat în 
oraș promițîndu-i că-i aduc acordeon. Ion era în cul
mea fericirii, în după-amiaza aceea cred că a făcut o 
sută de drumuri pînă la poartă așteptîndu-i.

...Fratele meu s-a întors însă scara tîrziu, venea de la 
restaurant. De acordeon nici vorbă. I-a tras băiatului 
vreo două palme și s-a culcat.

Sau, în ceea ce privește pasiunea copilului pentru 
tehnică. Prinde uimitor de repede orice. Odată eram 
în oraș. îi spun : „Nelule, vezi, uită-te tu la scuterul 
meu, poate dai două pompe fiindcă sînt cauciucurile 
cam slăbite". Cînd m-am întors am găsit amîndouă 
roțile verificate, umflate; le desfăcuse complet, găsise 
un cauciuc înțepat, îl lipise, îl umflase, totul era în 
regulă. Și tatăl său e foarte îndemînatec. I-am spus 
să-l inițieze și pe copil, doar la vîrsta asta se formea
ză cele mai frumoase deprinderi. A zis că...„ are el timp 
să învețe" și, practic, n-a făcut nimic pentru a-i dez
volta această pasiune.

La fel s-au purtat și cînd era vorba de alte trăsături 
frumoase de caracter de care dădea dovadă copilul. O- 
dată, venind de la ștrand, unde fusese cu niște băieți, 
Ion le-a povestit că pe malul apei se jucaseră doi copii 
mai mici ca el și unul căzuse în lac. Neavînd cine-I 
salva, s-a aruncat el în apă și l-a scos. Faptele s-au

petrecut într-adevăr așa, din cîte am constatat mai 
tîrziu. Știți cum au apreciat părinții acest gest, care 
mie mi se pare deosebit de frumos ? I-au tras o mamă 
de bătaie, l-au „zvîntat" cum se zice. De altfel ei, ca 
părinți, nu știu deloc cum să pedepsească o greșeală 
și cum să stimuleze o faptă bună. Cînd era cazul -să-l 
mai ia uneori de ureche, nu-1 luau, iar alteori, fără 
motiv, îl bateau cu bocancul. „De nervi" ziceau ei. 
Ceea ce mă miră este că nici nu vor să asculte de sfa
turile celor din jur, de sfaturile școlii, nu ascultă nici 
părerea noastră, a fraților lui.

In articolul publicat în ziar se spune că lui Ion îi 
plac călătoriile. Foarte adevărat. Cînd nu era fratele 
meu acasă —fiindcă nu-1 lăsa pe la noi — el venea 
la mama Anica, care a călătorit mult pe vapoare, pe 
șlepuri și era în stare să asculte ore în șir poveștile 
ei, o întreba și iar o întreba. Nici pentru a-i satisface 
aceste gusturi fratele meu n-a făcut nimic. Nu-1 ducea 
pe copil la un film, în timp ce el întîrzia adesea pe la 
restaurante pînă la ore tîrzii, sau chefuia acasă.

Noi, frații, am discutat adesea cu Ștefan, tatăl băia
tului, l-am sfătuit, i-am arătat că fiecare dintre aceste 
amănunte sînt foarte importante pentru creșterea unui 
copil. „Fleacuri, ne răspundea el. Ce dacă i-am promis 
2 lei, ce dacă nu l-am dus la film sau dacă l-am bătut 
pe nedrept ? E copil, ce știe el 1“

De fapt și fratele meu și soția lui se purtau foarte 
indiferenți față de copil și acesta c lucrul cel mai du
reros. De Anul Nou, cînd băiatul era plecat, cînd nu se 
știa nimic despre el, noi, care nu-i eram părinți di- 
recți, am stat tot timpul cu inima strînsă, în timp ce 
părinții lui petreceau. Ba chiar azi, 10 februarie, după 
apariția articolului în ziar, cînd copilul încă n-a venit 
acasă, ei se veselesc, petrec. Azi a avut loc la școală 
o discuție pe marginea articolului, la care au fost 
zeci și zeci de părinți, numai ei n-au fost.

Sînt frate cu tatăl lui Ion Pribegeanu și oricine în
țelege că nu mi-e ușor să adresez ziarului asemenea 
cuvinte despre fratele meu. Dar ce să fac ? El greșeș
te față de propriu-i copil și această greșeală nu-i poate 
fi trecută cu vederea nici chiar de un frate. Scriu zia
rului cu gîndul că el va reflecta mai serios la cele 
ce-i spun atîția și atîția oameni, va înțelege că, fiind 
părinte, are îndatorirea de a-și crește și educa copilul, 
de a face din el un om adevărat.

VICTOR PRIBEGEANU

O profesoară cu doi copii vrea 
să devină mama lui Ion

Printre cei care au sunat cu insistență la telefonul 
redacției a fost și o tovarășă profesoară din București. 
„M-a impresionat în mod deosebit întîmplarea, ne spu
nea dînsa. M-a revoltat totodată lipsa de grijă ma
nifestată față de acest copil și, dacă părinții lui Ion 
Pribegeanu nu-și îndeplinesc îndatoririle, vă rog aju- 
tați-mă pe mine să-l iau la mine, să-i fiu mamă. Eu 
am doi copii studenți dar nu voi precupeți nimic ca 
să-l cresc și pe-al treilea cu aceeași dragoste cu care 
i-am crescut și pe copiii mei.

Rugămintea unui militar
Dragă redacție, ne scrie un militar, Constantin 

Avram. Am fost într-o permisie acasă șl tocmai tre
ceam prin Gara de Nord cînd am citit despre cazul 
elevului Pribegeanu. Am o rugăminte: faceți în așa 
fel ca să-l pot crește eu pe acest copil. Nu sînt căsă
torit, dar sînt sigur că și viitoarea mea soție va fi de 
acord cu mine. Mai am puțin pînă îmi termin stagiul 
militar și imediat ce mă întorc acasă voi trece să-l 
iau. Credeți că se poate ?

Microscopul ne dezvăluie o lume necunoscuta, dar minunat de intere
santa — par a spune cel doi .cercetători, elevi ai Școlii de 8 ani din Leh- 

Ilu-saL
foto i an PREPELIȚA

File din cronica 
de uzină

Activități plăcute în timpul vacanței studențești
Casa de cultură a studenților 

din orașul Brașov a pregătit pen
tru vacanța studențească un inte
resant program de activități. Par
curgerea lui, fie ea și sumară, îți 
oferă imaginea unei munci de
puse cu strădanie pentru a face 
din zilele vacanței un minunat 
prilej de reconfortare, de lărgire a 
orizontului cultural al studenților, 

.prilejul cunoașterii obiectivelor 
orașului, a frumuseților din îm
prejurimi.

Intr-una din zile, de pildă, stu
denții au fost invitați să viziteze 
Muzeul Brașovului din Bastionul 
țesătorilor și Biserica Neagră, în- 

;tr-alta au cunoscut procesul teh

nologic la noile linii de fabricație 
ale Uzinelor „Steagul roșu“, iar 
într-o altă zi o călătorie în trecu
tul nostru istoric : excursie la Ce
tatea Rîșnov și Castelul Bran.

Nici audițiile muzicale, concursu
rile sportive nu lipsesc din pro
gram: o seară va fi închinată 
unor pagini din lirica universală 
și selecțiunilor din operele lui 
Verdi, o alta consacrată lui Ber
lioz. Spre sfîrșitul vacanței stu
denții din localitate se vor întîlni 
cu cci de la alte centre universita
re aflați în vacanță Ia Brașov, 
întorși pe băncile facultăților vor 
duce cu ei o amintire plăcută.

I. B.

Propunem un
schimb de experiență

■andra și Biled — 
două mari comu
ne, străbătute în 
lung, către Sînni- 
colau Mare, de 
acea binecunoscu
tă „șosea a milio

narilor" ; ca posibilități cultu
ral-educative sînt egale. Le 
despart șase kilometri de 
drum. Și le apropie șase ki
lometri de cîmpie. Sugestiv, 
așa își începe programul bri
gada artistică de agitație a 
căminului cultural din comu
na Șandra. Dc-a lungul aces
tor șase kilometri „Porumb 
voinicul" (care e și titlul pro
gramului de brigadă) între
prinde o călătorie de studiu 
și se documentează la fața lo
cului dacă ogoarele sînt bine 
arate, dacă au primit sub 
brazdă îngrășămintele, ce co
lectiviști s-au evidențiat pînă 
acum în munca de pregătire 
a recoltelor anului 1964, cîți 
din ei învață la cursurile în- 
vățămîntului agrozootehnic, 
cum își însușesc cunoștințele 
noi care le sînt necesare în 
muncă. Din trei în trei săp- 
tămîni, brigada oferă pu
blicului un program nou. Prin 
activitatea ei, după titlurile 
programelor prezentate pe 
scena căminului; s-ar putea 
stabili un întreg itinerar al 
preocupărilor colectiviștilor 
din Sandra, începînd cu ulti
mele zile ale campaniei de re
coltare și pînă în prezent. In 
circuitul larg al manifestări
lor cultural-artlstlce de masă,

căminul cultural și-a înscris 
însă nu numai brigada de a- 
gitație, ci toate celelalte for
mații : echipa de dansuri și 
cea de teatru, taraful, orches
tra de muzică ușoară, soliștii 
vocali și recitatorii. Prezența 
acestora pe scenă atrage la 
cămin sute de spectatori. Ar
tiștii amatori din brigada de 
agitație și cei din echipa de 
teatru sînt prezenți nu numai 
în programele specifice for
mațiilor lor ci și în alte acti
vități cum sînt „serile de cal
cul". Aceste activități sînt or
ganizate plăcut și stîrnesc in
teresul general al colectiviști
lor, îndeosebi atunci cînd sînt 
dedicate, pe rînd, echipelor și 
brigăzilor de muncă ale gos
podăriei colective, evidențiin- 
du-se contribuția pe care fie
care o aduce la realizarea ci
frelor planului de producție, 
în toate sectoarele de activi
tate. Rezultatele ce se calcu
lează în fața celor prezenți, la 
tablă, sînt trecute repede în- 
tr-un program de brigadă, în 
cîteva versuri imitînd poezia 
populară, într-o epigramă, pe 
melodia unui cîntec și artiștii 
amatori încheie astfel seara 
de calcul. Sau, mai bine-zis, o 
deschid în continuare unei ac
țiuni asemănătoare, cu alt 
prilej. Reținem conferin
țele dedicate tinerilor și a- 
vînd ca temă pasiunea în 
muncă, dragostea, prietenia și 
tovărășia, respectul față de 
cei din jur, sentimentul răs
punderii și al datoriei de a 
dezvolta avutul gospodirfeL

A vorbi aici despre pasiunea 
în muncă, înseamnă, în fond, 
să pornești de la exemplul 
colectiviștilor Maria Suciu și 
Constantin Bologa, îngrijitori 
de animale. Au învățat atît 
de bine această meserie, au 
îndrăgit-o atît de mult îneît 
au devenit propagandiștii ei 
cei mai febrili. Nu întîmplă- 
tor, la sectorul unde lucrează, 
au înființat o bibliotecă vo
lantă, cu cărți și broșuri de 
specialitate pe care le con
sultă în timpul liber, le re
comandă stăruitor și celorlalți 
din jur, bucurîndu-se de în
crederea și respectul lor una
nim.

Alături de aceste conferințe, 
în activitatea căminului cul
tural din comuna Sandra, o 
rubrică permanentă o dețin și 
jurnalele vorbite. Pentru a- 
ceste jurnale comitetul U.T.M. 
pe comună și consiliul de 
conducere al căminului cultu
ral au întocmit un plan de 
muncă aparte. Astfel, un co
lectiv format din cadre didac
tice și inginerul agronom al 
gospodăriei prezintă în fiecare 
săntămînă jurnalul intitulat 
„Vești din agricultură". Aici, 
sfera de cuprindere este infi
nit mai largă. Se prezintă ar
ticole din presă care tratează 
probleme ale economiei agra
re. se dau exemple de gospo
dării colective fruntașe, reali
zările pe care acestea le-au 
obținut șl care sînt metodele 
de muncă pa care Ie folosesc, 
car«-l gradul lor de mecani
zare, 1* ce stadiu de dezvoltare

_.Pe poarta larg des
chisă a uzinei iese un 
grup de autobuze. Se 
vede de la distanță că 
sînt noi. Sînt zvelte și 
frumos finisate. E pri
mul lot de mașini mon
tate anul acesta la U- 
tina „Autobuzul*. Plea
că in prima lor cursă, 
de probă.

Să le lăsăm însă să-și 
continui* drumul fi să 
ne întoarcem printre 
realizatori.

Primul popas tn sec
ția a II-a mecanică. 
Tinărul strungar Gheor
ghe Popescu, mînuiește 
cu pricepere butoane
le... unui magnetofon. 
Sd-fi fi schimbat oara 
meseria ? Nicidecum. 
Este tot strungar și 
încă unul evidențiat în 
întrecerea socialistă. 
Și-a schimbat însă me
toda de prelucrare a 
pieselor. Strungarul Gh. 
Popescu s-a pregă
tit bina pentru coman
darea mașinii prin 
magnetofon. Acum face 
această muncă cu pri
cepere. Execută prin co
menzi electrice, prima 
piesă dintr-o serie. 
Magnetofonul întregis- 
trează mișcările mași
nii, eliminînd automat 
timpul în care înainte 
strungarul se gîndea ce 
avea de făcut. Dispozi
tivul mai are și un alt 
avantaj: corectează e- 
lectric cota care devia
ză din cauza uzurii cu
țitului. In felul acesta, 
la executarea bolțurilor 
pentru autovehicule 
productivitatea muncii 
a sporit cu 300 la sută. 
Pînă acum strungarul 
Gheorghe Popescu a

prelucrat astfel peste 
15 000 de piese, iar con
trolorii tehnici de ca
litate nu au constatat 
nici un rebut.

Secția forjă s« află 
puțin mai departe de 
celelalte ateliere. Aici 
lucrează și tinărul Ma
rin Puică — la o pre
să. Cînd în grupa sindi
cală s-au discutat sar
cinile de plan pe anul 
1964 el s-a angajat să 
contribuie cu tot entu
ziasmul la îndeplinirea 
și depășirea angaja
mentului. S-a gîndit ca 
matrițele în care se e- 
xecută diferite repere 
de la autobuze și tro
leibuze sint rămase în 
urmă față de tehnica 
actuală. A început să 
studieze posibilitatea 
îmbunătățirii acestora. 
Și a reușit. In scurt 
timp de la începutul a- 
nului și pînă acum la 
cabinetul tehnic al uzi
nei el a înregistrat nu 
mai puțin de 10 propu
neri de inovații. Tema
tica lor este legată de 
modificarea procesului 
tehnologic de matrițare 
a pieselor. Nu s-a cal
culat încă valoarea e- 
conomiei. Un lucru însă 
este cunoscut folosirea 
în procesul de fabrica
ție a noilor matrițe va 
aduce uzinei importante 
economii de manoperă 
și metal și vor contri
bui la îmbunătățirea 
calității pieselor forja
te... E numai un exem
plu. Tineri inovatori 
sînt multi la Uzina 
„Autobuzul". Din mul
tele nume trecute în re
gistrul cu inovații, de 
la începutul anului, am

mai notat doar două : 
Florea Velea, reglor și 
Gheorghe Mar dar u, dis
pecer. Acesta din urmă 
a făcut o propunere 
deosebit de interesantă. 
Ea se referă la modifi
carea constructivă a 
ansamblului scheletului 
de la autobuz. Inovația 
prezintă interes prin 
faptul că aplicarea ei 
duce la reducerea con
sumului specific de me
tal și asigură o calita
te superioară acestor 
ansamble.

în secția a IV-a o altă 
noutate. Vechiul sistem 
de nituire a produselor 
își trăiește ultimele zile. 
După studii și cercetări, 
aici s-a experimentat, 
zilele acestea, un nou 
procedeu de nituire. 
Este vorba de electro- 
nituire. Pentru început 
electronituirea este fo
losită cu succes la a- 
samblarea roților. Mai 
tîrziu însă procedeul se 
va extinde și la alte repe
re din fabricația autove
hiculelor. E și firesc să se 
facă acest lucru pentru 
că în felul acesta cali
tatea niturilor se îmbu
nătățește considerabil 
realizîndzi-se în același 
timp și importante e- 
conomii de manoperă.

...Sînt numai cîteva 
din preocupările tine
rilor constructori , de 
autobuze și troleibuze 
pentru introducerea pe 
scară largă a tehnicii 
noi. Ele dovedesc dra
gostea cu care aceștia 
muncesc pentru înde
plinirea și depășirea 
angajamentului.

P. TOACA

se află sectoarele lor zootehni
ce ș.a.m.d.

★
Spuneam, la șase kilometri 

de Șandra se află comuna Bi
led. La Biled brigada de 
agitație, se mișcă însă ceva 
mai anevoios, de la înce
putul iernii și pînă acum 
a prezentat doar două spec
tacole. Și în aceeași situa
ție sînt și toate celelalte for
mații de artiști amatori. Nu-i 
vorbă, prezența lor în viața 
cultural-artistică a satului, se 
simte, dar nu cu aceeași in
tensă frecvență ca la veci
nii lor. Din acest punct de ve
dere. un schimb de experiență 
cu formațiile căminului cul
tural din comuna Șandra, 
le-ar oferi cel puțin cîteva 
exemple de activitate artis
tică mai bogată, variată ca 
forme de prezentare celor din 
Biled, iar cei din Șandra ar 
afla lucruri noi despre modul 
de organizare a unei manifes
tări vii, atractive : acțiuni de
dicate muncii de răspîndire a 
cărții, organizarea duminicilor 
cultural-sportive, a concursuri
lor „Cine știe, cîștigă", „seri de 
odihnă", „Jurnale științifice", 
„seri de întrebări și răspun
suri" ș.a. De pildă : cîteva din 
acțiunile dedicate muncii de 
răspîndire a cărții. Sîntem în 
fața hărții și continuăm o că
lătorie, începută de altfel oda
tă cu lectura cărților împru
mutate de la bibliotecă. „Așa
dar, începe Lucia Popa, pro
fesoară la școala elementară 
din comună, data trecută z&-

măseserăm în cîmpia Bărăga
nului, printre familia Moro- 
meților lui Marin Preda. Tre
cem astăzi în Dobrogea". , E- 
lena Angheluță, profesoară de 
geografie, dă cîteva detalii a- 
supra formelor de relief, con
dițiilor de sol, face un scurt 
istoric al regiunii și, apoi, Lu
cia Popa reia : „Ce cărți s-au 
scris despre Dobrogea și 
care e tematica lor ?“ Cîțiva 
din cei care au citit cărțile 
sînt invitați să povestească un 
fragment, să descrie un per
sonaj, o acțiune care a plăcut 
cel mai mult și ale cărei sem
nificații se desprind mai ușor, 
în acest fel, la elaborarea re
cenziilor, a prezentărilor de 
cărți participă, practic, mulți 
tineri, ele fiind întocmite în
tr-o formă (uneori, ca acum, 
în fața hărții, alteori ca un 
dialog între autor și perso
naje sau se citește un frag
ment și se explică în conti
nuare acțiunea) vie, atractivă. 
De foarte mare succes se bu
cură și serile literare organi
zate în cadrul unei rubrici te
matice permanente, intitulată 
„Frumoasă ești, patria mea !" 
Apoi concursurile „Cine știe, 
cîștigă" axate tot pe tema cu
noașterii literaturii. Dintr-o 
scurtă cercetare a fișelor de 
cititor, s-a văzut că majorita
tea tinerilor care au citit o 
dată romane ca „Setea", 
„Morcmetii" sau „Risipitorii" 
solicită în continuare cărți 
care au cel puțin aceeași va
loare devin prieteni de nădej
de ai bibliotecii. Acțiunile pe

care colectivul bibliotecii le 
întreprinde în sprijinul popu
larizării cărții sînt -diferenția
te după gradul de cultură al 
cititorilor, năzuind spre dez
voltarea continuă a orizontu
rilor lor.

Ce-ar mai putea afla tine
rii din Șandra dacă ar veni la 
Biled. Ar afla o inițiativă a 
comitetului U.T.M. pe gospo
dărie de a organiza un con
curs „Cine știe, cîștigă" axat 
pe cunoașterea zootehniei și 
mecanizării agriculturii, sau 
pe tema normării și retribui
rii muncii în gospodăria co
lectivă. Concursul se desfă
șoară între echipe și apoi în
tre brigăzi — după specificul 
locului de muncă al fiecăreia. 
Sau, încă o altă acțiune : du
minicile cultural-sportive, or
ganizate la sediul căminului 
cultural.

Am relatat cîteva aspecte 
din activitatea căminelor cul
turale din comunele Șandra 
și Biled. Un schimb de expe
riență între căminele cultu
rale din aceste două comune 
ar avea ca efect lărgirea sfe
rei de preocupări artistice — 
educative și ar oferi tinerilor 
colectiviști un tablou al mun
cii culturale mult mai bogat.

La un asemenea schimb de 
experiență ar putea subscrie 
de fapt toate satele înveci
nate, și, poate, cel mai bine 
cu prilejul organizării unor 
duminici cultural-sportive co
mune.

A. I. ZĂ1NESCU
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PREGĂTIRI PENTRU
SPARTACHIADA

Experiența dm autobază
Elevii Școlii medii nr. 1 din larg răspîndită la coloane
Tg. Jiu cercetează cu interes

(Urmare din nag. I)
noile cărți cu care a fost în

zestrată biblioteca.

Foto: N. STELORIAN

U n i v e cu plata, de 30 zile calendaristice în afa
ra concediului de odihnă. Acest concediu 
de studii se acordă o singură dată.

Elevii de la cursurile fără frecvență

zile de muncă neîntreruptă, la 15 ianua
rie aveți dreptul la concediu de odihnă. 
Acest concediu îl luați pentru anul în 
curs.

® Concursul international de 
patinaj viteză desfășurat la Os 
lo a fost cîștigat de campionul 
olimpic Ants Antson (U.R.S.S.), 
cu 176,30 puncte, urmat de Jo- 
hanessen (Norvegia) 177,22 
puncte și Liebiechts (Olanda) — 
177,99 puncte. In ultimele două 
probe s-au înregistrat rezultate 
foarte bune : sovieticul Mătușe- 
vid a terminat pe primul loc, 
la 1 500 ...
2'03" 4/10, 
hanessen 
5 000 m, 
4/10.

• Selecționata de rugbi XV a 
Noii Zeelande, aliată în turneu 
în Franța, a jucat la Lyon cu o 

reprezentativă regională pe care 
a învins-o cu 8—5 (0—0). Rug- 
biștii din Noua Zeelandă au 
cîștigat toate cele trei meciuri 
susținute pînă acum în Franța.

@ Turneul internațional de 
șah de la Malaga a luat sfîrșit 
cu victoria spaniolului Pomar, 
care a totalizat 8,5 puncte din 
12 posibile. In urma lui s-au 
clasat: Portisch și Lengyel 
(ambii R. P. Ungară) cu cile 
7,5 puncte, Lehmann (R.F.G.) 7 
puncte, Robatsch ' ‘ • • ■ - -
puncte.

în ultima rundă s-au înregi
strat rezultatele: * ’
Toran 1—0; Robatsch — Por
tisch remiză ; Puyg — Garda 
1—0 ; O'Kelly — Pomar remiză.

• în meci îetur pentru sfer
turile de finală ale „Cupei ora
șelor Tirguri" la fotbal, Juven
tus Torino șl Saragossa (Spa
nia) au făcut joc egal (0—0). 
învingătoare cu 3—2 în primul 
meci, Saragossa se califică în 
semifinale.

d e i
PRAG A 13 (Agerpres). -— 
întrecerile competiției inter - 

naționale sportive studențești 
„Universiada de iarnă" se 
desfășoară în mijlocul unui 
interes general. Joi, mii de 
spectatori, au urmărit la Spin- 
dleruv Mlyn desfășurarea pro
belor de 5 km, 15 km și slalom 
special (masculin). Proba femi
nină de 5 km a scos în evi
dență pregătirea superioară a 
sportivei sovietice Nina Demi
na care a terminat învingătoa
re cu timpul de 21’23”29/100. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Krastana Stoeva (R. P. 
Bulgaria) — 21'25”81/100 și Ve
ronika Budna (R.P. Polonă) — 
2r56”47/100. Proba de 15 km 
a fost dominată de schiorii so
vietici. Cîștigătorul medaliei 
de aur Igor Voronicikin a rea
lizat timpul de 51'04”23/100, 
fiind urmat de Valeri Taraka- 
ROv — 51'49”29/100 și Nicolai 
Arzilov — 51'51”78/100. Acea
stă probă a contat și pentru 
combinata nordică. Dintre

a 1 martie mii și 
mii de tineri din 
întreaga țară vor 
lua startul în în
trecerile ediției 
inaugurale ale

Spartachiadei Re
publicane, cea mai importantă 
competiție de masă a anului, 
închinată aniversării a 20 
ani de la eliberarea patriei 
sub jugul fascist.

Pretutindeni, în orașe 
sate, pregătirile în vederea
cestui eveniment sportiv deo
sebit sînt în toi. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive 
din fabrici și uzine, din G.A.C. 
și G.A.S., din școli și facultăți 
desfășoară, în aceste zile, o 
muncă intensă, pentru popu
larizarea și organizarea primei 
etape a competiției.

Pe această temă, recent, în 
cadrul, unui interviu, ne-am 
adresat tovarășului Pavel 
Gheorghiu, președintele consi
liului regional U.C.F.S. Banat, 
regiune în care competițiile 
sportive de masă și-au stator
nicit, de-a lungul anilor, o fru
moasă tradiție.

— La început, ar fi intere
sant să cunoaștem primele 
măsuri menite să asigure un 
succes deplin Spartachiadei 
Republicane și în regiunea 
Banat.

— încă de la sfîrșitul lunii 
octombrie, cu prilejul „Zilei 
președinților*4 a fost prelucrat 
regulamentul acestei mari 
competiții. în lunile urmă
toare, cu același prilej pre
ședinții asociațiilor sportive 
ne-au informat asupra modu
lui de desfășurare a pregăti
rilor relatînd inițiative, me
tode de muncă eficace. în a-* 
cest fel s-a realizat și un va
loros schimb de experiență. O 
acțiune asemănătoare a între
prins și comitetul regional 
U.T.M. cu secretarii organiza
țiilor de bază.

în ultima vreme, cu ocazia

adunărilor generale de dări de 
seamă, la nivelul flecari aso
ciații sportive au fost prezen
tate planuri concrete de ac
țiune, programul festivităților 
ce vor avea loc cu ocazia inau
gurării Spartachiadei Republi
cane.

Regulamentul Spartachiadei 
Republicane a fost prelucrat și 
în cadrul comisiilor orășenești 
și raionale pe ramură de 
sport. în ceea ce privește în
drumarea și ajutorarea con
cretă a unor asociații sportive, 
mai ales a celor din mediul

sătesc, trebuie remarcată ini
țiativa membrilor comisiilor 
pe ramură de sport care îm
preună cu activiști ai U.C.F.S, 
și U.T.M. s-au deplasat în a- 
proape toate asociațiile spor
tive ale regiunii. Astfel s-a 
putut cunoaște și mai bine im
portanța Spartachiadei Repu
blicane ale cărei întreceri sînt 
așteptate cu mult interes de 
masa largă a tineretului.

în sfîrșit, aș vrea să mai a- 
mintesc că/ P& scară regio
nală s-a stabilit să se editeze 
un număr de 3 000 de afișe și 
că, de asemenea, vor mai avea 
loc alte importante acțiuni: 
prima — organizarea unei ex
poziții eu tema „20 de ani de 
activitate sportivă în regiunea 
Banat" ; a doua — turnarea

a r ti a
concurenții pentru combinată 
nordică cel mai bun rezultat 
l-a înregistrat cehoslovacul 
Jindrich Fabian cu 55'57”68/100, 
care a ocupat locul 10.

Foarte atractivă a fost lupta 
sportivă în proba de slalom 
special (masculin). Victoria a 
revenit • schiorului german 
Fritz Wagnerperger cu timpul 
de 117”28/100 realizat în două 
manșe. Au urmat în clasament 
japonezul Yoshiharu Fuku- 
Fiara — 119”35/100 și Tali Mo 
nastîrev (U.R.S.S.)—120”59/100. 
N. Pandrea (R.P.R.) a ocupat 
locul 28 cu 134”42T00,

în orașul Pardubice au în
ceput întrecerile concursului 
de patinaj artistic (masculin). 
După disputarea figurilor im
puse în fruntea clasamentului 
se află cehoslovacul Karol Di
vin cu 517,9 puncte. II urmea
ză japonezul Noburu Sa to — 
494,6 puncte și austriacul Pod- 
hajski — 471,8 puncte. Compe
tiția continuă astăzi.

„Cupa campionilor europeni 
la fotbal

MILANO 13 (Agerpres). -
Peste 80 000 de spectatori au 

urmărit joi pe stadionul San 
Siro din Milano întîlnirea re
tur de fotbal dintre echipele 
A.C. Milan și Real Madrid din 
cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni".

Fotbaliștii italieni au terminat 
învingători cu scorul de 2—0 
(1—0). Cîștigînd primul joc cu 
4—1 Real Madrid, datorită 
unui gol-averaj mai bun, s-a 
calificat pentru semifinalele 
competiției.

unui film, pe aceeași 
Această ultimă acțiune 
realizată în colaborare 
neaștii amatori din 
clubului C.F.R. și cadre
tice aparținînd Institutului po
litehnic.

— Unde anume apreciați că 
etapa de pregătire a Sparta
chiadei Republicane s-a desfă
șurat cu rezultate foarte 
bune ?
— în cuprinsul regiunii : 

raioanele Reșița, Arad, Lipova, 
Sînnicolau Mare și Orșova. De 
asemenea, în orașul Timișoa-

ra, în multe asociații sportive 
mai mari, ca de pildă, C.F.R., 
Stăruința, Școala textilă, Teh
nicianul, Electrobanat. în a- 
ceste asociații se cunoaște în 
mod detaliat, programul des
chiderii festive a Spartachia- 
dei Republicane și au fost 
prezentate cifrele participanți- 
lor, pe ramuri sportive. Acum 
multe din asociațiile sportive 
timișorene lucrează la confec
ționarea unor afișe adaptate 
specificului diferitelor disci
pline, la pregătirea bazelor 
sportive, a echipamentului.

în același scop, al propagan
dei pentru spartachiadă, sta
țiile de amplificare din multe 
întreprinderi cuprind aproape 
zilnic, în programul emisiunii 
sport, știri despre pregătirile

pentru etapa I a marii între
ceri.

— ’Cum apreciați colabo
rarea cu celelalte organizații 
de masă.

— Am vorbit la început des
pre primele măsuri inițiate de 
organele U.T.M. In acțiunea 
de pregătire a Spartachiadei 
Republicane am remarcat spri
jinul Comitetului regional de 
cultură și artă cu care, de alt
fel, am stabilit un plan comun 
de acțiune.

Apreciem aportul Facultății 
de educație fizică a Institutu
lui pedagogic care ne-a repar
tizat studenți și cadre didactice 
de specialitate pentru instrui
rea consiliilor asociațiilor spor
tive. în zilele concursurilor, 
studenții de la „educație fi
zică" ne vor ajuta pe plan teh
nic și organizatoric.

— Ultima întrebare se re
feră la numărul partici- 
panților propuși să fie antre
nați în întrecerile Spartachia
dei Republicane.

— Experiența organizării 
competițiilor de masă (Sparta- 
chiadele de vară și de iarnă ale 
tineretului) la care numărul de 
participanți a depășit aproape 
de fiecare dată cifra de 225 000 
ca și cunoașterea interesului 
mare pe care l-a stîrnit Sparta- 
chiada Republicană în rîndul 
membrilor celor 784 de asocia
ții^ sportive din regiunea noas
tră, ne indică posibilitatea cu
prinderii în întreceri a circa 
300 000 de tineri și tinere. Ne 
vom strădui să realizăm aceas
tă largă participare pentru a 
dovedi și în acest domeniu 
dragostea și recunoștința oa
menilor muncii, a tineretului 
pentru partid, care a deschis 
la 23 August 1944, drum larg 
către o viață mereu mai lu
minoasă, mai fericită, con
struirea socialismului.

Chiolan Iulian — Beiuș
La facultatea de jștorie dip. cgdrul Uni

versității din București, concursul de 
admitere în anul I epnștă din urcătoare
le probe :

— Limba
și oral;

— Istoria
— Istoria r
în total 5 probe. Durata studiilor 5 ,ant

și literatura romînă — scris

Romîniei — scris și oral; 
universală — oral; POȘTA

Geru Marin — Tîrgu-Ocna, Spiridon 
Marin — Teliuc

Conform hotărîrilor în vigoare, elevii 
care studiază în învățămîntul seral bene
ficiază de următoarele înlesniri:

a) sînt programați în schimburi care 
să le permită frecventarea regulată a 
cursurilor ;

b) pentru pregătirea și prezentarea la 
examenul de maturitate li se acorda dc 
către întreprindere un concediu de studii

REDACȚIEI
pentru susținerea examenelor, au dreptul 
la un concediu de 
fără plată.

30 zile calendaristice.

Trătu Florin —
Dumneavoastră

Brașov
împlinind 11 luni de

Petre Bănică —* Ploiești, Iacob Vladi
mir București, Toderici Aurelia — 
Alba lulța, Glass Matei — Lugoj

Pentru a deveni membri ai Asociației 
filateliștilor din R.P.R. (A.F.R.) trebuie 
să adresați o cerere Comitetului cercului 
A.F.R. în orașele de reședință ale regiu
nilor cît și în Capitală funcționează fi
liale A.F.R.

Cercurile A.F.R. pot fi organizate în 
ministere, instituții, organizații obștești, 
școli, întreprinderi, pe lingă casele de 
cultură, pe lîngă casele pionierilor etc. 
Numărul minim al membrilor A.F.R. care 
pot alcătui un cerc este de 10.
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Alături de vestigiile trecutului îndepărtat ale cetății T omisului .blocuri semețe marchează noua tinerețe a orașului Constanța.

Cum stau lucrurile aici ? 
La majoritatea coloanelor 
(Vedea, Costești, C.I.L. Pitești) 
lecțiile sînt ținute astfel: șe
ful de coloană strînge toți șo
ferii, scoate din buzunar lec
ția bătută la mașină și o ci
tește. Apoi anunță : „Urmă
toarea lecție va avea loc la 
data de... Acum sînteți liberi". 
Ce fel de eficiență'au aseme
nea lecții ?

Cauza acestei situații nu 
este întâmplătoare. Elaborarea 
tematicilor cursurilor de ridi
care a calificării in loc să se 
facă în fiecare întreprindere, 
în funcție de cerințele produc
ției, de problemele specifice 
ale autobazei, se face de că
tre Direcția Generală Trans
porturi-Auto. Unde duce acea
sta ? Se aplică mecanic anu
mite indicații care, deși in 
principiu sînt bune, nu țin 
seama de specificul fiecărei 
unități de transport.

Se constată, de pildă, că de
fecțiunile cele mai frecvente 
cu care vin autobasculantele 
în atelierele de reparat se re
feră la axele planetare, la pre- 
zoane, la dantura pinionului 
de atac etc. Aceasta dovedește 
că tinerii care lucrează pe 
basculante ar avea nevoie de 
unele lecții și demonstrații 
despre întreținerea zilnică a 
mașinii, despre modul de con
ducere a mașinii în condițiile 
specifice șantierelor, despre 
viteza de pornire din balas
tiere etc. Iată deci că este ne
cesar ca tematica acestor 
cursuri să fie revăzută pentru 
a cuprinde lecții care să răs
pundă problemelor specifice 
ale coloanelor.

Comitetul organizației U.T.M., 
prin membrii săi repartizați 
pe fiecare coloană, va trebui 
de asemenea, să studieze mai 
mult problemele ca.re intere
sează pe tinerii șoferi și să se 
preocupe de găsirea unor me
tode atrăgătoare și interesan
te pentru îmbogățirea, și pe 
alte căi, a cunoștințelor lor 
profesionale. In autobază exis
tă foarte mulți șoferi cu ex-

periență bună, fruntași ca 
Grozea Petre care a parcurs 
distanța de 150 000 km fără 
reparații, Nedelescu Cornel, 

Bălan Marin, ale căror metode 
de muncă ar putea fi genera
lizate cu prilejul unor schim
buri de experiență. Chiar la 
coloane printre tineri se află 
și foarte mulți evidențiați ca 
Ion Bică. Ion Cucu, Savu Pre
da și alții, ale căror metode 
bune nu sînt cunoscute de to
varășii lor. Iată o principală 
cale prin care organizația 
U.T.M. poate contribui nemij
locit la ridicarea calificării șo
ferilor. Am răsfoit fișele de 
cititori de la biblioteca tehni
că a autobazei: la prima ve
dere s-ar părea că s-a desfă
șurat o muncă intensă pentru 
răspîndirea cărții tehnice în 
rîndul muncitorilor. Biblioteca 
numără 700 de cititori. Dar, 
numai 15 la sută din aceștia 
sint șoferi.

La coloanele autobazei lu
crează peste 300 de șoferi ti
neri. E adevărat că nici orga
nizația U.T.M. nu s-a ocupat 
de antrenarea șoferilor la stu
dierea literaturii de 'speciali
tate, n-a desfășurat o muncă 
politică susținută în această 
privință. Există însă și alte 
cauze: în biblioteca autobazei 
se găsesc prea puține cărți de 
specialitate (o carte foarte so
licitată „Manualul conducăto
rului auto", există într-un sin
gur exemplar). Șoferii își des
fășoară activitatea la coloane 
la zeci de km de autobază, 
unde se află biblioteca. E ade
vărat că. biblioteca nu putea 
fi mutată „pe roate", în schimb 
se pot înființa biblioteci vo
lante la fiecare coloană.

în munca sa, pe drumurile 
patriei, la coloane, pe șantie
re, șoferul are de îndeplinit 
sarcini mari și complexe care 
îi cer o bună pregătire profe
sională. Tocmai de aceea se 
impune ca organizația U.T.M. 
în colaborare cu conducerea 
autobazei Pitești să ia aseme
nea măsuri pentru ridicarea 
calificării tinerilor șoferi in
cit fiecare conducător auto să 
devină un stăpîn al volanului.

MUNCIM, ÎNVĂȚĂM-
SPRE A FI FOLOSITORI PATRIEI

onferința Organi
zației regionale 
U.T.M. Mureș-Au
tonomă Maghiară, 
care a avut loc în 
zilele de 1 și 2 fe
bruarie a.e,, a a

nalizat în mod temeinic, mul
tilateral activitatea desfășu
rată în ultimii doi ani de or
ganizațiile U.T.M. din re
giune, sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor 
puse de partid în fața tine
retului.

Delegații utemiștilor din fa
brici' și uzine, de pe șantierele 
de construcție și din gospodă
riile colective, din școli și fa
cultăți, raportînd despre suc
cesele dobîndite de organiza
țiile U,T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, au 
analizat cu multă maturitate 
politică modul în care au fost 
îndeplinite hotărîrile conferin
ței precedente și celelalte sar
cini care au stat în fața orga
nizațiilor U.T.M., adoptînd ho- 
tărîri care, aplicate în viață, 
vor duce la ridicarea la un ni
vel mai înalt a întregii activi
tăți a organizației.

în fața delegațiilor la confe
rință a fost prezentat tabloul 
minunat al transformărilor ce 
au avut loc pe meleagurile 
mureșene în anii puterii 
populare, datorită politicii în
țelepte a partidului de indus
trializare socialistă, de dezvol
tare multilaterală a economiei 
și culturii în toate regiunile 
țării. în 1963 producția indus
trială a regiunii a crescut de 

10 ori față de 1938. Valoarea 
investițiilor s-a ridicat anul 
trecut la 1,3 miliarde lei, față 
de 144 milioane lei în 1951.

Agricultura regiunii se dez
volta necontenit dispunînd în 
prezent de peste 2 300 de trac
toare și de numeroase alte ma
șini agricole. în ultimii ani 
s-au construit la orașe și sate 
numeroase școli, cămine cul
turale, cinematografe. Tg. Mu
reș, devenit centru universitar 
în anii puterii populare, are în 
prezent 3 institute de învăță- 
mînt superior cu 7 facultăți.

Conferința Organizației 
regionale U. T, M. Mureș- 

Autonomă Maghiară
Participanțîl la conferință 

au primit cu însuflețire apre
cierile făcute în cuvîntul to
varășului loan Cozma, secre
tai al comitetului regional de 
partid, privind contribuția ti
neretului la îndeplinirea sar
cinilor de plan pe 1963, la în
tărirea economico-organlzato- 

rică a gospodăriilor agricole 
colective, ele constituind pen
tru întregul tineret din re
giune un imbold spre noi suc
cese în lupta pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
partid.

Arătînd că organizațiile 

U.T.M. trebuie să mobilizeze 
întregul tineret la îndeplini
rea planului pe 1964, în in
dustrie și în agricultură, să 
desfășoare o activitate in
tensă și multilaterală pentru 
educarea tineretului în spiri
tul patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar, 
în spiritul dragostei și atașa
mentului față de partid, to
varășul loan Cozma și-a ex
primat convingerea, în nu
mele comitetului regional de 
partid, că organizațiile U.T.M. 
și întregul tineret din regiune 

vor lupta cu hotărîre pentru 
aplicarea în practică a politi
cii partidului pentru desăvâr
șirea construcției socialiste în 
patria noastră.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Kiraly Carol, 
prim-secretar al comitetului 
regional U.T.M., numeroși 
participanți la discuții au 
analizat cu spirit de răspun
dere contribuția tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid pentru dezvoltarea 
industriei și agriculturii, în- 
vățămîntului, științei și cul
turii, evidențiind succesele 

obținute și împărtășind expe
riența pe care au dobîndit-o 
organizațiile U.T.M. din re
giune. ’ Lucrările conferinței 
au oglindit unitatea și frăția 
tinerilor romîni, maghiari și 
de alte naționalități în lupta 
pentru aplicarea politicii 
partidului.

Un loc important s-a acor
dat în lucrările conferinței 
muncii tineretului din între
prinderile industriale, de pe 
șantiere, din economia fore
stieră. Tovarășii Ioan Had- 
nagy, prim-secretar al Comi

tetului orășenesc U.T.M. Tg. 
Mureș, Maria Groza, ingineră 
la Fabrica de geamuri din 
Tîrnăveni și alții au împărtă
șit experiența organizațiilor 
U.T.M. în mobilizarea tinere
tului la întrecerea socialistă, 
la ridicarea calificării profesio
nale.

Tovarășul Hadnagy, ară
tînd că numai în orașul Tg. 
Mureș 2 300 de tineri au fost 
evidențiați în întrecerea so
cialistă. a vorbit pe larg des
pre experiența unor organi
zații U.T.M. din oraș. La Fa

brica de mobilă „23 August", 
de pildă, munca tinerilor în 
producție este analizată pe
riodic în adunările organiza
țiilor U.T.M., în ședințele co
mitetului, la consfătuirile de 
producție. Posturile utemiste 
de control din această între
prindere organizează cu regu
laritate raiduri, ocupîndu-se 
diferențiat de problemele 
specifice ale producției din 
fiecare secție, avînd în cen
trul atenției îmbunătățirea 
calității produselor, respecta
rea tehnologiei de fabricație, 
întărirea disciplinei în mun
că. Comitetul U.T.M. de la fa
brica de mobilă, organizațiile 
de bază U.T.M. din secții 
popularizează experiența evi- 
dențiaților în întrecerea so
cialistă la stația de radiofi- 
care, la gazeta de perete, or
ganizează în cinstea lor reu
niuni tovărășești. în cadrul 
„Zilei secretarilor" comitetul 
orășenesc U.T.M. a generali
zat experiența organizațiilor 
U.T.M. care au obținut rezul
tate bune în mobilizarea tine
retului la întrecerea socialistă.

Despre contribuția tinere
tului la îndeplinirea sarcini
lor de plan a vorbit șl tov. 
Nicolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Tg. Mureș, arătînd că 
organizațiile U.T.M. din oraș 
îșl îndeplinesc tot mai bine 
sarcina lor de a educa și creș
te noi cadre pentru construc
ția socialistă. Aceasta o dove- 

dește și faptul — a spus vorbi
torul — că mulți tineri care 
au activat în U.T.M. au deve
nit cadre cu munci de răspun
dere în aparatul de stat, în 
economie, în instituții de cul
tură și de învățămînt.

Tovarășul Mărgărit Sandu, 
secretar al .comitetului U.T.M. 
de la Șantierul de montaj al 
Centralei termoelectrice Lu
duș, a arătat că tinerii munci
tori, ingineri și tehnicieni, ală
turi de vîrstnici, au contribuit 
la punerea în funcțiune a blo
cului I de 100 megavați și s-au 
angajat, împreună cu întregul 
colectiv să termine lucrările 
la cel de-al II-lea grup elec
trogen de 100 M.W. înainte de 
termenul fixat.

Tovarășul Ion Movilă, 
prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Toplița, vor
bind despre munca organiza
țiilor U.T.M. de la întreprin
derea forestieră Toplița și de 
la C.I.L. Gălăuțaș, a arătat 
că în ultimii doi ani s-a 
îmbunătățit simțitor munca 
organizațiilor U.T.M. din în
treprinderile forestiere, în 
multe parchete din pădure au 
fost create organizații U.T.M. 
El a subliniat în mod deosebit 
că organizația U.T.M. de la 
I.F. Toplița a îndrumat nume
roși tineri, care înainte lucrau 
ca sezonieri, să se califice ca 
mecanici de ferăstraie, funicu- 
lariști, sortatori, gateriști etc. 
Un mare număr de tineri lu
crează în brigăzile cu plată în 
acord global. contribuind, 
printr-o sortare judicioasă, la 
valorificarea superioară a ma
sei lemnoase.

Arătînd că în ultima vreme 
comitetul regional U.T.M., bi
roul și aparatul său, au acor
dat un ajutor mai concret or
ganizațiilor U.T.M. din între
prinderile forestiere, vorbito
rul a cerut noului comitet re
gional să trimită colective de 
activiști în gurile de exploa
tare, care să sprijine organi
zațiile U.T.M., să studieze șl să 
generalizeze experiența orga
nizațiilor U.T.M. de aici.

Cu multă însuflețire a vor
bit la conferință tovarășul 
Nemeti Lâszlo, maistru la U- 
zinele de fier Vlăhița :

„Tineretul din întreprinde
rea noastră, sub conducerea 
organizației de partid, a spus 
tovarășul Nemeti, a contribuit 
activ la îndeplinirea planului 
pe 1963 cu 40 de zile înainte 
de termen". Vorbitorul a ară
tat că tinerii citesc literatură 
tehnică, participă la prelegeri, 
la cursurile de ridicare a cali
ficării.

Delegații tinerilor de pe 
șantiere au arătat că în cen
trul activității organizațiilor 
U.T.M. se află mobilizarea ti
nerilor pentru a contribui cu 
toate forțele la darea în folo
sință la termenele stabilite a 
obiectivelor aflate în construc
ție. In acest sens ei au apre
ciat inițiativa biroului comite
tului regional U.T.M., care a 
trimis pe șantiere colective de 
activiști pentru a îndruma ac
tivitatea organizațiilor U.T.M., 
cerînd comitetului regional să 
folosească această metodă și în 
viitor.

■Ar

Agricultura, avînd o pon
dere însemnată în economia 
regiunii, numeroși delegați 
s-au referit, în cadrul lucrări
lor conferinței, la munca tine
retului în gospodăriile de stat, 
gospodăriile colective și S.M.T. 
subliniind contribuția ce au 
adus-o organizațiile U.T.M., ti
neretul la sporirea producției 
vegetale și animale. Anul tre
cut, gospodăriile agricole de 
stat din regiune au realizat în 
medie la hectar cîte 2 368 kg 
grîu. Rezultate bune au obți
nut și numeroase gospodării 
colective din regiune.

în cadrul discuțiilor, tova
rășii Ilic Cîmpeanu, inginer la 
G.A.C. Sîntimbru, raionul 
Ciuc, Ileana Szabo, secretara 
organizației de bază U.T.M. de 
la G.A.C. Miercurea Niraj. ra
ionul Tg. Mureș și alți vorbi
tori au arătat felul cum au 
reușit organizațiile U.T.M. să 
mobilizeze tinerii colectiviști 

Ia lucrările agricole în cadrul 
gospodăriilor colective. La 
G.A.C. Miercurea Niraj, de 
pildă, problemele muncii tine
rilor în G.A.C., sarcinile lor 
privind transportarea pe cîmp 
a îngrășămintelor, participarea 
la întreținerea culturilor, la 
campania de recoltare au fost 
dezbătute în cadrul organizați
ilor U.T.M. pe brigăzi.

în cuvîntul său, tov. Togo- 
reanu Luca, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. de la 
S.M.T. Sărmaș. s-a ocupat de 
munca, politico-educativă în 
rîndul tinerilor mecanizatori 
din agricultură. El a arătat 
că stațiunea și-a îndeplinit 
planul în campania de vară în 
proporție de 114,3 la sută, iar 
în campania de toamnă — 
100,3 la sută. Utemiștii din 
multe brigăzi de tractoare ac
tivează în cadrul organizațiilor 
U.T.M. din G.A.C. pe care le 
deservesc.

Tovarășul Vintilă Ovidiu, 
Inginer la G.A.S. Batoș, raio
nul Reghin a arătat că cei 
104 utemiști din gospodărie, 
dintre care peste 60 lucrează 
în sectorul pomicol și viticol, 
au desfășurat o rduncă rodni
că pentru valorificarea tere
nurilor în pantă neproductive 
prin terasări și plantări de 
pomi fructiferi. Astfel, supra
fețe mari au fost .terasate 
din care 68 hectare au fogt 
plantate cu pomi fructiferi, iar 
între rînduri s-au cultivat 
furaje.

Tov Vlntilă a propus ca or
ganizațiile U.T.M. din regiune, 
folosind experiența gospodăriei 
de stat din Batoș, să inițieze 
mari acțiuni pentru valorifica
rea terenurilor în pantă, ne
productive. prin amenajări de 
terase și plantarea lor cu pomi 
și viță de vie.

După cum a reieșit din lu
crările conferinței. în sectorul 
zootehnic lucrează peste 1 800 
tineri. Brigada condusă de u- 
temisțul Iosif Lichter de la 
G.A.S. Iernut. secția Cipău a 
obținut o producție medie de 
3 900 litri lapte pe cap d«



D
I 

hl
I
N
D 
E 
M 
hl 
U 
k

Din nou la panoul de onoare J

C 
o 
hl 
$ 
T
I
I 

hl 
T 
E
I

ristița Bursuc a venit la fabrica noastră cu o hotărîre 
nescrisă dar bine întipărită în sufletul și inima sa.

— Vezi panoul de onoare ? îi spunea ea uneia 
din colegele de Ia școala profesională. Peste puțin 
timp și portretul meu va fi afișat aici, la loc de cinste. 
Era prin 1960, cînd Aristița visa să devină o bună 
filatoare. în secție a fost primită, ca de obicei, cu

bucurie și încredere. Avea 16 ani, o vîrstă care se aseamănă cu un 
tînăr altoi ; dacă nu-1 îngrijești la timp, nu dă roadele așteptate, 
încăpuse pe mîini bune, într-un colectiv închegat, devenise membra 
unei brigăzi fruntașe din sectorul filatură, In scurt timp, tînăra 
noastră întărea cuvintele spuse în fața panoului, cu fapta. A început 
să muncească temeinic, iar munca ci a dat rezultate.

Colectivul s-a grăbit să o aprecieze, a popularizat-o, a încuraja
t-o. Aristița însă s-a culcat pe laurii succesului, considerînd greșit 
că ajunsă aici, rezultatele vor veni de la sine.

Așa au apărut primele neajunsuri. La curățirea mașinilor căuta un 
prilej de ceartă pentru lucruri mărunte, accentele de nervozitate și 
preocupările în afara producției o îndepărtau de colectivul ei de 
muncă. Așa s-a făcut că tovarășele ei au început s-o ocolească- 
„Aristița — spuneau unii — își îndeplinește planul. Ieșirile necontro
late au să treacă ele, cu vîrsta |"

O părere greșită. Nu vîrsta ei tînăra era cauza unei asemenea 
schimbări, ci ușurința cu care Aristița judeca acum. Poate și faptul 
că ,odată evidențiată, a fost lăsată să facă ce vrea, i s-au trecut cu 
vedere unele atitudini necolegiale, capriciile apărute ca din senin. 
Organizația U.T.M. și-a dat seama de acest lucru, încercînd unele 
metode, dar cu timiditate Apoi...

O altă tînără de vîrsta Aristiței, utemista Tănase Valeria, a 
început să se apropie mai mult de Aristița, a căutat să se împriete
nească cu ea. împreună au început să-și pună' întrebări de felul : 
„dacă mașina poate da mai mult ?“, „pierderea a 5 minute fără 
rost, cu cîte kilograme de fire echivalează ?“ și altele. împreună au 
început să meargă la film, la club, într-un cuvînt, se bucurau de 
orice succes.

Timp de peste un an de zile, colectivul din secția filatura nouă, 
Pabrica de postav din Buhuși, s-a ocupat să facă din această față 
aceeași muncitoare apreciată cu cîtva timp în urmă. Rezultatul ? 
Recent, la o consfătuire de producție, brigada condusă de Dîrțu Lu- 
creția a confirmat-o și pe Aristița Bursuc evidențiată în întrecerea 
socialistă.

Intr-una din zile am întîjnit-o pe Aristița Bursuc discutînd cu 
maistrul de tură și cu secretara organizației U.T.M. despre o tînără 
nou angajată care avea două lipsuri nemotivate :

— Să nu o lăsăm să meargă pe această cale, a intervenit în dis
cuție Aristița Bursuc. Așa mi s-a permis mie și mai regret si 
acum...

Tînăra noastră are acum 19 ani. Iși face planuri, visează și este 
hotărîtă — are toate condițiile — să și le realizeze.

Acum Aristița e mulțumită.
Oamenii, colectivul, spune ea, dovedind răbdare, deși eu le cream 

multe nemulțumiri, m-au ajutat să devin muncitoare cu adevărat. 
Mă străduiesc să răspund încrederii ce au avut-o în mine prin fapte, 
prin munca mea. Și cred că voi reuși.

în sectorul de exploatare forestieră — Valea Sebeșului, parchetul Plrjul 
Cîrligului din regiunea Hunedoara se sortează materialul lemnos.

Foto: AGERPRES

MIHAI CHIRIAC
Buhuși

Inginerul colectivei

Setea de cunoștințe a elevi- 
‘ lor din școala noastră, cuprin- 
I de în sfera sa si muzica. Foar- 
I te mulți au înțeles de mult că 

muzica bună îți înobilează su- 
| fletul, te ajută în studiul pe 
| care îl faci în școală vorbin- 
i du-ți în limbajul ei despre 

cultura poporului tău și a ce
lorlalte popoare. In școala 
noastră funcționează, cu bune 
rezultate, un cerc al iubitori'- 
lor muzicii. Cercul nu-i poate 
cuprinde însă pe toți iubitorii 
de muzică, mai ales că unii 
dintre ei, pasionați de litera- 

1 tură, pictură, teatru etc,, nu 
1 au întotdeauna timp pentru a

f9... Astăzi e sărbătoare ‘
I rin fața Școlii de 7 
I ani nr. 169, o școală 
i ca atîtea altele din 
' orașul nostru, pașii 
1 mă poartă în fie- 
i care dimineață și mă 

bucur o parte din
drum de tovărășia cîtorva școlari 
din calasa I.

S-ar putea spune că sîntem 
vechi cunoștințe. Mulți mă salu
tă respectuos. La început, din 
cînd în cînd, mă întrebau cit e

■ ecție în cercul zootehnic Făcăieni. Un diafilm deru
lează încet una după alta, imaginile alese să ilustreze 
lecția. Ttnărul inginer Constantin Constantinescu dă 
explicații, In bănci, strînși alături, 180 de îngrijitori 
ascultă cu atenție. Să lăsăm lecția să se desfășoare 
mai departe și să derulăm filmul celor doi ani din 
urmă, filmul muncii și realizărilor colectiviștilor din 

Făcăieni. Am luat ca început pentru filmul nostru această dată, ea 
coincizind cu aceea a venirii inginerului zootehnist:

Ttnărul inginer și-a început, cu pasiune munca sa. In
tr-un singur an —-1962 — G A.C. din Făcăieni a obținut un venit 
de 2 540 000 lei numai din sectorul zootehnic, depășindu-se planul 
cu 1180000 lei, Era rezultatul muncii de un an a inginerului și a 
colectiviștilor, a cercurilor zootehnice și a lecțiilor practice.

Producția pe cap de vacă furajată crește cu peste 400 litri lapte 
— o cifră concludentă; și altele : crește sectorul zootehnic : 620 
capete bovine, 3 200 de oi, 726 porci,

O inițiativă de seamă a inginerului Constantinescu a fost aceea 
a instalării unor incubatoare electrice la gospodărie. In anul 1963, 
colectiva din Făcăieni a crescut un număr de 22 000 de păsări.

$i iată că la sfîrșitul anului gospodăria din Făcăieni a fost evi
dențiată ca fruntașă pe raionul Fetești, în creșterea păsărilor și dez
voltarea sectorului zootehnic.

Începe un nou an. Planul de producție, dezbătut în adunarea ge
nerală, avea să se îmbogățească cu noi și noi angajamente ale colec
tiviștilor din sectorul zootehnic : creșterea bovinelor la un număr de 
800 capete, din care 415 vaci cu lapte, 1400 de oi, 10000 de 
porci, 44700 păsări, 230000 de pui scoși la stafia de incubație a 
gospodăriei. In toate aceste angajamente pentru anul în curs este 
cuprins desigur și angajamentul inginerului zootehnist Constantin 
Constantinescu ; de fapt, e un angajament care vine să reînnoiască 
ți să întărească angajamentul pe care-l lua în fața conștiinței sale 
ttnărul absolvent al facultății, în urmă cu doi ani, la venirea sa în 
Făcăieni.

Filmul a doi ani de muncă pasionantă și succese... Au trecut 
doi ani. Alături de colectiviștii din Făcăieni a dobîndit experiență 
însuși ttnărul inginer zootehnist al gospodăriei, Această experiență 
a sa și a colectiviștilor sînt c chezășie pentru realizările pe care le 
vor obține, în viitor, împreună.

FRlNCU CONSTANTIN

ceasul. Apoi, văzînd că mă întâl
nesc mereu la aceeași oră în col
țul străzii, au renunțat. Știau ei 
ceva. Acasă, pusesem ceasul să 
sune mai devreme. Devenisem 
doar pentru ei un orologiu veri
ficat și nu făcea să-i înșel.

Și lată că, mergînd adeseori 
alături de micii mei prieteni, 
fără voie am participat uneori la 
marile „probleme" care-i fră
mântă și pe care le dezbat cu a- 
prîndere.

în ultima vreme am aflat, de 
pildă, că „operația" scăderii este 
mai dificilă decît „adunarea"; că 
ă are „pălărie" și î „căciulă" ; că 
— lucru încă de neînțeles — sem

nul exclamării poate fi în același 
timp și al mirării.

★
Deunăzi i-am întîlnit pe prie

tenii mei schimbați. Rîsul lor 
molipsitor nu mai străbatea ca de 
obicei strada. Mergeau tăcuți.

Peste chipurile lor copilărești se 
așternuse un aer preocupat. Din 
crîmpeele lor de discuții am în
țeles totuși că-i vorba de o „săr
bătoare". Nelămurit și împins de 
curiozitate, i-am urmat la școală.

Mi s-a permis să intru în clasa 
I. D.

învățătoarea, cu o voce neaș
teptat de caldă și vădit emoțio
nată, căuta să demonstreze copii
lor că astăzi e „sărbătoare", că 
trăiesc o zi „solemnă". Pe furiș 
m-am uitat în calendar,,, nimic- 

însemnări
învățătoarea, emoționată, vor

bea mai departe. Priveam un fir 
solitar de liliac care stătea pe ca
tedră uitat parcă.

— „De ce ?" Cum de a poposit 
aici acest mesager solitar al pri
măverii dorite și așteptate ?".

Copiii scriau atenți, cu creta, 
cele dictate de învățătoare, și a- 
tuncî am priceput că intr-adevăr 
trăiau astăzi un moment solemn.

Privind liliacul stingher, i-am 
văzut pe toți cum în urmă cu 
cîteva luni — la 15 septembrie — 
făceau cei dintîi pași în această 
clasă.

Dar celor curioși și timizi — 
care încă se întrebau de ce n-a 
intrat și mama în clasă — li s-a 
deschis atunci pentru prima oară 
o fereastră spre lumea minunată 
și nebănuit de frumoasă a lite
relor.

La început a fost un fel de joc . 
nou și ciudat. Linii și semne 
misterioase apăreau pe tablă sau 
înfloreau în caietele lor. Mîinile 
lor obișnuite să mingîie păpușile 
se încleșteau amarnic pe toc, iar 
pe filele liniate lit erele prindeau 
viață și căpătau numiri sonore și 
muzicale. „A" mare de tipar, „a" 
mic de mînă. Uneori Uterele zbu
rau de la locul lor, se zbenguiau, 
săreau aiurea sau se,, ciocneau 
unele cu altele și uneori, din ce 
în ce mai rar, mureau înecate în 
neprevăzute și nedorite pete de 
cerneală"

între timp frunzele copacilor 
au prins culoarea aramei și au 
căzut, zăpada a acoperit orașul, 
iar ei au făcut astăzi uluitoarea 
descoperire că toate semnele și 
literele vorbesc și rid și cîntă 
cu ei,

La tablă, prietenul meu pistru
iatul, muta limba intr-o parte și 
alta a gurii și scria „Pentru noi 
astăzi e sărbătoare. Am terminat 
de învățat alfabetul".

CORNELIU ARMAȘU

mai participa șt ta ședințele 
cercului de muzică.

Venind, așadar, în întimpi- 
narea unei dorințe a tinerilor 
și traducînd, în același timp, 
în viață o hotărîre a conferin
ței pe școală pentru darea de 
seamă și alegeri, comitetul 
U.T.M. a început organizarea 
unor audiții muzicale.

Seria acestor manifestări, 
care de la început s-au bucu
rat de aprecierea elevilor, a 
început în primul trimestru de 
școală cu montajul lițerar-mu- 
zical „Succese ale artei noa
stre peste hotare". Cu ajutorul 
cronicilor și informațiilor apă
rute în ziare și reviste și prin 
mijlocirea imprimărilor pe 
discuri, elevii au făcut cuno
ștință nu numai cu itinerariile 
marilor noștri cîntăreți ca ar
tiștii poporului Zenaida Pali, 
Arta Florescu, Nicolae Herlea 
sau Elena Cernei, Dan Iordă- 
chescu, Ion Piso și David Oha- 
nesițtn, dar și cu arta lor mi
nunată care, așa cum recu
nosc și străinii, se datorește 
condițiilor minunate create în 
patria noastră pentru înflo
rirea și desăvârșirea talente
lor.

Cu ajutorul cunoștințelor de 
geografie și istorie acumulate 
în anii de școală și avînd la 
îndemână un mare număr de 
înregistrări pe discuri, am ofe
rit apoi elevilor un nou mon
taj muzical-literar: „Din mu
zica popoarelor".

Ultima manifestare de a- 
cest gen, de organizarea că
reia m-am ocupat și eu, a pre
zentat în fața a circa 200 de 
elevi aspecte din viața și 
creația lui Giuseppe Verdi.

Cum am pregătit noi acea
stă manifestare ?

Mai întîi, într-o ședință a 
comitetului U.T.M., au fost 
stabilite sarcinile și responsa
bilitățile. Tovarășul Mircea 
Doiceanu, secretarul comite
tului U.T.M., a primit sarcina 
ca, luând legătură cu școala 
de muzică din localitate și cu 
secția de operă a teatrului, 
să asigure discuri cu impri
mări ale muzicii lui Verdi. 
Viorica Grădinaru, responsa
bilă culturală în comitetul 
U.T.M. pe școala, a primit sar
cina ca, împreună cu colecti
vul ei, să asigure un pihupp și 
să amenajeze amfiteatrul de 
fizică pentru această audiție. 
Toți membrii comitetului au 
primit sarcina ca împreună cu 
organizațiile U.T.M. de clasă și 
an de studiu să facă cunoscut 
elevilor acțiunea noastră.

împreună cu utemista Anca

Văituș am primit sarcina sS 
mă ocup de pregătirea prezen
tării vieții și operei marelui 
compozitor italian.

Faptul că am început orga
nizarea acestei acțiuni încă cu 
două săptămâni înainte, ne-a 
dat posibilitatea să ne pregă
tim temeinic. împreună cu 
Anca, după ce am studiat tot 
materialul pe care l-am avut 
la îndemînă, am mers la to
varășul director al școlii de 
muzică și am discutat cu dîn- 
sul materialul pe care urma 
să-l prezentăm. Am primit de 
la dînsul îndrumări deosebit 
de prețioase. Apoi, într-o 
după-amiază, întîlnindu-mă cu 
Văituș am făcut o repetiție. 
Avînd la îndemînă discurile, 
am organizat o adevărată a- 
vant-premieră, dar fără cro
nicari și regizori.

Cu cîteva zile înainte, în 
holul central al școlii, a apă
rut un frumos și sugestiv afiș 
care îi invita pe elevi la au
diția muzicală, Și elevii au 
răspuns cu bucurie. Așa cum 

,am mai spus, la ora anunțată, 
amfiteatrul de fizică era plin, 
veniseră circa 200 de elevi.

Anca Văituș a prezentat în
tîi viața lui Verdi, începînd 
cu condițiile istorice în care a 
trăit și făcînd în același timp 
o scurtă istorie a operei ita
liene pînă la el. Printre altele 
ea a vorbit și despre decepți
ile lui Verdi în lunga sa viață, 
influența lor asupra muzicii 
sale, legînd opera sa de Quin
tal patriotic din Italia în pe
rioada unificării.

Sarcina mea a fost să pre
zint subiectul principalelor 
opere ale lui Verdi, perioada 
în care au fost scrise. Atît 
prezentarea mea cît și a lui 
Văituș, tot timpul au fost în
soțite de exemplificări cu im
primări pe discuri. Elevii au a- 
scultat atunci imprimări din 
operele: „Traviata", „Rigo- 
leto”, „Trubadurul", „Aida", 
„Othello" și altele.

Așa cum au apreciat și ele
vii, audiția noastră despre 
viața și opera lui Giuseppe 
Verdi a fost o acțiune reușită. 
In prezent, pregătim o audiție 
despre viața șl opera lui Bee
thoven, căreia îi va urma un 
montaj muzical-literar despre 
„Opera romînă" și o audiție 
prezentînd formațiile și soliș
tii de muzică ușoară care 
ne-au vizitat țara în anul 
1963.

DOINA BRÎNDUȘOIU 
membră a comitetului U.T.M. 
de la Școala medie „Mircea 

cel Bătrîn"-Constanța

0 meserie îndrăgită de tineri

Scenă din noul balet iomînesc „lancu Jianul prezentat de curînd în premie ră la Teatrul de Operă șl Balet. 
Foto t AGERPRES

In gospodăriile agricole co
lective din raionul Tg. Ocna 
numeroși tineri au fost reco
mandați de organizațiile 
U.T.M. să lucreze în zooteh
nie. După ce i-a recomandat, 
organizația U.T.M. din fiecare 
gospodărie se ocupă cu grijă 
de educarea politică a tineri
lor, de dezvoltarea răspunde
rii pentru meseria aleasă. Ti
nerii din zootehnie au fost 
îndrumați să urmeze cursu
rile agrozootehnice unde lec
tori cu experiență le împărtă
șesc cunoștințe prețioase des
pre hrănirea rațională a ani
malelor, combaterea diferite
lor boli etc. în adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
bază U.T.M. din G.A.C, Valea 
Rea, Rîpile, Bărsănești și al
tele s-au purtat discuții des
pre importanța sectorului 
zootehnic pentru gospodărie. 
Inginerii, brigadierii și pre

ședinți ai gospodăriilor colec
tive au vorbit tineretului des
pre veniturile pe care le aduc 
fermele de animale atît gos
podăriei cit șl colectiviștilor. 
Tot aici s-a discutat despre 
gospodărirea furajelor, tinerii 
crescători de animale îm- 
părtășindu-șl experiența pe 
care o au în obținerea unor 
mari producții de lapte, spo
rirea în greutate a animalelor 
pe care le au în îngrijire. 
Pentru tinerii de la ferme se 
organizează concursuri „Cine 
știe, cîștigă". Aici au fost 
amenajate biblioteci cu cărți 
despre creșterea și îngrijirea 
animalelor pe care tinerii le 
citesc în timpul liber. Toate 
aceste măsuri i-au ajutat pe 
tinerii să îndrăgească munca 
în zootehnie, să-și facă din a- 
ceasta o meserie.

DOREL DEDIU

vacă furajată. Rezultate 
bune au obținut și tinerii 
mulgători din gospodăriile co
lective Grebeniș (raionul Lu
duș). Ernei (raionul Tg. Mu
reș) care au depășit producția 
de lapte planificată. Tinerii au 
contribuit la asigurarea bazei 
furajere pentru dezvoltarea 
șeptelului. Astfel în ultimii doi 
ani au fost curățate și între
ținute 90 000 de hectare de 
pășune și finețe, s-au defrișat 
de arborete și mărăcini 629 
de hectare. Conferința a apre
ciat însă că numărul tinerilor 
crescători de animale este 
încă mic. mai ales în raioa
nele Tg. Mureș și Tîrnăveni. 
că activitatea unor organizații 
U.T.M. în rîndul tinerilor 
crescători de animale este încă 
neșatisfăcătoare. Organizațiile 
U.T.M- trebuie să aducă o con
tribuție mai mare la întreține
rea pășunilor și ridicarea pro
ductivității lor.

Tovarășul R&țiu Liviu, se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Luduș, a vorbit despre 
experiența comitetului raional 
în munca de îndrumare a or
ganizațiilor U.T.M. din G.A.C, 
Membrii biroului și ai comite
tului raional au fost reparti-, 
zati să răspundă de cîte o 
organizație de bază în vederea 
pregătirii unor adunări gene
rale în care să se dezbată sar
cinile ce revin tinerilor colec
tiviști. La aceste adunări au 
fost invitați sâ vorbească ute- 
miștiler președinți și ingineri 
din G.A.C. Asemenea dezbateri 
despre munca în G.A.C.. des
pre sarcinile ce revin ținerilor, 
aq contribuit la educarea lor 
în spiritul dragostei si răs
punderii fată de gospodăria 
colectivă.

Conferința a oerut nou
lui comitet, regional U.T.M. 
să acorde un sprijin con
cret comitetelor raionale 
U.TM.. organizațiilor U.T.M. 
de la sate, prin instruirea te
meinică a cadrelor care mun
cesc în mediul sătesc și gene
ralizarea experienței organiza

țiilor U.T.M. fruntașe din 
G.A.S., G.A.C. și S.M.T.

★
Numeroși vorbitori s-au • 0- 

cupat, în intervențiile lor, de 
munca politico-educativă ce o 
desfășoară organizațiile U.T.M. 
în rîndul tineretului. învăță- 
mîntul politic U.T.M., confe
rințele. simpozioanele au fost 
mai bine organizate. In cadrul 
cercurilor politice, prin ciclu
rile de conferințe și în cercu
rile teoretice studențești tine
rii studiază marxism-leninis- 
mul. își însușesc bazele știin
țifice ale politicii partidului 
nostru. în multe organizații 
U.T.M, au fost ținute expuneri 
pe teme ca . „Drumul glorios 
de luptă a partidului, pentru 
fericirea și bunăstarea poporu
lui", „Romînia pe glob — ieri 
și azi". „Frumoasă și bogată 
ești patria mea" și altele.

în cuvîntul lor mulți vorbi
tori au arătat că întreaga 
muncă politico-educativă a or
ganizațiilor U.T.M. trebuie să 
contribuie la educarea tinere
tului în spiritul patriotismului 
socialist, al dragostei nemăr
ginite față de Partidul Mun
citoresc Romîn, în spiritul ati
tudinii socialiste față de mun
că, la formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tinere
tului. în fabrici, pe șantiere, în 
gospodăriile colective și în in
stituțiile de învățămînt mun
cesc și învață împreună tineri 
romîni, maghiari, germani și 
de alte naționalități, uniți prin 
aceleași năzuințe și idealuri, 
prin dragostea lor fierbinte 
față de patrie.

Un rol important în educa
rea tineretului îl are activitatea 
cultural-artistică. După cum 
s-a arătat la conferință, peste 
26 000 de tineri au participat 
la prima fază a celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori.

Tovarășii Vasile Buda, se
cretar al comitetului regional 
de cultură și artă Ion Chit.oîu, 
actor la Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș, s-au ocupat de ro
lul instituțiilor culturale și de

creație în educarea tineretului 
propunînd organizarea de lec- 
ții-concert pentru tineret, în
tâlniri ale tinerilor cu actori, 
compozitori, organizarea de 
simpozioane în scopul educării 
estetice a tineretului.

■fc

Tovarășii Trifan Dorina, e- 
levă la Școala medie Subce- 
tate, raionul Toplița, Farkaș 
Ambrus, locțiitor al secretaru
lui comitetului U.T.M. de la 
Școala medie din Gheorghieni, 
Elisabeta Andreescu, instruc
toare superioară la Școala 
medie Papiu-Ilarian din Tg. 
Mureș, Salath Rozalia, elevă 
la Școala medie din Sovata, și 
alți vorbitori au împărtășit 
experiența organizațiilor 
U.T.M și de pionieri din aceste 
școli în educarea elevilor, în
tărirea spiritului lor de răs
pundere față de învățătură, 
pentru însușirea unor temei
nice cunoștințe teoretice și 
practice.

Despic activitatea organi
zațiilor U.T.M. și asociațiilor 
studențești din cele 3 institute 
de învățămînt superior din 
Tg, Mureș a vorbit tovarășul 
loan Bakoș, președintele con
siliului U.Â.S. din Tg. Mureș. 
Amintind că în ultimii ani 
s-au construit la Tg. Mureș 
cămine studențești, o cantină 
modernă, s-au amenajat noi 
săli de lectură, biblioteci, 
laboratoare, vorbitorul a ară
tat că cei peste 2 100 de stu- 
denți din acest nou centru 
universitar al țării au con
diții minunate de viață și 
de învățătură, pentru care 
sînt recunoscători partidu
lui, regimului democrat-popu
lar, întregului popor. El a 
arătat că așa cum a reieșit 
și la recenta sesiune de exa
mene, majoritatea studenților 
se pregătesc conștiincios pen
tru a deveni buni specialiști, 
intelectuali cu temeinice cu
noștințe. cu larg orizont poli
tic și cultural.

Așa cum s-a subliniat în 
cadrul lucrărilor conferinței, 
în planul de măsuri adoptat,

organizațiile U.T.M. din re
giune, sub conducerea organi
zațiilor de partid, vor mobi
liza întregul tineret din indus
trie, agricultură, din școli și 
facultăți la îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid, adu- 
cîndu-și contribuția la înflo
rirea scumpei noastre patrii — 
Republica Populară Romînă.

*
în încheierea discuțiilor a 

luat cuvîntul tovarășul Ștefan 
Bîrlea, secretar al C.C, al 
U.T.M. Arătînd că succesele 
despre care s-a vorbit la con^- 
ferință se încadrează în mod 
armonios în activitatea și în 
succesele pe care le-a obținut 
întregul nostru popor, sub 
conducerea partidului, tova
rășul Ștefan Bîrlea a felicitat 
tineretul din regiune, în nu
mele C.C. al U.T.M., pentru 
rezultatele pe care le-a obți
nut în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

Vorbitorul a arătat că dato
rită politicii juste a partidului 
de industrializare socialistă, 
de dezvoltare armonioasă și 
multilaterală a tuturor regiu
nilor țării noastre, în ultimii 
ani în regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară au fost con
struite și dezvoltate nume
roase obiective industriale, iar 
altele sînt în curs de con
strucție ; s-a dezvoltat agri
cultura socialistă, au luat fi
ință numeroase instituții de 
cultură și de învățămînt.

Referîndu-se la sarcinile or
ganizațiilor U.T.M. din între
prinderile industriale, tovară
șul Ștefan Bîrlea a subliniat 
că organizațiile U.T.M, tre
buie să lupte pentru creșterea 
productivității muncii, reduce
rea prețului de cost și îmbu
nătățirea calității produselor, 
acordînd o atenție mai mare 
ridicării calificării profesio
nale a tineretului. în între
prinderi se introduce tot mai 
mult tehnica modernă. Cei ce 
deservesc mașinile și utilajele 
de mare randament, trebuie șă 
fie oameni pricepuți, cu te

meinice cunoștințe tehnico- 
profesionale.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la munca tineretului în 
agricultură, arătînd că orga
nizațiile U.T.M. au contribuit 
la întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor co
lective, Ia dezvoltarea gospodă
riilor de stat, la aplicarea me
todelor agrotehnice înaintate 
și la dezvoltarea șeptelului.

Organizațiile U.T.M. din 
G.A.C, trebuie să mobilizeze 
pe toți tinerii la muncă, în 
sectoarele de producție unde 
este nevoie de ei, să-i educe 
în spiritul dragostei față de 
gospodăria colectivă. După 
cum a reieșit din lucrările 
conferinței, tinerii au adus o 
prețioasă contribuție la dez
voltarea șeptelului. Vorbitorul 
a apreciat, de asemenea, rezul
tatele obținute de tinerii din 
regiune în acțiunile de mun
că patriotică. Organizațiile 
U,T.M. trebuie să contribuie și 
în viitor la asigurarea bazei 
furajere prin intensificarea 
acțiunii de întreținere a pășu
nilor și fînețelor naturale, de 
însilozare a furajelor.

Tovarășul Ștefan Bîrlea a a- 
rătat că în școli și institute de 
învățămînt superior elevii și 
studenții romîni, maghiari și 
de alte naționalități învață și 
desfășoară împreună activita
tea obștească, pregătindu-se 
temeinic pentru a deveni ce
tățeni de nădejde ai patriei. 
Vorbitorul a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii activității 
organizațiilor U.T.M. și a aso
ciațiilor studenților pentru mo
bilizarea studenților la însuși
rea temeinică a cunoștințelor, 
pentru ca fiecare absolvent să 
devină un specialist cu larg 
orizont intelectual.

Arătînd că organele șl or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
îmbunătățească munca polj- 
tico-educativă în rîndul ma
selor tineretului, tovarășul 
Bîrlea a spus: „Noi facem 
educație comunistă tineretului 
în primul rînd prin muncă.

Atitudinea tînărului față de 
munca lui reflectă deci nive
lul său de conștiință. în pro
cesul muncii, alături de tova
rășii săi, tînărul își formează 
trăsături morale proprii omu
lui societății socialiste. Orga-» 
nizațiile U.T.M. trebuie să a- 
corde însă atenție și celorlal
te activități care contribuie la 
dezvoltarea conștiinței tinere
tului — învățămîntului poli
tic, excursiilor, simpozioanelor, 
activității cultural-artistice. 
Prin astfel de acțiuni intere
sante, să facem cunoscută tine
rilor politica partidului, tre
cutul de luptă glorios al po
porului și partidului' nostru**.

în încheiere, tov. Ștefan 
Bîrlea, a arătat că Biroul 
C.C. al U.T.M. este convins că 
organizația regională U.T.M., 
toți tinerii din regiune, vor 
traduce în viață sarcinile mă* 
rețe trasate de partid.

★

în încheierea lucrărilor sale, 
conferința a adoptat întp-o 
atmosferă de mare entuziasm 
o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, tovarășu
lui Glieorghe Gheorghiu-Dej 
în care își exprimă adînca re
cunoștință față de partid pen
tru grija ce o poartă tinerei 
generații și își ia angajamen
tul că utemiștii și tinerii din 
regiune vor întîmpina cu noi 
succese în muncă eea de a 
XX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre.

Conferința a aleș noul co
mitet regional U.T.M. și comi
sia regională de revizie. în 
prima sa plenară, comitetul 
regional U.T.M. a ales ca 
prim-î-secretar pe tovarășul Ki- 
râly Carol.

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scî.nteii tineretului" 
pentru regiunea

Mureș-Autonomă Maghiară

-------------------------------------------------------------

Marele premiu „LEUL DE AUR" la festivalul filmului 

de la Veneția

„OMUL
CU RICSAZ/

O producție în culori pe ecran lat a studiourilor japoneze



Primirea de către președintele

Consiliului de Miniștri al R. P. Romine

a ambasadorului
Joi, 13 februarie 1964, preșe

dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
Ion Ghcorghe Maurer, a pri
mit în audiență de prezentare 
pe ambasadorul extraordinar

R. P. Bulgaria
și plenipotențiar al R.P. Bul
garia, Gheorghi Bogdanov.

La audiență a asistat minis
trul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu.

O delegație a Uniunii Tineretului

Comunist-Leninist din U. R. S. S.

a sosit in
Joi, a sosit în Capitală, o de

legație a Uniunii Tineretului 
Comunist-Leninist din U.R.S.S., 
condusă de tovarășul Bîhov 
Leonid Vasilievici, secretar al 
C.C. al Comsomolului din Re
publica Sovietică Socialistă 
Ucraineană, care la Invitația 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor va face o vizită în 
țara noastră pentru a cunoaște

Capitală
munca organizațiilor U.T.M. 
din construcții.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinata de tovarășul Ștefan 
Bîrlea, secretar al C.C. al 
U.T.M. și de alți activiști ai 
C.C. al U.T.M.

A fost, de asemenea, de față 
tovarășul G. P. Murianov, se
cretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Ședința lărgită a unei 
secții a Consiliului

Superior al Agriculturii
Joi au luat sfîrșit lucrările 

ședinței lărgite a secției de 
creștere a animalelor din ca
drul Consiliului Superior al 
Agriculturii.

In continuarea discuțiilor, 
au luat cuvîntul Cazimir Mol
dovan, vicepreședinte al Consi
liului agricol regional Dobro- 
gea, Aurel Conduratu, inginer 
șef la G.A.S. Afumați, regiunea 
București, Emil Pasat, vice
președinte al Consiliului agri
col regional Mureș-Autonomă 
Maghiară, Ion Sțanciu, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
gospodăriei colective din Co
muna Baba Ana, regiunea Plo
iești, Tănase Pîrlea, directorul 
stațiunii experimentale zoo
tehnice Bonțida, regiunea Cluj, 
Adriana Stănescu, inginer la 
G.A.C. Bîrca, regiunea Olte
nia, Octavian Bona, președinte 
al consiliului agricol raional 
Hațeg, Mircea Agapescu, in
giner la consiliul agricol raio
nal Tg. Neamț, Ion Gîrceag, 
președintele G.A.C, Hărman, 
regiunea Brașov, prof. Samoilă 
Zaharia, de la stațiunea expe
rimentală Lovrin, regiunea 
Banat, Ion Prodan, directorul 
gospodăriei agricole de stat 
din comuna Mihai Viteazu, 
regiunea Cluj, prof. Emil Ne- 
gruțiu, rectorul Institutului 
agronomic Cluj, Pascu Ștefă- 
ncscu, adjunct al ministrului 
industriei alimentare, Liviu 
Bran, directorul Institutului 
de cercetări veterinare și 
biopreparate „Pasteur", Nico- 
lae Barbu, inginer zootehnist 
la Trustul Gostat Sibiu.

Vorbitorii au împărtășit ex
periența dobîndită în organi
zarea fermelor de animale și 
a bazei furajere, a selecției și

reproducției, în ridicarea ca
lificării colectiviștilor care lu
crează în sectorul zootehnic, 
au arătat unele deficiențe și 
au făcut propuneri pentru re
medierea lor cît și pentru ex
tinderea celor mai eficiente 
măsuri menite să contribuie la 
sporirea producției de furaje, 
Ia mărirea numărului de ani
male și producției acestora.

In încheierea lucrărilor șe
dinței, tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a subliniat 
sarcinile ce revin consiliilor a- 
gricole, conducerilor unități
lor agricole socialiste și spe
cialiștilor din agricultură pen
tru dezvoltarea bazei fura
jere, în scopul îndeplinirii 
planului de creștere a efecti
velor de animale și măririi 
producției de carne, lapte, 
lină și ouă. Vorbitorul a ară
tat, de asemenea, necesitatea 
extinderii experienței înain
tate a unităților agricole so
cialiste fruntașe în creșterea 
animalelor, folosirii judicioase 
a sprijinului acordat de stat 
și a condițiilor mult îmbunătă
țite față de anii trecuți, pen
tru dezvoltarea continuă a a- 
cestei importante ramuri de 
producție a agriculturii.

Participanții la ședință au 
adoptat planul de măsuri pen
tru realizarea sarcinilor în 
sectorul creșterii animalelor în 
anul 1964. Planul a fost ela
borat pe baza rezultatelor cer
cetărilor științifice, a propu
nerilor făcute de participanții 
la ședință și a experienței uni
tăților socialiste fruntașe în 
creșterea animalelor.

(Agerpres)

Aprobarea ordinei de zi 
provizorie a Conferinței 

O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Comitetul de pregătire a 
Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare a aprobat 
la 12 februarie, în forma sa 
inițială, ordinea de zi provi
zorie a conferinței. înțelegerea 
asupra ordinei de zi a fost 
realizată după ce Râul Pre- 
bish, secretarul general al 
conferinței a dat asigurări că 
toate problemele suplimentare 
ridicate în cadrul acestei se
siuni a comitetului, vor fi in
cluse în raportul său. Pe or
dinea de zi provizorie a con
ferinței figurează nouă puncte 
principale printre care : dez
voltarea comerțului interna
țional și importanța lui pentru 
dezvoltarea economică, măsuri 
pentru extinderea comerțului 
cu țările în curs da dezvolta
re, consecințele economice ale 
existenței grupărilor economi
ce regionale, finanțarea extin
derii comerțului internațional 
etc.

Luînd cuvîntul în ședința 
din 12 februarie, A. Kaysuni, 
delegatul R.A.U. a declarat că 
ordinea de zi provizorie este 
suficient de largă pentru a 
permite discutarea tuturor pro
blemelor ridicate. El a cerut 
conferinței să examineze pro
punerile formulate în comun 
de delegațiile Cehoslovaciei, 
Poloniei și U.R.S.S. precum și 
cele formulate de delegația 
R. P. Romîne și de delegația 
Braziliei. Delegatul R.A.U. a 
arătat că pentru a se ajunge 
la un compromis, în locul 
creării unei organizații inter
naționale de comerț pot fi 
convocate conferințe anuale 
ale O.N.U. pentru comerț, 
creîndu-se totodată un secre
tariat permanent al acestei 
conferințe.

în aceeași ședință au mai 
luat cuvîntul reprezentantul 
Uniunii Sovietice, G. P. Arka- 
diev, care a făcut o expunere- 
explicativă a propunerii co
mune sovieto-ceho-polonă în 
legătură cu crearea unei or
ganizații comerciale interna
ționale, și delegatul Indone
ziei, Maramis, care a sprijinit 
această propunere.

R.A.U. — Singura femeie 
care lucrează la construcția 
barajului de la Assuan este 
tînăra ingineră Kawthar Sor 
ki. Numele ei este Canos' 
cut de toți cei 30 000 bărbați 
ce lucrează la construcția 
barajului. In fotografie: 
Kawthar Sorki făcînd o ana

liză a apelor Nilului.

Pași spre lună : Patria — orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. Lupeni 
29 (ambele serii) : Lumina — de 
la orele 10 la orele 13 rulează în 
"continuare ; 16,15; 19,30. Rusalka 
(cinemascop) ; Republica — 0- 
rele 9,45; 11,45; 14; 16,30; 
18,45 ; 21, Grivița — ore
le 10; 12,15; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Flamura — orele 10; 12,15; *6; 
18,15; 20,30. Hoful din San Ma- 
rengo : Carpați — orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Capitol — 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, Giulești — orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Bucegi — orele- 
10; 12; 14;-16; 18; 20, Aurora — 
orele 9,45; iz; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, Modern — orele 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; zo- Inculpatul 1040: 
București — orele 9,30; 11,15;
15; 17; 19; 21, Excelsior — orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Fe
roviar — orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 2°,3°/ Floreasca — orele 
16; 18,15; 20,30. Cascada diavo
lului: Festival — orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21- Viafa
sportivă : Victoria — orele 10,15; 
12,45; 15,30; 18; 20,30,'Tomis — 
orele 9; 11,45; 14,30; 17,3°;
20.30, Melodia — orele 10; 12,15;
15,30; 18; 20,30. Ucigașul și fala: 
Central — orele 10,30; 12,30 ;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Cotro- 
ceni — orele 15; 17; 19: 21. A 
12-a noapte: Lira — de la 0- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30, Miorița
— orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30. Nu-i loc pentru al treilea :

Union — orele 15,30; 18; 20,30. 
Program pentru copii: Doina — 
ora 10; Magazin-film : Doina — 
orele 11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30, Dacia — orele 10; 11,45; 
13,30; 15,30; 17,15; 19; 21, Fla
căra — orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30, Călătorie in cosmoton. In-
tîmpiarea pictorului. Pionieria nr, 
1/1964 : Timpuri Noi — orele 10 
la 17 în continuare, 19; 21. Tu
dor (ambele serii): înfrățirea între 
popoare — orele 10; 16; 19,30, 
Volga — orele 10,30; 16; 19,30. 
Parașutiștii: Cultural — orele 
16 ; 18,15 ; 20,30. Pisica de
mare : Buzcști — orele 14,30 ; 
16,30; 18,30; 20,30. Elena din
Troia : Crîngași — orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45. Ultimul tren din Gun 
Hill : Unirea — orele 11; 16; 18; 
20. Qivitoq : Cosmos — orele 16; 
18 ; 20. A dispărut o navă ru
lează la cinematograful Munca —- 
orele 15; 17; 19; 21. Medicamen
tul care ucide (ambele serii) î 
rulează la cinematograful Popu- 
lar — orele 16; 19,30. Jurna
lul Annei Frank : Viitorul — ore
le 14,30; 17,30; 20,30, Arta — orele 
15; 17,45; 20,15- Primul reportaj: 
Moșilor — orele 15,30; 18; 20,30. 
Cartouche: Colentina — orele 
14 ; 16 ; 18 ; 20. Podul :
Luceafărul — orele 16 ; 18,15 /
20.30, Pacea — orele 16 ; 18 ; 20. 
Iurta de aur : Progresul — orele 
15,30 ; 18 ; 20,15. Pompierul ato
mic : Ferentari — orele 15 ; 17 ;
19» 21.

Televiziune
14 februarie 1964

17,00 — Aspecte de la con
cursul internațional de tenis 
de masă — Transmisiune de 
la Sala Sporturilor Floreasca. 
18.30 — Universitatea tehnică 
Ia televiziune : Probleme și 
răspunsuri, de ing. Liviu Ma- 
coveanu. 19.00 — Jurnalul te
leviziunii 19,10 -- Tineri gim- 
naști. 19.35 -• Din viata ani 
malelor (VI). 20,00 — Emisiu
nea „Săptămîna". 21,00 — Fii

mul documentar „Delta necu
noscută". 21,10 — Muzică dis-

tin de știri și buletin meteo
rologic."

• Congresul U.T.S. din Japonia

• la preajma Conferinței 
internaționale a tineretului 

de la Florența
COPENHAGA 13 (Ager

pres). — în legătură cu 
Conferința internațională a 
tineretului pentru dezar
mare, pace și independență 
națională, care urmează să 
se deschidă la 26 februarie 
la Florența, în Danemarca a 
fost organizată o ștafetă a 
tineretului. Ea se desfă

TOKIO 13 (Agerpres), — 
La Tokio a luat sfîrșit cel 
de-al IV-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Socia
list din Japonia. în rapor
tul Comitetului central 
executiv se arată că Trata
tul de la Moscova privitor 
la interzicerea experiențe
lor nucleare în trei medii 
constituie un pas spre pace.

șoară sub semnul luptei îm
potriva răspîndirii armei 
nucleare, pentru crearea de 
zone denuclearizate.

Ștafeta va fi transmisă 
reprezentanților tineretului 
din Republica Democrată 
Germană. Ea va trece apoi 
prin Austria pentru a sosi 
în Italia.

Congresul îndeamnă tinere
tul japonez să desfășoare 
lupta împotriva amplasării 
în Japonia a avioanelor 
purtătoare de bombe nu
cleare, împotriva accesului 
în porturile japoneze a sub
marinelor atomice, precum 
și împotriva încercărilor de 
a se revizui Constituția ja
poneză.

îratativele de la Geneva
GENEVA 13 — Trimisul special 

Agerpres, C. Benga, transmite :
Ședința de joi a Comitetului 

celor 18 state pentru dezarmare, 
a fost prezidată de P.>Lind, repre
zentantul Suediei.

Primul a luat cuvîntul, Josue de 
Castro, reprezentantul Braziliei, 
care, în numele guvernului său, 
a prezentat spre examinare Comi
tetului un document de lucra (sub 
forma unui proiect de rezoluție al 
Comitetului celor 18) intitulat 
„Propunere îndreptată spre reali
zarea unui acord privind modul 
de folosire a mijloacelor eliberate 
în urma reducerii bugetelor mili
tare". Propunerea cere tuturor gu
vernelor să efectueze reduceri în 
bugetele lor militare și reco
mandă ca resursele financiare 
astfel eliberate să fie folosite 
pentru dezvoltarea economică și 
socială a tuturor țărilor afectate în 
mod deosebit de sărăcie și mizerie.

Reprezentantul american Wil
liam Foster, a declarat în cursul 
aceleiași ședințe, că în prezent 
Statele Unite „studiază activ con
secințele economice ale dezarmă
rii1* și ar fi fericit dacă statele ar 
folosi fondurile eliberate prin re
ducerea bugetelor militare pentru 
dezvoltarea economică.

Conducătorul delegației R.P. 
Bulgaria, Lukanov, s-a referit în 
cuvîntarca sa la problema perico
lului răspîndirii armei nucleare/ 
sprijinind inițiativa guvernului 
R.D. Germane, prevazînd ca cele 
două state germane să renunțe la 
aceste arme. Totodată, Lukanov a 
subliniat că guvernul bulgar a- 
cordă o mare importanță ideii de a 
60 declara regiunea Balcanilor drept 
zonă denuclearizată și este gata să 
înceapă tratative în această pro

blemă cu conducătorii țărilor in
teresate.

In aceeași ședință a luat, de a- 
semenea, cuvîntul Semion Țarap- 
kin, reprezentantul Uniunii Sovie
tice, care a subliniat necesitatea 
reducerii bugetelor militare.

Reprezentantul sovietic a vorbit 
apoi despre importanța politicii 
exemplelor pozitive reciproce inau
gurată de Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii, prin 
anunțarea unor reduceri în buge
tele lor militare pe anul acesta.

Această politică, a spus cl, își 
are, însă, limitele sale și de aceea 
este nevoie de ceva mai mult, de 
încheierea în acest sens a unor 
acorduri corespunzătoare, în genul 
Tratatului de la Moscova.

GENEVA 13 — Trimisul special 
Agerpres, Constantin Benga, trans
mite : Șeful delegației R.P. Routi
ne la lucrările Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare de la 
Geneva, Vasile Dumitrescu, a ofe
rit un dineu în saloanele restau
rantului „Hotel des Bergues" din 
Geneva în cinstea unor delegați 
la conferința pentru dezarmare.

Au participat reprezentanții 
Birmaniei, James Barrington; 
Indiei, R. K. Nehru; Canadei, ge
neralul Burns; Mexicului, Emesto 
de Santiago; Poloniei, Mieczyslaw 
Blusztajn; Nigeriei, L. C. Obi.
—----- •------

Convorbirile 
anglo-americane

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Pierre Salin
ger, a anunțat că în cursul 
primelor două întrevederi 
dintre președintele Lyndon 
Johnson și premierul brita
nic, Alec Douglas Home, au 
fost discutate probleme pri
vind relațiile Est-Vest, situa
ția din Asia de sud-est, Afri
ca și Cipru, precum și comer
țul cu Cuba.

Potrivit cercurilor diploma
tice bine informate, în pro
blema comerțului cu Cuba, 
cele două părți au rămas pe 
pozițiile lor. Premierul brita
nic a arătat că guvernul său 
nu intenționează să-și mo
difice atitudinea în ce pri
vește livrarea către Cuba de 
produse pe care le consideră 
„nestrategice", în timp ce pre
ședintele Johnson a reafirmat 
politica Statelor Unite de în
grădire a comerțului între ță
rile occidentale și Cuba.

în cursul ultimei întreve
deri din cursul .dimineții de 
13 februarie, dintre Johnson 
și premierul britanic, au fost 
discutate probleme economice 
referitoare la creditarea co
merțului cu Răsăritul, „runda 
Kennedy" și Piața comună.

WASHINGTON 13 (Ager- 
: preș). — Joi au luat sfîrșit la 

Washington tratativele dintre 
președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson și primul ministru al 

I Marii Britanii, Alec Douglas- 
Home. La încheierea tratative
lor a fost dat publicității un 
comunicat comun.

ACțHJNI ALE PARTIZANILOR

PĂCII TRANCEZI

PARIS 13 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc un miting al 
partizanilor păcii la care a luat 
cuvîntul cunoscutul biolog fran
cez Jean Rostand. In cuvîntarea 
rostită în fața participanților la 
miting, el s-a pronunțat împotriva 
experiențelor nucleare efectuate de 
guvernul francez și împotriva 
creării forțelor nucleare franceze. 
Depunerile radioactive, rezultate 
din experiențele nucleare, a spus 
Jean Rostand, constituie un mare 
pericol pentru generațiile viitoare.

La miting au luat, de aseme
nea, cuvîntul ing. Boudouesque, de 
la Centrul național de cercetări 
în domeniul energici atomice, 
care s-a pronunțat de asemenea, 
împotriva cercetărilor făcute în 
scopuri militare.

Participanții la miting au a- 
doptat o rezoluție în care con
damnă crearea forțelor nucleare 
franceze și cer Franței să adere 
la Tratatul de la Moscova privi
tor la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii.
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Agravarea situației 
în Cipru

NICOSIA 13 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor corespon
denților de presă prezenți la 
Nicosia, situația din Cipru s-a 
agravat în ultimele 48 de ore. 
La Limassol, al doilea oraș ca 
mărime din Cipru au avut loc 

| în cursul zilelor de miercuri și 
joi ciocniri șîngeroase între 
ciprioții de origină greacă și 
cei de origină turcă. Au fost 
omorîte 50 de persoane de 
ambele părți. Alte 100 au fost 
rănite.

Subsecretarul de stat al 
S.U.A., George Ball, a avut 
miercuri și joi mai multe în
trevederi cu președintele Re
publicii Cipru, Makarios, în- 
tîlnindu-se, de asemenea, și 
cu vicepreședintele Kuciuk. A- 
genția France Presse relatează 
că încercările lui Ball de a-1 
determina pe Makarios să re
nunțe la opoziția față de noul

plan anglo-amerlcan n-au fost 
încununate de succes.

La Nicosia, în cercurile ci- 
prioților greci, se apreciază 
că noul plan anglo-american 
diferă în prea mică măsură 
de cel precedent și nu satis
face cererea principală 'a gu
vernului cipriot ca orice forță 
de poliție ce urmează să fie 
trimisă în Cipru să fie sub
ordonată Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

La Londra Duncan Sandys 
ministrul de stat pentru rela
țiile cu Commonwealthul și 
pentru colonii, răspunzînd la 
13 februarie în Camera Comu
nelor unei interpelări a labu
ristului Tom Driberg în legă
tură cu situația tratativelor 
privind trimiterea unei forțe 
internaționale de poliție în 
Cipru, a declarat că aceste 
tratative se află într-o „stare 
fluidă și dificilă".

; „Newsweek"
\ despre situația 
î din Vietnamul

de sud

■ ictoriile repurtate 
în ultimele zile de 
patrioții sud-viet- 
namezi, atacurile

puternice lansate 
de către aceștia în 
toate regiunile 

Vietnamului de sud au găsit 
un ecou, nu lipsit de îngrijora' 
re, în presa americană. Gene- 

s ralul Nguen Khanh, organizato- 
rul recentei lovituri de stat și 

• șeful noului guvern sud-vietna- 
l mez, scria ziarul „New York 
I* Herald Tribune, a declarat că 

va stabiliza situația politică din 
Vietnamul de sud ; iată însă că 
partizanii și-au reluat activita
tea. Francois Sully, de multă 

\ vreme corespondent în Vietna- 
j mul de sud, a publicat în revis- 
\ ta „Newsweek" un articol edi- 
; ficator asupra actualei situații 

! i.

din Vietnamul de sud și asupra 
stadiului războiului nedeclarat 
împotriva patrioților. „Situația, 
scrie el, este serioasă. La trei 
luni după doborîrea lui Ngo 
Dinh Diem nu se poate spune 
că s-a făcut ceva pentru a asi
gura victoria. Noua junta n-a 
făcut nici ea mare lucru în a- 
cest sens. Ea își pierde prea 
mult timp cu reorganizarea 
și nu face nimic pentru scoa 
terea populației de sub influen
ța Vietcongului" (partizanilor). 
Cu 15 luni în urmă, scrie în 
continuare Sully în „News
week", partizanii erau capabili 
să atace o companie. Acum 
ei atacă un batalion. Refe- 
rindu-se la constatările unui 
colonel american potrivit căro
ra soldații din trupele guverna
mentale sud-vietnameze sini

dintre cei mai bine înstruiți și 
echipați din lume, coresponden' 
tul relevă că adesea trupele 
guvernamentale, bine echipate, 
nu pot să oprească un atac al 
partizanilor, care nu rareori 
sînt înarmați cu grenade de 
mină și cu arme fabricate de 
ei. O oficialitate de la'Pentagon 
care a vizitat Vietnamul de sud 
sublinia că „partizanii sînt inge
nioși și hotărîti în luptă". La 
aceasta, corespondentul Fran
cois Sully adaugă o constatare 
de mare importanță: „In regi
unile eliberate de partizani, 
mai bine de 1,5 milioane de lo
cuitori sprijină activ lupta a- 
cestora". Partizanilor li se ala- | 
tură șl populația din celelalte \ 
provincii sud-vietnameze aflate ' 
sub control guvernamental.

MOSCOVA — La Moscova își 
continuă lucrările Plenara C.C. al 
P.C.U.S. In cadrul plenarei au 
prezentat corapoarte miniștrii a- 
griculturii și ai producției și a- 
chizițiilor de produse agricole din 
republicile unionale. Apoi au în 
ceput discuțiile pe marginea ra
portului prezentat de 1. P. Volov- 
cenko, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S. și a corapoartelor. La 
plenară au luat cuvîntul președinți 
de colhozuri, directori de sovho
zuri, secretari ăi Comitetelor Cen
trale ale Partidelor Comuniste din 
republicile unionale, academicieni 
etc.

Lucrările plenarei continuă.

BONN. — în cadrul vizitelor ofi
ciale prevăzute de tratatul franco- 
vest-german, cancelarul vest-ger- 
man Ludwig Erhard sosește la 14 
februarie la Paris într-o vizită de 
două zile. Erhard va fi însoțit do o 
numeroasă delegație din care fac 
parte miniștrii afacerilor externe, 
apărării și economiei. încă în di
mineața primei zile a vizitei, can
celarul va avea o convorbire con
fidențială cu generalul de Gaulle, 
urmată de o întîlnire a celor 
două^ delegații guvernamentale. 
Sîmbătă dimineața cei doi oameni 
de stat vor avea o nouă întrevede
re confidențială și încă o întîlnire 
cu plenul delagafilor.

NEW YORK. — Secretanil ge- 
neral al O.N.U., U Thant, a propus 
fuzionarea programului de asisten
ță tehnică cu fondul special al Na
țiunilor Unite. Aceste două orga
nisme cheltuiesc 137 milioane do
lari anual pentru ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare.

NEW YORK. — Secretariatul 
general al O.N.U. a anunțat că 
ședința Consiliului de Securitate 
în problema Kașmirului, care urma

să aîbă loc la 13 februarie, s-a 
amînat pentru vineri 14 februarie.

RANGOON. — Popoarele Birma
niei au sărbătorit miercuri’ziua 
Uniunii Birmane. Potrivit tradiției, 
festivitățile au loc pe rînd în di
ferite regiuni naționale ale tării. 
Anul acesta reprezentanții a 67 de 
naționalități s-au întîlnit în locali
tatea Mandalay.

In ajunul sărbătorii naționale în 
țară s-a desfășurat „Ștafeta steagu
lui de stat" care simbolizează uni
tatea Uniunii Birmane și la care 
au participat aproximativ 80 000 de 
de persoane. S-au deschis expozi
ții ale întreprinderilor și societăți
lor de stat,

BANGKOK. — Primul ministru 
tailandez, Kittikachorn, a anunțat 
într-o conferință da presă forma
rea grupului militar însărcinat cu 
supravegherea respectării acordu
lui privitor la încetarea incidente
lor la frontiera dintre Indonezia șl 
teritoriile din nordul insulei Kali
mantan, incluse în Federația Ma- 
layeză. în componenta ei au intrat 
patru ofițeri superiori șl două ofi
cialități din Ministerul de Externe 
al Tailandei, cărora urmează să Ii 
se alăture reprezentanți ai Indone
ziei, Malayeziei și Filipinelor. Pre
mierul tailandez a declarat că acest 
grup „se va strădui ca în desfășu
rarea activității sale de suprave
ghere să fie impartial".

CAIRO, — în conformitate cu, o 
hotărîie adoptată de Conferința 
arabă la nivel înalt de la Cairo, a 
fost creat un organism permanent 
al țărilor arabe în care au fost 
incluși reprezentanții șefilor state
lor arabe. EI au primit sarcina de 
a veghea la executarea hotărîrilor 
adoptate de conferință. Prima șe
dință va avea loc în luna martie 
la Cairo, care este sediul perma

nent al acestui organism.

La frontiera somalo-etiopiană 
ciocnirile continuă

ADDIS ABEBA 13 (Ager
pres). — Agențiile de presă a- 
nunță că la frontiera dintre 
Somalia și Etiopia, îndeosebi 
în regiunea de est și de sud, 
au continuat ciocnirile mili
tare. Schimburi de focuri vio
lente au avut loc îndeosebi în 
localitățile Dcbrogorialle și 
Ferfer.

Ministerul Apărării al Etio
piei a publicat un comunicat 
potrivit căruia în cursul lupte
lor care au avut loc de vinerea 
trecută pînă în prezent, în rîn- 
dul trupelor etiopiene au fost 
înregistrați 30 de morți și 50 de 
răniți, iar de partea somaleză 
400 morți și 750 de răniți. In 
prezent sînt semnalate noi de
plasări de trupe deoparte și de 
alta a frontierei.

împăratul Haile Selassie al 
Etiopiei a adresat secretarului 
general U Thant un nou me
saj în care anunță că ciocnirile 
de la frontiera somalo-etiopia
nă nu au încetat, declinîndu-și 
răspunderea pentru încălcarea 
acordului cu privire la înce
tarea focului.

Ambasadorul Uniunii Sovie
tice în Etiopia, A. V. Budakov, 
a înmînat împăratului Haile 
Selassie I un mesaj din partea 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., conținînd îndemnul 
de a se pune capăt acțiunilor 
militare de la frontiera soma-'

lezo-ctiopiană. Totodată, în 
mesaj se exprimă speranța că 
diferendul dintre aceste două 
țări poate fi rezolvat pe cale 
pașnică.

Primind acest mesaj, împă
ratul Etiopiei a declarat că li
tigiul de frontieră dintre So
malia și Etiopia provoacă pre
judicii serioase popoarelor din 
aceste țări.

Un mesaj cu conținut ase
mănător a fost adresat de 
N. S. Hrușciov și președintelui 
Somaliei, Abdullah Osman.

Pe de altă parte, președintele 
Nasser a adresat și el împăra
tului Etiopiei și președintelui 
Somaliei mesaje în care subli
niază necesitatea discutării și 
rezolvării conflictului de către 
Organizația unității africane.

Răspunzînd cererii guverne
lor Somaliei și Etiopiei de a 
se. convoca o sesiune ministe
rială a Organizației unității 
africane în legătură cu conflic
tul de frontieră somalezo-etio- 
pian, dr. Nkrumah, președin
tele Ghanei, a adresat guver
nelor menționate un mesaj în 
care arată că „litigiile de fron
tieră ridică probleme serioase 
în fața Africii. Aceste conflicte, 
se subliniază în mesaj, submi
nează pacea și crează pericolul 
unei intervenții neocolonialiste 
în Africa, împing continents) 
african pe calea războiului 
rece".
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După acordul privind 
încetarea focului 
in nordul Irakului

BAGDAD 13 (Agerpres). — 
După, cum anunță agenția 
France Presse, la Bagdad a 
fost organizată o conferință de 
presă pentru ziariștii locali și 
străini. In cadrul ei a luat cu
vîntul Abdel Karim Farhan, 
ministrul informațiilor al Ira
kului.

Referindu-se la recentul a- 
cord cu privire la ' încetarea 
focului în nordul Irakului, el 
a declarat că „acesta nu în
semnează numai o simplă în
cetare a focului, dar și un 
punct d& plecare în dezvolta
rea regiunii de nord a țării."

Răspunzînd la întrebarea 
unui ziarist, Farhan a dez
mințit știrea potrivit căreia 
Barzani, comandantul detașa 
mentelor kurde, ar fi hotărî: 
să părăsească Irakul, subli
niind că de acum înainte Bar
zani „se bucură de toate drep
turile de cetățean irakian 
fiind liber să se deplaseze în 
Irak sau în afara țării, așa 
cum o va dori".
El a făcut apoi cunoscut că 

armata irakiană aflată în re
giunile nordice ale Irakului va 
fi readusă treptat în cazărmi.

Ministrul informațiilor al 
Irakului a anunțat apoi că în 
curînd va fi desființat „Tribu
nalul revoluționar și legislația 
excepțională1'.
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