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ALKALMI VISSZAPILLANTÁS

A pionír-munkában 
nem volt vakáció

(Folytatás az 1. oldalról.)

A TARTOMÁNYI PIONlR- 
TANÁCS, valamint a tarto
mányi néptanács tanügyi osz
tálya együtt intézkedett meg
felelő pénzalap kiutalásáról. 
Így a városi gyermekek meg
ajándékozására 947 200 lejt 
fordítottak, ebből 65 297 gyer
mek részesült. A falusi isko
lák tanulói közül pedig 
59 280-an kaptak ajándékot a 
télifa-ünnepségek alkalmával, 
a mezőgazdasági termelőszö
vetkezetek, valamint a tarto
mányi szövetkezeti központ 
hozzájárulásából. Különösen 
sikeres ünnepségre került sor 
a kolozsvári 2-es, 3-as, 6-os,
8-as, 12-es, 14-es, 15-ös számú 
líceumokban, az 1-es, 2-es, 
3-as, 4-es, 6-os, 13-as, 14-es
számú, valamint a kolozsi, 
apahidai, fenesi általános is
kolákban. Ugyancsak szép ün
nepség zajlott le az enyedi 
Avram láncú, a besztercei 2-es 
számú, a borgóprundi, a sza- 
mosújvári Ana Ipátescu Lí
ceumban és sok általános is
kolában.

Itt kell szólnunk a gyermek- 
városokról is, amelyeket Ko
lozsváron és — Topánfalva ki
vételével — minden rajonköz- 
pontban megszerveztek, a he
lyi pionírtanácsok kezdemé
nyezésére. Üj ebben az, hogy 
ez évtől a rajonszékhelyek pio
nírjai és iskolásai is megis
merkedtek a gyermekváros 
nyújtotta szórakozási lehető
ségekkel. Kedves színfolttal 
gazdagították városaink arcu
latát. A kolozsvári, dési, besz
tercei, tordai és zilahi gyer
mekvárosban szervezett pio
nír-programok eléggé változa

tosak voltak, de a tapasztala
tokat fel kell használni az el
következendő években, hogy a 
rendezvények még inkább 
szolgálják a gyermekek szóra
kozását és nevelését. Egyes 
rajonokban pedig, — például 
Enyeden — több gondot kell 
majd fordítani a gyermekvá
ros megfelelő elhelyezésére.

Az említett akciókon kívül 
ebben a -vakációban tarto- 
mányszerte előtérbe kerültek a 
szabadban szervezett különbö
ző sportversenyek, de nem 
hiányzott a vakáció program
jából a kirándulás, a séta, a 
filmek és színházi előadások 
látogatása sem. Mindez hozzá
járult a gyermekek fizikai ed
zéséhez és aktív pihenéséhez.

ÖRÖMMEL ÜDVÖZÖLJÜK 
a Torda Városi Pionírtanács 
kezdeményezését a borévi téli 
tábor megnyitására. Ebben a 
táborban a vakáció idején 
mintegy 180 pionír fordult meg 
és tartózkodott egy-két napig. 
A dési pionírtanács pedig egy 
száz férőhelyes turisztikai szál
láshelyet rendezett be a vá
rosban a rajon falvaiból érke
ző pionírok számára. Változa
tossá tették a vakáció prog
ramját az irodalmi délutánok, 
valamint az irodalmi, történel-

Az Arge? tartományi Hir- 
?e$ti községben egy gyermek 
meglepően nagy csontot talált. 
Értesítették a pite?ti-i tartomá
nyi múzeum munkatársait, s a 
kutatások eredményeként 12 
méter mélységben olyan ősele
fánt csontvázának maradvá
nyait fedezték fel, amely ez-

mi, zenei vonatkozású Aki tud, 
az nyer versenyek is. (Besz
terce, Dés, Zilah, Torda, Sza- 
mosújvár rajonban rendeztek 
ilyeneket.)

Külön említést érdemel A 
pacsirta legendája című balett, 
amelyet a kolozsvári pionír
ház mutatott be a Román 
Operában. A négy előadást 
mintegy 2500 pionír és iskolás 
tekintette meg.

NÉPES GYERMEKSERE
GET vonzottak a pionírházak
ban szervezett karneválok is. 
A legsikerültebbek között em
líthetjük a kolozsvárit, az 
enyedit, és a szamosújvárit. A 
karneválok alkalmával rende
zett versenyek, mint például: 
A legjobban sikerült jelmez, 
A legleleményesebb álarc — 
csak fokozták az érdeklődést.

Elmondható, hogy a pionír
tevékenység átszervezésével 
fellendült a munka, amely 
tartalmában is sok új vonás
sal gazdagodott már ezideig. A 
vakációban végzett ellenőrzés 
azonban több hiányosságot is 
felszínre hozott. Találtunk sze
gényes terveket, felületesen 
szervezett akciókat. Volt pél
da arra is, hogy egyik-másik 
iskola vezetősége nem nyúj
tott kellő támogatást a tevé
kenységek megszervezésében, 
a tanulók mozgósításában.

Ügy véljük, hogy az eddigi 
tapasztalatokat értékesítve a 
jövőben minden egység- és 
osztagparancsnoknak és min
den tanügyi dolgozónak arra 
kell törekednie-, hogy a pio
nírok és iskolások szabad ide
jét (így a vakációkat is) minél 
körültekintőbben szervezzék 
meg és az iskolások mind na
gyobb tömegét mozgósítsák 
cselekvő részvételre.

előtt 100 000 évvel élt hazánk 
területén.

A régészek a legutóbbi évek
ben a lakosság segítségével 
számos elefántcsontvázat fe
deztek fel Dráganu, Meri$ani, 
Colone?ti, Olteanca, Vilcele, 
Scundu és $tefáne$ti helysé
gekben is.

SZÁZEZERÉVES LELET

Készülő bem utatók
A Nemzeti Színházban Mo- 

liére Amfitrion című vígjáté
kának a próbái folynak. A da
rab rendezője, díszlet- és kosz
tümtervezője egyszemélyben 
— Mircea Marosin bukaresti 
vendégművész.

Képünkön: Olimpia Arghir 
és Viorel Branea a rendező
vel próbálnak.

Ugyancsak a Nemzeti Szín
házban fogják bemutatni Ale
xandra Voitin A Horia-per 
című drámáját. A próbák ma
kezdődnek meg Crin Teodo- 
rescu fővárosi rendezővel.

Fővárosi vendégművésszel, 
Hero Lupescuval, a Bukaresti 
Opera- és Balettszínház rende
zőjével folynak Cornel Träi- 
lescu A csizmáskandúr című 
operájának próbái az Állami 
Magyar Operában.

Képünkön: Hero Lupescu
rendező, Vida Viktor és Vonica 
Lucia látható egyik színpadi 
próbán.

L A B D A R Ú G Ó -T O R N A ... 

A  S P O R T P A L O T Á B A N
Szűkített csapatösszeállítá

sokon, érdekes táblázatokon, 
paragrafusokat feltüntető ki
mutatáson akadt meg a te
kintetünk a tartományi test- 
nevelési és sportszövetség 
székházában.

Mindez egymagában még 
nem okozott meglepetést, hi
szen ilyenkor, év elején vala
mennyi szakbizottság tervez, 
kimutatásokat készít, igyekszik 
felkészülni a közelgő idényre.

A csodálkozást az váltotta ki, 
hogy a kicsire méretezett ke
retekben ismert labdarúgók 
nevével találkoztunk és a táb
lázatok, paragrafusokkal tele
tűzdelt feljegyzések mintha 
egy új játék szabályait ismer
tették volna.

— Valóban újszerű játék- 
szabályokat rögzítettünk az itt 
látható oldalakon — magya
rázta érdeklődésünkre Szo- 
boszlay Miklós futball-edző, a 
KTSSZ labdarúgó-módszertani 
osztályának vezetője. Néhány 
nap múlva ugyanis megkezd
jük a helyi kispályás labda
rúgó-tornát, amelyet a Sport
palotában bonyolítunk le.

— Ez érdekes ötlet, hallhat
nánk részleteket a rendezvény
ről? Először is az érdekelne, 
milyen célból írták ki a tor
nát?

— A fö cél az, hogy a lab
darúgók minél jelkészültebben 
állhassanak ki a bajnokság 
tavaszi idényének rajtjára. 
Ilyenkor, télidöben az alapozás, 
az erőnlét fejlesztése a legfon
tosabb. A torna épp azt a célt 
szolgálja, hogy az általános 
fizikai képességeken kívül elő
segítse a sajátságos erőnléti 
képességek növelését, fejlessze 
a futballisták gyorsaságát, 
ügyességét, robbanékonyságát. 
A kis játéktér mindezek mel
lett nagyobb technikát, sok öt
letet, helyzetfelismerőkészséget 
követel meg a játékosoktól. 
Különösen nagy szerepe van 
ennek a tornának most az ala
pozás Idején, hiszen a seregnyi 
erőnléti gyakorlat egyhangú

ságát nagy mértékben ellensú
lyozza a játék szórakoztató jel
lege. A diákjátékosok pedig 
éppenséggel nagy hasznát ve
szik a mérkőzés-sorozatnak, 
hiszen a közelgő vizsgaidőszak 
alatt is biztosít számukra moz
gást, erőnlét-fejlesztést.

— Melyek a kispályás játék 
szabályai, jobban mondva, 
melyek a lényeges eltérések a 
kis- és nagypályás futball kö
zött?

— Mindenekelőtt a terem
ben hatos-hatos csapatok — 
kapusból és öt mezőnyjátékos
ból álló együttesek — mérkőz
nek egymással. További ér
demleges eltérések a rendes 
szabályoktól: 11-es helyett
7 m-es a büntető-távolság, ha 
lövés után kapusról pattan 
alapvonal mögé, kapukirugás- 
sal kerül ismét játékba a 
labda, szögletrugásból közvet
lenül nem érvényes és a sza
badrúgás után is csak közvet
ve érhető el gól. A játékidő 
2x25 perc és a játékvezető — 
akárcsak a kézilabdában
2—5 percig terjedő kiállítással 
büntetheti a szabálysértő já
tékosokat.

Megtudtuk még, hogy az 
1967-es fedettpályás tornán az 
Egyetem négy és a Clujana két 
csapattal vesz részt. Az ötfor
dulós rendezvény január 18-án 
kezdődik, majd másodnapon
ként következnek az újabb ta
lálkozók, egész 26-áig. Minden 
délután három mérkőzést ját
szanak.

L. F.
Mint a költeményben . . .  Hóba borult csendes utca George Co?buc szülőfalujában.
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Az első 
számú

könyvterjesztő
(Folytatás az 1. oldalról.)

Ezt azért említem, mert a 
vitaanyagból éppen az eladó 
hiányzik, aki nélkül volta
képpen nincs is könyvterjesz
tés.

Kell-e bizonyítanom, hogy 
a jó eladó néha egy szóval, 
egy találó jelzővel vagy meg
állapítással rá tudja irányí
tani a vásárló figyelmét a )ó 
könyvre? Márpedig melyik 
vásárló nem akar, nem kér 
tó könyvet? Csakhogy amíg 
a klasszikus írók neve, köz
ismert, könyveik mellé nem 
kell ajánló, bíztató szó, ad
dig az új író könyvét útjára 
kell indítani. Itt kezdődik vé
leményem szerint a könyvter
jesztő irányító, érdeklődést 
felkeltő és irodalomnépszerű- 
sílő szerepe. Ehhez még csak 
annyit, hogy a klasszikusok 
is valamikor kezdők voltak, 
az ö könyveiket is ajánlani 
kellett annakidején.

Ajánlás nélkül tehát nincs 
könyvterjesztés. A könyv 
legelső ajánlója pedig az el
adó. Mert a könyvet a kriti
kus dicséri, vagy bírálja, de 
amíg a kirakatban van, vagy 
az üzlet polcain sorakozik, 
addig csupán áru, egyszerű 
leltári érték. Csak az olvasó 
kezében él s lesz igazán 
könyv a könyv.

Az persze megint más kér
dés, hogy milyen a jó könyv
eladó, vagy milyennek kel
lene lennie. E kérdésen belül 
sok mindenről lehetne vitat
kozni. Többek között arról is, 
hogy a pult mögött álló el
adó, aki nem mérnök, nem 
orvos és nem irodalomtanár, 
hogyan ismeri ki magát az 
orvosi, műszaki és szépirodal
mi könyvek ezrei között? 
Vagy akad-e egyáltalán 
olyan memóriájú ember, aki 
könnyűszerrel eligazodik a 
legkülönbözőbb tematikájú 
könyvcím-rengetegben? Sze
rintem van ilyen ember, s 
ez a képzett, művelt könyv- 
terjesztő, aki a rendelkezé
sére álló nyilvántartási füze
tekkel és könyvjegyzékekkel 
majdnem könyvtári szinten 
tudja tájékoztatni a vásárló
kat és ajánlani a könyvet. A 
könyveladó-terjesztő tehát 
nagyon is tudatos és tevé
keny nevelő munkát végez. 
Megkockáztatom azt az állí
tást, — még ha ezzel netán 
ki is váltom egyik-másik ta
nár neheztelését vagy szeren
csésebb esetben tiltakozó 
hozzászólását —, hogy a 
könyvterjesztők által végzett 
irodalomnépszerűsítő munka 
és a tanár irodalomnépsze
rűsítő munkája között legin
kább minőségi különbség 
van, de céljában és tartalmá
ban mindkettő ugyanaz.

A mi munkánk egyszers
mind szakma és hivatás. Eh
hez még csak annyit: a mi 
szakmánkban nagyon kell 
szeretni a könyvet és az em
bert.

A mákófalvi fiatalok szor
galmasan dolgoznak a terme
lőszövetkezetben. Albert Er
zsébet, Baróthi Katalin, Ka
sza Erzsébet, Both J. Katalin 
neve mellé 100—120 munka
egységet jegyeztek be, Szász 
Sz. István, Kocsis P. István öt
száz-ötszáz munkaegységet tel
jesített. Jól és sokat dolgoznak 
a mákófalvi fiatalok, de szük
ségük van szórakozásra is.

Régi hagyománya van ná
lunk a fonónak. Eddig min
den évben kerestünk egy szo
bát, ahol a fiatalok összegyűl
tek, a lányok kézimunkáztak. 
Az idén azonban a néptanács 
bezáratta a fonót, mert a házi
gazda elfoglaltsága miatt, a 
fiatalok gyakran felügyelet, 
irányítás nélkül maradtak. 
Ami igaz, igaz, ilyenkor meg
történt, hogy egyesek, a fiúk 
közül túlságosan hangoskod
tak, fegyelmezetlenkedtek. A 
KISZ-szervezet közgyűlése, 
ahol a kérdésről szó esett, úgy 
találta, hogy ezzel a kérdés 
még mindig nincs megoldva. 
Papp Bözsi is, mások is java-

Számos ismeretterjesztő és 
szórakoztató rendezvény volt a 
múlt hét végén Hunyad rajon 
művelődési intézményeiben. 
Előadók keresték fel a falvakat 
és Nicolae Ceau?escu elvtárs
nak az RKP KB december 21— 
23-i plenáris ülésén elhangzott 
beszédét ismertették. Ilyen elő
adásokra került sor Nádason, 
Mihäie$ti-en, Berinden, Kalota- 
szentkirályon, Tamásfalván, Kö
zéplakon, Zsomboron és más 
helységekben is.

Vistán Holczer Edit körorvos 
tartott egészségügyi előadást, 
az Almásszentpéterhez tartozó 
Testia faluban pedig kérdezz-

solták, hogy rendezzenek be a 
kultúrotthonban ifjúsági ' klu
bot. A művelődési otthonnak 
van römije, sakkja, magneto
fonja, tangóharmonikája, de 
mindez valamelyik polcon po
rosodik, nem lehet hozzájuk 
férni. Van ping-pong asztal is, 
de nem játszik rajta senki, 
mert nem tudják eldönteni, 
hogy kié is: az iskoláé, vagy
a kultúrotthoné. Így hát nem 
használja senki. A legfurább 
jószág nálunk a televízió: 
(mert az is van a kultúrott- 
honnak) mindenütt működik, 
csak éppen ott nem, ahol kel
lene. Hosszas vándorlás után 
legutóbb a néptanács iroda- 
helyiségében kapott helyet (!?)

Ezen a gyűlésen sok — de 
feltétlenül jogos — bírálat ér
te a falu fiatalságát, különö
sen azokat az ifjakat, akik it
tasan jelentek meg az ifjú
sági fonóban, a lányokkal dur
ván bántak, rendetlenkedtek, 
zavarták az előadásokat. Bí
rálat érte a tantestület egyes 
tagjait is, akik nem foglal
koznak kellő odaadással az

felelek estet rendeztek, s 
ezen Dragomir loan orvos vá
laszolt feltett kérdésekre. Mé
regjón mesedélelőttöt rendez
tek a gyermekek számára, ez- 
alkalommal a Gyermekkorom 
emlékei című hazai filmet vetí
tették.

Hunyadon a Kolozsvári Ál
lami Magyar Színház vendég
szerepeit a Sárga liliom című 
színdarabbal. A kolozsvári Mű
velődési Ház műkedvelői a Fe
léd száll dalom cimü zenés ösz- 
szeállítással szórakoztatták a 
hunyadi közönséget. (Tudósí
tónktól).

ifjúsággal, előadásaik nem 
eléggé vonzók, s így nem min
den esetben tudják lekötni a 
hallgatóság érdeklődését. An
nak az igényüknek is hangot 
adták, hogy bővíteni kellene 
a klubban elhangzó előadá
sok témakörét, szívesen hall
gatnának meg előadást az er
kölcsről, barátságról, szerelem
ről, házasságról. Sokszor bí
rálták az ifjúság helytelen ma
gaviseletét, de még egyetlen 
előadás sem hangzott el a he
lyes viselkedésről.

Sok még a tennivaló Mákó- 
íalván a fiatalok nevelése, irá
nyítása terén. S ez az összes 
illetékesek összefogását, szer
vezett munkáját igényli.

KOVÁCS PALI FERENC, 
a mákófalvi termelő- 

szövetkezet tagja

Új sportmesterek
Évről-évre gya

rapodik a sport
mesterek, az egyik 
legmagasabb hazai 
sportkitüntetést vi
selő fiatalok csa
ládja.

Az év első nap
jaiban újabb sport
emberek kapták 
meg az érmet és a 
viselésére feljogo
sító könyvecskét. 
Köztük van három 
fiatal, tehetséges 
kolozsvári sportoló 
is.

Mirza Vasile már
öt-hat évvel ez
előtt mint az ököl- 
vivó-sport nagy 
ígérete tűnt fel a

hazai ifjúsági ver
senyeken. Egyenle
tesen fejlődött, 
számos értékes 
győzelmet aratott 
s bekerült az or
szágos válogatott
ba. Többször kép
viselte hazánk szí
neit a határokon 
túl is. Szarukán 
László, a KMSC 
atlétája a tavaly 
772 cm-t ugrott tá
volba, 10,5 mp 
alatt futotta a 
100 m-t. Szakveze
tőink szerint — 
töretlen fejlődés 
esetén — remény
ségünk a mexikói 
olimpiára. Leg
utóbb, a budapesti

Európa-Bajnoksá- 
gon még lámpaláz
zal küzdött, de bő
ven van alkalma 
és ideje javítani. 
Végül Búza Ad
rian személyében 
az egyik legtehet
ségesebb, legszor
galmasabb és leg
szívósabb kolozs
vári sakkozó bizo
nyult érdemesnek 
a sportmesteri 
címre. Eddigi pá
lyafutása egyenle
tes volt, de akár
csak másik két, 
újdonsült sport
mester társa, ő 
sem ért el még tu
dása tetőfokára.

T an u lság o s , s z ó ra k o z ta tó  té li e s ték
HUNYAD RAJONBAN

Az illető, akiről szó van, 
jóval túljár a harmincon, az 
egyik vidéki építőtelep dol
gozója — hét közben. Vasár
naponként pedig — de ne 
vágjunk elébe, maradjunk a 
hét közbennél. . .  " _

Mamája útón-útfélen di
cséri. A hét minden napjára 
jut ebből:

— Ügy kifesti Gézuka a la
kását, lelkem, hogy még. És 
felibe, ha kerül.

Az olcsóság vonzó,tulaj
donság, bár jól összeszámítva 
(maga csak ezt vegyen, azt 
szerezzen be!) kevés, v a g y  
éppen semmi a különbség. 
Gézukának úgy esik, minden 
vasárnapra akad munkája. 
Kora reggel érkezik a vonat
tal, munkaruhát, egy-egy kis 
„anyagot“ is hoz magával. El
végzi a festést, késő délután 
indul vissza. Másnap fáradt
ságtól dagadt szemekkel kez
di és húzza-nyúzza a munkát 
a vállalatnál. A mama ezt 
nem tudja, vagy ha igen, ak
kor se tulajdonít különösebb

Gézuka
vasárnapjai
jelentőséget annak, hogy va
laki fáradtan, kialvatlanul 
kezdi a hetet, a pihenésre 
szánt napon pedig „masze- 
kol“.

— Kibír egy kis kényel
metlenséget a fiatal — mon
dogatja. — Gyűjtsön csak 
magának, most az ideje. Meg
keres egy ezrest mellékesen 
— ismétli elégedetten.

Én nem sajnálnám tőle, 
gondolom más se. Csakhogy 
milyen a véletlen, keresztül
húzza olykor a számításokat. 
Gézuka az elmúlt vasárnapon 
is megérkezett, lakást festeni. 
Átöltözött, megkeverte a fes
téket. Alighogy munkához lá
tott, a konyhát mázolta ép
pen, amikor vendég érkezett 
a családhoz. A vendég észre

sem vette volna Gézukát, il
letve talán fel sem ismeri. 
Csakhogy . . .  Nyitva volt az 
ajtó és a földön volt egy ki
sebb csomag. Pontosabban, 
egy zacskó. Ez a zacskó pe
dig ismerős volt a vendégnek. 
Két napja tűnt el a vállalat 
raktárából, ahol a vendég 
volt a felelős. Ez az egy volt 
már csak belőle, jól tudta, 
mert ő rendelt belőle, ezt a 
zacskót pedig megjegyezte. 
Kék ceruzával jelt rajzolt rá, 
szeretett volna nyomára jut
ni a szarkának. Annak, aki 
időnként elemelte a festéket.

Felvette a vendég a föld
ről a zacskót, megtalálta raj
ta a jelt. És ekkor már fel
ismerte Gézukát is. Amikor 
elment, magával vitte a zacs
kót. Mint bűnjelet. Gézuka 
ott maradt, de a festés min
denképpen csúnyán sikerült 
azon a vasárnapon. A válla
lat megindította az eljárást 
ellene. Gondolom, a mama 
neve is szóba kerül majd. 
Mert megérdemelné . . .

ji- ?
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ŐSRÉGI BRONZLELETEK 
NYITOTT KÉRDÉSE

A Babe?-Bolyai Egyetem ás
ványtani tanszékének tudomá
nyos kutatói a Marosújvárral 
szomszédos Felsőújváron fel
fedezett Hallstatt korabeli 
bronztárgyak tanulmányozása
kor arra a következtetésre ju
tottak, hogy a bronzművesek 
ezelőtt mintegy háromezer 
esztendővel az óntartalom te
kintetében a maihoz hasonló 
receptek szerint dolgoztak. 
Kérdés: honnan szerezték be
az ónt a bronzolvasztó műhe
lyekbe? Minthogy országunk 
területén nem található ón, 
feltételezhető, hogy ezt — az 
általában Európában ritkán 
előforduló — fémet távoli or
szágokból hozták vagy pedig 
helyben állították elő, egyelőre 
ismeretlen ásványokból nyert 
ércből.

k é t  Ér d e k e s  elő  a d As
szerepelt a kolozsvári Népi 
Egyetem tegnap délutáni, il
letve esti műsorán. A képző
művészeti ciklus keretében 
Andrásy Edit egyetemi lektor 
beszélt az absztrakt művészet
ről, majd a zenemüvélődési 
tanfolyam hallgatói hallgatták 
meg Benfkö András egyetemi 
lektor előadását a cseh és a 
lengyel nemzeti zenéről.

FÖ SZEMPONT:
A MUNKAVÉDELEM

A munkakörülmények javí
tása, a balesetveszély elhárí
tása és megelőzése mindig fog
lalkoztatta és foglalkoztatja a 
kolozsvári Munca Invalizilor 
kisipari termelőszövetkezet 
műszaki osztályának dolgozóit. 
Amint Pákái Józseftől, a szö
vetkezet elnökétől megtudtuk, 
a különféle részlegeken és 
műhelyekben az elmúlt hóna
pokban nagy összeget fordítot
tak munkavédelmi berendezé
sekre. Többek között a kefe- és 
fafeldolgozó műhelyben két, 
nagy teljesítményű portalaní- 
tót, a fémfeldolgozó műhelyben 
új ivóvízvezetéket, a bőrdíszmű 
műhelyben a villanygépeket 
védő berendezéseket szereltek 
fel. Az idén tovább tökéletesí
tik a munkavédelmet.

TOVÁBB JAVULT AZ EL
LÁTÁS falvaínkon az elmúlt 
évben. Ezt bizonyítják a Fo
gyasztási Szövetkezetek Tarto
mányi Szövetségének összesí
tett adatai is, amelyek sze
rint a vidéki kereskedelmi 
egységek teljesítették, illetve 
túlteljesítették tervelőirányza
tukat. A fogyasztási szövetke
zeti hálózat 100,7 százalékban 
teljesítette eladási tervét. A 
szerződéskötési tervet 10, a

globális termelési tervet 19, a 
szállítási tervet pedig 30 szá
zalékkal szárnyalták túl.

DIESEL-MOZDONY 
A MÓCVIDÉKENI

„Kedves vendégek“ érkeztek 
az elmúlt napokban a tordai 
vasúti központba. Befutott az 
első két Diesel-mozdony, amely 
a keskenyvágányú szállítást 
könnyíti meg nagymértékben 
a szüntelenül fejlődő Mócvi- 
déken.

KÜLÖNÖS „TURISTA“

Senki nem mondhatja, hogy 
Ungur Vasile kolozsvári lakos 
nem barátja a természetjárás
nak. Kedvenc turistahelyei az 
Olt, Maros, Forrás, Bucegi és 
Mócok völgye volt. No, nem 
az említett vizek és hegyek vi
déke, hanem a hasonló nevet 
viselő falatozók! Ezekben szo
kott Ungur Vasile a garatra 
felönteni.

Egy szép napon azután a 
Ciobánaful falatozóban tettle
gesen bántalmazta az elárusí
tónőt, aki nem volt hajlandó 
kiszolgálni az ittas vendéget.

Turista-barátunk egyelőre 
pihenőre vonul — ugyanis hu- 
ligánságért másfél évre javító
fogházba utalták be...

ROMÁN REPÜLŐJÁRAT 
AFRIKÁBA. Az idén új nem
zetközi légivonalakon indulnak 
a román repülőgépek. Főváro
sunk állandó összeköttetésben 
lesz Londonnal, Milánóval, 
Kairóval és Isztambullal. Az 
IL—18-as román utasszállító 
gépek először keresik fel majd 
Afrika északkeleti részét s le- 
szállnak a beyrúti repülőtéren 
is. Ezekkel az állandó légivo
nalakkal, hazánk utasszállító 
repülői 18 fővárost és nagyobb 
világvárost érintenek.

NAGY VENDÉGJÁRÁS LESZ..:

Az idén csaknem húsz kül
földi színjátszó, balett-, cir
kusz-, ének- és tánc-, könnyű
zeneegyüttes vendégszerepei a 
fővárosban és vidéken. Többek 
között ellátogat hazánkba a 
Deutsches Theater a Német 
DK-ból, a Bonni Drámai Szín
ház, az olaszországi Pepino de 
Filippo színház, valamint szov
jet, lengyel drámai együttesek, 
a Kínai NK balettegyüttese, a 
Koreai NDK, a Mongol NK, a 
Vietnami DK számos művész
együttese, egy magyarországi 
cirkuszegyüttes, angol, osztrák, 
francia, amerikai, töröli és más 
könnyűzene együttesek. Sok ki
sebb művészcsoport, illetve 
egyéni előadóművész is felke
resi hazánkat 1967-ben.

E vendégjátékok során job
ban megismerhetjük más né
pek kulturális értékeit.
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PÉNTEKEN — 18.00: Gyer
mek- és iskolásműsor. 19.00: 
Esti híradó. 19.20: Tájékoztató 
a közúti közlekedésről. 19.30: 
Rajzfilmek. 19.40: Jean Iaco- 
bescu énekel. 20.00: A hét. 
21.00: Műsor előzetes. 21.15: 
Utazás a térképen. A hajó
napló VII. része. 22.00: Musica 
viva. 22.45: Késő esti híradó.

PÉNTEKEN — Román Ope
ra: Othelló (19.30, A-bérlet, Lu- 
dovic Spiess, a Bukaresti 
Opera- és Balettszínház tagjá
nak vendégfelléptével).

1 1  T U T I T
PÉNTEKEN — Állami Ma

gyar Színház: Velencei törté
net (19.30, B-bérlet).

R Á D I Ó

SZOMBATON — Buka
rest I.: 8.30: Kedvelt melódiák. 
10.55: Csembalóművek. 11.20: 
Irodalmi folyóirat. 12.10: Rész
letek Cherubini Medea című 
operájából. 12.45: Könnyűzene. 
13.30: Népzene. 14.08: Könnyű
zene. 15.00: Népdalok. 15.20:
Zenélő kaleidoszkóp. 16.30: Ze
nés műsor Moszkvából. 17.40: 
Zene és irodalom. 18.15: Tarka 
muzsika. 19.00: Ajándékul — 
egy melódia. 19.30: Román me
lódiák. 21.05: Vidám félóra. 
21.35: Ritmusparádé. 22.20:
Tánczene.

MO Z I
PÉNTEKEN — Köztársa

ság mozi: Golgota (széles
vásznú film). Haladás mozi: A 
meztelen diplomata. Győzelem 
mozi: Boccaccio '70. Kiegészítő 
műsor: A róka. Ifjúsági mozi: 
Ellenőriztük, nincs akna! Au
gusztus 23 mozi: A fehér per 
(szélesvásznú film). Munkás 
mozi: Győz a szerelem (széles
vásznú film). Kiegészítő mű
sor: Buhara — Ural. Vörös 
Csillag mozi: Alaszka felé (szé
lesvásznú film). Üj Idők mozi: 
Köszöntünk, Kenya! (14.30, 16, 
17.35, 19.15, 20.40). Szamosfalvi 
mozi: Nyomok az óceánon.

HÍREK. Bukarest I.: 
7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22 és 23.52 órakor. Buka
rest II.: 7.30, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23 és 0.52 
órakor.

Bukarest II.: 9.40: Könnyű
zene. 10.20: Operaáriák. 10.35: 
Wilhelm Backhaus zongorázik. 
11.07: Könnyűzene. 11.20: Ope
rettmuzsika. 11.40: Népdalok. 
13.08: Könnyűzene. 13.30: Déli 
hangverseny. 15.10: Román
könnyűzene. 15.30: Paganini:
d-moll hegedűverseny. 16.15: 
Népdalok. 16.30: Könnyűzene. 
17.10: Orgonaművek. 18.00:
Mozart: G-dúr szimfónia. 18.35: 
A hét népzene műsoraiból. 
19.50: Szólisták parádéja. 20.30: 
Utazás a civilizáció történeté
ben. 21.05: Operettest. 21.55:
Románcok. 22.10: Tánczene.
22.35: Könnyűzene. 23.10: Hän
del: Vízizene — szvit.

PÉNTEKEN — Éjszakai szol
gálatos a 4-es számú gyógy
szertár, Dózsa György utca 36. 
szám, telefon: 1-10-06.

I D Ő J Á R Á S
Várható időjárás pénteken:

továbbra is hideg, borús idő. 
Helyenként havazás. Legala
csonyabb éjszakai hőmérséklet 
—8 és —16 fok, legmagasabb 
nappali hőmérséklet —8 és —2 
fok között. Gyenge, majd mér
sékelt északi, északnyugati 
szél. További kilátások: a hi
deg idő tovább tart, változó 
felhőzet, helyenként kisebb 
havazás. Várható legalacso
nyabb éjszakai hőmérséklet —7 
és —14 fok, legmagasabb nap
pali hőmérséklet —6 és —1 fok 
között. Gyenge szél, helyen
ként reggeli köd. Kolozsváron 
csütörtökön reggel —12 fok, 
délben —8 fok volt a hőmér
séklet.


