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Pînă în prezent,
vele a 10 întreprinderi 
din regiunea Cluj au ra

portat îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
anul 1963. Printre acestea se numără colec
tivul Uzinei „Carbochim“ din Cluj, Fabrica 
de produse refractare — Turda, întreprin
derea metalurgică, precum și cea de impreg
nat din Aiud, Uzina de reparat tractoare din 
Cluj și altele. Succesele acestor întreprin
deri se datoresc în bună măsură îmbunătă
țirii proceselor tehnologice, aplicării unor 

. procedee moderne de lucru, extinderii me
canizării și automatizării etc.

Numeroase colective de 
muncă din întreprinde
rile regiunii Banat au 

comunicat încă de pe acum îndeplinirea 
planului anual. în rîndul acestora se află și 
întreprinderea „Tehnometal“ din Timișoara. 
Colectivul de aici, realizîndu-și ritmic pla
nul de producție, a dat peste sarcinile pre
văzute 18 batoze, un număr însemnat de 
transportoare și elevatoare, produse pentru 
sectorul avicol al agriculturii etc. Pînă la 
ora cînd transmit, în regiunea Banat au mai 
raportat îndeplinirea planului anual înainte 
de termen colectivele de muncă de la între
prinderea minieră din Orșova, fabricile de 
țiglă și cărămizi, „Mondial“ din Lugoj, „Ce-

INDUSTRIE

Colectivul întreprinde
rii de prefabricate și 
materiale de construcție 

din Constanța a îndeplinit planul anual 
de producție la toți indicatorii. Au fost 
trimise pînă acum șantierelor de con
strucții peste sarcina planificată mai 
mult de 30 000 mp fîșii de planșee, 4 250 
mc stîlpi pentru transportul energiei elec
trice și aproape 1 000 mc diferite elemente 
din beton. în primele 11 luni ale anului, 
productivitatea muncii a crescut cu 7,16 la 
sută față de plan.

Și-au realizat, de asemenea, sarcinile de 
plan pe 1963 încă 16 întreprinderi indus
triale și unități economice din cuprinsul re
giunii, printre care : întreprinderea meta
lurgică „Energia“, din Constanța, Uzina 
de reparații Năvodari, întreprinderea de in
dustrializare și desfacerea peștelui din Tul- 
cea și altele.

■Ar
întreprinderile aparținînd Direcției in

dustriei conservelor și produselor zaharoase 
din Ministerul Industriei Alimentare și-au 
îndeplinit planul anual de producție. Fabri
cile de conserve au produs, în campania de 
fabricație din acest an, peste plan 5 100 tone 
conserve de legume și 2000 tone conserve 
de fructe.

Cadre cu temeinice cunoștințe profesionale 
pentru industria construcțiilor

Instalațiile de emailat conductori 
electrici de la fabrica de conductori 
și materiale electrice București.

In unitățile industriei side
rurgice se extind noile pro
cedee tehnologice. La unul 
din cele două furnale de 700 
mc de la Reșița prin spori
rea presiunii în furnal, side- 
rurgișții bănățeni au obținut 
un spor de producție de 3 la 
sută și au micșorat pierderi
le de praf care au în compo-

nența lor particule fine de 
minereu de fier. Datorită a- 
vantajelor obținute, siderur- 
giștii de aci au hotărît ca 
noul, procedeu de lucru să fie 
introdus și la cel de-al doi
lea furnal de aceeași capa
citate. Bune rezultate au ob
ținut prin aplicarea unor 
măsuri tehnice moderne șl

siderurgiștii hunedoreni. La 
secția I-a de furnale, prin 
îmbunătățirea regimului ter
mic, a fost mărită intensita
tea de ardere și topire a me
talului, obținîndu-se astfel 
de pe fiecare mc volum util 
de furnal, în medie, zilnic, cu 
70 kg de fontă mai mult față 
de anul 1960. (Agerpres)

GALAȚI (coresp. „Scîn- 
teii“). — Șantierul naval 
Galați. Miercuri 4 decem
brie, orele 14. La semna
lul dat de maistrul Du
mitru Cazacu, laureat al 
Premiului de Stat, un 
nou cargou de 4 500 tone 
a primit „botezul“ Du
nării. Este al 15-lea va
por de transport de a- 
cest tip, lansat de pe ca
lele șantierului gălățean. 
Construcția pe cală a ul
timei nave a durat cu 4 
luni mai 
a celorlalte nave de i 
celași tip, lansate aici.

puțin decît
a-

Odată cu numeroa
sele perfecționări aduse 
de proiectanții și con
structorii noului vapor, 
ei au reușit să reducă 
consumul de tablă nava
lă cu aproape 30 tone în 
comparație cu celelalte 
vapoare de 4 500.

Printre cei evidențiați 
la construcția cargoului 
sînt muncitorii din bri
găzile conduse de Gh. 
Vonaș, Vasile Stanemil, 
Cristache Pătruț și 
Gheorghe Vlad.

Măsuri pentru creșterea indicilor 
de folosire a mașinilor și agregatelor 

muncitorilor și organiza
rea mai bună a locurilor 
de producție, indicele de 
utilizare la presele mari 
a crescut cu 15 la sută, 
iar al mașinilor de recti
ficat — cu 13 la sută, 
față de anul trecut.

Pentru a folosi și mai 
din plin mașinile și utila
jele moderne existente 
la uzinele „Rulmentul“, 
„Independența“, Uzina 
Metalurgică 2, combina
tele chimice din orașul 
Victoria și Făgăraș s-au 
luat măsuri pentru a se 
specializa muncitorii pe 
tipuri de mașini șl uti
laje.

BRAȘOV (coresp. „Scîn- 
teii“). în uzinele și fabri
cile din regiunea Brașov 
se desfășoară o acțiune 
susținută pentru folosi
rea cu randament ridicat 
a mașinilor și agregate
lor, în scopul creșterii 
productivității muncii. 
Astfel, în ultimul timp la 
uzinele de tractoare au 
fost modernizate peste 
500 de mașini unelte. 
Folosirea din plin a aces
tor mașini a dus la 
creșterea productivității 
muncii cu 10—15 la sută, 
în sectorul prese al ace
leiași uzine, în acest an, 
prin ridicarea calificării

Pentru realiza
rea în cele mai 
bune condiții a 
volumului tot mai 
mare de lucrări, 
constructorii utili
zează metode de 
triale, rapide, extind --------------
lucrărilor, folosesc pe scară largă 
prefabricatele și materialele noi de 
construcție. La rîndul lor, colecti
vele de muncitori și tehnicieni din 
întreprinderile de materiale de 
construcție depun eforturi susținu
te pentru a asigura șantierelor ma
teriale în cantități sporite și de o 
calitate superioară, noi sortimente 
de materiale eficiente.

Procesul complex de producție în 
industria construcțiilor cere cadre de 
muncitori, maiștri și tehnicieni cu o 
temeinică pregătire profesională, ca
pabili să mînuiască noile utilaje cu 
care sînt dotate șantierele, să exe
cute lucrări de un nivel tehnic ri
dicat. An de an s-au alo
cat fonduri importante 
pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului profesional, teh
nic și tehnic de maiștri în 
construcții, care în prezent 
se desfășoară în 48 școli. 
Cheltuielile legate de des
fășurarea învățămîntului 
profesional și tehnic de 
maiștri sînt integral su
portate de stat. O parte 
din aceste școli sînt orga
nizate pe lîngă unitățile 
Ministerului Industriei 
țiilor, restul aparținînd organizațiilor 
de construcții ale altor ministere și 
sfaturilor populare. In acest an vor 
fi repartizați producției circa 8 300 
absolvenți, muncitori calificați în 
diferite meserii cerute de dezvolta
rea industriei construcțiilor și mate
rialelor de construcții. S-a mărit și 
numărul de clase, pentru pregătirea 
maiștrilor. în anul viitor se prevăd 
noi construcții școlare și îmbunătă
țirea bazei materiale existente.

Pentru ca învățămîntul profesio
nal să răspundă cît mai bine cerin
țelor mereu crescînde ale producției 
au fost aduse îmbunătățiri planuri
lor de învățămînt, programelor șco
lare și manualelor. Acestea au fost 
puse în concordanță cu progresul 
tehnic realizat în ultimii ani în con
strucții. S-a realizat o mai justă re
partizare a numărului de ore afec
tat disciplinelor de cultură tehnică 
de specialitate. In afară de introdu
cerea unor teme cuprinzînd ultimele 
noutăți tehnice, programele școlare 
au fost îmbunătățite și printr-o mai 
justă corelare a diferitelor 
de studiu.

Pentru a 
tințelor de 
importantă 
nualelor școlare. Față de nomencla
torul meseriilor din 1962, anul acesta 
90 la sută din disciplinele tehnice 
predate la școlile profesionale au 
fost asigurate cu manuale. Cadrele 
didactice din școlile ministerului 
nostru se preocupă continuu de 
ridicarea nivelului procesului in- 
structiv-educativ. înarmînd pe elevi 
cu cunoștințe tehnico-profesionale 
temeinice ceea ce se reflectă în 
buna lor pregătire teoretică și prac
tică. Profesorii pun un accent deo
sebit pe cunoașterea și însușirea de 
către elevi a metodelor moderne de 
execuție, a materialelor noi care se 
utilizează pe șantiere — colaborînd 
în acest scop cu maiștrii instructori 
și realizînd astfel o legătură strînsă 
între instruirea teoretică și practică.

Ing. GHEORGHE NISTOR 
secretar general în Ministerul 

Industriei Construcțiilor

execuție indus- 
mecanizarea

/m pas \ 
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Construc-

obiecte

cunoș- 
dat o

facilita însușirea 
către elevi, s-a 
deosebită elaborării ma-

In însușirea te
meinică a meseriei 
instruirea practi
că a elevilor are 
un rol însemnat. 
Acestui lucru i se 

dă o mare atenție. Instruirea practică 
începe în ateliere și laboratoare- 
școală, unde elevii anului I fac cu
noștință cu materialele pe care le 
vor întîlni în procesul de producție, 
primesc explicații asupra păstrării 
și utilizării lor, asupra eficienței lor 
economice. In același timp ei sînt 
puși să execute lucrări demonstra
tive, urmărindu-se îndeosebi cali
tatea. Tot în aceste ateliere și labo
ratoare ei învață despre scule, 
mașini și instrumente de măsură șl 
control, la ce operațiuni servesc a- 
cestea, cum funcționează șl cum tre
buie mînuite. Elevii din anii II și 
III fac practică în întreprinderile 
și pe șantierele de construcții unde 
le sînt asigurate condiții bune pen

tru însușirea meseriei și 
a procedeelor noi de exe
cuție. Organizarea, în
drumarea și desfășurarea 
practicii sînt asigurate de 
colective formate din teh
nicieni din conducerea 
întreprinderii sau a șan
tierului, specialiști, maiș
tri și delegați ai școlilor, 
în funcție de meserie, 
elevii sînt repartizați pe 
lîngă muncitori cu o 
înaltă calificare profesio- 
sînt încadrați în brigăzi,

Jin toati DE PESTE HOTARE

Einală. 
executînd, sub îndrumarea maiștri
lor, toate lucrările de la punctul de 
lucru încredințat.

O bună experiență în organizarea 
practicii muncitorilor-elevi a dobîn- 
dit șantierul C.I.L. Comănești, din 
cadrul Trustului nr. 5 construcții 
Brașov. Aici au fost organizate bri
găzi numai cu elevii școlilor profe
sionale — acestea reușind să exe
cute lucrări de bună calitate. Pe 
șantierele întreprinderii 506 Instala-' 
ții din cadrul aceluiași trust, elevii 
din anul II, care se pregătesc în 
meseriile de instalații de încălziri 
centrale, tehnico-sanitare și electri
ce, au început să lucreze indepen
dent, iar cei din anul III — să exe
cute operații de categorii superioa
re. O preocupare susținută pentru 
lărgirea cunoștințelor practice ale 
elevilor există și la întreprinderea 
de construcții locuințe din Bucu
rești. Pentru meseriile de zidari, 
dulgheri, zugravi și instalatori s-a 
asigurat front de lucru corespun
zător programei de învățămînt, 
s-a urmărit însușirea temeinică 
a meseriei de către elevi. La în
treprinderea de prefabricate „Pro- 
gresul“București a fost asigurat un 
sector de lucru special pentru elevii 
școlii profesionale, sub supraveghe
rea unor cadre competente din 
drul întreprinderii.

Cu toate rezultatele pozitive 
ținute în instruirea practică a
vilor în producție, se mai constată 
că pe unele șantiere de construcții 
și într-o serie de întreprinderi nu 
se urmărește îndeaproape să fie a- 
sigurate condițiile organizatorice 
necesare însușirii de către elevi a 
cunoștințelor practice în meseria 
aleasă. întreprinderea de construc
ții orășenești Galați nu a asigurat 
suficient front de lucru elevilor 
mozaicari-faianțari, iar la între
prinderea 3-Izolații București nu 
s-a făcut trecerea succesivă a ele
vilor prin toate fazele procesului

ca-

ob- 
ele-

(Continuare în pag. IlI-a)

în regiunea București
S-a încheiat concursul 

legumicultorilor
Pentru, a stimula gospodăriile 

lective în producerea de legume, 
deosebi timpurii, la indicația Comitetu
lui regional de partid București, consi
liul agricol regional, în colaborare cu 
ziarul „Steagul roșu“, a organizat în 
luna februarie a acestui an „Concursul 
legumicultorilor“. Ieri, în prezența a 
numeroși președinți de gospodării co
lective cultivatoare de legume, ingineri 
și' brigadieri fruntași, cercetători și re
prezentanți ai organelor comerciale de 
stat, a avut loc consfătuirea de închi
dere a acestui concurs. Cu acest prilej 
s-a scos în evidență faptul că în anul 
1963 suprafața cultivată cu legume în 
regiunea București a sporit cu 2 000 de 
hectare, că cele 150 gospodării co
lective participante la concurs au obți
nut producții sporite de legume, pe 
care le-au valorificat mai din timp.

„Concursul legumicultorilor“ a fost 
cîștigat de gospodăriile colective Vă- 
răști, raionul Oltenița, (premiul I) A- 
dunații Copăceni, raionul Giurgiu, (pre
miul II), Brezoaiele, raionul Răcari 
(premiul III) și Ceacu, raionul Călărași 
(mențiune). La festivitatea de închidere 
a concursului numeroși vorbitori au 
subliniat posibilitățile mari pe care le

co- 
în-

Consfătuire științifică 
pe probleme de statistică

Astăzi se deschide în Capitală cea 
de-a treia consfătuire științifică or
ganizată de Direcția Centrală de 
Statistică. Consfătuirea, care va 
avea loc între 5-7 decembrie, își în
cepe lucrările în aula Institutului 
de științe economice „V. I. Lenin“, 
iar ședințele pe secțiuni se 
fășura la sediul Direcției 
de Statistică.

La consfătuire participă 
tori și alți specialiști din institutele 
de cercetări științifice, cadre didac
tice din institutele de învățămînt 
superior, reprezentanți ai unor mi
nistere și altor organe centrale, ca
dre din unele întreprinderi. Vor fi 
prezentate peste 150 comunicări de 
statistică teoretică, statistică mate
matică, statistică economică și apli
carea metodelor matematice și a 
mijloacelor de calcul moderne.

vor des- 
Centrale

cercetă-

au unitățile agricole socialiste din regi
une de a dezvolta sectorul legumicol, 
de a asigura un sortiment mai bogat de 
legume pentru consumul populației în 
tot timpul anului. în fotografie : Un 
grup de participanți la consfătuire vi
zitând răsadnițele Institutului de cerce
tări hortiviticole.

Cu atenție și simț 
de răspundere

Mecanicul de locomotivă Dumitru 
Stanciu mergea, ca de obicei, cu loco
motiva lui ce remorca un lung tren de 
călători. Era atent, scruta mereu zarea, 
deși toate semnalele îi indicau cale li
beră. Trecuse de Dîrste și se apropia 
de Timișul de Sus. Deodată observă un 
obstacol în calea locomotivei. Intre șine
le de cale ferată căzuse o bucată de stîn- 
că, blocînd drumul. Mecanicul a avut 
prezența de spirit necesară ca să 
oprească imediat trenul. A coborît apoi 
de pe locomotivă și cu ajutorul călăto
rilor a îndepărtat sfărîmătura de stîncă 
din cale. Cîteva minute mai tîrziu, 
trenul și-a continuat drumul.

Pentru atenția de care a dat dovadă, 
pentru simțul de răspundere cu care 
lucrează, mecanicul Dumitru Stanciu a 
fost felicitat și recompensat de că
tre Direcția Regionalei C.F.R.-Brașov. 
(De la Zamfira Lupșa, coresp. vo
luntar).

Numeroși muncitori de la întreprinderea „Tehnometal" din Capitală, frec
ventează cursurile serale ale Centrului școlar tehnic de maiștri al Ministerului 
Industriei Ușoare. In fotografie : Inginerul Grigore Radu explică muncitorilor 
Gheorghe Zotta, Andrei Dragomir, Florin Ștefan și Mircea Căciureanu, dese
nele tehnice la planșetă. Foto t AGERPRES

ta o.N.u. Dezbaterea propunerii romînei cu privire la educarea tinerei generații în spiritul păcii
țelegerii între popoare'1, e 
început să fie dezbătut în 
Comitetul pentru proble
mele sociale, umanitare șl 
culturale al Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Documentul prezentat de 
delegația R. P. Romîne îm
preună cu alte șase dele
gații : „Măsuri pentru pro
movarea în rîndurile tine
retului a idealurilor păcii, 
respectului reciproc șl în-

Plscuțiile îm cadrai 
Pieței Comume 

'din nou în Impas

Miniștrii țărilor Pieței 
Comune Europene întru
niți la Bruxelles nu s-au 
putut înțelege 
litlcli pe care 
la negocierile 
nale din anul 
tru 
vamale, 
cele din urmă 
experților să pregătească 
noi propuneri.

asupra po- 
s-o adopte 
intemațio- 

viltor pen-
reducerea

Ei au
tarifelor 
decis în 

să ceară

Formarea guvernului 
Italian

ROMA. Președintei« 
Segnl l-a numit oficial pe 
Aldo Moro în funcția de 
prim-mlnlstru și a apro
bat lista guvernului. (Amă
nunte în pag. IV-a)

★
COLOMBO. De la 1 ia

nuarie, corporația petro
lieră a Ceylonului preia 
262 stații de benzină care 
au aparținut companiilor 
străine. Măsura urmează 
unei hotărîrl a guvernului 
prin care importul, ex
portul și desfacerea pro
duselor petroliere va re
veni corporației.

Colectivul întreprinderii do construoții-montaj nr. & 
din șantierul Drumul Taborli din Capitală a predat »la 
cheie“ pe trimestrul IV 324 de apartamente, In foto
grafie : unul din noile blocuri cu 8 etaja șl 2M spar- 
tamento date recent în folosință.

(Foto t M. ANDREESÜO)

El A VORBIT
Pentru prima oară, după mulți alta". „Cine ?" suna întrebarea. „Po- 

ani, numele lui Aurel Berindel n-a liciuc, de pildă“. „Policiuc ?' 
fost amintit în darea de seamă a 
biroului organizației de bază. Fai
ma brigăzii condusă de el depășea 
nu arareori perimetrul minei Lonea 
I — unde colectivul acesta ataca 
pieptiș cele mai grele locuri de mun
că —• răspîndindu-se în întreaga 
vale a cărbunelui de sub Paring. Să 
fi pălit oare steaua brigăzii ? Nu, 
fiindcă același colectiv a fost evi
dențiat în darea de seamă pentru 
strădania de a scoate la suprafață 
cărbune de cît mai bună calitate.

Dar Aurel Berindei ? Nimeni nu-l 
mai vede, de la o vreme, intrînd în 
șut. Numai lampa lui tot coboară în 
adîncuri, purtată însă de mîna unui 
alt miner. Casa lui Berindei, zugră
vită într-un verde primăvăratec, 
casă frumoasă, primitoare, cu gră
diniță, se află chiar lingă intrarea 
minei. Dimineața, la prînz, foștii săi 
ortaci îl zăresc printre uluci, găsin- 
du-și mereu cîte ceva de făcut, îl 
salută cu cîte un „Noroc bun“, lea
gă cîteva vorbe la portiță sau pe sub 
merii răvășiți de apropierea iernii. 
Un sfert de veac i-au răsunat în 
urechi, schimb după schimb, zgo
motele metalice, scrîșnite ale „coli
viei" — și iată-l acum pe miner în 
leagănul de odihnă al vîrstei. Stră
lucirile stelare ale Ordinului Muncii, 
așezat în casă la loc de cinste, amin
tesc istoria unei vieți de muncă. 
Totul cît se poate de firesc. In aju
nul pensionării s-au petrecut, însă, 
unele fapte care merită amintite...

Cu luni în urmă la conducerea 
sectorului își făcuse loc o oarecare 
îngrijorare. Bătrînul își înaintase 
formele de „penzie“. Prin ședințe, la 
cîte o analiză a muncii, se auzea : 
„Pleacă...Ce ne facem cu planul bri
găzii ?". „Cine va putea să-l înlo
cuiască ? 25 de ani în mină nu-i o 
jucărie 1". „Oricît de greu ar fi fost 
locul de muncă, Berindei ți-o scotea 
la capăt...“. Tovarășii din biroul or
ganizației de bază răspundeau calm: 
„Ei, se va găsi un altul. Avem cîțiva 
șefi de schimb numa’ bine pregătiți 
să preia brigada lui sau oricare

Bun, 
nimic de zis. Da’ parcă-i prea tînăr. 
Aici se cere experiență, autoritate. 
Și săptămînile treceau. Treceau, dar 
cu folos : tinerii crescuți la școa
la brigăzii lui Berindei deprin- 
deau cu stăruință meșteșugul ane
voios al organizării producției. Șefi 
de schimb cu toții, abia așteptau 
să-și încerce puterile la conducerea 
unei brigăzi. Erau calmi cei din bi
roul organizației. Nu mulți știau pe 
atunci care era ultima sarcină de 
partid încredințată bătrînului Be
rindei, înainte de „penzie“.

Cel dintîi care a spart gheața a 
fost Dionisie Policiuc, un tînăr blond, 
cu trăsături încă de adolescent, ro
tunjite în liniile moi ale feței. So
sit în Valea Jiului cu vreo opt ani 
în urmă, cobora din Țara de Sus, 
din Ipotești („dar nu Ipoteștii lui 
Eminescu" — ține el să preci
zeze). Cîțiva ani și-a făcut u- 
cenicia, ureînd sub privirile 
lui Berindei treptele mineritului, de 
la vagonetar la șef de schimb. Aici, 
la Lonea, a primit carnetul roșu de 
partid. Cînd a preluat conducerea 
brigăzii, a făcut-o de la bun înce
put cu siguranță și precizie. Tine
rețea și ambiția i-au fost ortaci în 
această luptă. Și, într-adevăr, ea a 
fost cîștigată. Vasile Mariciuc, alt 
șef de schimb, a preluat și el o bri
gadă, apoi Oneț, Manoilă Bălănescu, 
reacție în lanț...

Erau rezultatele unei munci stă
ruitoare, de perspectivă, care înce
pea să se întrevadă. Cu multă vreme 
înainte, biroul organizației de bază 
se orientase spre minerii cei mai 
buni, spre comuniști care să preia 
locuri cheie în producție. Iar promo
varea curajoasă, însoțită de rezul
tate, a făcut ca la recenta adunare 
generală de dare de seamă și ale
geri să se sublinieze această preo
cupare a biroului de a educa cu 
grijă membrii și candidații de par
tid. Mai mulți comuniști, la discuții 
— printre care și șeful sectorului, 
inginerul Miclăușoiu — au subliniat 
anume acest aspect, concretizat și

prin exemplul noilor șefi de briga*  
dă care au făcut cu succes față sar*  
cinilor. Despre el s-a vorbit. Șl 
chiar dacă nu s-a pomenit numele. 
Iul Berindei, toți au știut că bătrî
nul și-a îndeplinit cu cinste ultime 
sarcină de partid la mină.

Bunele rezultate dobîndite i-au 
făcut pe comuniști și mai exigențl 
față de propria lor muncă. Un caz 
semnificativ : cel al șefului de bri
gadă Gheorghe Oneț. E un moț 
înalt, osos, cu ochi albaștri în care 
se oglindește parcă o părticică din 
cerul boltit peste Apusenii Iul de 
baștină. Cu zece ani în urmă, Oneț 
mai continua meșteșugul transmis 
din tată-n fiu: tăia păduri. Cînd, 
una din călătoriile moțești l-a adus 
pe lîngă crestele Retezatului, aici în 
Valea Jiului : la tăiat cărbune. Șl 
iată-l astăzi, la capătul unui drum 
lung, deprins cu mina parcă din co
pilărie. Muncește bine Oneț ? Mun
cește — s-a spus în adunare. Dar, 
pentru a fi un adevărat șef de bri
gadă, cum cere astăzi viața, om al 
unui orizont politic și profesional 
larg — i-au arătat tot tovarășii săi 
— el trebuie să citească mai mult, 
să participe cu regularitate la învă- 
țămîntul de partid. Or, Oneț al nos
tru cam uită de latura asta... Mun
ca de educare se cere adîncită, în 
afara ei nu poate fi lăsat nici un 
membru sau candidat de partid — a 
fost concluzia desprinsă limpede în 
aceeași adunare generală. Și, chiar, 
pe loc, un membru al biroului, ar
tificierul loan Mateșan, și-a luat 
angajamentul să-l ajute pe Oneț la 
ridicarea nivelului său politic și 
cultural.

S-a vorbit și despre Policluc. Nu 
numai ca despre un șef de brigadă 
avînd la activul lui sute de tone de 
cărbune peste plan, mereu în frun
tea întrecerii, ci și despre activita
tea depusă de el ca membru al bi
roului organizației de partid. Felul 
cum a știut să se ocupe de proble-

VICTOR VÎNTU

(Continuare în pag. Il-a)
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Am participat recent la conferin
țele de partid din orașele de sub
ordonare raională Tîrnăveni și Re
ghin. Pe lingă alte probleme s-a 
discutat pe larg despre activitatea 
organizațiilor de partid în domeniul 
muncii politice și culturale de masă, 
eficacitatea acestei activități, con
tribuția ei la îndeplinirea sarcini
lor de producție.

în primele 10 luni, colectivele în
treprinderilor din orașul Tîrnăveni 
și Reghin au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan, realizînd în plus 
produse în valoare de multe mili
oane de lei. Ce contribuție au adus 
organizațiile de partid la obținerea 
acestor rezultate ?

ÎN SPRIJINUL SPORIRII 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Organizațiile de partid din cele 
două orașe au subordonat munca 
politică îndeplinirii sarcinilor eco
nomice. Colectivul Combinatului 
chimic din Tîrnăveni are ca obiectiv 
să Obțină o creștere a productivită
ții muncii cU 6,9 la sută mai mare 
față de realizările anului trecut. în 
mod firesc, organizația de partid a 
venit cu operativitate în sprijinul 
acestei sarcini. La propunerea co
mitetului de partid, au fost ex
puse panouri atractive, în fiecare 
secție prin care se subliniază suges
tiv care sînt obligațiile colectivului 
respectiv în această direcție. Cei 
mai pregătiți ingineri și tehnicieni 
au făcut expuneri în secții și sec
toare despre căile și mijloacele spo
ririi productivității. în același timp 
agitatorii au dus muncă de la om 
la om și au organizat convorbiri 
pe această temă.

Prin formele variate ale muncii 
politice au fost explicate concluziile 
și propunerile reieșite din studiul 
colectivelor care au cercetat rezer
vele interne. O astfel de populari
zare a contribuit la stimularea ini
țiativei muncitorilor și tehnicienilor 
care au venit cu idei interesante 
menite să pună în valoare rezervele 
producției. Urmare firească a aces
tei activități, au fost cele peste 
380 de propuneri de măsuri tehnico- 
organizatorice a căror aplicare în 
practică a dus la prelungirea vieții 
instalațiilor între două reparații, 
mărirea capacităților de producție 
și deci la sporirea productivității.

Comitetul orășenesc de partid Tîr
năveni a socotit pe bună dreptate că 
e bine să generalizeze experiența 
organizației' de partid din Combina
tul chimic. Analizînd acest aspect 
într-o ședință de birou la care au 
fost invitați secretarii de partid și 
directorii întreprinderilor, s-a inten
sificat în toate întreprinderile mun
ca pentru descoperirea și valorifi
carea rezervelor interne, Cele peste 
900 de măsuri tehnico-organizato- 
rice aplicate în întreprinderile ora
șului au dus la creșterea produc
ției. a productivității muncii, redu
cerea prețului de cost, îmbunătăți
rea calității.

La Combinatul chimic, metodele 
aplicate de brigăzile și echipele 
care au obținut rezultate bune în 
creșterea productivității, cum sînt 
cele de la cuptoarele 1 și 3. au fost 
larg popularizate în gazetele de pe
rete. Generalizarea metodelor lor de 
muncă a stat în permanență și în 
atenția stației de radio-amplificare.

Printr-o activitate politică și cul
turală de masă bogată, și alte orga
nizații de partid au intervenit activ 
în mobilizarea colectivelor respecti
ve la sporirea productivității mun
cii. In orașul Reghin doar două în
treprinderi cooperativa „Progresul“

rlrănirea rațională a animalelor 
în perioada de stabulație

Intre factorii care influențează 
creșterea animalelor și obținerea u- 
nor producții ridicate de lapte, car
ne. ouă. locul principal îl ocupă hra
na. Iată de ce asigurarea unor can
tități sporite de nutrețuri, ridicarea 
valorii lor și a gradului de consum 
de către animale este o problemă de 
mare însemnătate economică.

Pe timpul iernii, baza hrănirii a- 
nimalelor o formează nutrețul însi- 
lozat, fînurile și nutrețurile grosie
re. la care se adaugă într-o propor
ție mai redusă nutrețuri zemoase și 
concentrate și săruri minerale. Ma
joritatea gospodăriilor de stat și co
lective și-au asigurat din timp < în
semnate cantități de fînuri, de nutre
țuri grosiere și nutrețuri însiloza- 
te etc.

O mare importanță prezintă plani
ficarea consumului de furaje pen
tru perioada de iarnă : ea trebuie 
făcută diferențiat. în funcție de 
sortimentul de nutrețuri existente, 
de speciile și categoriile de anima
le din fiecare gospodărie. Furajele 
mai valoroase — nutrețuri însiloza- 
te obținute din plante verzi sau din 
coceni în amestec cu suculente, me
lasă și uree — ca și fînurile de ca
litate superioară trebuie repartizate 
pentru consum începînd cu a II-a 
jumătate a perioadei de stabulație. 
In primele luni de stabulație trebuie 
date animalelor în primul rînd nu
trețurile suculente care nu pot fi 
păstrate timp mai îndelungat: sfe
cla. dovlecii șl morcovii furajeri etc. 
Vor trebui date în furajare sub for
mă tocată șl în amestec cu suculen
te nutrețurile grosiere cu o valoare 
nutritivă șl un grad de consum abi
litate mai scăzut,

Specialiștii din gospodăriile colec
tive șl de stat trebuie să se preocupe 
de alcătuirea unor amestecuri com
plete și variate de furaje. Aceasta se 
realizează prin amestecul nutrețuri
lor grosiere tocate (coceni, paie și 
pleavă) cu nutrețuri suculente (rădă- 
cînoase șl bostănoase sub formă to
cată sau terciuită), nutrețuri concen
trate, săruri minerale ele. La alcă

■ Însemnări pe marginea 
conferințelor orășenești 

de partid Tîrnăveni 
și Reghin

și întreprinderea de construcții nu 
și-au îndeplinit sarcinile de sporire 
a productivității. Din documentele 
comitetului orășenesc rezultă că aici, 
deși funcționează brigăzi artistice de 
agitație, echipe Culturale etc., acti
vitatea lor nu este legată de proble
mele de bază ale producției.

Este drept că la concursul dintre 
formațiile artistice, faza raională, 
orchestra cooperativei „Progresul“ 
și cîțiva soliști vocali s-au clasat pe 
primul loc. După cum se vede, asta 
f.i e încă suficient pentru o apre
ciere pozitivă. Eficacitatea muncii 
culturale trebuie să se oglindească 
în primul rînd în rezultatele obți
nute în înfăptuirea sarcinilor eco
nomice.

CALIFICARE ÎNALTĂ —
PRODUCȚIE DE CALITATE 

SUPERIOARA

La întreprinderea de reparații 
pentru utilaj și mașini din Reghin 
în centrul muncii politice a stat în 
mod deosebit ridicarea calificării, 
strîns legată și de faptul că în între
prindere sosise un număr mare de 
tineri, absolvenți ai școlii profesio
nale care nu stăpîneau încă pe de
plin tainele complicate ale muncii.

Cînd conducerea tehnico-adminis- 
trativă a trecut la organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării, 
biroul organizației de bază, antre- 
nînd sindicatul și organizația 
U.T.M., a discutat cu toți cei care 
urmau să se înscrie la cele 12 
cursuri organizate pe meserii. Se
cretarul organizației de bază, tov. 
Ion Codarcea, a instruit agitatorii 
care au discutat cu muncitorii des
pre necesitatea ridicării calificării, 
condiție de bază a ridicării produc
tivității muncii și îmbunătățirii ca
lității. Evidențiații în întrecerea so
cialistă, tovarășii Balia Mihai, Ma
rian Traian, Pop Vasile, Szasz Lu
dovic și alții au scris articole la 
gazeta de perete sau au vorbit la 
stația de radio-amplificare despre 
această chestiune. în urma muncii 
dusă cu fiecare om, s-a înscris la 
aceste cursuri jumătate din efecti
vul întreprinderii. Muncitorii cu ve
chime în producție și cu bogată ex
periență s-au angajat să se ocupe 
de cîte unul sau doi tineri pentru a 
urgenta pregătirea lor profesională.

Munca politică, alături de măsu
rile tehnico-organizatorice, a contri
buit ca planul sporit privind repa
rația locomotivelor de cale ferată 
forestieră să fie realizat în între
gime, toate lucrările de reparație 
fiind de calitate superioară.

La conferința orășenească de par
tid Reghin, în darea de seamă s-a 
remarcat pe bună dreptate că în 
acest an I.R.U.M. n-a primit nici o 
reclamație pentru calitatea nesatis
făcătoare a reparațiilor. Dimpotri
vă. pe adresa colectivului uzinei au 
sosit numeroase scrisori de mulțu
mire.

PROPAGANDA TEHNICĂ - 
LATURĂ IMPORTANTĂ 

A MUNCII

O mare însemnătate în cadrul 
muncii politice și culturale de masă 
o are răspîndirea cunoștințelor teh

tuirea rațiilor este bine să se țină 
seama ca ele să asigure necesarul de 
unități nutritive, proteină, vitamine 
și săruri minerale stabilite prin nor
me, să aibă un volum corespunzător 
greutății corporale a animalelor, să 
fie consumate cu poftă de acestea. 
De asemenea, la planificarea fu
rajelor și alcătuirea rațiilor tre
buie să se aibă în vedere ca cele 
mai bune nutrețuri, mai ales fînu
rile de leguminoase și silozul de 
cea mai bună calitate, să fie re
partizate animalelor tinere, în spe
cial pînă la înțărcare, vacilor și ju-

Sfatul specialistului

nincilor în ultima fază de gestație, 
precum și animalelor cu producții 
superioare.

Furajul de bază în rația vacilor 
și a taurinelor la îngrășat îl consti
tuie nutrețurile însilozate. Canti
tățile zilnice care se administrează 
animalelor variază șl în funcție de 
calitatea nutrețului. Vacile și în 
general taurinele adulte pot con
suma pînă la 25—30 kg siloz cînd 
acesta provine din nutreț verde sau 
15—20 kg cînd rezultă din coceni 
însilozați simplu sau în amestec cu 
suculente. Nutrețul tnsilozat asigură 
50—60 la sută din valoarea nutritivă 
a rației. Asigurarea substanței usca
te din rație se face prin folosirea fi
nului sau a nutrețurilor grosiere. In 
condiții normale, cantitatea de nu
trețuri fibroase și grosiere care se 
administrează este de 1 kg la 5—6 
kg nutreț murat. La vacile cu pro
ducții de peste 10 litri de lapte pe 
zi, ca și pentru cele în ultima fază 
de gestație, rația se comple
tează cu nutrețuri concentrate 
(tărîțe. șroturi, gozuri și praf de 
moară etc). O atenție deosebită tre
buie dată asigurării sărurilor mi
nerale, mal ales în cazul furajării cu 
cantități mari de nutreț însilozat. 
Pentru aceasta se adaugă zilnic în 
pație 80—100 gr cretă furajeră de

nice. O bună experiență a acumu
lat în această direcție organizația 
de partid de la Combinatul pentru 
industrializarea lemnului din Re
ghin. în combinat s-a ținut în acest 
an un ciclu de 12 conferințe legate 
de sarcinile cuprinse în planul teh
nic, în planul de măsuri tehnico-or
ganizatorice etc. La îndrumarea co
mitetului de partid, comitetul sindi
catului a multiplicat aceste expu
neri și prin intermediul comitetelor 
sindicale de secție a organizat pre
zentarea lor într-un cadru larg. în 
acest fel conferințele sînt audiate, 
nu numai de cîteva sute, ci de ma
rea majoritate a muncitorilor. Se 
organizează discuții cti prilejul că
rora sè clarifică o serie de probleme 
mai puțin cunoscute.

Munca cu cartea tehnică stă și 
ea în atenția organizației de partid 
din acest combinat. Valoroasa docu
mentație și literatură tehnică exis
tentă la bibliotecă trebuie bine fo
losită. Mijloacele muncii politice, a- 
fișul. listele bibliografice, anunțuri 
la stația de radio-amplificare, dis
cuțiile în jurul Unor cărți, sînt fo
losite de organizațiile de bază și 
stîrnesc interesul pentru studierea 
cărții tehnice. Pe lîhgă biblioteca 
tehnică centrală s-au creat biblioteci 
volante în fiecare secție, unde se 
găsesc cărți și documentare despre 
ce este nou în fabricarea chereste- 
lii și a mobilei. O asemenea muncă 
cu cartea a făcut să crească serios 
numărul cititorilor și efectele pro
pagandei tehnice asupra producției.

★

în hotărîrile luate conferințele 
orășenești de partid și-au propus 
să intensifice munca politică de 
masă în scopul antrenării tuturor 
muncitorilor și tehnicienilor la în
făptuirea sarcinilor de plan pe anul 
în curs și la pregătirea în cele 
mai bune condiții a producției pe 
anul 1964.

NICOLAE BIVOLU 
LORAND DEAKY

(Urmare din pag. T-a)
mele producției, care l-au revenit 
în sarcină, acțiunea dusă de el cu 
stăruință și competență pentru răs
pîndirea experienței înaintate în 
munca tuturor brigăzilor, preocupa
rea pentru creșterea oamenilor, tot 
așa după cum, la rîndul său, a fost 
și el crescut — i-au hotărît pe co
muniști să-l realeagă în noul birou.

Un alt nume pomenit : Aurel 
Popa Povestea lui este a acelor ti
neri. care, prin '58—’59. au răspuns 
chemării de a îmbrățișa meseria de 
miner A coborît și el cu o lădiță în 
valea cărbunelui. („La început. în 
primele zile îmi tot venea sä plec. 
Nu mă puteam obișnui" „Dar ce 
ți-a părut cel mai greu la început?“. 
„Nu știu altora, mie însă — umbla
tul în mină. Mi se părea că nu am 
loc"). Vagonetar. Muncea cu tragere 
de inimă. Odată, secretarul organi
zației de partid, Emil Tănase, l-a 
auzit punînd „foarte sănătos" pro
blema într-o adunare U.T.M. Altă 
dată l-a văzut activ într-un semi
nar l-a plăcut tînărul. A legat vor- 

fiecare animal adult, sau praf de 
oase, făină de scoici, în cantitate de 
50—60 gr și sare de bucătărie cîte 
30—40 gr.

Administrarea hranei trebuie fă
cută la ore fixe, conform programu
lui de grajd. In ce privește ordinea 
de administrare a furajelor, este ne
cesar ca ele să fie distribuite în cît 
mai puține tainuri pentru a li se a- 
sigura animalelor o perioadă mai 
lungă de digestie și odihnă. Cel mai 
bine este să se administreze hrana 
într-un amestec format din suculen
te, fibroase și grosiere tocate.

Rezultatele obținute la I.C.C.P.T. 
Fundulea arată că folosirea în hra
na vacilor de lapte de mare produc
tivitate a amestecului complex de 
nutrețuri suculente sub formă toca
tă (sfeclă și morcovi), a plevei de ce
reale și a altor nutrețuri, adminis
trat la un singur tain, ridică în mod 
simțitor producția de lapte.

O importantă deosebită are utili
zarea rațională a cocenilor de po
rumb și a paielor de cereale, ele re- 
prezentînd peste 75—80 la sută din 
întreaga cantitate de nutrețuri fi
broase și grosiere care se folosesc 
în hrana animalelor. Cocenii de po
rumb reprezintă o rezervă deosebit 
de valoroasă de nutreț pe timpul 
iernii. Comparativ cu celelalte fu
raje grosiere, cocenii de porumb au 
o valoare nutritivă mai ridicată. 1 
kg de coceni conține 0,36 unități nu
tritive și 18 gr proteine digestibile. 
apropiindu-se de valoarea unui fîn 
de calitate mijlocie.

In unitățile agricole se produc 
mari cantități de coceni. Este nece
sar să se dea cea mai mare atenție 
folosirii diferitelor metode pentru a 
ridica valoarea lor nutritivă și a 
mări gradul lor de consumabilitate 
de către animale. Metoda cea mal 
practică și cea mal eficace o con
stituie însilozarea. Totuși, gospodă
riile au cantități mari de coceni de 
porumb care n-au fost însilozați. A- 
ceștia, ca și celelalte furaje grosie
re : paie, pleavă, vreji de legumi
noase și altele, trebuie folosiți în 
hrana animalelor numai sub formă

Una din noile hale din cadrul Combinatului de industrializare a lemnului de la Suceava

Filme și diafilme pentru agricultură
PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii"). — In spri
jinul învățămîntului a- 
grozootehntc, la cămi
nele culturale din re
giunea Argeș rulează în 
prezent, filme documen
tare agricole. In raionul 
Rm. Vîlcea au fost pre
zentate filmele ' docu-. 
mentare : „Să asigurăm 
animalelor hrană din 
belșug"; „Culesul fructe
lor" ; „Coacăze și agri

Educate sanitară cu ajutorul discurilor
In cadrul acțiunilor 

desfășurate pentru edu
cația sanitară a popu
lației, Crucea Roșie a 
organizat, în colaborare 
cu „Electrecord“, înre
gistrarea pe discuri a 
unor conferințe și sce
nete pe asemenea teme, 
Zilele acestea, în între

șe“ vizionate de majori
tatea colectiviștilor. Pes
te 2 000 colectiviști din 
comunele Țițești, Ra- 
COVița, Oarza, raionul 
Pitești, au vizionat docu
mentarele: „Conveierul 
verde", „Mai mult lap
te". In fața unul mare 
număr de colectiviști 
din comunele Morteni, 
Slobozia, Fierbinți, Șțe- 
fan cel Mare, raionul 
Găești, s-au prezentat 
documentarele : „Să ă-

prinderi și instituții, la 
stațiile de amplificare 
din comune și sate t>or 
fi trimise peste 4000 de 
discuri. Iată cîteva din 
temele expunerilor înre
gistrate : „îngrijirea ve
derii copiilor", „Folo
sirea fructelor în ali

€ CI S "
ba cu el : „Măi, tu pari băiat deștept. 
Ce gindurl de viitor ai ?". Tînărul 
s-a cam rușinat : n-avea terminată 
școala elementară, altfel s-ar fi în
scris el la cursurile de ajutor miner. 
Trei ani au trecut de la ședința în 
care a fost primit candidat de par
tid, dar nici azi nu uită Popa întîia 
sarcină primită : să-și termine școa
la. Iar următoarea sarcină, atent 
cîntărită de biroul organizației, ve
nea în sprijinul primei : Aurel Popa 
să înființeze la mină un stand de 
cărți. încetul cu încetul, minereu 
prețios, posibilitățile lui au început 
să lăsă la lumină. Multe biblioteci 
personale ale minerilor din Lonea 
sînt „opera" acestui tînăr, iar insig
na a numeroși „Prieteni ai cărții" 
se datorește pasiunii pentru citit pe 
care a trezit-o printre el același 
Popa. Ca agitator în brigada lui 
Oneț a făcut un lucru în aparență 
mic : o simplă, cutie la îndemîna 
crațăristului pentru a scoate la re
pezeală bolovanii de șist din cărbu
ne. A valorat acolo, la locul de mun
că. mai mult poate decît o convor- 

preparată. Prin aplicarea celor mai 
simple operații de preparare, cum 
sînt tocarea, stropirea cu saramu
ră 0,5—1 la sută sau cu melasă 1—2 
la sută și lăsarea pentru fermenta
re sau dospire 8—10 ore, opărirea cu 
apă caldă la o temperatură de peste 
60° și altele, procentul de valorifi
care a cocenilor de către animale, 
crește de la 30—40 la sută la peste 
80 la sută. Mai mult, prin tocarea 
și amestecarea cu sfeclă, dovleci, gu
lii etc., sub formă tocată, în cantități 
de 25—30 kg pentru fiecare 100 kg de 
coceni, gradul de valorificare a co
cenilor crește și mai mult. Cocenii de 
porumb preparați se administrează 
în hrana vacilor de lapte, a taurine
lor la îngrășat, a animalelor de 
muncă în cantități zilnice de 8—10 
kg de fiecare animal.

Obținerea de producții ridicate de 
lapte și carne, prin folosirea nutre
țului însilozat și a cocenilor de po
rumb sub formă preparată este con
diționată de asigurarea în rație a 
unei cantități ridicate de proteină. 
In general, nutrețurile însilozate, cu 
excepția celor obținute în amestec 
cu plante leguminoase (soia, lucer
na. mazăre etc) sau cu adaos de 
uree, au un conținut mai scăzut în 
proteină. In mod normal, asigurarea 
necesarului de proteină stabilit prin 
norme se face prin folosirea fînuri- 
lor și a vrejurilor de leguminoase, a 
nutrețurilor concentrate bogate în 
proteină cum sînt: șroturile. tărîțele 
de grîu și altele.

Cea mai economică sursă de pro
teine, mai ales pentru hrana tauri
nelor puse la îngrășat, o constituie 
substanțele azotoase sintetice: ureea, 
apa amoniacală, apa carboamoniaca- 
lă ca și alte săruri pe bază de azot.

In practica hrănirii animalelor din 
multe gospodării agricole de stat șl 
colective s-a introdus și se folosește 
cu succes ureea tehnică. Experien
țele executate la I.C.C.P.T. Fundulea 
cu folosirea apei amonlacale și car- 
boamoniacale în hrana vacilor și 
a taurinelor puse la îngrășat 
au demonstrat posibilitatea de a 
asigura pe această cale 30 la sută 
din necesarul total de proteină din 
rație. Bune rezultate s-au obținut 
prin folosirea ureei tehnice, care are 
un conținut ridicat de circa 42 la 
sută azot. Se recomandă folosirea ei 
numai în hrana animalelor rumegă
toare (taurine și ovine) și în rații bo
gate în substanțe zaharoase, cum 
sînt: melasa, sfecla de zahăr etc. 

părăm cultura de car
tofi împotriva gîndacu- 
lui de Colorado" ; „Va
lorificarea pășunilor" ; 
„Legumele în sere și 
răsadnițe". La dispozi
ția gospodăriilor colec
tive din regiune au fost 
puse Și 28 diafilme in 
1 725 exemplare. Re
cent a fost, trimis în co
mune încă un lot de 
diafilme cuprlnzînd 80 
titluri in 2 664 exem
plare.

mentație", „Prevenirea 
îmbolnăvirii de hepa
tită". în pregătire se 
mai află și o serie de 
diafilme, care vor servi 
la ilustrarea lecțiilor 
predate de medici în 
cadrul cursurilor sani
tare de masă.

vorbit
bire Inspirată pe tema calității căr
bunelui...

$i iată cum viața acestui tînăr, 
anonim vagonetar pînă de Curînd, 
s-a îmbogățit treptat, visele de odi
nioară prinzînd conturul realității. 
Popa se califică aCum ca ajutor de 
miner și năzuiește — așa cum s-a 
angajat în fața adunării generale — 
să absolve școala medie. Toate a- 
cestea — datorită și faptului că la 
momentul potrivit el a simțit spri
jinul unor 'mîini puternice. De la 
epilogul pensionării bătrînului Be- 
rindei pînă la grija față de un tî
năr ca Popa care va atinge, pro
babil. cîndva, măiestria profesională 
a unui Policiuc — se simte pasiu
nea, însuflețirea aceleiași munci de 
educație. Iar din astfel de fapte, a- 
lături de altele mii, cotidiene, pre
gătite, crescute de comuniști, se naș
te și se dezvoltă acea conștiință a 
colectivității socialiste care se mate
rializează în cîte o realizare de am
ploare cum este îndeplinirea anga
jamentului anual.

Cantitatea care trebuie folosită în 
hrană depinde de greutatea anima
lului : se socotesc 30—50 gr. pen
tru fiecare 100 kg greutate vie. For
ma cea mai. bună de utilizare a u- 
reei în hrana animalelor este în a- 
mestec cu melasa (socotind la 9 
părți melasă, o parte uree). Un ast
fel de amestec în cantitate de 1 kg 
va conține 100 gr uree și 900 gr me
lasă și poate fi considerat ca un su
pliment la hrana de bază. La în
ceputul administrării suplimentului 
se dă o cantitate de numai 250 gr 
de fiecare animal zilnic (revenind 25 
gr uree și 225 gr melasă) care se mă
rește treptat pînă cînd ajunge. în ca
zul animalelor adulte, la 1 kg de a- 
mestec pe cap și pe zi (100 gr uree 
și 900 gr melasă). Suplimentul de me
lasă și uree se dă în amestec cu ce
lelalte nutrețuri în scopul unei cît. 
mai bune omogenizări. în acest fel se 
pot valorifica mai bine pleava, co
cenii, paiele tocate mărunt și alte 
nutrețuri care, împreună cu melasa 
și ureea, alcătuiesc un amestec omo
gen. Administrarea suplimentului de 
melasă și uree trebuie făcut indivi
dual, evitîndu-se astfel posibilitatea 
consumării de către animale a unor 
cantități mai mari decît cele stabi
lite.

Pe scară mult mai largă se pot 
utiliza apa amoniacală șl carboamo- 
niacală, care constituie tot un pro
dus sintetic sub formă lichidă, cu un 
conținut apreciabil de azot. Extinde
rea folosirii acestor produse în prac
tica' hrănirii animalelor rumegătoa
re din gospodăriile de stat și colec
tive aduce o contribuție substanția
lă la completarea rațiilor în pro
teină.

Prin folosirea substanțelor sinte
tice azotoase în hrana animalelor 
gospodăriile de stat șl colective pot 
asigura rații echilibrate în substan
țe proteice, economisesc cantități im
portante de nutrețuri concentrate va
loroase și reduc cheltuielile efectuate 
cu furajarea.

Folosirea în mod chibzuit a fura
jelor existente în gospodării prin ad
ministrarea lor în hrana animalelor 
numai sub formă preparată și în 
rații bine echilibrate duce la obți
nerea unei producții ridicate de lap
te și carne, creînd condiții pentru 
creșterea și dezvoltarea în continua
re a sectorului zootehnic.

Ing. zootehnist I. ARIȘANU 
I.C.CJ’.T. Fundulea

Recent, în ziarul „Drum nou" din 
Brașov a apărut O pagină intitulată „E- 
lectronica în sprijinul producției". Ar
ticolele prezintă cîteva din problemele 
actuale privind utilizarea electronicii în 
producție, experiența dobîndită de 
unele întreprinderi din regiunea Bra
șov,

în articolul „Mașinile electronice în 
ajutorul proieclanților", conf. ing. An
dre? Nicolaide, candidat în științe teh
nice, subliniază că acestea se in
troduc pe scară tot mai largă în 
diferite domenii ale științei, tehnicii și 
economiei. Specialiștii din țara noastră 
au conceput și au realizat mașini elec
tronice de calcul care s-au dovedit e- 
ficace în producție. Un mare interes 
prezintă utilizarea mașinilor electronice 
cifrice de calcul ,1a proiectarea ma
șinilor electrice de diferite tipuri. 
Luînd în considerare rit
mul obișnuit de lucru în 
serviciile de proiectare și 
cel realizat cu ajutorai 
acestor mașini, se poate 
afirma că extinderea aplicațiilor calcu
lului electronic în unele uzine din 
regiunea Brașov va permite o mai bună 
folosire a cadrelor tehnice, a economiș
tilor etc. Referindu-se la un exemplu 
concret, autorul articolului propune 
studierea posibilităților de utilizare a 
mașinîi electronice de calcul pentru 
rezolvarea unor probleme tehnice im
portante, legate de producția de ma
șini electrice asincrone a întreprinderii 
„Electroprecizia" din Săcele.

într-un alt articol, ing. Gheorghe Cra- 
țu, șef de lucrări la Institutul politehnio 
din Brașov, scoate în evidență avanta
jele folosirii în producție a mijloacelor 
bazate pe tehnica electronică. „Direcția 
cea mai interesantă a perfecționării 
instalațiilor C.I.F. este introducerea că
lini automate. O axă planetară a unui 
autovehicul se călește în mai puțin de 
două minute, uniform și cu adîncimea 
potrivită, instalația automată avînd o 
productivitate de patru ori mai mare 
decît aceea a agregatelor obișnuite. 
Instalațiile bazate pe curenți de înaltă 
frecvență sé pot folosi', cu succes la to
pirea metalelor pretențioase, la elabo
rarea șarjelor cît mai pure, la lipituri 
rapide și durabile de metale și mase 
plastice, la sudarea de precizie etc. asi- 
gurînd lucrări de bună calitate și eco
nomii de energie electrică“.

Sub titlul „Control și automatizare 
cu ajutorul elementelor electronice", 
ing. Gh. Macarie, șeful laboratorului de 
la „Electroprecizia“, publică un arti
col în care arată ca această întreprin
dere este dotată cu aparate electronice 
perfecționate pentru determinarea ca
racteristicilor magnetice ale materiale
lor și efectuarea de măsurători de cali
tate la motoarele și echipamentul elec
tric auto și pentru tractoare. Pentru a 
pune la punct sistemul de aprindere 
al motoarelor — se arată în articol — 
s-a studiat valoarea tensiunii și momen
tul aplicării ei la electrozii bțijiei cu a- 
jutorul unor oscilografe speciale, ceea 
ce a permi's îmbunătățirea calității a- 
cestui produs. Aparatura electronică nu 
numai că scoate în evidență fenomene

CtlMIrê*  Vmemawgirate)
TEATRE ; Teatru) de Operă și Balet 

al R.P.R. ; Giselle - (orele 19,30). Tea
trul de stat de Operetă : Paganini — 
(orele 19.30) Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale- (Sala Comedia): Orfeu in infern 
(orele 19,30). (Sâla Studio): Adam și Eva 
— (orele 19.30). Teatrul .Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30), Tea
trul „c I. Nottara- (Sala Magheru): Ca
rieră pe Broadway — (orele 19.30). (Sala 
Studio): Patru sub un acoperiș — (orele 
(20): Teatrul de Comedie: Casa inimilor 
sfărîmate — (orele 19,3O). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-GIulești: Măria sa... băr
batul — (orele 19,30): Teatrul pentru ti 
neret și copii (Sala C. Miile): Logodni
cul de profesie se însoară - (orele 20) 
(la Sala din str. Eremia Grigoreseu. fost 
Cinenra ,,V, Aleesandri"): Salut voios - 
(orele 16): Teatrul evreiesc de stat: Firul 
de aur — (orele 20); Teatrul satiric mu 
zical „C. Tănase" (Sala din Calea Vic
toriei 174): Expoziția de muzică ușoară - 
(orele 20) Ansamblul de cîntece șl dan 
suri al C C.S. : Visuri îndrăznețe — (ore 
le 20): Studioul de teatru al Institutului 
de artă teatrală si cinematografică 1 
L. Caragiale" ■ steaua fără nume — (ore
le 20). Teatrul Țăndărică (Sala Acade 
miei) : Năzbîtiile lui Țăndărică - (orele 
16): Circul de stat: Aventurile Iul Don 
Quijote în arenă - (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele se
rii) - cinemascop : Patria (10; 13,30; 17, 
20,30) București (8,30, 12, 16.30; 20). Melo
dia (9.30, 13 30: 17, 20.30); Modern (9.30: 13: 
16.30: 20) Cavalerul Pardalllan — cine
mascop : Republica (8,30; 10.30, 12.30; 14.30;
16.45, 18.45: 21). Ucigașul și fata: Carpati
(10, 12; 14; 18: 18.15, 20.30). Capitol (9: 11, 
13: 15, 17, 19; 21). Minna von Barnhelm: 
înfrățirea între popoare (14, 16; 18.15, 
20.15): Floreasca (16, 18,15; 20.30). Flamura 
(10; 12,15, 18. 18,15: 20.30). Trei zile după 
nemurire: Grlvițs (10: 12: 16, 18.15; 20.30). 
J'.irămîntul soldatului Pooley : Crîngasi 
(16, 18.15- 20,30) Popular (15; 17: 19: 21) 
Arhiva secretă de pe Elba : Festival (10 
12, 14.15, 16 30: 18,45: 21), Excelsior (10,
12: 15: 17: 19: 21). Flacăra (14.30; 16.30:
18.30, 20.30) Misterele Parisului — cine
mascop: Tineretului (9 45, 12: 14.15: 16.30:
18.45, 21). Ucigașul plătit — cinemascop ■ 
Victoria (9 45, 12, 14.15; 16,30; 18.45: 21). 
Tonfis (9.30: 11.30: 13.45: 16, 18,15: 20.30 Pe 
Donul liniștit (seria I și a n-a): Central 
(10: 14.15, 18.30). Căpitanul Fracasse — ci
nemascop: Lumina (9,30: 11.45, 14: 16.15: 
18,30; 20,45). învierea (ambele serii): u- 
nlon (16,15i 20). Program pentru copii 

pe care omul nu le poate percepe 
direct, dar își găsește o largă aplicare și 
în comanda automată a diferitelor ma
șini și procese tehnologice, permițînd 
executarea comenzilor cu o mare pre
cizie. Comenzile automate contribuie 
mult la creșterea productivității mun
cii, la îmbunătățirea calității produse
lor, De exemplu, pentru bobinarea ro- 
torilor de la micromotoare s-a introdus 
bobinarea pe mașină cu comandă elec
tronică. Ea numără spirele bobinate, iar 
cînd s-a ajuns la numărul stabilit, po
ziția rotorului se schimbă automat. în 
acest fel, productivitatea muncii crește 
cu 35 la sută față de metoda de bobi
nam a mașinii obișnuite.

Despre activitatea Uzinei „Hidrome
canica“ din Brașov pe linia introducerii 
electronicii în producție, vorbesc în
tr-un articol inginerii Emil Iliescu, me

canic șef, și Ion Mihăilă, 
proiectant. Ei subliniază 
că această uzină, care 
execută diferite produse 
de înaltă tehnicitate, dis

pune de mașini universale și de o 
scrie de mașini-unelte cu circuite elec
tronice, de maro productivitate. Cu 
ajutorul mașinilor electronice de echi
librat, precizia echilibrărilor crește pînă 
la valori de ordinul zecimilor de mi
croni. Productivitatea muncii la această 
operație a crescut de 1,5 ori. Folosirea 
defectoscopului cu ultrasunete în ca
drul laboratorului uzinei asigură și o 
înaltă productivitate a controlului în de
terminarea oricărui defect. Extinderea 
folosirii acestei metode este în atenția 
specialiștilor din uzină.

Ing. Ioan Georgescu de la Uzina 
„Rulmentul" din Brașov arată, într-un 
alt articol, că gradul de dotare a sec
țiilor uzinei cu aparatură electronică a 
crescut an de an. S-a rezolvat una 
dintre cele mai dificile probleme din 
domeniul măsurării : controlul micro- 
metric al diametrelor pieselor, chiar în 
timpul executării operației de rectifi
care. Aparatul folosit permite să se ob
țină date foarte precise chiar pe ma
șină, în timpul mersului» deci în con
diții incomode de măsurare. Controlul 
diametrelor de 8-200 mm se execută cu 
o precizie egală cu a mia parte dintr-un 
milimetru, rebuturile reducîndu-se con
siderabil, eliminîndu-se practic timpii 
morți. La secția tratamente termice, 
sortarea pieselor metalice se face cu 
ajutorai unui aparat cu tub catodic, 
folosindu-se procedeul inducției mag
netice.

în pagina ziarului sînt publicate și 
cîteva propuneri cu privire la introdu
cerea electronicii în producție. Redăm 
cîteva dintre ele !

© Automatizarea lucrărilor de ștan- 
țare.

® Introducerea releelor de timp la 
instalațiile de presare, șprițuire și plas- 
tifiere.

® Numărători electronici ai produ
selor.

© Folosirea energiei ultrasunetelor 
în defectoscopie și tehnica conexiunilor.

® Instalații cu tuburi fotoelectrice 
pentru comanda automată a iluminatu
lui, în raport cu luminozitatea mediului.

(ora 10), Generalul 1 Doina (14,30, 16.30,
18.30, 20.30). Un ciclu de filme documen
tare: Timpuri Noi (de la orele 10—21 în 
continuare). Ultimul tren din Gun Hill: 
Vitan (15: 17; 19; 20 45) Ultimul meu tan
go: Giuleștl (9.30; 11,45, 14; 16,15: 18.30, 
20,45). Taxiul rnortii: Cultural (16, 18; 20). 
Tragedia optimistă — cinemascop ; Fe
roviar (10: 12,30; 15.30, 18, 20.30). La Vîr- 
sta dragostei; Dacia (10: 12; 14.15, 16.30, 
18.45: 21). Tinerii — cinemascop: Buzești 
(11: 15: 17, 19: 21) Teroare în munți — 
cinemascop : Cosmos (16: 18, 20). Mi-am 
cumpărat un tată — cinemascop: Bucegi 
(10, 12: 16, 18. 20). Volga (10: 12: 14 30:
10.30, 18 30- 20 301 Ah, acest tineret: Uni
rea (16, 18; 20): Miorița (9.45: 12: 14.15; 
16,30: 18 45; 21) Bate toba — cinemascop: 
Munca (15: 17 19: 21) Harakiri - cine
mascon: Arta-115.30: 18.15: 20 45). De la 
Ancninl la Anzi - cinemascop! Moșilor 
(15: 17, 19: 21) Cucerirea Everestului: vii
torul (15: 17 19. 21) codin: Colentina (15: 
17: 19: 21) Contele de Monte Cristo (am
bele serii) - cinemascon: Progresul (15: 
19) Noua prietenă a tatii; Ah. acest tine
ret (ambele filme): Luceafărul (15: 19). 
Vară șl fum — cinemascop' Drumul Să
rii (16: 18 is 20.311) Să ne trăiești. Gnat! : 
Ferentari (16: 18, 20) Valsul nemuritor: 
Cotrocenf (14 30, 16.45, 19: 21,15). Trei plus 
două - cinemascop: Pacea (16: 18; 20). A 
dlsnărut o navă • Aurora (10, 12, 14; 16: 
13.15, 20.30) Lira (15: 17, 19; 21). Adesgo 
(14.30, 16 45, 19: 21,15)

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 _ Jurnalul 
televiziunii 19.10 - Căpitanul Val-Vîrtej 
șl taina vasului înghețat (II). 19,45 —
Filmul ■ Dintele de aur. 21,25 — Montaj 
llterar-muzlcal - Pe un picior de plai: 
meleaguri bănățene. In încheiere — Bu
letin de știri șl buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 0, 7 

șl 8 decembrie. In țară : Vreme umeafl, 
cu cerul mal mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ploaie și la- 
povită mal frecvente fiind în prima 
parte a intervalului cu deosebire în ves
tul țării. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 $1 plus 4 grade, 
iar maximele între plus 2 și plus 10 gra
de. Ceață locală In București: Vreme 
în încălzire ușoară, mal ales în prima 
parte a intervalului. Cer variabil, tem
porar noros favorabil ploii sau lapovl- 
țel. Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere.
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@tteetăi&rii de la „SiéfawL“
Nu departe de noul lac 

de acumulare de la Pîn- 
gărați, o clădire situată 
pe un pinten de deal a- 
trage atenția trecătorilor. 
Este fostul castel al lui 
Alexandru Lăpușneanu, 
care găzduiește astăzi 
Stațiunea de cercetări 
biologice, geologice și 
geografice „Stejarul", în
ființată în 1957 de Uni
versitatea „Alexandru Ion 
Cuza" din Iași. Amplasa
rea ei în această regiune 
a fost determinată de ma
rile lucrări hidroenerge
tice de pe valea Bistri
ței.

— Formarea lacului de 
acumulare de la Bicaz, ne 
informează unul din cer
cetătorii stațiunii, bota
nistul Ion Cărăușu, influ
ențează direct fauna și 
flora din această zonă, în- 
trucît îi oferă noi condi
ții de dezvoltare. Pentru 
rezolvarea numeroaselor 
probleme în studiu, lucră
torii stațiunii dispun de 
opt laboratoare bine do
tate, o bibliotecă de spe
cialitate cu 10 000 de vo
lume, trei stații meteoro
logice, două cabane labo
rator pe lac. A fost înfiin
țat și un muzeu.

Rezultatele cercetărilor 
și-au găsit oglindire în 
comunicări științifice și 
în lucrări publicate în re
vistele de specialitate.

Trecerea de la condiții
le tipice rîurilor de mun
te la cele ale apelor stă
tătoare a influențat în 
primul rînd condițiile de 
viață a animalelor acva
tice. O parte din formele 
de viață caracteristice

Nu știm cît de mulțumiți s-ar de
clara iubitorii fotbalului, dacă marele 
derbi al campionatului, să zicem me
ciul Dinamo — Steaua, ar fi progra
mat în prima etapă. Parcă e mai plă
cut să-l vezi spre încheierea întrecerii 
sau — de ce nu — la sfîrșit de tot, 
cînd, o dată cti rezultatul, afli și nu
mele echipei campioane. Satisfacția est0 
deplină.

Privind astfel lucrurile, amatorii de 
șah au deci toate motivele să facă 
reproșuri... sorților care, în runda inau
gurală a turneului final, au adus față 
în față pe protagoniștii actualei ediții 
a campionatului — Victor Ciocîltea și 
Teodor Ghițescu.

Așadar, campionatul trebuia să dea 
de la început răspunsul la întreba
rea : cine din acești doi maeștri inter
naționali este mâi puternic ? Și n-a 
reușit ! După cum știți partida a fost 
remiză. Cei doi fruntași ai șahu
lui nostru au luptat cu ardoare și 
cu o rară ambiție. S-au întrecut, 
parcă, în a püne unul altuia cît mai 
multe șarade. La un moment dat Ghi- 
țescU înainta amenințător cu Un pion 
spre linia de transformare. Și nimic nu 
l-a putut opri. într-adevăr, albul a 
mai pus o damă pe tablă. Victorie? 
Nu. Ciocîltea a găsit un contrajoc 
subtil și, cu o neașteptată amenințare 
de mat, și-a obligat adversarul la retra
gere. Pînă la urmă cei doi adversari își 
îrppart frățește punctul. Spectatorii 
răsuflă ca după o cursă grea...

Cadre cu temeinice cunoștințe profesionale 
pentru industria construcțiilor

(Urmare din pag. I-a)

tehnologic, conform graficului în
tocmit, deși au existat posibilități.

Nivelul de pregătire din școală 
poate fi apreciat după modul în 
care absolvenții reușesc să execute 
independent toate operațiile din 
meseria pentru care s-au pregătit, 
cu respectarea normelor de timp și 
de calitate, să lucreze cu o produc
tivitate ridicată. în general, se con
stată că majoritatea absolvenților 
școlilor profesionale au o bună pre
gătire cînd vin pe șantiere, mulți 
dintre ei devenind în scurt timp 
evidențiați în producție. Acest lu
cru a făcut să dispară reținerea pe 
care o aveau unii șefi de echipă 
față de absolvenții școlilor de a-i 
primi în componența echipelor lor. 
în prezent nu numai că sînt pri
miți, dar pe majoritatea șantierelor 
sînt mult solicitați.

Rețeaua școlilor profesionale, 
deși e în continuă creștere nu poa
te acoperi însă necesarul de cadre 
calificate pentru unele meserii ce
rute de șantiere. De aceea un nu
măr însemnat de constructori sînt 
pregătiți prin cursuri de scurtă du
rată, organizate pe șantiere și în
treprinderi de construcții. Durata 
cursurilor diferă în funcție de me
seria în care se pregătesc, ele a- 
jungînd pînă la maximum 9 luni.

Pentru buna funcționare a aces
tor cursuri s-a întocmit un regu
lament, care se află la baza orga
nizării lor. La dispoziția unităților 
stau planuri de învățămînt și pro
grame școlare pentru toate disci
plinele și meseriile. Cursurile sînt 
îndrumate și controlate în perma
nență de cadre de specialitate din 
minister.

în majoritatea lor muncitorii pre
gătiți prin aceste cursuri de scurtă 
durată dau rezultate mulțumitoare 
în producție. Dar ei mai au încă ne
voie de însușirea în continuare a u-

rîurilor de munte au dis
părut, altele s-au adaptat 
noilor condiții de mediu 
și au apărut, de asemenea, 
unele forme noi. Așa, 
bunăoară, în lacul de a- 
cumulare de la Bicaz au 
apărut noi specii de pești 
care nu existau înainte 
pe Bistrița. Păstrăvul la
custru existent în Lacul 
Roșu a găsit condiții de 
dezvoltare deosebit de 
prielnice. In această 
toamnă, de pildă, s-a pes
cuit în lac un păstrăv de 
8 kg. Un exemplar unic 
ca mărime. Au apărut, de 
asemenea, noi specii de 
alge. Lacul a devenit și 
loc de popas pentru păsă
rile migratoare.

Cercetînd noile condiții 
de viață, cercetătorii sta
țiunii, în colaborare cu 
cei ai stațiunii piscicole

Iași, studiază și posibili
tățile de sporire a pro
ducției de pește.

Existența unor mase a- 
tît de mari de apă, in
fluențează și climatul lo
cal al zonei înconjurătoa
re. Masa de apă care se 
răcește mai încet face ca 
în această regiune să se 
mențină o climă blîndă 
pînă tîrziu. In schimb, 
primăvara vremea rece 
durează mai mult. Toate 
acestea, împreună cu mă
rirea gradului de umidi
tate atmosferică, vor in
fluența cu timpul și evo
luția florei.

Cercetătorii stațiunii 
studiază și chimismul a- 
pelor, urmărind variația 
conținutului de oxigen, 
bioxid de carbon, hidro
gen sulfurat. Prin studii 
hidrologice se urmărește

Pe orice timp cercetătorii stațiunii „Stejarul“ sînt la datorie : măsoară tempera
tura apei Ia diferite adîncimi, analizează conținutul ei chimic, studiază fauna și flora 
Iacului Bicaz...

Wllpă patru runde
începutul campionatului a fost pro

mițător. Păcat, însă, că în continuare, 
cei mai mulți jucători n-au răspuns 
invitației la jocul de mari complicații, 
ci au preferat o tactică pozițională, 
mai liniștită. în majoritatea partidelor 
asistăm la manevre lungi și la destul 
de multe remize.

în primele runde au impresionat 
prin tenacitate dr. Octav Troianescu și 
un alt maestru din generația sa, Gică 
Alexandrescu. Destul de activ sé arată 
Traian Stanciu, un jucător tînăr și ta
lentat, care ar fi putut obține mâi de 
mult rezultate mari dacă nu era handi
capat de repertoriul său resttîns de 
deschideri. Ciocîltea și Ghițescu, după 
„furtuna“ din partida lor, au ezitat 
să-și mai asume riscuri prea mari în 
celelalte întîlniri. Rezultatul ! remize.

Desigur, rundele de pînă acum 
reprezintă foarte puțin i primii metri 
ai unei curse lungi. O constatare totuși 
se impune : ritmul finalei trebuie ac
celerat.

V. CHIOSE
★

Aseară, în runda a 4-a s-au înregis
trat următoarele rezultate : Partidele 
Partoș-Radovici, Soos-Ciocîltea, Wais- 
man-Ghițescu, Șuliman-Botez și G. Ale- 
xandrescu-Reicher au fost remize. 
Neamțu a cîș.tigat la Günsberger, 
Stanciu la Mititelu și Szabo la Șuteu. 
Partida Nacht-Troianescu s-a întrerupt, 
în clasament conduc, după 4 runde, 
Stanciu și Soos cu 3 puncte, urmați de 
Radovici cu 2 puncte și jumătate.

nor cunoștințe teoretice și practice. 
Pentru ridicarea calificării lor, pe 
șantiere și întreprinderi au fost or
ganizate cursuri, cu sau fără scoa
tere din producție, unde se predau 
lecții legate mai ales de cele mai 
noi procedee tehnologice utilizate în 
specialitatea respectivă. Aceste 
cursuri cuprind în fiecare an mii 
de constructori de pe șantiere. Pe 
șantierele de construcții din Brașov 
ale Trustului 5 funcționează cursuri 
de betoniști și sudori, iar la C.I.L.- 
Sighet — de montatori prefabricate, 
etc. Pe șantierele de locuințe din 
Craiova numeroși zugravi-vopsitori 
și alți constructori își ridică califi
carea profesională.

Multe șantiere ale ministerului 
nostru au devenit adevărate școli 
pentru formarea de noi cadre cali
ficate de constructori. Pe șantierul 
Țiglina din Galați, numeroși munci
tori — zugravi, betoniști, dulgheri, 
mozaicari, instalatori — participă la 
cursurile de ridicare a calificării, 
devenind cadre de nădejde ale șan
tierului ; numai în acest an numărul 
muncitorilor înscriși la cursurile de 
ridicare a calificării se ridică la 
peste 700. Cursurile sînt organizate 
pe meserii, diferențiate pe categorii 
de calificare. Eficacitatea cursurilor 
se materializează în scurtarea dura
tei de execuție a blocurilor. în in
troducerea cu succes a unor proce
dee avansate de construcții, în creș
terea, de la an la an, a productivi
tății muncii.

în alte întreprinderi s-a trecut, 
la propunerea muncitorilor, la în
sușirea mai multor meserii, acest 
lucru fiind cerut de practica șantie
relor. La întreprinderea de Izolații 
nr. 3 București, 40 muncitori insta
latori cu categorii superioare de în
cadrare se califică, în cadrul unui 
curs cu scoatere din producție, în a 
doua meserie — de tinichigerie. în 
acest fel operațiile de izolații vor fi 
făcute de aceiași oameni, fără a mai 

regimul de îngheț al la
cului, dinamica apei ș.a. 
Probleme mai vaste se 
vor pune în fața cercetă
torilor în viitorul apro
piat, legat de apariția 
noilor lacur/i de acumula
re între centrala de la 
Stejarul și Bacău.

Stațiunea mai îndepli
nește și un alt rol. Aici 
fac practică în fiecare 
vară numeroși studenți.

Activitatea desfășurată 
de colectivul de aici, 
fiind strîns legată de 
studierea unor importan
te probleme științifice și 
practice, stațiunea a de
venit și un punct de a- 
tracție pentru numeroși 
cercetători din țară și de 
peste hotare.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
GIMNASTICĂ. Ieri seară reprezenta

tiva de gimnastică artistica a R. P. Ro
mine a plecat la Budapesta pentru a par
ticipa în zilele de 7 și 8 decembrie la un 
concurs internațional — primul de acest 
gen — organizat de Federația internațio
nală de gimnastică.

HOCHEI. Selecționata de hochei pe 
gheață a orașului București a întîlnit la 
München, în prezența a 2 000 de specta
tori, o combinată a cluburilor Ev München 
(clasată pe locul II în campionatul R. F. 
Germane) și Ec Bad Toelz. Hocheiștii ro- 
mîni au obținut victoria cu scorul de 5—2 
(1—‘1 ; 2—0 ; 2—1). Comentatorul sportiv 
al agenției S.I.D. remarcă jocul frumos 
prestat de echipa romînă.

BASCHET. Meciurile din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei campionilor 
europeni“ la baschet (masculin) se vor 
desfășura după cum urmează i Galatasărai 
Istanbul — Steaua București ; Antwerpse 
Belgia—Simmenthal Milan ; Macabi Tel 
Aviv—Spartak Brno ; Helsinkin—Chimie 
Halle ; Sporting Lisabona—Legia Varșo
via ; Allernania Aachen — Real Madrid ;
S. C. Belgrad—Paris U.C. Meciurile tur se 
vor disputa pînă la 22 decembrie, iar re
turul pînă la 19 ianuarie. Formațiile cîști- 
gătoare se califică în sferturile de finală, 
etapă în care intră fără joc echipa
T. S.K.A. Moscova, deținătoarea cupei.

ATLETISM. In timp ce în emisfera 
nordică a venit iarna, în Australia a în
ceput sezonul atletic de vară. La Sydney, 
Melbourne, Brisbane s-au desfășurat pri
mele întreceri de selecție a lotului olimpic 
australian. Săritorul în înălțime, Anthony 
Sneâzvell țcîștigător la jocurile preolimpi- 
ce de la Tokib cu 2.20 m) a Sărit 2,13 m. 
Tînăra atletă Burvill, o mare speranță a 
sprintului australian, a realizat 23’’8/10 la 
220 yarzi.

fi nevoie de deplasarea pe șantiere 
a unor echipe speciale de tinichigii.

Pentru ca acțiunea de ridicare a 
calificării să-și dovedească din plin 
eficacitatea este necesar ca și di
recțiile generale din ministerul nos
tru să urmărească desfășurarea 
cursurilor, să ajute la îmbunătăți
rea tematicilor — în strînsă legătu
ră cu tehnica nouă de pe șantiere 
și cu cerințele sporite de cadre ca
lificate. Specialiștii din minister, a- 
vînd o perspectivă mai largă a sar
cinilor care revin constructorilor, 
cunoscînd experiența bună a unor 
șantiere, pot ajuta efectiv conduce
rile șantierelor în acțiunea de cali
ficare și ridicare a calificării mun
citorilor.

în legătură cu pregătirea viitoa
relor cadre de constructori sînt însă 
unele probleme care se cer rezol
vate. Cu toate măsurile luate, cu 
toate rezultatele pozitive obținute, 
pe parcurs mai apar încă diferen
țieri, de la o întreprindere la alta, 
în pregătirea muncitorilor care ur
mează cursurile de scurtă durată. 
Perioada de pregătire este mult 
mai scurtă și de aceea nivelul teo
retic al acestora este sub nivelul 
școlilor profesionale. Avînd în ve
dere că cerințele șantierelor, tehni
ca nouă introdusă impun o pregă
tire teoretică tot mai temeinică, iar 
mulți dintre muncitori au calități 
organizatorice deosebite, puțind de
veni buni maiștri, este necesar să 
se examineze posibilitatea continu
ării învățămîntului teoretic de că
tre acești muncitori, pentru a căpă
ta o pregătire echivalentă cu cea a 
absolvenților școlilor profesionale. 
S-ar putea, de pildă, ca o serie de 
muncitori calificați prin cursuri de 
scurtă durată, recomandați de uni
tăți, să fie înscriși la o formă de 
învățămînt fără frecvență care să 
funcționeze pe lîngă școala profe
sională ce pregătește cadre în spe
cialitatea respectivă. în acest fel 
muncitorii respectivi s-ar pregăti

INFORMAȚII TELEGRAME EXTERNE
PRIMIREA

DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, 

AVRAM BUNACIU, 
A NOULUI AMBASADOR 

AL FINLANDEI
Vicepreședintele Consiliului de 

Stat, Avram Bunaciu, a primit 
miercuri în audiență de prezentare 
pe noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Finlandei la 
București, Martti Salomies.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE 

A R. P. ROMÎNE ÎN KENYA
Miercuri a părăsit Capitala, ple- 

cînd spre Nairobi, delegația guver
namentală a R. P. Romîne condusă 
de Eduard Mezihcescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, care, 
la invitația guvernului kenyan, va 
participa la festivitățile proclamării 
independenței Kenyei.

DELEGAȚIA DE PETROLIȘTI 
ROMÎNI CARE A VIZITAT S.U.A. 

S-A ÎNTORS ÎN PATRIE
Grupul de petroliști romîni, con

dus de Ion Dumitru, adjunct al mi
nistrului industriei petrolului și chi
miei, s-a înapoiat miercuri seara din 
S.U.A. unde au întors vizita specia
liștilor americani din domeniul in
dustriei petroliere făcută în luna 
septembrie în țara noastră. In S.U.A., 
petroliștii noștri au vizitat șantiere 
petroliere, rafinării, institute de cer
cetări și proiectări și au purtat dis
cuții cu specialiști americani.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
grupul de petroliști a fost întîmpi- 
nat de Nicolae Ionescu și Atanase 
Diaconescu, adjuncți ai ministrului 
industriei petrolului și chimiei, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei.

Au fost de față William Crawford, 
ministrul S.U.A. în R. P. Romînă, și 
membri ai legației.

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI 
CARE A PARTICIPAT 

LA „ZILELE CULTURII 
ROMÎNEȘTI“ DIN FRANȚA

Miercuri seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația țării noastre caré a 
participat la „Zilele culturii romî- 
liești“ ce au avut loc în cadrul pro
gramului de schimburi culturale, 
științifice și tehnice între R. P. Ro
mînă și Republica Franceză.

Delegația a fost alcătuită din 
academicienii Tudor Vianu, prof. dr. 
Th. Burghele, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic din București, și 
Nicolae Petrulian, rectorul Institu
tului de petrol, gaze și geologie din 
București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru UNESCO, de oameni 
de cultură.

Au fost de față reprezentanți ai 
Legației Franței la București.

(Agerpres)
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De vînzare la unitățile coopera- 
fiei de consuni, librării și debi

tele O.C.L- 1 leu exemplarul.

efectiv pe șantiere, prezentîndu-se 
la școală doar la examenele de sfîr
șit de an. Pentru a-i ajuta în pre
gătirea lor s-ar putea organiza pe 
șantiere sau pe întreprindeți 
cursuri serale ale căror lecții să fie 
predate de specialiști din producție 
după planurile și programele puse 
la dispoziție de șco.ala profesională, 
unde urmează a se da examenele 
de an și de absolvire.

Cîteva cuvinte despre învățămîn- 
tul tehnic de maiștri. în urma unor 
ședințe de analiză organizate în 
timpul din urmă — ședințe la care 
au participat conducerile școlilor, 
profesori cu experiență și specia
liști din producție — s-a pus în dis
cuție conținutul învățămîntului, s-au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
planurilor și programelor școlare, 
pentru reeditarea unor manuale care 
nu mai corespundeau cerințelor ac
tuale. în perioada de școlarizare, 
practica în producție a elevilor din 
școlile tehnice de maiștri se desfă
șoară în general în întreprinderile 
sau șantierele cu nivel tehnic ridi
cat. Aici ei își pot însuși metode noi 
de lucru și de organizare a produc
ției. în general se poate spune că 
întreprinderile și șantierele au asi
gurat elevilor-maiștri condițiile ne
cesare unei formări complete.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
pregătirii acestor cadre, conducerile 
întreprinderilor și șantierelor tre
buie să se preocupe cu mai multă 
răspundere de organizarea practicii, 
încredințînd cu curaj maiștrilor- 
elevi executarea unor lucrări cît 
mai corespunzătoare anilor de stu
diu în care se găsesc. Este necesar 
să fie combătută energic atitudinea 
acelor conducători de întreprinderi 
șl șantiere care pun pe elevii- 
maiștri, în timpul practicii de pro
ducție, să execute unele lucrări de 
birou care nu au nici o legătură cu 
atribuțiile și rolul maistrului.

Realizarea sarcinilor ce decurg din 
planul de stat în legătură cu dez
voltarea construcțiilor și industriei 
materialelor de construcție impune 
ridicarea continuă a calificării mun
citorilor. Avînd cadre cu o bună 
pregătire profesională vom putea 
face față cu cinste sarcinilor mereu 
crescînde care stau în fața industriei 
noastre de construcții.

ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE A C.A.E.R. 

PENTRU CONSTRUCȚIA DE MAȘINI
PR AGA 4 (Agerpres). — între 26 

noiembrie și 2 decembrie 1963 a a- 
vut loc la Praga ședința Comisiei 
permanente a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pentru construc
ția de mașini. La ședință au luat 
parte delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. — R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S.

La ședința comisiei au asistat, în 
calitate de observatori reprezen
tanții R. D. Vietnam, R. P. Chineze, 
R.P.D. Coreene și Republicii Cuba.

în conformitate cu hotărîrile se
siunilor C.A.E.R. și Comitetului E- 
xecutiv al C.A.E.R., comisia a exa
minat și a aprobat programul de 
lucru al Comisiei pentru construcții 
de mașini pe anul 1964. Programul 
prevede efectuarea lucrărilor în le
gătură cu coordonarea planurilor 
dezvoltării construcțiilor de mașini 
pe perioada 1966-1970 și cu elabo
rarea recomandărilor pentru specia
lizare și cooperare în producția 
unor mașini și utilaje.

Ședința comisiei a decurs într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă deplină.Încheierea sesiunii Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină

PEKIN 4 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă, la 3 
decembrie și-a încheiat lucrările la 
Pekin cea de-a patra sesiune a A- 
dunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, a celei de-a 
doua legislaturi.

Sesiunea a aprobat planul econo
miei naționale și bugetul de stat pe 
anul 1963, precum și planul econo
miei naționale pe anul 1964 și pro
iectul de plan al bugetului de stat 
pe anul 1964.

Participanții la sesiune au adop
tat, de asemenea, o rezoluție cu pri
vire la numărul de deputați ce Ur
mează să fié aleși în Adunarea re
prezentanților populari din întrea
ga Chină a celei de-a treia legisla
turi.

A fost reluată înscenarea judiciară 
de la Pretoria

PRETORIA 4 (Agerpres). — Tri
bunalul Suprem din Pretoria a re
luat, după o întrerupere de o lună, 
procesul liderilor partidului Con
gresul național african și ai altor 
organizații progresiste și antirasiste 
din R.S.A.

După cum se știe, cu o lună în 
urmă, procesul a fost suspendat în 
urma respingerii de către tribunal 
a actului de acuzare, potrivit căruia 
liderii politici erau acuzați de „ac
tivitate subversivă“ fără să exista 
suficiente dovezi la dosar.

în ședința tribunalului din 3 de
cembrie, procurorul a reluat acuza
țiile formulate Inițial, încercînd de 
data aceasta să le bazeze pe afirma
ții despre pretinse planuri de „in
vazie armată străină“ de „răstur
nare a actualului guvern“ etc.

Printre persoanele implicate în a- 
cest proces se află cunoscuții lideri 
ai partidului Congresul național a-

Un nou ansamblu 
arhitectural la Paris
In capitala Franței este în curs de 

construcție un nou ansamblu arhi
tectural de clădiri, în forma unui 
patrat deschis, care va fi situat în 
unul din punctele cele mai înalte 
ale Parisului. Clădirea turn care-l 
va încununa va avea înălțimea de 
180 metri.

Construcția uneia din aripi a în
ceput încă acum doi ani. Ea va avea 
19 etaje ; af lată acum la etajul 13, 
va fi terminată anul viitor. In acest 
complex de clădiri, așezate pe 8,1 
hectare, vor fi instalate birouri, ma
gazine, restaurante și un hotel cu 
500 de camere. în subsolul clădiri
lor, amenajat ca garaj, vor putea 
parca 4 500 de automobile.

Complexul va fi legat de restul 
orașului prin 4 linii de metro și 9 
linii de autobuz. Se prevede ca toa
te lucrările de construcție să fie 
terminate în 10 ani.

Chemarea sesiunii Consiliului
Mondial al Păcii

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Se
siunea Consiliului Mondial al Păcii, 
care și-a încheiat lucrările la Var
șovia a chemat pe toți oamenii să 
intensifice lupta pentru pace pe o 
scară mai vastă ca orieînd. Referin- 
du-se la primejdia războiului nu
clear, Chemarea la acțiuni, adoptată 
de sesiune, arată că arma . nucleară 
de toate tipurile trebuie să fie dis
trusă pentru totdeauna.

Tratatul de la Moscova asupra in
terzicerii parțiale a experiențelor 
constituie primul acord pe care 
marile puteri nucleare l-au încheiat 
în vederea limitării dezvoltării ar
melor nucleare. Acest tratat, a fost 
semnat și aprobat de peste o sută 
de state. Dar el nu este decît un în
ceput, trebuie mers mai departe.

Consiliul Mondial al Păcii a che
mat să se depună eforturi pentru a 
se obține interzicerea tuturor expe
riențelor nucleare, premtîmpiiiarea 
răspîndirii armei nucleare sub orice 
formă, inclusiv pe calea creării 
forțelor nucleare multilaterale. Tre
buie să obținem crearea de zone de- 
nuclearizate. realizarea unui acord 
privitor la renunțarea de a folosi 
arma nucleară, la limitarea și redu
cerea bugetelor militare, rezolvarea 
problemelor internaționale litigioase 
pe calea tratativelor, se spune în 
Chemare. Noi trebuie să insistăm 
ca Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare să facă noi pași pe calea 
spre realizarea unui tratat de dezar
mare generală și controlată.

Dezarmarea și eliberarea națio
nală se completează reciproc în 
lupta pentru pace. Una consolidea
ză pe cealaltă, se subliniază în Che
marea la acțiuni.

Consiliul Mondial al Păcii cere să 
se pună capăt războaielor coloniale, 
amestecului străin în treburile in
terne ale altor țări, să se lichideze 
bazele militare de pe teritoriile 
străine, să se interzică manevrele 

frican, Nelson Mandela, Walter 
Sisulu, precum și alți lideri politici 
cunoscuți pentru criticile pe care 
le-au formulat la adresa politicii de 
apartheid a guvernului sud-african.

★
Politica rasistă a guvernului sud- 

african continuă să fie obiectul unor 
vii dezbateri în Consiliul de Secu
ritate. în ședința din 3 decembrie a 
consiliului, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, N. T. Fedorenko, a subli
niat că U.R.S.S. sprijină întrutotul 
cererea legitimă cu privire la apli
carea imediată a sancțiunilor eco
nomice, politice și a altor sancțiuni 
împotriva R.S.A.

în cadrul aceleiași ședințe, dele
gatul Norvegiei a propus un pro
iect de rezoluție, care invită toate 
țările să sisteze imediat orice livrări 
de armament către Republica Sud- 
Africană.

Cibernetica si medicina în U. R. S. S.
1

în cadrul Institutului de chirur
gie „A. V. Vișnevski“ din Moscova 
s-a înființat, acum trei ani, un la
borator special de cibernetică, în
zestrat cu mașini electronice mo
derne. într-un articol publicat în 
ziarul „Izvestia“ se arată că, pe baza 
experienței acumulate pînă acum, 
cibernetica a deschis medicinii pers
pective cu totul noi. în decurs de 
un an, de pildă, sistemul cibernetic 
de diagnostic, elaborat de institut, 
a permis stabilirea a circa 200 de 
diagnostice la bolnavi cu vicii con
genitale ale inimii. Diagnosticul s-a 
dovedit just în 80—90 la sută din 
cazuri. Mașina „se descurcă“ și în 
cazuri neprecise, cînd în stadiul 
inițial, tabloul bolii se aseamănă cu 
mai multe boli. Aceasta datorită 
faptului că la stabilirea diagnosticu
lui cu ajutorul mașinii poate fi luat 
în considerare un număr mare de 
simptome în aparență de însemnă
tate mai mică. Astfel, chiar și pe 
baza unor tulburări minime ale acti

Fotografia din 
stînga înfățișea
ză macheta 
viitorului an
samblu arhitec
tural în curs de 
construcție în 
capitala Franței, 
în primul plan 
figurează blo- 
cul-tum. 

trupelor străine pe teritorii străine. 
Consiliul Mondial al Păcii se pro
nunță împotriva discriminării rasia
le sub orice formă.

în Chemare se arată, de aseme
nea, că trebuie eliminată orice pie
dică în calea comerțului și a dez
voltării industriale. Politica econo
mică a războiului rece și exploata
rea țărilor celor mal sărace prin je
fuirea bogățiilor lor trebuie să lase 
locul unui comerț mondial cu o 
cooperare economică, tehnică și cul
turală de care nu trebuie legată nici 
o condiție, permițînd astfel folosirea 
deplină și rațională a resurselor în 
avantajul tuturor națiunilor.

în Chemare se arată că este ne
cesară desfășurarea unei vaste cam
panii pentru pace fără egal în isto
rie. Toate mișcările Iubitoare de 
pace au un singur țel. Consiliul 
fdondial al Păcii cheamă pe toți oa
menii și toate organizațiile să-și u- 
nească eforturile pentru atingerea 
acestui scop.

Criza de guvern 
din Turcia

ANKARA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Turcia, Cemal 
Gürsel, a început la 3 decembrie 
consultări cu principalii lideri ai 
partidelor politice din Turcia în 
legătură cu formarea noului guvern. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, pînă în prezent încercările 
președintelui Turciei nu lasă să se 
întrevadă sfîrșitul crizei guverna
mentale.

în cursul zilei de marți, fostul 
prim-ministru și lider al Partidului 
republican, Ismet Inönü, â parti
cipat la o întrunire a grupului 
parlamentar al acestui partid. în
tr-o declarație făcută în fața mem
brilor grupului, Inönü a precizat că 
Partidul republican nu va face 
parte din noul guvern.

Disensiuni în rîndul 
populației cipriote

NICOSIA 4 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că în 
noaptea de 3 spre 4 decembrie o pu
ternică bombă a explodat în capi
tala Ciprului distrugînd Monumen
tul consacrat unui erou grec din 
timpul luptei pentru eliberare.

Observatorii politici din capitala 
Ciprului relevă că această explozie 
este strîns legată de nemulțumirile 
care au apărut între cele două co
munități ale insulei (greci și turci). 
Agenția France Presse subliniază că 
recent președintele Republicii Ci
pru, Makarios, a făcut cunoscut că 
disensiunile dintre populația greacă 
și cea turcă nu vor putea fi înlătu
rate decît după revizuirea' actualei 
Constituții a țării. Reprezentanții 
populației turcești se împotrivesc 
însă oricărei revizuiri a constituției.

vității vitale a organismului, medicul 
va putea lua măsurile necesare pen
tru evitarea unor boli grave. Pe de 
altă parte, în numeroase cazuri ma
șinile electronice îngăduie renunța
rea la metode complexe și dificile de 
investigare. Astfel, relatează ziarul, 
în cazul unui bolnav de 27 de ani, pe 
baza diagnosticului obținut cu aju
torul mașinii, s-a putut evita intro
ducerea unei sonde în inimă, stabi- 
lindu-se cu precizie tactica opera
torie de urmat.

„Vagon reptilă“
într-o hală de montaj a uzinelor 

vest-germane „Rheinstahl“ stă un 
vagon lung de 44 de metri, cu o ca
pacitate de încărcare de 350 tone. A- 
cest vagon de construcție specială, 
cu 20 de axe, își va face în curînd 
cursa de probă, apoi va fi expediat 
beneficiarului — întreprinderea de 
transporturi „Intercontinental“ din 
Viena — relatează ziarul „DIE 
WELT“.

Construcția lui a devenit necesa
ră, deoarece în prezent se pune pro
blema transportării unor instalații 
complexe, extrem de grele, pentru 
care nu există vagoane și nici șo
selele actuale nu sînt suficient da 
rezistente pentru a suporta aseme
nea încărcătură. Prin construcția 
unui asemenea vagon, se vor putea 
transporta instalații întregi care, 
pînă în prezent, trebuiau demon
tate în vederea transportului. Con
structorii au ținut seamă de rezis
tența limitată a terasamentului de 
cale ferată : vagonul, avînd 20 de 
axe, asupra fiecăreia din ele apasă 
o greutate de cel mult 20 de tone. 
Ziarul arată că în viitor se vor con
strui „vagoane reptilă“ cu o capaci
tate de încărcare de 500 de tone.
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Dezvoltarea 
energetică

la educarea tineretului în spiritul păcii
NEW YORK 4.

transmite :
In ședința din dimineața de 4 decembrie a 

problemele sociale,
O.N.U. au început dezbaterile asupra proiectului de declarație inti
tulat „Măsuri pentru promovarea în rîndurile tineretului a idealuri
lor păcii, respectului reciproc și 
ment prezentat Comitetului de 
alte șase delegații.
Din partea delegației romîne 

luat cuvîntul Maria Groza, care 
declarat, printre altele :

In elaborarea principiilor cuprin
se în acest document s-a avut în 
vedere în primul rînd că tînăra ge
nerație trebuie crescută și educată 
în convingerea că în zilele noastre 
războiul poate și trebuie să fie ex
clus din viața societății, iar coexis
tența pașnică și dezarmarea genera
lă și totală constituie condiții abso
lut necesare dezvoltării și progre
sului umanității.

O cerință majoră care se impune 
cu tot mai multă forță în viața in
ternațională este ca tînăra generație 
să fie crescută în spiritul deplinei 
egalități în drepturi a tuturor po
poarelor. Tînăra generație trebuie 
să fie educată pentru a combate și 
a considera ca profund dăunătoare 
orice manifestări de natură să în
curajeze sub orice formă colonialis
mul sau rasismul.

Pentru a sădi și dezvolta în con
știința tineretului idealurile de pace, 
prietenie, solidaritate sînt eficiente 
contactele directe între tinerii din 
diversele colțuri ale lumii, schim
burile culturale, artistice, sportive 
între aceștia. Tocmai de aceea con
siderăm că este necesar ca ele să 
fie încurajate și stimulate de toate 
statele.

Organizațiile de tineret din țara 
noastră, a subliniat vorbitoarea, au 
legături cu organizațiile de tineret și 
studenți din peste 80 de țări ale lu
mii. Delegații de tineri romîni au 
participat activ la numeroase mani
festări internaționale, menite să con
tribuie la o mai bună apropiere și 
înțelegere a tineretului din lumea 
întreagă.

Vorbitoarea a arătat că este nece-

Trimisul

umanitare și

a 
a

Armata pe străzile capitalei Venezuelei în ziua alegerilor prezidențiale. în acest cadru 
s-au desfășurat alegerile.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ Schimburi comerciale utile
Ziarul „LE MONDE" a publicat 

însemnările corespondentului său, 
J. Guimaraes, care a urmărit înde
aproape reuniunea Consiliului eco
nomic și social interamerican de la 
Sao Paulo.

„Cele 20 de națiuni sărace ale con
tinentului american — scrie Gui
maraes — încep să-și dea seama 
că sistemul politico-economic așa 
zis panamerican (se are în vedere 
sistemul de legături dintre S.U.A. și 
majoritatea țărilor latino-ameri- 
cane n.r.) nu le ferește să se con
sidere în primul rînd drept țări ale 
acelei de-a treia lumi1). Aceasta 
este prima concluzie principală a 
reuniunii interamericane care a luat 
sfîrșit la Sao Paulo. Timp de 15 zile, 
mai întîi la nivelul experților, iar 
apoi la acela al miniștrilor, repu
blicile emisferei au trecut în revistă 
realizările și slăbiciunile programu
lui de cooperare economică stabilit 
în noiembrie 1961 la Punta del Este 
și cunoscut sub numele de Alianța 
pentru progres. ,

*) „A treia lume”, termen folosit în 
presa occidentală pentru a desemna țările 
slab dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.

de șeful statului brazilian, dl. Joao 
Goulart, s-a transformat, în anumite 
pasaje, într-un adevărat act de a- 
cuzare împotriva unor practici co
merciale nejuste. Doi economiști atît 
de cunoscufi ca d-nii Paul Prebisch
și Antonio Mayobre, fostul și actua
lul președinte al Comisiei econo
mice a Națiunilor Unite pentru A- 
merica Latină, s-au făcut — poate 
nedîndu-și prea bine seama — pu
ternicii avocați ai tezei braziliene. 
Potrivit acestor experți, deficitul ba
lanței comerciale a țărilor latino-a- 
mericane, în perioada 1958—1961, a 
depășit cu mult 10 miliarde de do
lari, în timp ce totalul asistenței 
străine, fie că este vorba de împru
muturi guvernamentale, fie de inve
stiții particulare, a fost inferior a- 
cestei sume.

Dintr-un alt punct de vedere, po
trivit acelorași economiști, în timp 
ce volumul exporturilor latino-ame- 
ricane a crescut cu 38 la sută, înca
sările n-au crescut decît cu 12 la 
sută. Astfel, partea cea mai mare 
a exporturilor a fost anulată de 
scăderea prețurilor pe piața mon
dială.

Delegația braziliană a propus adu-

Sub titlul de mai sus, ziarul vest- 
german „DIE WELT" face o analiză 
a situației ce se va crea în Africa 
Centrală — după 31 decembrie — 
data la care îți va înceta existența 
Federația Rhodesia — Nyassaland :

„In orașul Ndola din Rhodesia de 
nord, în jurul unui mormînt proas
păt săpat, s-au strîns zilele trecute 
mii de bantu (populația neagră — 
n.r.). Nu era totuși un prilej de do
liu ; pentru că efigia pe care au 
pus-o în mormînt și pe care au în- 
mormîntat-o pe vecie, aruncînd cu 
sete peste ea bulgării de pămînt, re
prezenta mult urîta Federație a A- 
fricii Centrale — așa-zisa uniune

Pînă la sfîrșit, Brazilia, după mul
te manevre și concesii, a reușit să 
facă să se aprobe principalele sale 
teze. Prima dintre ele este o con
damnare severă a unor practici co
merciale care mențin țările expor
tatoare de materii prime și de pro
duse tropicale într-un adevărat re
gim de «sclavaj economic», în ra
port cu țările exportatoare de pro
duse manufacturate. In locul unui 
ajutor economic care se limitează, 
de fapt, la un plan de asistență pe 
termen scurt, în prezent se cere ca 
schimburile comerciale să fie echi
tabile. Formula „trade, not aid" (co
merț — nu ajutor), considerată la 
începutul conferinței drept puțin 
cam îndrăzneață, a obținut pînă la 
sfîrșit cîștig de cauză.

Discursul de deschidere pronunțat 

special Agerpres, C. Alexandroaie,

Comitetului pentru 
culturale al Adunării Generale a 

înțelegerii între popoare" — docu- 
delegația R. P. Romîne, împreună cu

sar să se treacă cît mai curînd la e- 
laborarea unei declarații internațio
nale cuprinzînd principii care să că
lăuzească activitatea statelor în 
promovarea ideilor păcii și înțelege
rii între popoare în rîndurile tine
retului.

Delegatul Republicii Mali, care a 
urmat la cuvînt, a subliniat impor
tanța problemei asupra căreia au 
început astăzi dezbaterile. De felul 
cum va fi educată tînăra generație, 
a spus vorbitorul printre altele, de
pinde în cea mai mare măsură pacea 
și securitatea lumii în viitor.

Vorbitorul a declarat că sprijină 
cu căldură proiectul de declarație, 
la care s-a alăturat în calitate de 
coautor. El și-a exprimat speranța 
că documentul va fi adoptat în una
nimitate.

A luat cuvîntul reprezentantul 
Cambodgiei, care a arătat că edu
carea tineretului în spiritul decla
rației inițiată de delegația romînă 
ar aduce o mare contribuție la crea
rea unei atmosfere de încredere și 
destindere pe plan internațional.

Cel de-al doilea război mondial 
trebuie să ne servească ca o lecție 
amară. Cea mai bună măsură pen
tru a nu repeta greșelile, care apar
țin acum istoriei, este de a imprima 
tineretului o nouă educație în spi
ritul celei propuse în acest proiect 
de declarație care poate fi luat ca 
bază sigură în sarcina nobilă pe care 
o avem.

Reprezentantul Cambodgiei și-a 
exprimat convingerea că inițiativa 
Romîniei se va bucura de sprijinul 
tuturor.

Au mai luat cuvîntul, în sprijinul 
propunerii, reprezentanții Senegalu
lui, Iugoslaviei și Nigeriei.

Dezbaterile continuă.

„Federațîa a fost înmormmtata“
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Intervenții ale reprezentanților
R. P. Romîne

Miercuri dimineața în Comitetul 
Politic (nr. 1) al Adunării Generale 
a O.N.U. au continuat dezbaterile 
în legătură cu adoptarea unei decla
rații de principii juridice, care să 
călăuzească activitatea statelor în 
domeniul cercetării spațiului cos
mic, document pregătit de Comite
tul O.N.U. pentru spațiul cosmic, din 
care face parte și R. P. Romînă.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, ambasadorul M. Hașeganu, 
reprezentant permanent al R. P. Ro- 
mîne la O.N.U., a subliniat succesele 
obținute de U.R.S.S. și S.U.A. :n 
cucerirea spațiului cosmic și impor
tanța lor pentru viitoarele acțiuni 
în acest domeniu.

După ce a arătat că delegația ro
mînă împărtășește punctul de vede
re exprimat în cadrul lucrărilor co
mitetului, după care noul proiect al 
declarației de principii constituie un 
pas înainte, M. Hașeganu a subliniat 
în încheiere că, consecventă politicii 
sale de promovare a cooperării in
ternaționale, Republica Populară 
Romînă — ca membră a comitetului 
pentru folosirea pașnică a spațiului 
extra-atmosferic — va depune toate 
eforturile pentru a-și aduce contri
buția la reglementarea acestor im
portante probleme pe care le ridică 
activitatea spațială a statelor.

.★
In ședința Adunării Generale 

care discută „Raportul Comitetului 
Special O.N.U. pentru aplicarea de
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale“ a luat cuvîntul ambasadorul 
Ion Georgescu, membru al delega
ției R.P.R. la O.N.U.

El a condamnat politica rasistă 
promovată în Uniunea Sud-Africa- 
nă și a arătat că delegația țării 
noastre își va aduce pe deplin con
tribuția la adoptarea unor măsuri 
care să ducă la transpunerea în via
ță a prevederilor declarației cu pri- • 
vire la lichidarea colonialismului.

DIN NOÜ 
PROBLEMA 

COLONIILOR 
PORTUGHEZE
NEW YORK 

(Agerpres). 
dunarea Generală 
a O.N.U. a apro
bat la 3 decembrie 
cu 91 de voturi, 
contra 2 și 11 ab
țineri, o rezoluție 
în care cere Con
siliului de Secu
ritate să examine
ze de urgență 
problema terito- 
iriilor aflate încă 
sub administrația 
portugheză, cu sco
pul de a se aplica 
hotărîrile anteri
oare ale O.N.U. 
privind dreptul la 
autodeterminare și 
independență al 
populației din a- 
ceste teritorii.

4 
— A-

nării unele soluții. Un prim proiect 
brazilian propune conferinței crea
rea unei comisii speciale de coordo
nare latino-americană, sortită să co
ordoneze poziția țărilor de pe con
tinent, în vederea viitoarei con
ferințe pentru comerț și dezvoltare 
care se va ține la Geneva, în martie, 
sub patronajul Națiunilor Unite. A- 
cest proiect a fost pînă la urmă a- 
probat, iar experții consiliului 
și-au și dat întîlnire la Buenos 
Aires, în februarie 1964, pentru a 
organiza «un front comun de apă
rare împotriva înrăutățirii comerțu
lui exterior» al țărilor lor. Pentru 
acest succes brazilian contribuția 
argentineană a fost hotărîtoare.

O concluzie se degajează foarte 
limpede. Republicile sărace ale emi
sferei sînt dezamăgite. Ele încep să 
se unească pentru a forma un bloc 
capabil să apere revendicările lor 
esențiale împotriva atîtor promisiuni 
neîmplinite. Ele descoperă, de ase
menea, că este poate mai bine (de
cît să-și pună speranțele în Alianța 
pentru progres — n.r.) să-și desfă
șoare toate eforturile pentru a re
dresa și diversifica comerțul lor 
exterior“.

între Rhodesia de nord, Rhodesia de 
sud și Nyassaland — constituită în 
1953, în pofida rezistenței opuse de 
populația Se culoare.

Iarăși se schimbă harta politică a 
Africii. Malawi (Nyassalandul) și 
Zambia (Rhodesia de nord) vor de
veni independente în 1964, în timp 
ce Rhodesia de sud — denumită 
Zimbabwe de către populația nea
gră ce formează majoritatea — gu
vernată de colon! albi, mai așteaptă 
rezolvarea problemei privind inde
pendența țării.

După o perioadă de tranziție, la 
6 iulie 1964 Nyassalandul va deveni 
independent. In capitala țării, Zom-

Formarea guvernului italian
. ROMA 4 (Agerpres). — Du'pă cum 

anunță A.F.P., la 4 decembrie Aldo 
Moro, secretarul Partidului demo- 
crat-creștin, care a fost însărcinat 
cu formarea noului guvern italian, 
l-a vizitat pe președintele republicii, 
Antonio Segni, și a declarat că este 
gata să-i prezinte lista noului ca
binet.

După aceasta președintele Segni 
l-a numit oficial pe Aldo Moro în 
funcția de prim-ministru și a apro
bat lista guvernului. Din compo-

Interpelări în Camera Comunelor
LONDRA 4 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în Camera Comunelor, ca 
urmare a unei interpelări laburiste, 
primul ministru britanic, sir Alec 
Douglas-Home, a declarat că Marea 
Britanie va interveni în numele 
Noii Zeelande pe lîngă autoritățile 
franceze dacă Franța va anunța că 
va efectua experiențe nucleare în 
sudul Pacificului.

Primul ministru britanic a decla
rat că Anglia „va întreprinde acțiuni 
în Comitetul celor 18 țări pentru 
dezarmare, urmărind încheierea u- 
nui acord atotcuprinzător cu privire 
la interzicerea experiențelor nuclea-

In jurul evenimentelor de la Dallas

Comisia federală începe ancheta
WASHINGTON 4 (Agerpres). — A- 

gențiile occidentale de presă anunță 
că Biroul Federal de Investigații 
(F.B.I.) a remis ministrului justiției 
S.U.A. raportul cu privire la asasi
narea președintelui Kennedy și a 
uciderii asasinului prezumtiv al a- 
cestuia, Lee Harvey Oswald. Potri
vit agenției U.P.I., se așteaptă ca 
raportul să fie înaintat la sfîrșitul 
săptămînii președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, care-1 va preda a- 
poi comisiei federale de anchetă 
condusă de președintele Curții Su
preme a S.U.A., Earl Warren.

Judecătorul Earl Warren a anun- 
,țat că membrii comisiei se vor în
truni, pentru prima dată, joi. El a 
declarat că această ședință, care se 
va desfășura cu ușile închise, are 
drept scop să organizeze activitatea 
comisiei. „Comisia federală, prezida
tă de Earl Warren — scrie agenția 
France Presse — va verifica auten
ticitatea probelor strînse îndeosebi 
de poliția din Dallas. Această comi
sie nu are alt scop decît să garante
ze poporului american că probele 
prezentate sînt de necontestat“.

Intre timp, la Dallas, președintele 
tribunalului în fața căruia a fost 
înaintat cazul asasinării lui Oswald, 
Joe Brown, a anunțat că procesul lui 
Jack Ruby, care urma să se deschidă 
la 9 decembrie, a fost amînat pentru 
data de 3 februarie 1964, la cererea 
procurorului general, Henry Wade.

In ce-1 privește pe Jack Ruby, a- 
sasinul lui Oswald, după cum trans
mite agenția France Presse, el con
tinuă să conducă cabaretele sale din 
celula închisorii din Dallas, unde se 
află închis.

Trimisul special al ziarului aus
triac „Arbeiter Zeitung“ scrie că a 
fost nevoit să părăsească acest oraș 
datorită apelurilor telefonice, conți- 
nînd amenințări la adresa persoanei 
sale primite în ultimele zile. Din 

cupru“

în ianuarie 
după proclamarea 

care urmează să 
doua jumătate a 
la Lusaka, după 
presupune, va 

Partidul Unit

anul 
inde-
aibă 
anu- 
cum 

veni la 
al Inde-

ba, situată în regiunea pitorească 
a lacului Nyassa, puterea va fi trans
misă unui guvern, în frunte cu dr. 
Hastings Banda, format din repre
zentanți ai Partidului Congresului 
din Malawi.

Conducătorii Rhodesiei de nord 
își pun speranțe în ce priveș
te dezvoltarea economiei, pentru 
că bogata „centură de 
(ziarul se referă la bogatele mine 
de cupru — n.r.), ar putea să asi
gure o creștere continuă a nivelului 
de trai, cu condiția ca lucrările de 
exploatare să nu fie stingherite din 
motive politice (se are în vedere po
sibilitatea frînării acestor lucrări de 
către monopolurile interesate — n.r.).

După introducerea autoadminis- 
trației interne, 
viitor, și 
pendenței 
loc în a 
lui 1964, 
se poate 
putere 
pendenței Naționale, în frunte cu 
Kenneth Kaunda. Celor 75 000 de 
europeni, care trăiesc printre cei a- 
proape 3 000 000 de băștinași, li se 
vor rezerva 10 din cele 75 de locuri 
din parlament. Prin aceasta Kaunda 
vrea să dovedească că este posibilă 
o conviețuire pașnică între o popu
lație de culoare și minoritatea eu
ropeană, în pofida declarațiilor con
trare ale liderilor albi radicali (co
lonialiști — n.r.) din Rhodesia de 
sud vecină.

Aici (în Rhodesia de sud — n.r.) 
guvernează încă neîngrădit colonii 
albi, grupați în jurul lui Roy We- 
lensky, Winston Field și Edgar 
Whitehead. Faptul că cei 200 000 
de albi din Rhodesia de sud conti
nuă să persiste în hotărîrea lor 
de a nu acorda celor circa 3 000 000 
de negri, drepturile politice, gene
rează în țară o situație de încor
dare“.

In încheiere, ziarul vest-german 
arată că această situație de încor
dare se agravează datorită „apro
pierii tot mai pronunțate de Repu
blica Sud-Africană“. precum șl dato
rită faptului că „Rhodesia de sud 
revendică, dintr-odată, cascadele 
Victoria de pe fluviul Zambezi“. 

nența noului cabinet fac parte re
prezentanți ai partidelor democrat- 
creștin, social-democrat, republican 
și — pentru prima dată din anul 
1947 — reprezentanți ai partidului 
socialist. Liderul partidului socialist, 
Pietro Nenni, a fost numit vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. Liderul partidului social-demo
crat, Giuseppe Saragat, a primit por
tofoliul de ministru al afacerilor ex
terne, liderul partidului republican, 
Oronzo Reale, — ministru al justi
ției.

re". „Ne-am asumat o asemenea o- 
bligație atunci cînd am semnat Tra
tatul de la Moscova, iar în Adunarea 
Generală a O.N.U. am votat pentru 
adoptarea unei rezoluții corespunză
toare“, a adăugat el.

Laburistul Driberg a subliniat că 
această problemă „este urgentă nu 
numai în sensul imprimării unui ca
racter atotcuprinzător acestui Tra
tat“. Este necesar, a arătat el, ca 
și alte țări, „mai ales Franța, să-l 
semneze". Primul ministru, Home, a 
declarat că este de acord cu această 
părere.

cauza amenințărilor, în prezent la 
Dallas au rămas numai patru zia
riști europeni.

Un deces ,,subit"
Agenția Associated Press relatea

ză că marți la Washington a încetat 
subit din viață căpitanul Michael 
Groves, în vîrstă de 27 de ani, care a 
comandat trupele participante la fu
neraliile președintelui Kennedy. Gro
ves s-a simțit rău în timp ce lua 
masa în locuința sa și a murit în 
drum spre spital. Autoritățile au 
ordonat deschiderea unei anchete 
pentru a stabili cauzele morțil sale.

înainte
După cum se știe, Consiliul mi

nisterial al Comunității economice a 
cărbunelui și oțelului, (C.E.C.A.), 
din care fac parte țările ce sînt în 
același timp și membre ale Pieței 
comune, a hotărît în principiu, zi
lele trecute, să ridice actualul nivel 
de 5—6 la sută al tarifelor vamale 
la produsele de oțel importate de 
„cei șase“ din țările terțe la 9 la 
sută. Concomitent, s-a precizat că 
„o decizie finală în această privin
ță“ nu va fi luată decît în urma 
consultărilor ce vor avea loc între 
președintele înaltei Autorități a Co
munității, Dino del Bo, și „grupul 
de țări care vor fi afectate de a- 
ceastă hotărîre“ (este vorba înde
osebi de Statele Unite, Anglia, Ja
ponia și altele).

Ce a determinat luarea unei ast
fel de măsuri ?

Nu de mult agenția „France 
Presse“ releva faptul că viitoarea 
sesiune a Consiliului ministerial al 
C.E.C.A. urmează să examineze „a- 
gravarea“ situației pe piața siderur
gică a Comunității, provocată de 
creșterea importurilor și scăderea 
exporturilor. Acest fenomen se da- 
torește în principal — potrivit rela
tărilor agenției amintite — „concu
renței tot mai puternice din partea 
altor țări“ (capitaliste —n.r.). Ca ur
mare a acestei concurențe, statisti
cile oficiale ale C.E.C.A. apreciază 
că încasările întreprinderilor side
rurgice din țările Pieței comune 
scad cu aproape 700 milioane dolari
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ATENA. După cum relatează zia
rul „Avghi“, directorul său, Paraske- 
vopulos, a fost condamnat de un tri
bunal din Salonic la 7 luni închisoa
re corecțională sub motiv că ar fi 
defăimat pe generalul de jandarmi 
Mitsos, despre care a scris că apar
ținea unui grup ce a colaborat cu na
ziștii în timpul ocupației.

HAVANA. Agențiile de presă anun
ță că, la cererea Venezuelei, Consiliul 
O.S.A., care s-a întrunit la 3 decem
brie la Washington, a hotărît crearea 
unei comisii care să cerceteze la fața 
locului „dovezile“ pretinsului „ames
tec al Cubei în treburile interne ale 
Venezuelei“. în seara aceleiași zile, 
postul de radio Havana a difuzat un 
interviu acordat de Râul Roa, minis
trul afacerilor externe al Cubei, care a 
dezmințit categoric afirmațiile guver
nului venezuelean după care un depo
zit de arme descoperit recent în Ve
nezuela ar fi de proveniență cubană. 
Guvernul revoluționar cuban, a spus 
Râul Roa, nu a livrat niciodată tunuri 
fără recul, bazuce și aruncătoare de 
mine de fabricație americană care 
constituie baza armamentului desco
perit în Venezuela.

LENINGRAD. — Soprana Lela 
Cincu, solistă a Teatrului de Operă 
și Balet al R. F. Romîne, a interpretat 
pe scena Teatrului Academic din 
Leningrad rolul Antonidei din opera 
„Ivan Susanin" de Glinka. Publicul a 
făcut o primire călduroasă cîntăreței 
romîne.

WASHINGTON. Președintele Lyn
don Johnson a emis un decret stator-

Munțu Alpi 
ramificațiile 
ocupă aproxima
tiv 60 la sută din 

suprafața Austriei. Numeroasele 
cursuri de apă, în special cele care 
coboară de pe pantele Alpilor, dato
rită debitului lor mare și cursului 
repede, au o însemnătate deosebită 
pentru producția de energie elec
trică. S-a calculat că în Austria s-ar 
putea obține prin folosirea completă 
a energiei apelor 43 miliarde kWh 
pe an.

Aceste condiții naturale favori
zează construirea unor obiective hi
droenergetice. Nu de mult a fost 
dată în funcțiune noua hidro
centrală Aschach de pe Dunăre. 
Este a treia hidrocentrală din Aus
tria, și cea mai mare, de pe bătrîna 
„Dunăre albastră“. Capacitatea ma
ximă a noii hidrocentrale este de 
282 000 kilowați, iar producția anu
ală, atunci cînd va lucra din plin, 
este evaluată la 1 682 000 000 kWh. 
în fiecare din cele d.ouă ecluze ale 
sale, cu o lungime de cîte 230 metri 
și lățime de 24 metri, încape în în
tregime un convoi de vase compus 
din remorcher și patru perechi de 
șlepuri de cîte 1 200 tone.

în pregătirea
Olimpiadei 
de iarnă

Un eveniment 
sportiv și turistic 
așteptat cu nerăb
dare este Olim
piada de iarnă

care se va desfășura între 29 ianua
rie—9 februarie 1964 la Innsbruck.

Dacă venind spre Innsbruck ai fost 
pregătit să vezi un oraș vechi, păs
trat ca o piesă de muzeu cu toate 
curiozitățile și operele sale de artă 
datînd de aproape șapte secole, ai la 
început o mică surpriză : din depăr
tare, în loc de case în stil baroc sau 
gotic, te întîmpină blocuri uriașe, 
concepute după cea mai nouă linie 
arhitectonică. Noile blocuri moder
ne de la marginea orașului sînt 
construite în vederea celei de-a 
noua ediții a Jocurilor olimpice de 
iarnă.

Dar și amatorii de tradiție n-au 
de ce 
bruckul, în special centrul, a fost 
păstrat ca o piesă de muzeu

Satul olimpic — cum a fost numit 
noul cartier — este compus din opt 
blocuri mari, cu 8—11 etaje. La dis
poziția sportivilor vor fi puse 1974 
camere, numeroase magazine, res
taurante etc. Pentru vizitatori 
Innsbruckul a pregătit 70 000 pa
turi. O mie de ziariști își vor putea 
desfășura munca. Ei vor dispune

să fie neliniștiți : Inns-

de „decizia finală“
anual, ceea ce determină o diminu
are considerabilă a proiectelor de 
investiții. în consecință producția 
de fontă și cărbune a „celor șase" 
a scăzut, numai în primele opt luni 
ale anului în curs — potrivit publi
cației franceze „Agefi“ — cu 2 și 
respectiv 2,3 la sută, față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Țările C.E.C.A. dezavantajate au 
cerut Consiliului ministerial să

NOTĂ

treacă de „urgență" la adoptarea de 
măsuri protecționiste, care — după 
cum consideră comentatorii de pre
să și specialiștii din țările vest-eu- 
ropene — nu reprezintă altceva de
cît o formă de manifestare a contra
dicțiilor existente atît între membrii 
C.E.CA, cît și între aceștia și par
tenerii lor occidentali.

Intr-adevăr, în interiorul Comuni
tății se înfruntă — după cum scrie 
ziarul „Le Monde“ — trei poziții 
contradictorii dictate de interese di
vergente. „înalta Autoritate (organul 
executiv suprastatal al C.E.C.A. — 
n.r.) se pronunță pentru fixarea la 
14 la sută a tarifelor armonizate ale 
„celor șase“ asupra oțelului ; dar 
totodată ea va recomanda deschide
rea contingentelor tarifare. Germa
nia (occidentală) va sugera o ridi-
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nicind că președintele Camerei repre
zentanților, John Mccormack, care a 
devenit vicepreședinte al S.U.A., va 
asista la toate reuniunile importante 
ale cabinetului „în vederea asigurării 
continuității guvernului în orice even
tualitate“. Senatorul Hayden a preluat 
succesiunea președintelui Johnson în 
calitate de președinte al senatului.

TOKIO. Poliția din Osaka a 
restât pe unul din conducătorii orga
nizației locale „Partidul patriotic al 
Japoniei mari“ (organizație fascistă), 
Kațuhito Deguti, acuzat de compli
citate la atentatul din ziua de 13 
noiembrie împotriva lui Sanzo No- 
saka, președintele C. C. al P. C. din 
Japonia.

PARIS. „Adunarea Uniunii Euro
pei occidentale — transmite agenția 
Associated Press — a votat miercuri 
împotriva creării forței nucleare pro
puse de S.U.A. în cadrul N.A.T.O. 
Votul a avut loc sub forma unui a- 
mendament propus de laburistul bri
tanic George Brown, care a recoman
dat să se renunțe la planul american 
în favoarea unui sistem care ar plasa 
armele nucleare N.A.T.O. sub un 
control politic comun și sub planifi
carea strategică unită în cadrul 
acestei organizații. Votul nu are reper
cusiuni directe asupra acceptării sau 
respingerii planului de către țările 
N.A.T.O., cu toate că principalii opo- 
nenți sînt Marea Britanie și Franța. 
Totuși, poziția U.E.O. ar putea cîn- 
tări greu în ce privește adoptarea 
hotărîrilor definitive de către țările 
membre“. 

pentru transmiterea operativă a re
zultatelor la centrul de presă de 165 
de cabine telefonice, 63 teleimpri
matoare, 35 instalații telefoto etc.

Competițiile se vor desfășura la 
Innsbruck, pe stadionul „Tivoli" nou 
construit, pe patinoarul din hala tîr- 
gului, iar celelalte pînă la o distanță 
de maximum 20 km de oraș. La Ber- 
gisel a fost construită o trambulină 
specială. 60 000 de spectatori vor pu
tea urmări aci competițiile. In total 
17 funiculare stau la dispoziția spor
tivilor și vizitatorilor. Funicularul de 
pe Patscherkofel are o capacitate de 
a transporta 450 persoane pe oră.

De pe acum, cu toate măsurile 
luate, nu mai găsești un loc liber de 
cazare în Innsbruck și în împreju
rimi.

Trei
aniversări

Viena a trăit în 
toamnă trei eveni
mente artistice de 

seamă. Burgteatherul a aniversat 75 
de ani de cînd prezintă spectacole în 
„noua" clădire de pe Ring. De fapt,! 
peste 13 ani va serba cel de-al doi
lea centenar. Burgteatherul este u- 
nul din monumentele de artă ce în
tregesc imaginea culturală a Vie- 
nei. Pe scena sa s-au perindat ar
tiști de renume mondial. Generațiile 
mai vechi își amintesc și azi de crea
țiile Adelei Sandrock, Hugo Thimig, 
care a fost un timp și director al a- 
cestui lăcaș, Alexander Girardi etc. 
Și azi Burgteatherul are pe afiș 
nume bine cunoscute și apreciate, 
Paula Wessely, Attila Hörbiger, 
Susi Nicoleti, Josef Meinrad etc. Pe 
scena Burgteatherului a fost prezen
tată pentru prima oară în lume pie
sa lui Shaw „Pygmalion“.

La 27 noiembrie „Theater an der 
Josefstadt“ a sărbătorit la rîndul său 
175 de ani de existență și 90 de ani 
de la nașterea marelui regizor Max 
Reinhardt; totodată s-au împlinit 20 
de ani de la moartea lui. Soția sa, 
Helene Thimig, continuă alături de 

. alți artiști valoroși să mențină renu- 
mele acestui vechi teatru.

O altă aniversare tot la 27 noiem
brie: „Raimund Theater" a împlinit 
70 de ani. Mai „tînăr" decît celelalte 
două, acesta are, de asemenea, un 
trecut glorios: pe scena lui au jucat 
Eleonore Duse, Asta Nielsen, Kat- 
harin Schratt. Și numele lui Max 
Reinhardt este legat de „Raimund 
Theater". Pentru că teatrul poartă 
numele actorului și dramaturgului 
Raimund, la spectacolul jubiliar a 
fost prezentată piesa sa „Diamantul 
regelui spiritului", în distribuția 
Teatrului Național din Salzburg.

ȘT. DEJU

care a tarifelor celor mai scăzute 
(noul procent armonizat: 9 la sută), 
dar fără deschiderea contingentelor 
tarifare. Italia și țările Beneluxului 
sînt ostile unei creșteri a tarifului 
armonizat“.

Pe de altă parte, presa occidentală 
remarcă nemulțumirile țărilor ex
portatoare de produse de oțel în 
Piața comună — „Le Monde“ relevă 
că „o ridicare unilaterală a taxelor 
va antrena, ca și în „războiul puilor“ 
represalii americane, engleze sau 
japoneze. „Țările membre ale Pieței 
comune, scrie ziarul englez „Daily 
Herald“, declară război oțelului en
glez“. Acest lucru, arată „Times", ar 
putea determina conducătorii între
prinderilor engleze producătoare de 
oțel să se adreseze guvernului cerîn- 
du-i să adopte măsuri corespunză
toare. De asemenea, potrivit relatări
lor agenției Reuter, autoritățile a- 
mericane au prevenit țările membre 
ale C.E.C.A. că asemenea măsuri 
protecționiste ar putea afecta proiec
tatele tratative dintre țările occi
dentale privind reducerea tarifelor 
vamale, fixate pentru luna mai 1964. 
Caracterizînd situația creată, ziarul 
belgian „Le Soir“ relevă că majo
rarea taxelor vamale de către 
C.E.C.A. poate duce la un „conflict al 
oțelului" între Piața comună și 
S.U.A., care va fi cu mult mai grav 
și mai periculos decît „războiul pui
lor de găină“.

GH. CERCELESCU

•*i V*  *’

LONDRA. Marlene Dietrich a pre
zentat la Londra, în fața presei, fil
mul documentar american „Vulpea 
neagră". Realizat de Louis Clyde 
Stoumen și distins în S.U.A. în 1963 
cu Premiul Academiei, filmul prezin
tă în mod zguduitor ororile regimu
lui hitlerist, tolerarea nazismului în 
trecut, legînd aceasta de problema 
menținerii păcii în prezent.

COTONOU. Fostul președinte al 
Republicii Dahomey, devenit apoi 
membru în guvernul provizoriu al 
acestei țări, Hubert Maga, și-a pre
zentat în seara zilei de 3 decembrie 
demisia, după care a fost transportat 
sub escortă în localitatea Bohicon, 
unde i-a fost fixat domiciliul forțat.

Agenția France Presse, citind păre
rea unor observatori politici conside
ră că anumite evenimente par să 
aibă legătură cu aceasta. A fost des
coperit un complot care urmărea a- 
sasinarea mai multor membri ai gu
vernului, iar de pe lista celor vizați 
lipsea numele lui Maga.

ABIDJAN. în cursul zilei de marți, 
la Abidjan, au avut loc două ședințe 
de lucru ale comisiei de arbitraj în 
conflictul algero-marocan. Intrucît lu
crările s-au ținut în cel mai strict 
secret, în seara aceleiași zile a fost 
organizată o conferință de presă în 
cadrul căreia Nuhu Bațnali, repre
zentantul Nigeriei, a făcut cunoscut 
că „membrii comisiei vor începe a- 
cum abordarea concretă a problemei“.


