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mimi ș vrea să dau un 
exemplu pe care-1 
poate înțelege cu 
ușurință fiecare 
dintre tinerii citi
tori ai ziarului. 
Imaginați-vă, de 

pildă, confecționarea din me
tal a unui reper oarecare pen
tru o mașină. Gîndiți-vă la 
drumul pe care-1 parcurge a- 
cesta de cînd intră în uzină, 
sub formă de bară laminată, 
să spunem, și pînă in momen
tul cînd piesa este gata, in sta
diul montării ei pe mașină. 
După calcule precise, reperul 
metalic respectiv a necesitat, 
in medie, nu mai puțin de 30 
de operații. Luați acum aceeași 
piesă, confecționată însă de 
data aceasta din mase plastice 
și veți afla că a fost nevoie in 
medie numai de 5 operații. O 
muncă migăloasă de cerceta
re, proiectare, de stabilire și a- 
plicare a unor complicate pro
cese tehnologice a fost astfel 
simplificată la maximum.

Avantajele oferite de utiliza
rea maselor plastice sînt însă 
multiple. Pornind de la faptul 
că au proprietăți mecanice ri
dicate, o greutate specifică 
mică și sînt ușor de prelucrat 
utilizarea lor oferă în plus con
structorului posibilitatea apli
cării unor soluții tehnice noi, 
moderne. Iată de ce ele își gă
sesc o arie de întrebuințări ex
trem de diferite. La locomoti
vele Diesel electrice fabricate 
in țară, de pildă, la turbinele 
pentru foraj, la nave și la mul
te altele au fost introduse mul
te repere din masă plastică ce 
înlocuiesc cu succes diferite 
materiale. Insfîrșit, în construc
ția aparatelor electrocasnice 
(frigidere, aspiratoare de praf, 
ventilatoare) utilizarea maselor 
plastice aduce unele avantaje 
specifice : greutate mică, condi
ții igienice ridicate, aspect mo
dern, plăcut.

Materialele plastice își gă
sesc însă cu deosebire aplica
ții ca înlocuitoare ale metalului 
și asupra acestui lucru aș vrea 
să mă opresc mai mult. O tonă

Arături 
pe ultimele 
suprafețe 
planificate

Cu ajutorul celor 47 stațiuni 
de mașini și tractoare existen
te în regiunea București, gos
podăriile colective au arat 
peste 570 000 hectare, ceea ce 
reprezintă 94 la sută din su
prafața planificată. Unitățile 
din două raioane Alexandria 
și Drăgănești-Vlașca au termi
nat această lucrare pe întrea
ga suprafață prevăzută, iar în 
raioanele Răcari, Fetești și 
Slobozia se ară ultimele su
prafețe.

(Agerpres)

•-
TELEGRAME

Cu ocazia sărbătorii naționa
le a Cambodgiei, aniversarea 
independenței, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a transmis șe
fului statului Cambodgia, prin
țul Norodom Sianuk, călduroa
se felicitări și urări pentru 
fericirea și prosperitatea Cam
bodgiei și a poporului cam
bodgian.

în telegrama de răspuns, 
șeful statului Cambodgia, 
prințul Norodom Sianuk, a ex
primat președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne sincere mulțumiri 
pentru felicitările și urările 
adresate.
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vreme la

de mase plastice, de pildă, 
poate înlocui cu succes circa 
6 tone de metale feroase ori 
mai mult de 4 tone de neferoa
se. Știința și tehnica modernă 
au contribuit astfel la lărgirea 
gamei de materii și materiale, 
punînd la dispoziția tuturor 
ramurilor industriei o materie 
primă deosebit de prețioasă.

Țara noastră dispune de im
portante resurse pentru fabri
carea materialelor plastice, 
creindu-se continuu, datorită 
politicii înțelepte a partidului, 
baza unei puternice industrii 
în această privință. Producția 
maselor plastice a început re
lativ de puțină 
noi, dar pînă în 1965, după 
prevederile Directivelor Con
gresului al IlI-lea al P.M.R., 
producția lor va atinge 95 000 
de tone. Concomitent cu dez
voltarea producției pentru sin
teza maselor plastice ia am
ploare și industria prelucră
toare a acestora prin crearea 
de noi fabrici specializate.

înlocuirea metalelor cu ma
sele plastice noi trebuie, firește, 
lăcută atent, prin studierea te
meinică a proprietăților acesto
ra, precum și a tehnologiei lor 
de fabricare. Numai în acest 
fel se pot alege judicios solu
țiile cele mai bune deoarece

. *

de echipament, 
mecanică -fină

(Continuare în pag. a lll-a)

Peisaj industrial: Reșița.

La Combinatul chimic din orașul Victoria:

O nouă fabrică de formaldehidă
chimic din

fabrică de

telecomandăCirculația trenurilor prin

La Combinatul 
orașul Victoria a intrat în 
funcțiune o nouă 
formaldehidă (formol) în con
centrație de 36 la sută.

Noua fabrică cu o capacitate 
de producție de 45 000 tone a- 
nual, a fost ridicată de între
prinderile de construcții și mon
taje ale Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, în numai 
șase luni, cu 15 zile înainte de 
termenul stabilit. Cu aceasta, 
capacitatea de producție a com
binatului de la Victoria se ri
dică la 70 000 tone formalde
hidă pe an.

O parte din utilaje (evapora- 
torul pentru metanol, recipienți 
de colectare, separatoare de li
chide) sînt executate de indu
stria noastră constructoare de 
mașini. O altă parte printre 
care catalizatorul de argint ne
cesar reacției chimice este pro- 

i

nu este indicată întotdeauna 
înlocuirea mecanică, prin solu
ții identice a metalelor cu ma
teriale plastice.

Nu este, însă, mai puțin ade
vărat că se poate face mai 
mult pentru ca masele plastice 
să fie introduse într-o mai mare 
măsură în diverse domenii ale 
economiei noastre fiind nece
sar să se înlăture unele defi
ciențe care există in prezent.

Primul și cel mai important 
lucru din acest punct de ve
dere se referă la faptul că nu 
se cunosc, în măsura cuvenită, 
de către beneficiari, caracteris
ticile diferitelor materiale pla
stice, pentru ca pe această bază 
să se treacă la utilizarea lor 
ca înlocuitori ai metalului. Aici 
este desigur o deficiență a 
noastră, a întreprinderilor pro
ducătoare tutelate de M.IP.Ch. 
Nouă ne revenea sarcina să 
prezentăm mai pe larg noile 
materiale, să facem o mai in
tensă propagandă în jurul lor, 
să organizăm demonstrații 
practice și prezentări tehnice 
mai multe.

La ce ne-am gîndit să facem 
pe viitor în această privință ? 
S-au întocmit deja în colabora
re cu ICECHIM și IPROCHIM 
studii asupra caracteristicilor 
tuturor materialelor plastice. 
Pe baza acestor studii se vor 
edita cataloagele respective 
care să vină in sprijinul colec
tivelor interesate din fabrici și 
uzine, să le ajute în cunoaș
terea mai profundă a caracteri
sticilor maselor plastice. Se va 
lua, de asemenea, măsura de a 
organiza în anul viitor citeva 
consfătuiri cu specialiștii din 
întreprinderi în cadrul cărora 
se vor discuta toate problemele 
pe care le ridică introducerea 
noilor materiale.

Pe de altă parte, însă, tre
buie arătat că sînt prea puține 
uzine beneficiare care manife
stă ele înseși interes pentru a 
cunoaște pe deplin caracteristi
cile materialelor sintetice, pen
tru a afla rezultatele diverse
lor încercări și cercetări efec
tuate pînă acum. Or, este lesne 
de înțeles că rezultatele nu pot 
veni de la sine, mai ales în
tr-o problemă ca aceasta unde 
sîntem în faza de început.

In al doilea rînd, este vorba 
de calitatea materialelor plas
tice. Au fost astfel cazuri 
cînd unele unități tutelate de 
ministerul nostru au livrat di
ferite țevi și materiale, pentru 
construcții de locuințe îndeo-

Ing. DAN CORNILESCU 
din Direcția tehnică 

a M.l.P.Ch.

curată din import. Procesul teh
nologic este complet automati
zat.

întreaga instalație, cu excep
ția panoului de comandă, este 
amplasată în aer liber, ceea ce 
a permis reducerea cheltuieli
lor de investiții.

Formaldehida, produsă din 
metanolul obținut în combinat 
din gaz metan, este folosită ca 
materie primă la fabricarea ule
iurilor sintetice pe bază de 
uree, necesare în producția de 
plăci aglomerate din lemn, la 
obținerea rășinelor formalde- 
hide (materiale plastice) din 
care se confecționează diverse 
piese pentru industria electro- 
chimică și cea constructoare 
de mașini, precum și în agri
cultură și zootehnie la tratarea 
semințelor, fabricarea vaccinu
rilor și ca dezinfectant.

(Ageipres)
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La cursurile
de calificare

In unitățile industriale și pe 
șantierele complexului petro
chimic Onești-Borzești au fost 
organizate în anul acesta 65 
de cursuri de calificare, ridi
care a calificării și de specia
lizare, care sînt frecventate de 
peste 7 000 cursanți.

La aceste cursuri au fost în
scriși muncitori de toate cate
goriile : chimiști, rafinori, me
canici, constructori, lecțiile 
fiind predate diferențiat, pe 
meserii și pe nivele de pregă
tire.

Cele mai bune rezultate, în 
ceea ce privește modul desfă
șurării cursurilor de ridicare 
a calificării, s-au obținut la 
secțiile de electroliză, detoxan, 
clor lichid de la Combinatul 
chimic Borzești, secțiile de 
prelucrare a țițeiului de la ra
finăria Onești și șantierul 
construcții nr. 2 — sodă.

de

Lucrări
de modernizare

a drumurilor
In regiunea Cluj, ca și în 

alte părți ale țării, se între
prind importante lucrări de 
modernizare a drumurilor. De 
la începutul anului, au fost as
faltate aproape 90 km de dru
muri și pe aproximativ 200 
km de șosele naționale s-au 
făcut lucrări de reparații.

La construcția și repararea 
drumurilor, colectivele de 
muncitori din această regiune 
folosesc cu succes balastul bi- 
tumizat la cald. Această ope
rație i-a ajutat să reducă pre
țul de cost pe km de drum 
modernizat cu peste 25 la sută.

(Agerpres)

Cabane noi 
forestiere

La punctele de exploatare 
ale întreprinderilor forestiere 
Caransebeș, Bocșa, Oravița și 
Orșova s-au construit noi ca
bane cu o suprafață locuibilă 
de peste 4 000 mp, iar multe 
din cele existente au fost în
zestrate cu mobilier nou și 
lenjerie. Pentru construirea și 
înzestrarea noilor cabane, puse 
la dispoziția muncitorilor 
forestieri, s-au alocat peste un 
milion lei.

(Agerpres)
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VUITA DELEGAȚIEI DE STAT
A R. P. ROMÎNE IN R. S. E. IUGOSLAVIA

LIUBLIANA 27 (Agerpres). 
Miercuri după-amiază au con
tinuat la Brdo convorbirile în
tre delegația R.P. Romîne, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., și delegația R.S.F. Iugo
slavia, condusă de tovarășul

Oaspeții romîni lntr-una din

secțiile Uzinei de echipa-

Tele foto : AGERPRES

meni electric și mecanică

fină „Iskra".

externe, și

mijlocul
locuitorilor

I

din R S. Slovenia
LIUBLIANA 27. — De la

trimișii speciali Agerpres S. 
Strujan și P. Popa.

In cadrul vizitei pe care de
legația de stat a R-P. Romîne, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o face în R.S.F. 
Iugoslavia, ziua de miercuri a 
fost consacrată cunoașterii 
unor realizări din R. S. Slo
venia.

Bogățiile subsolului — căr
bune brun, lignit, minereuri de 
plumb și zinc — ca și poten
țialul energetic al rîurilor de 
munte au permis o creștere 
puternică a industriei din R.S. 
Slovenia. Printre întreprinde
rile importante construite sau 
dezvoltate după eliberare se 
numără uzina constructoare 
de mașini „Litosfroi" din Liu
bliana, fabrica de autobuze și 
autocamioane din Maribor, fa
bricile de prelucrare a mine
reurilor de plumb și zinc de la 
Mezia și Țelje, întreprinderi 
siderurgice. Grăitoare pentru 
dezvoltarea economiei acestei 
republici în anii puterii popu
lare este creșterea de 9 ori a 
producției de energie electri
că față de nivelul antebelic, 
ca urmare a construcției an
samblului de hidrocentrale de 
pe Drava și a altor centrale 
electrice. Munții cu pășuni bo
gate au creat condiții naturale 
favorabile creșterii vitelor — 
ramură care ocupă un loc im
portant în agricultura repu
blicii.

Krani... Acest oraș sloven 
construit intr-un peisaj de o 
mare frumusețe, între culmile 
înzăpezite ale munților Kara- 
vanko și ale Alpilor Kamnici, 
pe ale cărui meleaguri se a- 
flau in vremuri străvechi așe
zări ilirice și celtice, a devenit 
astăzi cunoscut prin produsele 
marii uzine 
electric și 
„Iskra".

In cursul dimineții, oaspeții 
romîni au vizitat această uzină 
împreună cu personalitățile o- 
ficiale ale R.S.F. Iugoslavia, 
care însoțesc pe oaspeți în 
cursul călătoriei prin țară, pre
cum și Miha Marinko, secre
tar al C.C. al U.C. din Slove
nia, și Ivan Macek, președin
tele Skupștinei R.S. Slovenia, 
și alți conducători ai acestei 
republici. La intrarea în uzină 
oaspeții au fost salutați căl
duros de Dușan Horiak, di
rectorul general al întreprin
derii „Iskra", și de numeroși 
muncitori. Un grup de tinere 
fete au oferit oaspeților bu
chete de garoafe roșii.

întreprinderea „Iskra", care 
s-a dezvoltat mult în ultimii 
ani, grupează un număr de 13 
fabrici din ramura industriei 
electrotehnice din R.S. Slove-

Complexul fero
viar Pașcani este 
prima unitate din 
țara noastră în care 
s-a introdus siste
mul de telecoman
dă a circulației tre
nurilor. Instalația 
proiectată și reali
zată în țară, spo
rește considerabil 
capacitatea stației. 
Ea se încadrează în 
programul general 
de modernizare a 
căilor noastre fe
rate.

în cele 3 unități 
ale complexului, 
circulația trenurilor 
și procesul de for
mare a lor se 
efectuează acum 
printr-un sistem u- 
nic de centralizare, 
comandat de un 
singur om : impie
gatul de mișcare. 
Acesta, prin nu
meroasele relee e- 
lectromagnetice ale 
instalațiilor contro
lează și dirijează, 
de la aparatul de

Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar ge
neral al U.C.I.

Din partea romînă au parti
cipat Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Emil Bod
năraș și Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor 

nia. Principalele produse ale 
întreprinderii sînt: aparataj 
electromagnetic, utilaj pentru 
telecomunicații, aparate elec
tronice, elemente de automati
zare. In această întreprindere 
lucrează aproape 10 000 de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni.

Oaspeții vizitează secțiile 
mecanice, unde se produc pie
sele de precizie necesare dife
ritelor aparate. Pe strunguri și 
pe alte mașini la care lucrea
ză muncitorii din fabrică sînt 
așezate stegulețe romînești și 
iugoslave. La una din mașinile 
de ștanțat, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej examinează 
piesele și discută cu munci
toarea Kopu Maria. Oaspeții 
merg apoi în halele de montaj 
ale uzinei. Aici, urmărind ban
da rulantă de asamblare a a- 
paratelor telefonice, examinea
ză cu interes munca plină de 
îndemânare a montorilor, în 
cea mai mare parte femei. In 
altă hală, oaspeții asistă la o- 
perațiile de montare a centra
lelor telefonice pe care le pro
duce uzina. Pretutindeni solii 
poporului romîn sînt primiți 
cu caldă prietenie de munci
tori, tehnicieni.

Intr-o sală, conducătorii fa
bricii au prezentat principale
le produse ale întreprinderii 
„Iskra", de la piesele fine de 
cîțiva milimetri, pînă la apa
ratele de măsură și control e- 
lectronice. Aici, o cameră de 
televiziune industrială produsă 
de întreprindere, a transmis 

comandă întregul 
proces tehnologic 
pe un traseu lung 
de circa 8 km, în 
care sînt cuprinse 
peste 100 macaze, 
precum și semnale
le luminoase ce di
rijează circulația 
pe zeci de ramifi
cații.

Instalații de tele
comandă se mon
tează 
centre 
țară.

și în alte 
feroviare din

(Agerpres)

Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R.P. Romîne la Belgrad.

Din partea iugoslavă au par
ticipat Edward Kardeli, preșe
dintele Skupștinei Federative, 
Miha Marinko, secretar al C.C. 
al'U.C. din Slovenia, Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative, Marin 
Țetinici, secretar de stat pen- 

transporluri teleco-

mipoctil locuitorjlor comunei Dom/ale. 

pe ecranul unui televizor ima
gini ale vizitei.

Membrii delegației au fost 
invitați să urmărească un 
scurt film înfățișînd produsele 
întreprinderii „Iskra" și ca
lea pe care ele o urmează de 
la schițele proiectanților pînă 
în clipa în care pornesc spre 
destinatari. Oaspeții romîni 
au discutat apoi cu conducăto
rii uzinei despre activitatea 
întreprinderii.

In cadrul discuției, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a re
marcat preocuparea colectivu
lui întreprinderii „Iskra" pen
tru realizarea de produse de 
calitate superioară menite să 
contribuie la progresul tehnic 
al diferitelor ramuri ale econo
miei iugoslave. Membrii dele
gației romîne au apreciat în
demânarea și hărnicia colecti
vului Fabricii de la Krani.

La despărțire, colectivul în
treprinderii a oferit oaspeților

Atașă in cinstea tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej
LIUBLIANA 27.— De la tri

mișii speciali Agerpres S. 
Strujan și P. Popa :

Președintele Scupștinei R.S. 
Slovenia, Ivan Macek, a oferit 
o masă oficială în cinstea to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Romîne, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.

Au luat parte tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Emil Bodnăraș, 
și Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R.P. Romîne în R.S.F. Iugo
slavia.

Din partea iugoslavă au 
participat tovarășii Miha Ma
rinko, secretar al C.C. al U.C. 
din Slovenia, Vida Tomșici, 
președintele Comitetului ge
neral al U.S.P.M.I. din Slove
nia, Viktor Avbeli, președinte
le Vecei Executive a R.S. Slo
venia, Iosip Vidmar, președin
tele Academiei Slovene de 
Științe și Artă, generalul Rado 
Pehacek, persoanele oficiale 
iugoslave care însoțesc delega
ția, reprezentanți ai vieții po
litice și publice.

Tovarășii Ivan Macek, Ion 
Gheorghe Maurer și Gheor
ghe Gheorghiu-Dej au rostit 
toasturi. în toastul său, tova
rășul Ivan Macek a subliniat 
că locuitorii R.S. Slovenia 
cunosc realizările poporului 
romîn în construcția socialistă 

municații în Vecea Execu
tivă Federativă, Bogdan Țrno- 
brnia, secretar general al pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț, adjunct al se
cretarului de stat pentru aface
rile externe, și Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

daruri ca semn al prieteniei pe 
care muncitorii de aici o nu
tresc față de poporul romîn și 
conducătorii săi. Oferind da
ruri, colectivului uzinei din 
partea delegației romîne, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a urat muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de aici să
nătate, fericire și progres în 
muncă.

In continuarea vizitei în R.S. 
Slovenia, oaspeții romîni au 
vizitat apoi citeva secții ale 
combinatului agricol „Liublia
na". Creată în 1.959, această. 
întreprindere agro-zootehnică 
cuprinde 15 secții specializate 
în producția de lapte, îngră- 
șarea de vite cornute pentru 
tăiere, creșterea de păsări șl 
producția de ouă.

In cursul vizitei, directorul 
general Hrușevar Smago și 
ing. Kriveț Lucian au înfățișat

(Continuare în vag. a III-a)

și sînt fericiți să salute în 
mijlocul lor delegația R. P. 
Romîne.

Răspunzînd, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că 
peste tot delegația romînă a 
văzut lucruri interesante și se 
bucură de realizările însem
nate obținute de poporul iu
goslav în dezvoltarea econo
miei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a rostit, de aseme
nea. un toast în care, referin- 
du-se la întreprinderile vizi
tate, fabrica „Iskra" din 
Krani, unde femeile formează 
majoritatea colectivului, com
binatul agricol Liubliana, unde 
multe femei sînt fruntașe, a 
subliniat că în condițiile so
cialismului, femeia se bucură 
de o reală egalitate în drep
turi. Conducătorul delegației 
romîne a toastat în cinstea 
femeilor din R.S.F. Iugoslavia, 
care, ca și femeile din R. P. 
Romînă și din celelalte țări 
socialiste, aduc o contribuție 
de seamă în construcția so
cialismului, la apărarea păcii.

După dejun, care s-a des
fășurat într-o atmosferă foar
te cordială. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al 
Populare Romîne, 
delegației de stat 
rămas bun de la 
și, însoțiți de Miha Marinko, 
secretar al C.C. al U.C. din 
Slovenia, s-au reîntors la Brdo, 
lingă Krani.

Republicii 
și membrii 
și-au luat 
gazdele lor



I ctivul U.T.M. al 
I școlii noastre cu- 

■ prinde 73 de ute- 
j miști, cei mai buni 

cli-vi din șcxialii.
' La îndrumarea co
mitetului orășe

nesc U.T.M., comitetul U.T.M. 
al școlii a prevăzut, la puțin 
timp după terminarea adună
rilor de alegeri, pregătirea și 
desfășurarea instruirii activu
lui U.T.M. din școală. Intr-o 
ședință a sa, comitetul U.T.M. 
a analizat care sînt probleme
le cele mai importante pe care 
să le dezbată în cadrul instrui
rii și cum se va desfășura a- 
ceasta. Cu ajutorul organiza
ției de partid, care ne-a dat 
îndrumări prețioase privind 
programul de instruire a ac
tivului U.T.M., am trecut 
practic la pregătirea acestuia. 
S-a prevăzut ca instruirea să 
se desfășoare în două după- 
amieze. în prima după-amia- 
ză, programul a cuprins pre
lucrarea și studierea unor 
probleme de principiu privind 
activitatea organizației U.T.M.

INSTRUIREA
ACTIVULUI U.T.M.

DIN ȘCOALĂ
Din Statutul U.T.M. au fost 
prelucrate capitolele 1, 2, 6, 7 
și 9 ; în continuare s-a făcut 
prelucrarea Instrucțiunilor 
C.C. al U.T.M. cu privire la 
criteriile și modul de primire 
în U.T.M., încasarea cotizații
lor și organizarea evidenței 
membrilor U.T.M. ; apoi a fost 
citit articolul „Adunărilor ge
nerale U.T.M. — un bogat 
conținut politic și educativ" 
apărut în „Tînărul leninist" și 
s-a prelucrat regulamentul 
concursului „Iubiți cartea".

Primul punct din programul 
de instruire a celei de a doua 
după-amieze este organizarea 
unui seminar la problemele 
studiaLe în prima zi, în cadrul 
căruia vor fi bine clarificate 
sarcinile ce revin organiza
țiilor U.T.M. din clasă și an, 
și totodată se va realiza și un 
schimb de experiență (mem
brii activului U.T.M. realeși 
vor împărtăși cadrelor U.T.M. 
nou alese din experiența lor).

Partea a doua a instruirii 
pune accentul pe schimbul de 
experiență, pe dezbaterile eu 
caracter practic și metodic 
privitoare la sarcinile cele 
mai importante reieșite din 
adunările generale de alegeri, 
care trebuie traduse în viață 
în perioada imediat următoa- 
fe, la metodele cele mai bune 
pe care să le folosească in 
activitatea lor, cadrele U.T.M.

Am considerat necesar ca 
primul referat metodic să se 
refere la „Sarcinile comitetu
lui U.T.M. și ale comitetelor 
U.T.M. de an ; organizarea- și 
planificarea muncii ; activita
tea la nivelul organizației de 
an". Referatul cuprinde expe
riența cea mai bună pe care 
au dobîndit-o organizațiile 
U.T.M. de an, arată practic 
care sînt metodele cclc mai 
bune folosite, rezultatele care 
s-au obținut și atrage atenția 
asupra unor fenomene de for
malism din activitatea organi
zației U.T.M. de an. După re
ferat, se organizează discuții 
care au ca scop să împărtă
șească cea mai bună experien
ță în organizarea și planifi
carea muncii. Secretarii comi
tetelor U.T.M. pe an și ai bi
rourilor U.T.M. pe clase au 
fost îndrumați să se pregă
tească pentru a vorbi în fața 
activului despre : cum mun
cește comitetul U.T.M. de an 
și biroul U.T.M. de clasă, ce 
sarcini și-au propus, prin ce 
mijloace le realizează. După 
discuții, ca o concluzie, secre
tarul comitetului U.T.M. va 
vorbi despre cum trebuie al
cătuit un plan de activitate 
și va prezenta totodată un 
plan model (al claselor a X-a).

A doua problemă pe care o 
vom lua în discuție este orga
nizarea adunărilor generale 
U.T.M. în legătură cu aceasta, 
secretarul comitetului U.T.M. 
de an de la clasele a X-a, care 
are o experiență mai îndelun
gată în munca de organizație, 
va vorbi, pe baza unor exem
ple concrete, despre pregăti
rea și desfășurarea adunărilor 
generale U.T.M. la nivelul or
ganizațiilor de an. Și după a- 
cest referat vor avea loc dis
cuții, se vor clarifica toate 
problemele privind stabilirea 
ordinci de zi a adunării gene
rale, pregătirea și desfășura
rea acesteia, aplicarea în via
ță a măsurilor adoptate în 
adunare. Membrii activului 
U.T.M. vor vorbi despre cele 
mai interesante adunări 
U.T.M ținute în organizațiile 
U.T.M. de an. Locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.M. 
va arăta. în încheiere, cum 
trebuie pregătite adunările 
generale U.T.M.

în continuare, secretarul 
comitetului U.T.M. de la cla
sele a XI-a va prezenta în 
fața activului U.T.M. expe
riența organizației U.T.M. de 
an privind combaterea medio
crității. dezvoltarea interesu
lui elevilor pentru studiu, 
mobilizarea opiniei colectivu
lui împotriva delăsării și in
disciplinei. în cadrul discuții
lor se va realiza un schimb de 
experiență intre responsabilii 
cu învățătura și organizatorii 
U.T.M. de grupă, privind cele 
mai bune metode folosite 
pentru a-i atrage pe toți ele
vii să învețe cu sîrguință, să 
obțină numai note bune. în 
concluzii, secretarul comitetu
lui U.T.M. va preciza princi
palele sarcini care stau în fața 
organizațiilor U.T.M. de an și 
r-1 " ■ pentru încheierea cu 
s (ce< a primului trimestru al 
nilului școlar.

Cu siguranță că, în cadrul 
instruirii, activul U.T.M. al 
școlii iși va îmbogăți mult ex
periența, își va clarifica mai 
bine ce are de făcut, cum tre
buie să acționeze pentru îm
bunătățirea muncii de învăță
tură, întărirea disciplinei, mai 
buna organizare a timpului li
ber al elevilor. Comitetul 
U.T.M. consideră însă ca în
drumarea activului U.T.M. nu 
poate l'i epuizată în cadrul 
unor instruiri, oricît de bine 
ar fi ele organizate, ci aceasta 
trebuie să aibă un caracter 
permanent, să se realizeze în 
decursul desfășurării activită
ții practice. Acest lucru noi îl 
realizăm încă de la încheierea 
adunărilor generale de alegeri.

în prima ședință după con
stituirea sa, comitetul U.T.M. 
a luat în discuție planul de 
activitate. Acesta a fost în
tocmit încă la început de 
an școlar. Avînd în vedere 
însă faptul că în adunările de 
alegeri, din analiza făcută și 
numeroasele .propuneri ale 
utemiștilor, au reieșit sarcini

noi, se impunea reluarea pla
nului de activitate și îmbună
tățirea lui, lucru care s-a rea
lizat. în aceeași ședință s-a 
făcut repartizarea membrilor 
comitetului U.T.M. care să 
răspundă de îndrumarea or
ganizațiilor U.T.M. de ani și 
de clase ; s-a prezentat succint 
situația fiecărei clase, cu pro
blemele pe care le ridică, și 
s-a precizat în ce trebuie să 
conste concret îndrumarea co
mitetului U.T.M. de an. In 
aceeași ședință, comitetul 
U.T.M. a liotărît să analizeze 
în continuare principalele 
aspecte ale activității or
ganizației U.T.M. Bunăoară, 
s-a precizat că, în prima 
.ședință, comitetul U.T.M. 
va trebui să discute des
pre disciplina elevilor. A- 
ecasta s-a impus deoarece se 
constată că în fiecare clasă 
există abateri de la disciplină 
care influențează negativ si
tuația la învățătură a unor 
elevi. Membrii comitetului 
U.T.M. care au primit sarcina 
să răspundă de activitatea u- 
nor organizații de an vor stu
dia care sînt fenomenele de 
indisciplină cele mai frecven
te, ce anume le generează, cum 
acționează opinia colectivului 
împotriva acestor manifestări, 
ce măsuri se impun pentru 
combaterea indisciplinei. Pen
tru mai buna cunoaștere a 
fiecărei clase, membrii comi
letului vor sta de vorbă cu 
tovarășii diriginți și profesori, 
în ședința de comitet, la care 
vor participa și secretarii 
U.T.M. de ani șl clase se vor 
analiza toate aceste aspecte și, 
în concluzie, se vor stabili mă
suri pentru îmbunătățirea 
disciplinei în școală și în afara 
școlii.

In afara acestor ședințe, ac
tivitatea comitetului U.T.M. și 
a organizațiilor U.T.M. pe cla
se urmărește îndeplinirea sar
cinilor stabilite în adunările 
de alegeri. în această perioa
dă, activitatea noastră se în
dreaptă în următoarele direc
ții : combaterea fenomenelor 
de mediocritate în învățătură, 
organizarea și buna desfășu
rare a informărilor politice și 
a ciclurilor de conferințe ; 
dezvoltarea unei bogate vieți 
culturale la nivelul organiza
țiilor U.T.M. de ani ; organi
zarea timpului liber al elevi
lor. în acest scop, comitetul 
U.T.M. se ocupă îndeaproape 
de îmbunătățirea activității la 
nivelul organizațiilor U.T.M. 
de ani. Bunăoară, pentru îm
bunătățirea situației la învă
țătură (mai ales in clasele a 
X-a, unde în anul școlar tre
cut au existat foarte mulți 
elevi cu medii de 5, 6 și 7) s-a 
stabilit :

1. Organizarea unor adunări 
generale care să discute des
pre faptul că nu se poate intra 
în viață cu nota 5. Aceste adu
nări au și avut loc săptămîna 
trecută. La clasele a VIII-a 
s-a discutat despre „învățătu
ra — o datorie patriotica a fie
cărui elev" ; la clasele a IX-a 
s-a discutat despre „Adevă
rata colegialitate și ajutorul 
reciproc" ; la clasele a X-a 
despre „Cum răspundem prin 
fapte grijii ce ne-o poartă 
partidul" ; la clasele a XI-a — 
la real s-a discutat despre 
„Importanța însușirii temeini
ce a matematicii și fizicii", iar 
la clasele umanistice despre 
„însușirea limbii și literaturii 
romi ne, îndatorire a fiecărui 
elev". Adunările s-au încheiat 
cu măsuri concrete de natură 
să impulsioneze munca perso
nală de studiu a fiecărui elev.

2. Munca atentă cu acei e- 
levi care se complac în situa
ție de mediocritate. Comitetele 
U.T.M. pe ani de studiu chea
mă regulat pe acești elevi să 
discute cu ei despre situația la 
învățătură, le arată cauzele 
pentru care au rezultate slabe 
la învățătură și stabilesc foar
te concret cum să învețe, cum 
să-și folosească timpul. Opinia 
colectivului este și ea mobili
zată să acționeze pentru îm
bunătățirea situației la învă- 
țftiură a unor elevi. A devenit 
o obișnuința ca în fiecare cla
să să se discute despre elevii 
care obțin note proaste și sînt 
indisciplinați. Colective de e- 
levi fruntași iau inițiativa de 
a trimite părinților scrisori în 
care își exprimă nemulțumi
rea pentru faptul că colegii 
lor nu învață. își irosesc anii 
de școală

în privința bunei desfășu
rări a cicluhii de conferințe, 
amintesc că în această perioa
dă o parte din membrii comi

tetului U.T.M., împreună cu 
membri ai comitetelor U.T.M. 
de ani, pregătesc desfășurarea 
unor teme sub formă de mon
taj literar („Școala — ieri și 
astăzi"), întîlniri cu activiști 
de partid și de stat („Munca 
— o chestiune de onoare"), 
simpozioane („Succesele cultu
rii și științei romîncști").

O mare atenție o acordăm 
organizării timpului liber al 
elevilor, dezvoltării unei acti
vități cultural-educative și 
sportive la nivelul anilor de 
studii. Dezbaterile din adună
rile generale de alegeri ne-au 
arătat că preocuparea pentru 
a-i ajuta pe elevi să-și folo
sească bine timpul liber, orga
nizând activități interesante, 
cu o largă sferă de cuprin
dere, are o influență pozitivă 
asupra învățăturii și compor
tării elevilor. Pentru această 
perioadă ne-am stabilit reali
zarea următoarelor activități : 
organizarea cercului literar, a 
cercurilor de dans și de muzi
că, organizarea brigăzilor ar
tistice de agitație la nivelul 
organizațiilor de an ; pregăti
rea din două în două săptă- 
mîni a unor reuniuni tovără
șești de către fiecare ciclu de 
clase ; editarea primului nu
măr al revistei școlare „Doi
na" ; inițierea întrecerii pen
tru pregătirea celei mai fru
moase acțiuni culturale.

De pe acum s-a trecut la 
realizarea celor propuse. Un 
membru al comitetului U.T.M. 
în colaborare cu tovarășa pro
fesoară de limba romînă și 
împreună cu un colectiv din
tre cei mai talentați elevi au 
pregătit planul cercului lite
rar, au făcut înscrierile. (Pes
te 80 de elevi vor participa la 
activitatea acestuia). S-a și 
pregătit prima ședință. Cercul 
literar se ocupă și de editarea 
revistei școlare. Membrii cer
cului au discutat cu colegii lor 
ce ar dori să cuprindă revista, 
și. apoi, cu sprijinul conduce
rii școlii, comitetul U.T.M. a 
stabilit sumarul revistei. Pen
tru copertă, cu sprijinul tova
rășului profesor de desen, se 
va iniția un concurs la care ’ 
vor participa toți elevii. Cel 
mai frumos desen va fi ales 
pentru copertă, iar cu restul’ 
desenelor se va organiza în 
școală o expoziție. în revistă 
vor apare cele mai frumoase 
poezii și schițe, reportaje, ma
teriale satirice din viața ele
vilor școlii. Va apare cea mai 
bună recenzie (din cele care 
vor fi trimise de elevii cer
cului literar). Va exista o ru
brică de noutăți științifice ; j 
cercurile pe materii vor avea I 
și ele o rubrică separată, care 
va surprinde momente din ac
tivitatea lor. Se va iniția și un 
concurs de rezolvare a proble
melor de matematică și fizică 
și se vor recomanda jocuri 
distractive.

în privința organizării bri
găzilor artistice de agitație la 
nivelul anilor de studiu, ne-am 
propus să procedăm în felul 
următor : prima brigadă artis
tică de agitație o vom organi
za la clasele a XI-a, unde e- Ș 
xistă o experiență în acest i 
sens. în momentul de față, se * 
pregătește textul de brigadă I 
și, curînd, vor începe repetiții
le. Clasele a XI-a au sarcina 
<fb ă pregăti și prima reuniu
ne tovărășească. După mode
lul acestei brigăzi vor fi orga
nizate, imediat după vacanța 
de iarnă, brigăzi artistice de 
agitație la toți anii de studiu.

★

Sarcina de a ne ocupa de 
pregătirea activului U.T.M. 
din școală nu o considerăm 
îndeplinită doar prin organi
zarea acestei instruiri. Comi
tetul U.T.M. și-a propus să 
organizeze, lunar, o zi a secre
tarului (secretarilor comitete
lor U.T.M. pe ani și clase și a 
organizatorilor de grupă) în 
care să se dezbată sarcinile 
importante care revin or
ganizației U.T.M, în anu
mite perioade, metodele 
care trebuie folosite pentru 
realizarea acestora. Pentru 
luna decembrie, noi ne-am 
propus să discutăm. în cadrul 
zilei secretarului, despre sti
mularea opiniei colectivului 
împotriva delăsării la învăță
tură și a indisciplinei. în pri
ma lună după vacanță, vom 
discuta despre sarcinile orga
nizațiilor U.T.M. în cel de al 
doilea trimestru al anului 
școlar.

Profesor M. VERMONT
secretarul comitetului

U.T.M. al Școlii medii nr. S 
Ploiești

IEFTINE,
DURABILE, Construcțiile zootehnice
LA TIMP

în ultimii 2 ani numărul 
animalelor proprietate ob
ștească din raionul Costești a 
crescut de aproape 2 ori. în 
acest an indicele planificat a 
fost realizat și depășit. Gos
podăriile colective din raion 
au în prezent următoarele 
efective de animale : 15 200
bovine, 23 500 ovine, 7 600 
porcine și 54 700 păsări.

Paralel cu această creștere 
a sectorului zootehnic, a fost 
planificat să se ridice nu
meroase adăposturi. Cea mai 
mare parte din aceste con
strucții au fost terminate și 
date deja în folosință : 32 de 
grajduri pentru vite, 8 mater
nități pentru scroafe, 5 com
plexe și 7 îngrășătorii pentru 
porcine, 16 saivane și 9 
puiernițe. Mai mult, datorită 
depășirii numărului de anima
le față de cifrele planificate, 
colectiviștii au luat măsuri 
pentru construirea și a unui

A apărut |
LUPTA 0£ CLASĂ
Organ teoretic și politic 

al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 

Seria a V-a — anul XLIII 
Nr. 11

Noiembrie 1963
EDITORIAL : Noul an școlar 

în învuțămintul de partid ;
EMIL DRAGANESCLI: Probleme 

ale aprovizionării tchnico-mate- 
riale in industrie ;

NICOLAE ȘTEFAN : Perspecti
vele dezvoltării viticulturii și po
micultura in tara noastră ;

AL. R'OȘCA, N. D1MA : Pregă
tirea cadrelor didactice pentru 
școala de cultură generală ;

T. ROȘU : Neotomismul — va
riantă a fidcismului contemporan. 

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
IN CONDUCEREA ECONOMIEI
ȘTEFAN KISS : in strinsă legă

tură cu cerințele producției indu
striale ;

GHEORGHE NECULA : Gospo
dăriile colective pe calea întăririi 
economice.

LECȚII ȘI CONSULTAȚII 
Mișcarea muncitorească din Ro- 

mînia în primele decenii ale seco
lul al XX-lea (1900—1017).

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

ARMAND NICOLAS : Rolul 
clasei muncitoare și al partidului 
comunist în lupta de eliberare.

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE
V. AXENCIUC : Un manual util 

de economie politică a capitalii- , 
mului. I

Moment de la una din premie rele noii stagiuni studențești 1 „Cetatea de toc“ de M. Davl- 
doglu.

Foto 1 B. COJOCARU

INVITAȚIE LA UN SCHIMB
9

DE EXPERIENȚĂ
9

Intre fabricile 
„Confecția" și 
„Muncitorul liber" 
din orașul Flăcău 
distanța e de 
numai o sută de 
pași. Ar fi normal 

deci ca in activitatea cultu
rală cele două întreprinderi să 
colaboreze intens. Dar pină în 
prezent colaborarea a rămas în 
faza de „inițiativă posibilă". 
E vorba. în fond, de o formație 
comună de dansuri (la „Con
fecția" sint multe fete — lă 
„Muncitorul liber" sint băieți) 
care nu s-a mai alcătuit. Vina, 
se pare, o poartă cei de la 
„Muncitorul liber" care au ne
glijat totdeauna programul 
colaborărilor (întirzieri la re
petiții. absențe). Cert e că la 
ora actuală colaborarea de 
care vorbim mai sus nu exi
stă, iar reluarea ei e privită 
din ambele părți cu neîncre
dere.

De altfel la „Muncitorul li
ber" totul se află deocamdată 
in faza de „elaborare a unui 
plan", cu toate că la al VII-lea 
concurs al echipelor de ama
tori, echipa de dansuri a ocu
pat locul 1 pe oraș. La „Con
fecția" situația este alta, mun
ca culturală bucurîndu-se de 
atenție.

★

Există la „Confecția" o bri
gadă artistică de agitație foar
te activă care în nenumărate 
rinduri a avut o atitudine 
combativă față de comporta
rea necorespunzătoare a unor 
tineri din întreprindere. Spec

Cărți de popularl/ârca muzicii

„FR. LISZT" 
de Th. Bălan

Cercetător profund al ope
rei lui Franz Liszt, Theodor 
Bălan a pus recent la dispo
ziția iubitorilor muzicii o nouă 
și amplă monografie închina
tă unuia dintre cei mai repre
zentativi creatori ai veacului 
trecut.

Cu o frază clară, atrăgătoa
re Theodor Bălan îl poartă pe 
cititor de-a lungul anilor tu
multosului veac al romantici
lor, recompunînd pagină cu 
pagină, viața și activitatea atit 
de captivantă nu numai a mu
zicianului care a revoluționat 
arta pianistică ci și a zecilor 
de personalități artistice cu 
care a venit în contact.

Citind monografia publicată 
de Editura Muzicală, căpătăm 
o serie de informații și comen
tarii cu privire la fiecare din
tre creațiile lui Liszt, a locului 
pe care-1 ocupă ele în istoria 
muzicii.

număr sporit de obiective 
zootehnice. Numărul grajduri
lor a sporit astfel cu 25, iar al 
saivanelor cu 7. Aceste succese 
sînt rodul muncii chibzuite a 
colectiviștilor, cit șl al măsuri
lor luate de către consiliul 
agricol raional în vederea unei 
bune aprovizionări cu mate
riale. Colectiviștii au pornit la 
acțiunea de procurare a ma
terialelor încă din primăvară 
și tot atunci s-au apucat și de 
lucru. Cimentul a fost adus 
direct de la Fieni cu mașinile 
gospodăriilor agricole colecti
ve. întrucît lemnul de esență 
superioară nu putea fi asigu
rat din resurse locale, cu 
sprijinul consiliului agricol 
raional gospodăriile colective 
și l-au procurat din pădurile 
raionului Muscel și Curtea de 
Argeș. Colectiviștii din raionul 
Costești au tăiat astfel și 
transportat cu mașinile și cu 
atelajele 4 600 metri cubi de 
material lemnos. O contribuție 
valoroasă au adus-o organiza
țiile U.T.M. care au mobilizat 
tinerii la tăiatul și transporta
tul lemnului de la Muscel șl

tacolul „Cum să muncim și să 
trăim" — cu certe calități ar
tistice — a satirizat asemenea 
comportări și s-a constatat, 
după aceea, că a 'avut efect. 
Susținute și în afara fabri
cii, spectacolele brigăzii ar
tistice de agitație au contri
buit tiu numai la îndreptarea 
unor greșeli, ci și la populari
zarea largă a succeselor obți
nute de colectivul muncitorilor 
de la „Confecția", fapt care 
a dus de bună seamă la spo
rirea prestigiului întreprin
derii.

Echipa de teatru de aici pre
gătește o dramatizare după ro
manul „La miezul nopții va 
cădea o stea". Spectacolele cu 
piesa „Flori ce nu se veștejesc" 
s-au bucurat de aprecierea tu
turor, au dovedit că membrii 
echipei de teatru dispun de ta
lent și pasiune. Formația tea
trului de păpuși, care a pus 
în scenă „Fetița pădurarului", 
prezentată și în deplasări în 
cuprinsul regiunii, și-a înce 
tat însă activitatea... Lipsa 
unui instructor e o cauză pla
uzibilă și se cere din partea 
Comitetului de artă și cultură 
băcăoan o mai atentă preocu
pare în ceea ce privește asi
gurarea acestei echipe cu un 
instructor competent. Teatru
lui din localitate, comitetul 
de întreprindere „Confecția’ 
i-a solicitat ajutorul, fără a-l 
primi pînă acum.

In toate acțiunile întreprin
se, colectivele artistice s-au 
bucurat, ds sprijinul conduce
rii întreprinderii, al organi
zației de partid și U.T.M.

„ClHIECE $1 JOCURI

amplelor in- 
ani în șir 
Institutului 
toate me-

Recenta antologie folclorică 
vine să concretizeze parte 
din rezultatele 
vestigații făcute 
de cercetătorii 
de folclor pe 
leagurile țării pentru a scoate 
la lumină comorile de frumu
sețe dăltuite de-a lungul 
veacurilor de poporul nostru 
în arta sa. întocmite pe baza 
unor cîntece mai vechi și în 
special pe temeiul unor cule
geri efectuate în ultimii ani în 
regiunile Iași, Suceava, Bacău, 
Galați, monografia realizată 
sub îngrijirea Institutului de 
folclor de Vasile D. Nicolescu 
și Constantin Gh. Prichici reu
șește să prezinte cititorilor u- 
nele din cele mai reprezenta
tive creații folclorice din în
treaga arie folclorică a Mol
dovei.

Curtea de Argeș. Săptămîni la 
rînd, tinerii colectiviști au 
muncit acolo sus în munți. 
Apoi, întorși cu materialele în 
gospodării ei au participat, în 
continuare, la diferite munci 
pe șantierele construcțiilor 
zootehnice care nu necesitau 
neapărat o calificare specială. 
Tinerii au lucrat Ia săparea 
fundațiilor, tasarea pămîntu- 
lui, mînuirea țiglei pe acoperiș 
și chiar la efectuarea lucrări
lor de zidărie. Gospodăria a- 
gricolă colectivă „Drumul Iul 
Lenin" din comuna Rîca, de 
pildă, avea trecut în plan să 
construiască un grajd de 100 
capete și o puierniță. Dar co
lectiviștii au sporit numărul 
de animale peste cifra planifi
cată și tot ei au hotărît să 
ridice 2 grajduri. Unul e deja 
terminat, iar celălalt este la 
acoperiș. A fost dată în folo
sință și puierniță. Cum s-a 
ajuns la aceste rezultate ? în 
primul rînd munca brigăzii de 
constructori a fost bine orga
nizată. Materialele au fost pro
curate din vreme. O parte din 
ele au fost asigurate din re

Echipa de dansuri (cu toate că 
nu a obținut colaborarea ce
lor de la „Muncitorul liber") 
a participat la toate concursu
rile de acest gen și s a clasat 
totdeauna pe primele locuri.

Organizația de bază U.T.M. 
(secretar tovarășa Radu El
vira) s-a ocupat îndeaproape 
de planul manifestărilor cul
turale și realizarea lui. Do
vada o face diversitatea aces
tor manifestări, care însumea
ză o serie de succese. De pil
dă, în anul trecut, s-a organi
zat o frumoasă sărbătorire a 
majoratului celor 48 de tineri 
și tinere din întreprindere. In 
programul acțiunilor din acest 
an sînt cuprinse cintece, poe
zii ghicitori, dans, o întîlnire 
cu muncitorii mai în virstă 
care să le împărtășească din 
experiența lor de muncă și 
viață.

Existența în plan a înființă
rii unei discoteci indică, de 
asemenea, diversitatea de pre
ocupări în activitatea cultu
rală a fabricii „Confecția". Ar 
merita, de asemenea, să fie a- 
mintite conferințele tehnice, 
recenziile de cărți, programele 
distractive, reuniunile tovără
șești, cursurile și concursurile 
de dans, interesantele compe
tiții „Cine cîntă cel mai bine 
cintece populare", simpozioa
nele muzicale.

Ultimele „retușuri" In Interior șl un nou grajd pentru 100 de vaci va ti gata la G.A.C 
Perif, regiunea București.

Foto ; AGERPRES

surse locale. Astfel 30 de me
tri cubi de lemn de ulm și 
stejar necesar la confecționa
rea căpriorilor au fost tăiați 
din pădurile comunale. Tot
odată s-au confecționat, cu 
mijloace proprii, peste 300 000 
de cărămizi. La muncă au 
participat un număr foarte 
mare de tineri. într-o adunare 
generală a organizației U.T.M. 
li s-a explicat tinerilor, despre 
importanța construcțiilor zoo
tehnice în dezvoltarea gospo
dăriei colective precum și 
despre modul în care ei pot 
ajuta la executarea acestor 
construcții. Zilnic participau 
peste 100 de tineri. S-au evi
dențiat conductorii de atelaje 
Stoian Stancu, Ionescu Tănase, 
Burcea Constantin ca și tine
rii Neacșu Ion, Constantin Va- 
silica, Badea Elena și alții 
care au muncit permanent la 
construcții. La fel stau lucru
rile și la G.A.C. „1 Mai" din 
comuna Popești. Gospodăria 
avea planificat construirea 
unui grajd pentru vite și a u- 
nei maternități pentru scroafe. 
Organizîndu-șl bine munca,

Desprindem din plan cîteva 
obiective pe care tinerii de la 
„Confecția' și le propun: în
ființarea unui cerc literar, a 
unui cerc de creație de mo
dele (dat fiind profilul fabri
cii) cu perspectiva unei ex
poziții în fabrică și chiar pe 
oraș, pregătirea unor noi dan
suri, excursii și deplasări 
pentru diverse manifestații 
culturale la Onești, Săvinești, 
Roznov, Moinești, Bicaz.

*
14 tineri, din cei 168 ai Fa

bricii de șuruburi „Muncitorul 
liber", activează î.ntr-o echipă 
de dansuri și aceea prea pu
țin activă. Restul de 154 joacă 
șah la club (nu în cadrul unor 
concursuri) și vizionează tot 
al.ît de intimplător emisiunile 
televizorului întreprinderii.

E puțin. Comitetul U.T.M. nu 
cunoaște oare dorința atîtor ti
neri din această fabrică de a 
activa in formații artistice, de 
a participa la manifestări cul
turale, ca și cele ce se organi
zează la Confecția ?

Reiese din toate acestea că 
realizarea unui schimb de ex
periență, a unei colaborări 
continue între cele două în
treprinderi ar putea fi deose
bit de eficientă și binevenită.

VERA LUNGU

brigada de constructori a 
înălțat și dat în folosință în 
timpul optim 2 grajduri cu o 
capacitate de 100 capete și un 
complex pentru porci cu o ca
pacitate de 600 capete. A-a 
ceste exemple pot fi înmulțite 
cu rezultatele bune pe care 
le-au obținut și colectiviștii 
din comunele Gliganu, Săpata 
de Jos, Recea, Mozăcei, Deal, 
Slobozia și altele. în prezent, 
în acest raion, se lucrează la 
finisarea ultimelor construcții 
zootehnice.

Cu toate acestea, dat fiind 
faptul ca iarna se apropie, se 
impune intensificarea ritmului 
de muncă la obiectivele din 
zootehnie în așa fel îneît și 
cele 31 de construcții, cile mai 
sînt de dat în folosință și care 
se află, în prezent, într-un sta
diu avansat, să fie terminate 
cît mai curînd.

Iată ce spunea, în legătură 
cu aceasta, tovarășul Diaconu 
Ion, președintele consiliului 
agricol raional :

— Despre aprovizionarea cu 
materiale nu mal poate fi 
vorba deoarece ele au fost

0 nouă stagiune
■ tudențil ultimului

an al Institutului 
de Teatru „I. L. 
Caragiale" se află 
In fața unor con
fruntări emoțio
nantă cu publicul 

spectator : întîiul „examen pro
fesional" pe care îl susțin anul 
acesta pe scena Studioului ex
perimental.

Acest ultim an de studiu 
este consacrat în cea mai bună 
parte „aplicațiilor practice", a- 
dică montării de spectacole cu 
piese integrale, reprezentate in 
cadrul unei stagiuni perma
nente.

De curînd, clasa ,,Jules Caza- 
ban" a deschis actuala stagiu
ne cu spectacolul „Cetatea de

la studioul Institutului 
de Teatru „I. L.

Caragiale"

foc" de M. Davidoglu, pus în 
scenă de Victor Moldovan. Ur
mătorul spectacol al clasei con
dusă de prof. Costache Anto
niu va aduce in scenă piesa 
„Steaua fără nume" de M. Se
bastian, în regia lui Ion Cojar.

Conducerea Institutului, cate
dra de Arta actorului s-au în
grijit ca repertoriul noii stagi
uni să cuprindă teme și genuri 
variate, dintre cele mai repre
zentative lucrări de dramatur
gie clasică și contemporană. în 
același timp s-a urmărit ca pie
sele incluse în repertoriu să o- 
fere studenților o gamă variată 
de roluri, pentru ca fiecare din 
viitorii absolvenți să aibă po
sibilitatea afirmării talentului, 
a cunoștințelor sale. Mai cu 
seamă că aceste spectacole, 
prezentate de-a lungul unei în
tregi stagiuni, constituie exame
nul de stat pentru materia de 
specialitate.

Proiectul stagiunii studențești 
cuprinde astfel — pe lingă cele 
două piese din dramaturgia 
noastră — încă o producție ro- 
mînească „Sonet pentru o pă
pușă" de S. Făicășan, în pregă
tirea clasei prof. Beate Freda- 
nov. Aceeași clasă repetă acum 
și „Pescărușul" de A.P. Cehov. 
Literatura clasică rusă va fi re
prezentată și prin drama lui 
Gorki, „Cei din uiniă", pre
gătită sub îndrumarea
profesorului AL Pop Marțian. 
Pină atunci, studenții acestei 
clase repetă pentru o premieră 
apropiată comedia lui Shakes
peare, „Cum vă place". Totoda
tă studenții claselor conduse <ie 
profesorii Costache Antoniu și 
Beate Fredanov își încearcă 
posibilitățile actoricești în 
„Ilamlet". Cele două spectacole 
vor figura printre manitestăriie 
din țara noastră în cadrul ,,A- 
nului Shakespeare".

în repertoriul acestei stagiuni 
este înscris și Moliere, cu ,,Tar- 
tuffe" (de asemenea în interpre
tarea studenților din clasa prof. 
Costache Antoniu).

Spre sfirșilul acestei stagiuni, 
studenții clasei „Jules Car.a- 
ban“ vor prezenta spectacolul 
cu piesa „în lumea apelor" de 
Aido Nicolai.

NICOLETA TOIA

procurate de mult. Construc
țiile netorminate se află în pe
rioada de finisare, la acoperiș. 
Este vorba însă de o partici
pare mai activă a colectiviș
tilor la muncă. După calenda
rul toamnei, lucrările agricole 
sînt pe terminate. Cu acest 
prilej se eliberează forțe în
semnate de muncă suficiente 
pentru terminarea într-un 
foarte scurt timp a tuturor 
construcțiilor. Timpul frumos 
ne permite să muncim din 
plin de dimineața pînă seara. 
Gospodăriile colective trebuie 
să accelereze trecerea acestor 
forțe în domeniul construcții
lor. Aici un ajutor prețios pot 
să dea tinerii. Este bine ca 
organizațiile U.T.M. să mobi
lizeze un număr cît mai mare 
de tineri colectiviști la grăbi
rea construcțiilor.

In felul acesta, într-un 
timp scurt, și celelalte obiec
tive vor putea fi terminate șl 
date în folosință.

ION ANDRE1ȚA



Ifo'ta delegației de stat 

a R. P. Romine

m
(Urmare din pag. I) 

membrilor delegației activita
tea combinatului. în afară de 
cultivarea de furaje, întreprin
derea produce anual 4 800 
tone Vite cornute îngrășate,
2 700 tone porci îngrășați, 1 000 
tone păsări, 80 000 hectolitri 
lapte, precum și ouă și ani
male pentru reproducție. Co
lectivul de muncă numără cca. 
1 000 de oameni, dintre care a- 
proape 80 au studii superioare.

La secția Smlednik, specia
lizată în îngrășarea vitelor 
cornute, oaspeților li s-a pre
zentat modul de organizare a 
fermei, sistemul de furajare 
folosit. în prezent, secția are 
o capacitate de îngrășare de
3 700 bovine. Folosirea concen
tratelor în hrana animalelor 
permite sporirea rapidă a 
greutății acestora. Combinatul 
dispune de o fabrică de furaje 
concentrate și de instalații 
mecanizate pentru alimenta
rea și îngrijirea animalelor. 
Aceasta a permis să crească 
numărul de animale care re
vin în îngrijirea unui mun
citor.

în drumul spre secția Ihan 
a combinatului de la Liublia
na, delegația a fost întimpi- 
nată în comuna Domjale de 
un mare număr de IbcUitori, 
care au făcut oaspeților ro
mâni o calda manifestare de 
prietenie. în numele concetă
țenilor săi, Mlro Varșek, se
cretarul Comitetului comunal 
al U.C. din Slovenia, a adus 
oaspeților un călduros salut și 
i-ă rugat să semneie în cartea 
de Onoare. Tovărășii Gheor- 
gbe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor
ghe Maurer și ceilalți membri 
ai delegației s-au fotografiat 
împreună cu grupul de pio
nieri care le-a oferit flori.

...Secția de la Ihfin a combi
natului, care este specializată 
în creșterea porcilor, are o ca
pacitate de 30 000 capete pe an. 
Colectivul secției a obținut re
zultate bune în îngrășarea de 
porci. Discutând cu specialiștii 
de aici, membrii delegației s-au 
interesat de modul de stabili
re a rațiilor și conținutul hra

—•—

Noi construcții in sat
Nu trece un an, ca satul 

nostru, Stoicăneștl, din raio
nul Drăgănești-Olt, Să nu se 
împodobească cu noi construc
ții social-cuiturale. Anul aces
ta. la construcțiile din anii 
trecuți s-au adăugat un că
min cultural și un local pen
tru magazinul universal. Clă
direa Căminului cuprinde, pe 
lingă o sală de spectacole, mai 
multe încăperi, pentru biblio
tecă, pentru repetiții și altele 
special amenajate pentru des
fășurarea cursurilor agrozoo
tehnice. La ridicarea celor 
două noi construcții, atît vîrst- 
nicii cît și cei tineri, au adus 
o prețioasă contribuție prin 
muncă patriotică. încă de pe 
acum s-au stabilit noi obiec
tive care vor fi construite a- 
nul viitor și care vor face sa
tul nostru tot mal frumos.

ION ȘTEFAN 
proiesor

Seri ale prietenilor 
filmului

Eficientă formă de educație 
cinematografică, serile priete
nilor filmului suscită un inte
res deosebit în rlndul iubitori
lor celei de-a 7-a arte. Folosind 
experiența anului trecut și su
gestiile primite din partea 
spectatorilor, Asociația cineaș
tilor din R.P. Romînă și Ar
hiva națională de filme orga
nizează, începind cu luna de
cembrie, la cinematograful 
„Carpați" din Capitală, un nou 
ciclu de seri ale prietenilor 
filmului.

Prima seară prezintă în ci
clul „Mari cineaști' persona
litatea lui Eisenstein, după 
care vor rula realizările sale : 
„Crucișătorul Potemkin" și 
„îvan cel Groaznic" — cu 
secvențe color. în același ciclu 
vor mai fi dedicate seri lui A. 
Dovjenko, I. Protozanov și 
J. R. Flaherthy.

în ciclul „Mari actori" vor 
fi prezenți Charles Laughton 
și Jean Gabin. Alte seri vor fi 
consacrate trecutului filmului 
românesc, neorealismului în 
cinematografie, tradițiilor fil
mului istoric italian istoriei 
filmului mut în Italia și Da
nemarca. Temele expuse de 
regizori, scenariști, critici și 
alți oameni de artă vor fi 
ilustrate cu filme din fondul 
Arhivei naționale.

Seri ale prietenilor filmului 
mai sînt organizate la Timi
șoara și Cluj,

(Agerpres)

INFOR
• Miercuri seara, cu ocazia 

sărbătorii naționale a R.S.F. 
Iugoslavia — ambasada R.S.F. 
Iugoslavia la București a pre
zentat la Asociația corespon
denților presei străine din 
R.P. Romînă, o gală de filme 
documentare și artistice de 
scurt metraj. Au asistat cores
pondenți ai presei străine, 
ziariști străini și romîni. 

nei animalelor, de meca
nizarea transportului concen
tratelor și sistemul de încălzi
re și aerisire a halelor, de fe
lul în care se face selecția ma
terialului de reproducție.

Conducătorii combinatului 
s-au interesat de modul de 
organizare a gospodăriilor a- 
gricole de stat din țara noas
tră, de sistemul de hrănire a 
animalelor în aceste unități. 
Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a vorbit amănunțit 
despre realizările obținute în 
acest domeniu în țara noastră 
cit și despre orientarea care 
călăuzește dezvoltarea pe vii
tor a G.A.S.— profilarea, spe
cializarea și concentrarea pro
ducției agricole. Conducătorul 
delegației romîne a propus ca 
specialiștii iugoslavi de la a- 
cest combinat să facă schimb 
de experiență cu specialiștii 
romîni din același domeniu. 
Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a apreciat pasiunea 
de muncă a specialiștilor de 
la combinatul agricol Liublia
na și le-a urat să obțină în 
viitor rezultate și mai bune.

★
LIUBLIANA 27 (Agerpres). — 

Miercuri dimineața a avut loc 
la Liubliana o nouă întîlnire 
între Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, și Miloș Minici, vice
președinte al Vecei Executive 
Federative a R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, Alexandru 
Bîrlădeanu și Miloș Minici au 
discutat probleme economica 
interesînd cele două țări.

In această perioadă, activitatea cercurilor științi
fice e în plină desfășurare. Sub îndrumarea pro
fesorilor, șefilor de lucrări, asistenților, studen
ții din anii mai mici atacă primele probleme de 
cercetare, iar studenții cu un anumit „stadiu" 
in domeniul „cercetării", recalculează unele date, 
pe baza studiilor întreprinse în săptăminile de 

practică, sintetizează rezultatele și redactează referatele ce 
vor fi prezentate în apropiatele sesiuni de comunicări sau 

dezbătute în cadrul cercurilor.
In dorința de a împărtăși cititorilor cîteva dintre rezul

tatele obținute de cercurile științifice studențești experiența 
dobîndită de aceste colective de muncă în cultivarea pasiunii 
de cercetare, în colaborarea dintre cercetarea științifică a 
cadrelor didactice și cea a studenților, în rezolvarea unor 
probleme concrete ale economiei și tehnicii, am inițiat o serie 

de discuții cu unii conducători de institute, șefi de catedre, con
ducători de laboratoare, cadre ale organizațiilor U.T.M. șl 
asociațiilor studenților, studenți, ingineri și alți specialiști în 
producție, cerîndu-lc să ne vorbească despre rolul și locul 
cercurilor științifice în viața noastră universitară.

în numărul de astăzi publicăm relatările făcute ziarului 
nostru de prorectorul cu activitatea științifică al Institutului 
agronomic și unul dintre studenții Institutului rolitehnic 
din Iași:

Profesori-studenți — 
cola bor are rodnică

După cum se știe în Insti
tutele de învățămînt su
perior, activitatea de 

cercetare științifică se desfă
șoară pe două planuri : acti
vitatea de cercetare â cadre
lor didactice pe de o parte 
iar pe de altă parte activita
tea din cadrul cercurilor știin

Membrii postului utemist de 
control din secția motoare 
de la Uzinele „23 August" 
au întreprins un raid-an- 
chclă privind buna organi
zare a muncii. S-au oprit mai 
mult la mașina lui Gheorghe 
Trandafir. El este un bun or
ganizator al locuiui de mun
că, și experiența sa merită 
să lie cunoscută și de alți ti

neri.

Foto : N. STELORIAN

M A Ț 9 I
prezentat miercuri seara un 
spectacol cu opera „Aida" la 
care și-a dat concursul teno
rul Tony Poncet, de la Opera 
Mare din Paris, care a inter
pretat rolul lui Radames.

• Teatrul „C. Nottara" a 
prezentat miercuri seara pre
miera piesei „Carieră pe 
Broadway" de James Lee, în 
traducerea lui Alf Adania.

*i

Motiv de Inspirație, in noul aartler al orașului Bîrlad. 
Foto i FLORIN ȚAGA

PF UN MIC ȘANTIFR
Pînă nu de mult, în fața pie- 

ții din Hunedoara era un te
ren viran, care dădea un as
pect neplăcut acestui colț al o- 
rașului. Pe acest teren, elevii 
anului I, din cadrul Grupului 
școlar siderurgic din Hunedoa
ra, au deschis un mic șantier 
al muncii patriotice. în fieca
re zi, brigăzile muncii patrio
tice îșl dădeau întîlnire pe a- 

țifică studențești.
Personal, consider că între 

aceste două forme de cerce
tare științifică trebuie să se 
stabilească un necesar și fi
resc raport de subordonare. 
In cadrul cercurilor științifice 
studențești, cadrele didactice, 
în calitate de conducători

Tudor (ambele serii) — ci
nemascop : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30); București (9,30; 13; 
16,30 ; 20) ; Excelsior (9 ; 12,30 ; 
16; 19.30). Mina von Barnhelm: 
Republica (9,45; 12; 14,15:
16,30; 18,45; 21); Festival (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); Gri- 
vița (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21); Ah, acest tineret : Carpați 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
Feroviar (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21); Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30); Modern (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). A 
dispărut o navă : Tineretului 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30);
înfrățirea între popoare (11; 
15,45; 18; 20,15); Bucegi (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15);
Flacăra (11; 15; 17,15; 19,30;
21.30);  Miorița (9,45; 12; 14; 16; 
18.30; 21); Floreasca (10,30; 16; 
18,15; 20,30); Flamura (10; 12; 
14; 16,15; 18.30; 20.45). Jură- 
mîntul soldatului Pooley : Ca- 

cest teren. De fiecare dată, 
după plecarea lor se contura 
tot mai mult un viitor parc, i 
Pînă zilele trecute se și plan- j 
taseră 150 de pomi. Viito- j 
rii siderurgiști și-au propus să ' 
se îngrijească în continuare de 
parcul amenajat de el.

ARON PAnUREANU
elev

științifici, pot verifica experi
mental, împreună cu studen
ții, unele probleme din cadrul 
activității lor de cercetare ști
ințifică. Pentru aceasta este 
însă necesar să se asigure o 
justă orientare a tematicii în
tregii munci științifice din In
stitutele de învățămînt supe
rior. In general, tematica a- 
bordată pînă acum de cadre
le didactice, (șl care se re
flectă bineînțeles în preocu
pările cercurilor științifice 
studențești) era fragmentată.

La institutele agronomice, 
de pildă, nu erau angrenați 
toți factorii în studierea com
plexă integrală a unei proble
me de importanță esențială la 
un moment dat. Cercetările 
erau divizate, ceea ce nu per
mitea Să se tragă concluziile 
practice necesare.

La Iași s-au depus șl se de
pun încă eforturi pentru îmbu
nătățirea tematicii muncii de 
cercetare științifică din agri
cultură prin angrenarea tutu
ror factorilor (agronomi, geo
logi, chimiști etc.) în studierea 
multilaterală a principalelor 
probleme ale producției agri
cole.

Acest lucru se realizează 
sub îndrumarea Filialei din lo
calitate a Academiei R.P.R., 
care a șl stabilit problemele 
mari ce vor fi abordate în 
munca științifică a cadrelor 
didactice și cercetătorilor. 
Faptul acesta a ajutat și la îm

CINEMATOGRAFE
pltol (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30);  Tomis (10; 12; 15; 17;
19; 21); Melodia (10; 12; 15; 17; 
19; 21); Trei plus două — ci
nemascop : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Val
sul nemuritor: Central (10; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30);

Lira (15; 17; 19; 21); Cultural 
(15; 17; 19; 21). Mi-am cumpă
rat un tată — cinemascop : 
Lumina (de la 10—14 în con
tinuare ; 16; 18.15; 20,30); Arta 
(16; 18,15; 20,30); Electra: U- 
nion (14.30; 16,45; 19; 21,15).
Program special pentru copii : 
Doina (ora 10). Taxiul morții : 

încheierea lucrărilor l 
sesiunii științifice 

consacrate prof. dr. 
Ion CantaGuzino

Miercuri seara s-au încheiat 
lucrările sesiunii științifice 
comemorative, organizată cu 
prilejul centenarului nașterii 
savantului prof. dr. Ion Canta- 
cuzino.

în cadrul sesiunii au fost 
prezentate peste 81) de comu
nicări științifice de specialita- | 
te privind cele mai variate 
domenii ale microbiologici, 
parazitologiei, cpidemiologiei 
și virusologiei. Ele au scos în 
evidență contribuția adusă de 
cercetătorii Institutului „I. 
Cantacuzino", ai altor institu
te științifice, precum și de cel 
din rețeaua medico-sanitară 
din țară la studiul bolilor 
transmisibile și de combatere 
a acestora, la îmbunătățirea 
continuă a mijloacelor de 
diagnostic.

Au fost dezbătute și unele 
probleme fundamentale de 
interes teoretic privind mlcro- 
biologia și imunitatea.

Au prezentat, de asemenea, 
comunicări, invitați de peste 
hotare.

în cuvîntul de închidere 
prof. dr. Ion Mesrobeanu, di
rectorul Institutului, a relevat 
printre altele că opera multi
laterală a savantului prof. dr. 
Ion Cantacuzino a fost conti
nuată și dezvoltată cu deose
bită vigoare o dată cu instau
rarea în țara noastră a regi
mului democrat-popular. In
stitutul ce-i poartă numele a 
ținut în permanență pasul 
contemporaneității științifice, 
iar rezultatele microbiologilor 
din țara noastră sînt apreciate 
șl peste hotare, contribuind la 
creșterea prestigiului științei 
medicale romînești șl Ia con
tinua îmbunătățire a ocrotirii 

I sănătății publice.

i (Agerpres)

bunătățirea apreciabilă a te
maticii cercurilor științifice 
studențești unde vor fi adîn- 
cite, în special pe cale expe
rimentală, unele aspecte ale 
problemelor cuprinse în pla
nurile de muncă științifică ale 
cadrelor didactice.

Este interesant astfel de a- 
mintit din acest punct de ve
dere, cîteva dintre temele 
cercurilor științifice studen
țești edificatoare pentru obiec
tivele și direcțiile muncii 
științifice desfășurate în In
stitutul Agronomic din Iași.

Cercul de pedologie, (con
ducător științific profesor dr. 
N. Bucur) se va ocupa de 
„Salinizarea secundară a so
lurilor din depresiunea Jijia- 
Bahlui” ca și de „Studiul 
solurilor pe pante cultivate și 
variația morfologică a soluri
lor de pe pante".

în felul acesta, sperăm să 
se aducă o contribuție de 
seamă la elaborarea măguri
lor necesare pentru sporirea 
producției agricole de pe- te
renurile salinizate și erodate. 
Avînd în vedere că în regiu
nea Iași se extinde mereu cul
tura legumelor, în special a 
celor bogate în proteine, cer

Lucrarea de diplomă — 
rezultat al activității 
din cadrul cercului

Am început să activez tn 
cercurile științifice studen
țești încă din anul II de fa

cultate, cînd eram de acum edifi
cată asupra problemelor mari din 
specialitatea pe care mi-am ales-o. 
In cadrul cercurilor studențești 
mi-am dezvoltat pasiunea pen
tru munca de cercetare știin
țifică și roadele activității 
desfășurate le culeg și acum, cu 
prilejul elaborării lucrării de di
plomă, care va reprezenta, în fond, 
o generalizare teoretică bazată pe 
aprofundarea practică a lucrărilor 
efectuate în cercurile știinfifice.

In anul II de studiu am parti
cipat la tratarea temei : „Utiliza
rea fibrelor de bumbac Achmuni 
în firul de bumbac". Rezultatele 
bune obținute cu acest prilej m-au 
determinat ca în anii III și IV de 
facultate să particip la activitățile 
a j cercuri științifice în cadrul 
cărora m-am preocupat de tratarea 
unor teme de electrotehnică, fila
tură și economie de ramură. Ast
fel, tratarea temei economice : 
„Modernizarea la întreprinderea 
„Textila roșie' din Iași mi-a des
chis calea pentru abordarea în 
anul V a unei teme de mai strictă

Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) ; Cultural (10,30; 12,30).
Imagini din Grecia ; Cearta ; 
Baricada vie ; în țara caniba
lilor : Timpuri noi (de Ia 10— 
21 în continuare). Cucerirea 
Everestului : Giulești (10,30; 
12.30; 16,30; 18,30; 20,30). Ila- 
rakiri — cinemascop : Dacia 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18-,30; 21);
Luceafărul (15,30; 18; 20,30).
Printre oameni buni : Buzești 
(16; 18,15; 20,30); Pacea (16; 
18; 20). Vară și fum — cine
mascop : Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Babette pleacă la răz
boi — cinemascop : Unirea (16; 
18,15; 20,30). Codin : Munca 
(15; 17; 19; 21). La vîrsta dra
gostei : Vitan (15; 17; 19;
20,45); Popular (16; 18,15;
20,30).  Contele de Monte Cris
to (ambele serii) — cinema
scop : Moșilor (15,30; 19.30). 
Ucigașul plătit — cinemascop: 
Viitorul (15; 17; 19; 21). Focuri

Liliana Georgescu șl Dan 
Săveanu, doi dintre cel mal 
tineri patinatori al clubului 

Dinamo București

cul de fitotehnie (condus de 
prof. Canțăr Filip) și-a propus 
să studieze metodele de spori
re a producției la mazăre șl 
linte. Folosirea largă a insecti
cidelor și icrbicidelor, a ridi
cat și problema studierii in
fluenței lor asupra solurilor șl 
plantelor. De aceea cercul, de 
agrochimie (conducător prof. 
C. Pintea) șl-a propus, printre 
altele să cerceteze influența 
ierbicidelor și insecticidelor 
asupra germinării seminței.

Legînd astfel activitate 
cercurilor științifice studen
țești de activitatea de cerce
tare științifică a cadrelor di
dactice, am reușit să asigu
răm o mal bună organizare a 
muncii de cercetare științifică, 
o îndrumare permanentă șl e- 
ficlentă a celor peste 380 de 
studenți din cercurile științifi
ce de către cadrele didactice 
angrenate și ele direct în des
fășurarea cu succes a cerce
tărilor respective.

Prof. dr. MIHAI ItAVĂR’Ț 
Prorector al Institutului 

agronomic — Iași

specialitate și anume: „Eficiența 
economică a reutilării unei țesă
torii de bumbac".

Tenia lucrării mele de diplomă: 
„Justificarea tehnico-cconomică a 
eficienței modernizării unei între
prinderi integrale de bumbac" re
prezintă, în fond, ridicarea la un 
nivel superior de generalizare și 
totodată de aprofundare a cerce
tărilor desfășurate pînă în prezent 
în cadrul cercurilor științifice.

Cu prilejul elaborării lucrării 
efectuate în anul V, am studiat 
felurile în care diferiți autori tra
tează această problemă, mi-am dat 
seama de indicatorii care reflectă 
cele mai eficiente metode precum 
și de metodologia de calcul a •- 
ficienței.

Tot cu acel prilej am aprofun
dat o serie de probleme de con
tabilitate, preț de cost, statistică 
care îmi sînt acum deosebit de 
utile în elaborarea lucrării de 
diplomă pe care personal o con
sider rodul întregii activități stu
dențești de cercetare științifică.

ANGELA UNGUREANU
Studentă, anul VI 

Facultatea de Industrie Ușoară 
Institutul politehnic — Iași

L LV t DECEMBRIE

„LUM CADOURILOR ‘

în munți : Cosmos (16; 18; 20). 
Oameni de afaceri : Colentina 
(16; 18,15; 20,30). Rocco și fra
ții săi (ambele serii) : Progre
sul (15,30; 19). Cel mai mare 
spectacol : Drumul Serii (15; 
17,45; 20,30). Bate toba — ci
nemascop : Ferentari (16; 
18,15; 20,30). Ultimul tren din 
Gun Hill : Cotrocenl (15; 17; 
19; 21).

Televiziune
JOI, 28 NOIEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii ; 
19,10: Filmul „Căpitanul lagu
nei albastre” ; 20,20: Transmi
siune de la Institutul de fizică 
atomică al Academiei Republi
cii Populare Romîne (V) ; Be- 
tatronul. 20,40 : Agenda muzi
cală. In încheiere : Poșta tele
viziunii, buletin de știri, bule
tin meteorologie.

PE SCURT • Pff SCURT «
• A luai sflrșit 

competifia masculină 
de baschet, dotată cu 
„Cupa Steaua**.  In ui*  
Urnele focuri, Rapid 
a Învins cu 68 — 
61 pa Știința, iar 
Steaua a dispus cu 
68—54 de Dinamo.

• Ziarul „Przeqlad 
Sporiowy". care apare 
la Varșovia, publică 
un bilanț detaliat al 
rezultatelor obținute

• Opera de stat din Cluj a

sportivii din dife- 
rite țări la campiona
tele mondiale, desfă
șurata în anul preo- 
limpic. în clasamentul 
alcătuit pe baza meda
liilor de aur, argint și 
bronz, cucerite la aces
te campionate, sporti
vii din R. P, Romînă 
ocupă locul 5 în lume 
cu 6 medalii de aur, 7 
de argint și 2 de 
bronz, cîștigate la ca- 
iac-canoe, tenis de 
masă și lupte clasice.

Potrivit punctajului 
olimpic, R. P. Romînfi 
se află pe locul 8 îna
intea echipelor Fran
ței și Japoniei.

• Echipa Dlnamo 
Moscova a cucerit 
pentru a 10-a oară tit
lul de campioană da 
fotbal a U.R.S.S.

• Federația Interna
țională de fotbal a În
ceput să primească în
scrierile de participară 
la cel de-al 8-lea cam
pionat mondial de fot
bal. al cărui turneu fi
nal va avea loc în An
glia In 1966. Pînă în 
prezent mu înscris a- 

î
chips din Olanda, Iu
goslavia, Austria, R.P. 
Polonă, Turcia, Mexic, 
Etiopia, Franța, Argen
tina, Grecia, Suedia, 
R. S. Cehoslovacă șl 
R. D. Germană, Ter
menul de înscriere ex
piră la 15 decembrie 
1963.

Pentru stabilirea 
grupelor din turneul 
preliminar, în zilele de 
30 și 31 ianuarie va 
avea loc la Zurich o 
reuniune a biroului 
F.I.F.A.

Tot din Ziirich sa 
anunță că s-a aprobat 
cererea federației bra
ziliene de fotbal de a 
organiza în 1964 un 
turneu jubiliar. La a- 
cest turneu au fost In

Masele plastice - materie primă 
cu largi întrebuințări

(Urmare din pag. I) 

sebi, cu defecte. Firește, fabri
cația unor produse noi din ma
teriale plastice a ridicat o se
rie de probleme dificile. Pînă 
la stăpînirea deplină a proce
selor tehnologice de către co
lectivele întreprinderilor res
pective a trebuit să treacă un 
timp și aceasta explică intr-o 
măsură de ce s-au livrat uneori 
și produse de calitate necores
punzătoare. Tot atît de adevă
rat este însă că s-a lucrat ade
sea după norme nefundamenta
te științific, iar atunci cînd 
s-au stabilit pe o bază științi
fică ele n-au fost întotdeauna 
respectate cu rigurozitate. Prin
cipala măsură care s-a luat 
pentru înlăturarea unor aseme
nea deficiențe a fost ridicarea 
calificării profesionale a colec
tivelor de muncitori. în toate 
fabricile au luat astfel ființă 
cursuri de ridicare a califică
rii, s-au ținut conferințe teh
nice etc. Pe de altă parte, Di
recția noastră tehnică și-a pro
pus să ajute mai mult colec
tivele întreprinderilor tutelate 
in întocmirea tehnologiei și 
stabilirea unor norme științifi
ce. Nu trebuie uitat că pentru 
a determina extinderea utili
zării maselor plastice problema 
calității lor poate fi un argu
ment important care să mili
teze în acest sens.

O problemă deosebit de im

grtjnnltî Pr<*:,sC

vitate pină în prezent 
echipele U.R.S.S. An
gliei și Spaniei.

• Astăzi la Torino 
echipele selecționata 
de fotbal ale R.P. Ro~ 
mine șl Danemarcei se 
Intllnesc In cel de al 
treilea meci din cadrul 
preliminariilor turneu- 
lui olimpic. Jocul va 
Începe la ora 15.30 
(ora București) și se va 
disputa pe stadionul 
,,Filadclfia“ cu o capa- 
titate de 30 000 locuri.

La Torino de două 
zile plouă și terenul 
de joc cu toate că a 
fost acoperit cu o pre
lată, a avui de suferit. 
Fotbaliștii noștri au 
făcut in ultimele zile 
două antrenamente de 
acomodare. Antrenorii 
echipei Silviu Ploiaș- 
teanu și Gh. Ola au 
alcătuit următoarea e- 
chipă : Mîndru, Popa, 
Caricaș, Grcavu, Petru 
Emil, Koszka, Pîrcalnb, 
Sasu, Voinea, Con
stantin, Creiniceanu.

In caz că meciul 
va Încheia la egalita
te se vor disputa pre
lungiri. Dacă și după 
prelungiri scorul va ii 
toi egal, atunci se va 
proceda la tragerea la 
sorți.

(Agerpres)

portantă, care poate Impulsio
na introducerea maselor plas
tice în industrie se referă la 
pregătirea cadrelor de specia
liști care să cunoască temeinic 
aceste materiale, să se ocupe 
de folosirea lor în toate dome
niile industriei noastre. într-un 
articol publicat In „Scînteia 
tineretului" cu un timp în ur
mă și semnat de o ingineră din 
Brașov se amintea pe bună 
dreptate acest lucru. El este, 
s-ar putea spune, simțit de fie
care întreprindere în parte. 
Mai mult, se impune ca aseme
nea probleme să fie luate și în 
discuția Ministerului Invăță- 
mîntului, pentru ca formarea 
cadrelor de specialiști în acest 
domeniu îndeosebi să înceapă 
incă din învățăniîntul tehnic 
mediu și superior.

Firește, prin însăși noutatea 
teniei, în discuții se pot face 
încă multe propuneri, se pot ri
dica și o serie de alte probleme. 
Important este, după, părerea 
mea, să se unească mai mult 
decît pină acum eforturile celor 
care produc masele plastice cu 
ale beneficiarilor, ale oameni
lor de știință valoroși pe care-i 
avem, pentru ca posibilitățile 
mari ale țării noastre în aceas
tă privință și avantajele oferite 
de utilizarea maselor plastice 
să fie fructificate mai repede 
și mai din plin, pentru trans
punerea în fapt a Directivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R.



Semnarea

UE PESTE HOTARE
de colaborare

Sesiunea O. IM. U.
Adunarea generala omagiata memoria lui 1.1 Kennedy

NEW YORK. — In continua
rea ședinței de marți după- 
amiază a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată memoriei 
fostului președinte al S.U.A., 
John Kennedy, au mai luat cu
vîntul reprezentanții a nume
roase țări.

Oamenii sovietici, a declarat 
reprezentantul Uniunii Sovieti
ce, N. T. Fedorenko, împărtă
șesc durerea poporului ameri
can în legătură cu pierderea 
grea suferită.

Delegația sovietică, „își ex
primă speranța că eforturile 
spre reglementarea pașnică a 
problemelor, spre slăbirea în
cordării internaționale și sta
tornicirii colaborării sovieto- 
americane, a căror expresie, 
între altele, a fost încheierea 
Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară, pe 
care îl aprecia la înalt nivel 
președintele Kennedy, dispărut 
în împrejurări atît de tragice, 
vor fi continuate și aici la 
O.N.U., și în afara incintei or
ganizației noastre. Acesta 
ii cel mai bun monument 
chinat președintelui John 
Kennedy.

Au luat, de asemenea, cuvîn
tul Salah El-Din Tarazi (Siria), 
Adnan Kural (Turcia), Zenon 
Rossides (Cipru), Hassan Nur 
Elmi (Somalia), Mongi Slim, 
ministrul de externe al Tuni-

va 
în-

F.

siei, Milko Tarabanov (R.P. 
Bulgaria), Patrick Dean (Marea 
Britanie), ~ ~.............. ..
merun) 
ca).

Adlai 
lanțul 
pentru 
tc și omagiile aduse memoriei 
defunctului președinte. El a 
declarat că președintele John
son va urmări in domeniul po
liticii externe aceleași obiecti
ve ca cele ale președintelui 
Kennedy, în vederea soluționă
rii pașnice a problemelor prin 
tratative desiășurate cu perse
verență și răbdare. El a arătat 
că noul președinte i-a dat in
strucțiuni să proclame sprijinul 
său „în favoarea oricărei acți
uni practice de natură să spo
rească 
apăra 
țărilor 
într-o
care să se poată întreține sin
gure. Președintele Johnson, a 
continuat delegatul american, 
este hotărit să nu lase să se 
irosească atmosfera mai bună 
creată in ultimele cîteva luni. 
Această atmosferă trebuie dim
potrivă să se îmbunătățească 
în continuare. In acest spirit, 
a spus Stevenson, nu vom șo
văi pe calea aspră spre pace".

Benoit Blindzi {Ca- 
Achkar Narof (Guine-

Stevenson,
S.U.A., a

reprezen- 
mulțumit 

condoleartțele exprima-

capacitatea O.N.U. de a 
pacea și de ajutorare a 

noi pentru a ajunge 
etapă de dezvoltare in

i

Lucrările de Securitate

Ședința Congresului S. U. J.
Cuvântarea

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — La 27 noiembrie, pre
ședintele S.U.A., Lyndon John
son, a rostit o cuvîntare în 
fața celor două Camere ale 
Congresului american.

Johnson a adus un omagiu 
defunctului președinte Ken
nedy, pe care l-a calificat 
drept un mare conducător. El 
a exprimat durerea poporului 
american în fața pierderii fos
tului președinte „doborît de 
fapta cea mai mîrșavă a vre
mii noastre". „Nu găsim cu
vinte destul de triste pentru a 
exprima această pierdere".

L. Johnson a anunțat inten
ția Statelor Unite de a urma 
și pe viitor calea inițiată de 
John Kennedy.

In continuare, președintele 
S.U.A. a expus poziția admi
nistrației americane într-o se
rie de probleme de politică ex
ternă și internă. „Nu ne vom 
opri nici un moment în urmă
rirea păcii: vom fi plini de re
surse în găsirea domeniilor în 
care se poate realiza un acord, 
chiar și cu cei cu care avem 
divergențe". In același timp, L. 
Johnson a declarat că Statele 
Unite „își vor îndeplini obli
gațiile de la Vietnamul de sud 
pînă în Berlinul occidental".

„In această eră, în care nu

Ancheta

președintelui Lyndon Johnson
pot exista nici un fel de în- 
frînți în timp de pace, și nici 
un fel de învingători în timp 
de război, trebuie să recunoaș
tem obligația de a face ca 
forța națională să fie egalată 
de moderația națională — tre
buie să fim pregătiți în ace
lași timp atît pentru confrun
tarea puterii cit și pentru li
mitarea ei".

Președintele Johnson a rea
firmat obligația S.U.A. de a 
sprijini Organizația Națiunilor 
Unite. El a declarat că Statele 
Unite își vor îndeplini întoc
mai obligațiile față de aliații 
săi, vor menține o „putere mi
litară neîntrecută", vor lărgi 
comerțul exterior, vor sprijini 
programul cunoscut sub denu
mirea „Alianța pentru pro
gres".

Johnson a spus că nimic nu 
poate cinsti mai elocvent me
moria fostului președinte Ken
nedy decît adoptarea de către 
Congresul S.U.A. în timpul cel 
mai scurt a legii cu privire la 
drepturile cetățenești pentru 
care a luptat Kennedy. „Noi 
am discutat timp destul de 
îndelungat în țara noastră 
despre drepturi egale, a spus 
el. Noi am vorbit despre a- 
ceasta timp de 100 de ani sau 
mai mult. Acum însă a venit 
vremea de a scrie capitolul

următor și de a-1 include în 
codul de legi".

Vă chem din nou, a decla
rat el, să adoptați legea cu 
privire la drepturile civile 
pentru a putea înainta în ope
ra de lichidare în S.U.A. 
a tuturor rămășițelor de dis
criminare și asuprire de- 
curgînd din deosebirea de rasă 
sau de culoare.

A doua problemă urgentă 
în domeniul politicii interne, 
a spus președintele în conti
nuare, este adoptarea cit mai 
grabnică de către Congresul 
S.U.A. a legii cu privire la 
reducerea impozitelor al cărui 
proiect a fost prezentat Con
gresului de administrația Ken
nedy. El a arătat că unul din 
obiectivele acestei legi este de 
a pune Statele Unite la adă
post de o recesiune economi
că. In același timp, președin
tele a cerut Congresului să a- 
dopte și celelalte proiecte de 
legi care se află în discuția 
sa.

L. Johnson a cerut membri
lor Congresului S.U.A. să-i 
acorde ajutor în activitatea 
sa. „Nădăjduiesc, a spus el, că 
tragedia acestor zile cumplite 
ne va uni. Să declarăm aici 
în mod solemn că viața și 
moartea lui John Fitzgerald 
Kennedy nu au fost zadar
nice".

i

întrevederi

In Washington
WASHINGTON — După o 

întrevedere cu Dean Rusk, se
cretarul de Stat al S.U.A., A.I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat ziariștilor 
— după cum relatează TASS — 
că au fost discutate probleme 
care au făcut în repetate rîn- 
duri obiectul convorbirilor 
dintre reprezentanții U.R.S.S. 
și S.U.A. „Am discutat pro
bleme ale situației internațio
nale, în special problema de
zarmării. Am încercat să gă
sim căi de a obține un progres 
în problema dezarmării. Am 
găsit forme pentru 
rea tratativelor în 
dezarmării”.

La întrebarea dacă 
întrevederii cu Rusk au fost 
discutate și probleme euro
pene, A. I. Mikoian a răspuns 
afirmativ.

*
WASHINGTON. — După 

cum anunță agenția TASS, 
A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a avut la 
Washington o întrevedere cu 
Douglas Home, primul mini
stru al Angliei. în timpul con
vorbirii, care a durat peste o 
oră și jumătate, au fost abor
date probleme de interes co
mun.

continua- 
domeniul

în timpul

privind asasinarea

SOFIA 27. — Coresponden
tul Agerpres transmite : La 
Sofia a fost semnat planul de 
colaborare științifică pe anii 
1964—1965 între Academia 
R.P. Romîne și Academia bul
gară de științe.

Din partea romînă planul a

fost semnat de acad. Cristofor 
Simionescu, membru al Prezi
diului Academiei R.P.R., iar 
din partea bulgară de Liubo- 
mir Ilicv, secretar științific 
principal al Academiei bulga
re de științe, membru cores
pondent al Academiei.

Sesiunea F. A. O.
ROMA. — La 26 noiembrie 

au început la Roma, dezbateri
le pe comisii în cadrul celei 
de-a 12-a sesiuni a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru a- 
limentație și agricultură 
(F.A.O.)

Luînd cuvintul în cadrul co
misiei pentru problemele eco
nomice și sociale, care exami
nează problema situației ali
mentare actuale și sarcinile ce 
decurg pentru această organi
zație în viitorii ani, directorul 
general al F.A.O., B.R. Sen, a 
făcut un scurt bilanț al actua
lei dezvoltări generale a agri
culturii. Din partea R.P. Ro
mîne la aceste dezbateri a luat 
cuvîntul Eugen Alexe, vice
președinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, conducă
torul delegației, care a vorbit

pe larg despre rezultatele obți
nute în agricultura țării noas
tre. El a subliniat că experien
ța dobîndită de agricultura 
tării noastre și locul pe care-1 
ocupă acest sector în cadrul 
dezvoltării generale a întregii 
economii naționale ar putea fi 
utilă eforturilor pe care le fac 
și alte țări în crearea unei a- 
griculturi moderne.

★
La 26 noiembrie conducăto

rul delegației R.P. Romîne la 
lucrările celei de-a 12-a sesi
uni a Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și a- 
gncultură (F.A.O.) a organizat 
o degustare de vinuri romî- 
nești. Au fost prezentate cu a- 
ceastă ocazie 16 sorturi din 
cele mai renumite vinuri ro- 
mînești.

Declarațiile ministrului 
de externe britanic

NEW YORK 27 (Agerpres). 
La ora 11 (ora locală) au înce
put la New York lucrările 
Consiliului de Securitate con
vocat la cererea unui grup de 
state africane în vederea a- 
doptării unor măsuri supli
mentare împotriva guvernului 
rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane.

Descliizînd ședința, Patrick 
Dean (Anglia), președintele pe 
luna noiembrie a Consiliului 
de Securitate, a exprimat con
doleanțe familiei Kennedy și 
reprezentantului S.U.A. in 
Consiliul de securitate în le
gătură cu moartea tragică a 
fostului președinte al Statelor 
Unite ale America.

NEW YORK. — Secretaria
tul O.N.U. a difuzat în rîndul 
delegațiilor o listă cuprinzind

măsurile pe care un număr de 
90 de țări le-au luat ca sanc
țiune împotriva continuării 
politicii de apartheid de către 
guvernul R. S. Africane. Lista 
arată că, conform rezoluției A- 
dunării Generale din 1961, un 
număr de 63 de țări au rupt 
toate relațiile cu R.S.A.; acea
stă măsură include retragerea 
reprezentanțelor diplomatice, 
interzicerea importului de 
mărfuri din Africa de sud, în
chiderea porturilor și aeropor
turilor pentru vasele și avioa
nele sud-africane

Cele 63 de țări, plus alte 27, 
au impus și restricții asupra 
vînzării de arme Africii de 
sud. Cîteva state, printre care 
S.U.A. și Marea Britanie, au 
menținut, însă, unele rezerve 
în legătură cu vînzarea de 

arme.

lui J. F. Kennedy

Succese ale patrioților
în Guineea portugheza

CONAKRY — După termi
narea sezonului ploios, colo
nialiștii portughezi și-au re
luat acțiunile militare împo
triva patrioților din Guineea 
portugheză. Primind întăriri, 
trupele coloniale concentrate 
în principalul centru admini
strativ, Bissau, încearcă să re
stabilească legătura cu alte 
garnizoane înconjurate de de
tașamente de insurgenți. Po
trivit unui comunicat dat pu
blicității de conducerea Parti
dului african de luptă pentru 
independența Guineei portu
gheze și a Insulelor Capului 
Verde, toate acțiunile trupelor 
portugheze întîmpină rezi
stența îndîrjită a patrioților.

în comunicat se arată că o 
coloană de autocamioane și 
jeep-uri portugheze a fost ata
cată de partizani pe șoseaua 
dintre Bambadința și Itole, su
ferind mari pierderi.

Patru nave portugheze, care 
au încercat să debarce trupe 
într-o serie de puncte de pe 
fluviul Corubal, au fost nevoite 
să se retragă din cauza atacu
rilor insurgenților.

Un alt detașament portughez 
de desant, debarcat de pe nave 
în regiunea Fulakunda, a fost 
atacat de partizani. Din cauza 
marilor pierderi în oameni, de
tașamentul a fost nevoit să 
înapoieze la Bissau.

DALLAS. — Agenția U.P.I. 
anunță că poliția din Dallas a 
predat F.B.I.-ului toate pro
bele împotriva presupusului 
asasin al președintelui Ken
nedy, Lee Oswald, ca urmare 
a ordinelor directe date in a- 
cest sens de președintele Lyn
don Johnson.

La cererea văduvei lui Os
wald, F.B.I.-ul a dispus să fie 
pusă sub protecția unei gărzi 
speciale deoarece se simțea 
amenințată. Văduva, Marina 
Oswald, a respins oferta fă
cută de poliția din Dallas de a 
fi păzită de agenți locali.

★
NEW YORK. — Agenția 

Associated Press relatează că 
Eugene Lee. fost maior în ar
mata americană, în prezent 
pensionar, a primit din Dallas 
o scrisoare scrisă înainte de 
asasinarea președintelui Ken
nedy, în care se exprima neli
niștea pentru atmosfera crea
tă în acest oraș și față de 
soarta care îl așteaptă pe 

: o 
sînt 

orice", se spune 
„Peste tot în oraș 
placarde care îl

oraș și față 
îl așteaptă 

Kennedy. „El este urît de 
serie de extremiști care s 
în stare de 
în scrisoare, 
sînt afișate

califică pe președinte drept 
trădător. Consider că Kennedy 
se află într-un pericol mai 
mare aici decît atunci cînd a 
vizitat Europa".

★
NEW YORK. — Agenția 

Associated Press transmite că 
o oficialitate a Associăției na
ționale a pușcașilor din S.U.A.. 
Leonard Davis, a arătat că 
deși, după părerea sa, în a- 
proximativ cinci secunde se 
pot trage trei focuri cu tipul 
de pușcă cu care se pretinde 
că a fost ucis președintele 
Kennedy, asemenea focuri ra
pide și precise par să fi avut 
nevoie de „un trăgător cu a- 
devărat expert, ceea ce Os
walt nu părea a fi“ din cele 
cunoscute din activitatea sa în 
infanteria marină. Se subli
niază, adaugă Associated 
Press, că asasinul a fost ne
voit să tragă de sus în jos, 
ceea ce este mai greu decît o 
tragere orizontală.

★
VIENA 27 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela

tează că un grup de zia
riști austrieci s-a adresat 
lui Hubert Hammerer, cam-

a! Aus- 
întreba- 
atinsă o

pion olimpic de tir 
triei, cu următoarea 
re: este posibil să fie 
persoană care se află într-un 
vehicul deplasîndu-se cu o vi
teză de 10—15 km pe oră, la 
o distanță de 180 metri, de trei 
gloanțe de pușcă cu lunetă în
tr-un răstimp de cinci secun
de ? Hammerer a răspuns: 
Este puțin probabil ca cele 
trei gloanțe trase de o pușcă 
cu lunetă — ca cea folosită de 
asasinul prezumtiv al preșe
dintelui Kennedy — să-și a- 
tingă ținta în interval de cinei 
secunde, mai ales atunci cînd 
este vorba de o pușcă a cărei 
reîncărcare presupune o pier
dere de timp; în plus, luneta 
antrenează o pierdere de timp 
supilimentară la cea de-a doua 
și a treia tragere, pentru că 
trebuie să se ochească din 
nou. După părerea lui Hamme
rer, un trăgător plasat în con
dițiile indicate mai sus ar pu
tea atinge ținta maximum de 
două ori. Dacă însă cele 
gloanțe ating ținta lor în 
terval de cinci secunde, a 
clarat Hammerer, trebuie 
se admită că ele au fost trase 
de doi sau mai mulți trăgători.

trei 
în
de

să

★

WASHINGTON. - După o 
întrevedere avută cu repre
zentanții țărilor latino-ameri- 
cane participante la progra
mul „Alianței pentru progres", 
președintele Johnson a decla
rat, într-o emisiune televizată, 
că viitorul țărilor latino-ame- 
ricane constituie o preocupare 
deosebită pentru S.U.A. și că 
el va duce mai departe progra
mul „Alianței pentru progres" 
elaborat de fostul președinte 
Kennedy.

★
WASHINGTON. - După în

trevederea de la Casa Albă 
cu președintele Johnson, can
celarul R. F. Germane, Erhard, 
a declarat 
Washington 
cială peste

că va 
intr-o 
cîteva

♦
PARIS. — După o ședință a 

Consiliului de Miniștri al Fran
ței, s-a anunțat că președintele 
de Gaulle va face o vizită ofi
cială in S.U.A. Ministrul In
formațiilor, Alain Peyrefitte, a 
făcut cunoscut că data acestei 
vizite va fi stabilită ulterior 
pe cale diplomatică.

I

LONDRA — Luînd cuvîntul 
la Asociația ziariștilor străini 
de la Londra, ministrul aface
rilor externe al Angliei, R. 
Butler, a declarat că Anglia 
intenționează să-și mențină 
armamentul nuclear. El a ară
tat că țara sa este gata să 
participe la tratative privind 
forțele nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O., însă își rezervă 
dreptul de a decide în această 
problemă la încheierea defini
tivă a tratativelor.

In acest discurs, Butler a 
menționat „trei domenii de a-

corduri posibile cu Uniunea 
Sovietică”. In primul rînd, am
plasarea posturilor de observa
tori pe teritoriile țărilor 
N.A.T.O. și ale țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via; în al doilea rind, acordul 
cu privire la oprirea răspîndi- 
rii armei nucleare ; în al trei
lea rînd, acordul cu privire la 
neagresiune între țări.

Butler a declarat, în conti
nuare, că Anglia nu intențio
nează să ader® pentru moment 
la Piața comună.

REZULTATELE PARȚIALE ALE ALEGERILOR 
DIN COREEA DE SUD

se

Insula Maur ic iu revendică

independența
PORT-LOUIS. — La Port-Louis, 

capitala insulei Mauriciu. au avut 
loc incidente între forțele poliție
nești și un grup de demonstranți, 
membri și simpatizanți ai Partidu
lui maurician din această insulă, 
care se pronunță pentru acordarea 
imediată a independenței.

Poliția a folosit gazele lacrimo
gene pentru a împrăștia mulțimea 
strinsă în fața clădirii guverna
mentale. Un polițist a fost rănit.

Demonstrația a fost organizată 
prilejul convocării Consiliului 
gislativ in vederea aprobării celei 
de-a doua etape a planului de ins
pirație engleză cu privire la viito
rul constituțional al acestei insule, 
dat publicității in iulie 1961. Planul 
prevede două etape în acordarea 
independenței acestei insule, în 
decursul cărora drepturile acestui 
popor continuă să fie știrbite.

cu 
le-

Comentarii ale presei americane

Ziarul „NEW YORK 
TIMES" a publicat sub 
semnătura lui James 

Reston un articol intitulat 
„Răzvrătire împotriva legali
tății" în care se spune printre 
altele :

Președintele Curții Supreme, 
a Statelor Unite a rostit la 25 
noiembrie o cuvîntare în Con
gres consacrată memoriei pre
ședintelui asasinat, în care a 
ridicat problema răspunderii 
ce o poartă anumite organiza
ții pentru atmosfera de ilega
litate existentă în prezent. Se 
știe, a spus el, că aceste acte 
de terorism și asasinate „sînt 
de obicei stimulate de forțele 
urii și întunericului, care în 
prezent aduc descompunere tn 
viața americană".

La Dallas intervine o altă 
scenă: asasinul trage nestin
gherit într-un om cu cătușe 
bănuit de asasinarea președin
telui Kennedy, dar care nu 
și-a recunoscut vinovăția.

Oare depozițiile făcute de 
Lee Harwey Oswald vor fi 
cunoscute numai de poliția din 
Dallas și de Biroul Federal de 
Investigații ? Oare opinia pu
blică nu are dreptul să cunoas

că cele declarate de Oswald și

cele spuse lui Oswald în 
chisoarea din Dallas ?

Nu se poate pune capăt 
chetei asupra evenimentelor 
din Dallas, fără a adinei con
fuzia morală despre care a 
vorbit președintele Curții Su
preme, Warren ?

Poate că numai îndurerarea 
de pe urma acestei grele în
cercări să ajute țara să-și re
capete o imagine mai precisă 
despre felul cum trebuie să 
trăiască un popor liber și civi
lizat".

Sub titlul 
nu a mai 
tul „New 
bune"

în-

an

zia~

★
„O cuvîntare care 
fost rostită",
York Herald Tri-

publică o relatare a 
corespondentului său din Dal
las, în care 
rează conținutul cuvîntării pe 
care John Kennedy urma să o 
rostească în Texas, dar care, 
datorită asasinării fostului pre
ședinte al S.U.A., nu a mai fost 
rostită.

Textul cuvîntării iui Ken
nedy, pregătit și difuzat înain
te de asasinarea lui, cuprinde 
critici serioase la. adresa sena
torului republican Barry Gold
water (Arizona) și a altor re
publicani.

acesta înse-

„In textul cuvîntării — scrie 
„New York Herald Tribune" — 
nu este citat numele senatorului 
Goldwater însă nu încape îndo
ială că președintele intenționa
se să se refere tocmai la sena
torul din Arizona în următorul 
pasaj : „într-o lume cu proble
me complicate și care se dez
voltă necontenit, într-o lume 
plină de încordări și contradic
ții, conducerea americană tre
buie să se ghideze după lumina 
învățăturii și rațiunii. In caz 
contrar, cei care confundă re
torica cu realitatea și dorințele 
cu posibilul vor obține ascen
dența venind cu soluții — în 
aparență rapide și simple — 
pentru fiecare problemă mon
dială".

„Recenta propunere a senato
rului Goldwater de a se conferi 
comandanților americani auto
ritatea privind folosirea arme
lor nucleare din propria lor ini
țiativă a provocat critici vehe
mente din partea liderilor ad
ministrației".

Kennedy intenționa, de ase
menea, să sublinieze — scrie 
„New York Herald Tribune" — 
că în cazul în care ignoranței 
,,i se va permite să prevaleze în 
politica externă, ea va pune în 
primejdie securitatea țării".

reveni la 
vizită ofi- 
săptămini.

SEUL. — Miercuri dimineața, 
la Seul au fost date publicității 
rezultatele parțiale ale alegeri
lor pentru desemnarea celor 
175 de membri ai Adunării Na
ționale din Coreea de sud.

După ce au fost numărate 70 
la sută din totalul voturilor, 
relatează corespondentul agen
ției Associated Press, rezulta
tele au indicat că Partidul re
publican al lui Pak Cijan Hi a 
obținut 69 de locuri în Aduna-

rea Națională, iar în 
districte electorale se 
frunte.

Partidul civil de 
condus de Yun Po Sun, a ob
ținut 23 locuri și conduce în 
afle 3 districte electorale.

Liderii principalului partid de 
opoziție, Partidul democrat, au 
declarat că alegerile pentru 
Adunarea Națională „au fost 
cele mai corupte și mai necins
tite din istoria țării".

alle 1t 
află în

opoziție,
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MOSCOVA. — După cum 

anunță agenția TASS, Ia 27 no
iembrie la Kremlin a fost 
semnat protocolul cu privire 
ia prelungirea cu 20 de ani a 
Tratatului de prietenie, a- 
sistență mutuală și colaborare 
postbelică dintre U.R.S.S, și 
Republica Cehoslovacă din 12 
decembrie 1943.

Protocolul a fost semnat din 
partea sovietică de către Leo
nid Brejnev, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și N. S. Hrusciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., iar din partea 
cehoslovacă de către președin
tele R.S. Cehoslovace, Antonin 
Novotny și președintele guver
nului cehoslovac, Jozef Le
na rt.

PARIS. — Răspunzînd che
mării Sindicatului național al 
cadrelor didactice din învăță- 
mîntui superior, Uniunii gene- 
tale a lucrătorilor din învăță- 
mînlul național și Uniunii na
ționale a studenților din Fran
ța, cadrele didactice din învă- 
țămîntul superior și studenții 
din Franța au declarat o grevă 
națională de o săplămină. La 
Paris și în alte centre universi
tare din Franța au loc mitin
guri, adunări și alte acțiuni ale 
greviștilor care cer să fie spo
rite alocațiile pentru învăță- 
mintul superior și 
mocratice în acest

reforme de- 
domeniu.

PRETORIA. Potrivit presei 
sud-africane, s-au elaborat noi 
dispoziții în vederea păstrării 
sîngelui conservat 
transfuzii. Pînă acum, 
conservat al albilor și 
menilor de culoare era 
separat, însă 
gență putea 
„alb" pentru 
re și invers, 
împarte în trei categorii, A- 
asiatic, B.-african și W-alb, iar 
sîngele unei rase nu poate fi 
întrebuințat pentru salvarea 
unui pacient de altă rasă.

pentru 
sîngele 
al oa- 

păstrat 
de ur-în cazuri

fi folosit singe 
oameni de culoa- 
Acum, sîngele se

ATENA. — După cum relatează 
ziarul „Avghi", la Atena au în
ceput lucrările celei de-a 4-a se
siuni plenare a Comitetului Exe
cutiv E.D.A. La plenară, N. Karas, 
membru în Comitetul Executiv 
E.V.A., a prezentat raportul des
pre alegerile și sarcinile partidu
lui în urma situației create în 
țară după aceste alegeri.

SYDNEY. — Aproape 6 000 000 
de australieni se vor prezenta la 
sfirșitul acestei săptămini la urne 
pentru a alege pe cei 124 de mem
bri ai Camerei reprezentanților. 
Inițial aceste alegeri, odată cu cele 
pentru desemnarea a 30 din cei 60 
de membri ai senatului, fuseseră 
fixate pentru sfirșitul anului viitor. 
Primul ministru al Australiei, Ro
bert Menzies, consideră însă mo
mentul favorabil pentru a obține o 
creștere a numărului deputaților 
partidului guvernamental liberal si 
a partidului agrarian aliat cu el.

ducalie și informare profesională, 
cu sediul la Paris, în colaborare c.u 
autoritățile tunisiene și UNESCO, 
participă experți din 14 țări. Lu
crările conferinței au fost deschise 
de ministrul educației al Tunisiei, 
Mahmoud Messadi, care a declarat 
că progresul economic al țărilor in 
curs de dezvoltare nu poate fi ob
ținut fără o reformă totală a siste
mului de învățămint care să asi
gure pregătirea unui număr tot mai 
mare de cadre necesare economiei.

ROMA — C.C. al Partidului 
Socialist Italian a aprobat, cu 
59 de voturi pentru, 40 contra 
și 2 abțineri, documentul-pro- 
gram parafat în urmă cu trei 
zile de cele patru partide poli
tice care vor forma guvernul 
de centru-stînga (Partidul de- 
mocrat-creștin, Partidul socia
list, Partidul social-democrat 
și Partidul republican).

Acest document a fost apro
bat, de asemenea, de conduce
rea Partidului social-democrat. 
Documentul urmează să fie 
pus în discuția grupurilor par
lamentare.

La Roma se așteaptă ca, spre 
sfirșitul acestei săptămini, 
Aldo Moro, însărcinat cu for
marea noului guvern italian, 
să prezinte președintelui Re
publicii, Antonio Segni, litiu 
noului cabinet.
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Un argument în plus

Deputatul conservator
Coock, care vorbea la 26 
noiembrie în Camera Co

munelor despre creșterea crimi
nalității în țară, și-a întrerupt 
brusc cuvîntarea, strigînd : 
„M-au jefuit Parlamentarul 
englez tocmai făcea reproșuri 
populației londoneze că nu dă 
concursul poliției în descoperi
rea infracțiunilor, cind a pri
mit o notiță pe care era scris : 
„Sunați vă rog acasă, căci se 
pare că ați fost jefuit". Cei de 
acasă au confirmat că persoane 
necunoscute au pătruns intr-a
devăr In locuința lui Coock, 
furînd lucruri de preț. în 
schimb, cuvîntarea lui Coock 
s-a îmbogățit cu un nou argu
ment.

800 milioane 
de vegetarieni

C. u prilejul simpozionului 
în problemele medicale 
care a avut loc la mijlo

cul lunii noiembrie în orașul 
vest german Miinchen, prof. 
Wilhelm Heupke, a arătat că în 
momentul de față în lume tră
iesc 800 milioane de vegeta-

rieni. Majoritatea acestora, 
arătat el, locuiesc în Africa, 
America Latină și Asia, iar mo
tivele care i-au determinat să 
devină vegetarieni sînt in pri
mul rînd de ordin economic și 
nu religioase sau etice. După 
cum a spus prof. Ileupke, ma
rea majoritate a actualilor ve
getarieni ar vrea să mănînce 
carne dar nu au posibilitatea să 
facă aceasta din cauza sărăciei. 
In multe regiuni din Africa și 
Oceania, membrii unor triburi 
Înapoiate se hrănesc chiar cu 
frunze din copaci.

Un pește rar

In Marea Caraibilor a fost 
pescuit recent un pește 
dintr-o varietate extrem 

rară : „mola-mola“. Carac-

ni cursul vieții crește extrem 
de repede și de mult, depășind 
prin aceasta oricare alt pește 
cunoscut. La naștere „mola-mo- 
la" nu măsoară decît 12 mili
metri, dar la maturitate atinge 
3,50 metri și cînlarește peste 
600 kg.

Unul din aceste specimene 
rare a fost transportat într-un 
acvarium din Miami (S.U.A.).

de 5,9 km și trece la 600 m sub 
trecătoarea St. Bernard. Atît 
automobilișlii cit și motocicliș- 
Iii care vor străbate tunelul vor 
trebui să plătească o laxă.

secțiuni, una coborînd pînă la 
o adîncime de douăzeci de 
metri, cealaltă la trei metri a- 
dincime.

In interiorul acestei con
strucții s-a găsit un mormint 
regal. Deschizîndu-l arheologii 
au găsit aici scheletul unei fe
mei avînd pe cap o coroană de 
aur incrustată cu pietre pre
țioase. Alături de schelet au 
fost găsite numeroase alte o- 
biecte : inele și coliere, o oglin
dă de bronz, toate provenind 
din epoca feniciană.

I

I

REYKJAVIK - 
cartului submarin 
lagul Westmonner, din apro
pierea țărmului Islander, 
începută la 14 noiembrie, con
tinuă cu aceeași intensitate, 
înălțimea atinsă la 26 noiem
brie de craterul vulcanic este 
de 100 metri deasupra nivelu
lui mării, greutatea lavei 
fiind de peste 28 mili
oane tone. Erupția vulcanului 
este însoțită în ultimele zile 
de puternice jeturi de vapori 
și cenușă.

Erupția vul- 
din arhipe-

MOGADISCIO. — Potrivit date
lor preliminare, în alegerile muni
cipale, care au avut loc la 26 no
iembrie în Somalia, victoria a ob
ținut-o partidul de guvernămînt 
„Liga tineretului din Somalia".

Acestea au fost primele alegeri 
municipale care au avut loc după 
proclamarea independentei în acest 
stat african.

Dehler, vice- 
Bundestagului 
rostit la Dus-

Tunelul St. Bernard

de
teristica sa principală este câ

ijiroul elvețian de turism a 
/ ) anunțat că primul tunel 

pentru automobile care 
străbate munții Alpi intre El
veția și Italia va li dat în folo
sință la 30 aprilie anul viitor. 
Acest tunel, construit în mun
tele St. Bernard are o lungime

Important document 
arheologic

,,Aida“ în decor natural

/n apropierea orașului Si
don in Liban, cercetăto
rii du descoperit un im

portant document arheologic.
De sub stratul de nisip au 

fost scoase la lumina zilei mai 
intîi morminte conținind sar- 
cofagii de marmură din epoca 
bizantină și romană. După ri
dicarea acestor sarcofagii, ar
heologii continuîndu-și cerce
tările au dat de o construcție 
subterană împărțită în două

Cunoscuta operă a lui Ver
di „Aida” care redă un 
moment din istoria an

in 
al

tică a Egiptului va fi pusă 
scenă în decorul natural 
Piramidelor.

Proiectul va fi realizat 
către cunoscutul regizor 
glez Michael Bentold.

Teatrul în aer liber care se 
construiește va avea o capaci
tate de 3 000 de persoane și 
va folosi Piramidele drept de
cor natural.

de
en-

I

WASHINGTON. — La 26 noiem
brie a tost lansată la Cape Cana
veral o racheta de tip ,.Delta" cu 
trei elaie, purtătoare a unei plat
forme de sondaje interplanetare în 
greutate de 62 kg. Principalul o- 
biectiv al acestei platforme este de 
a stabili dacă un laborator cosmic 
este în măsură să prezică marile 
perturbații solare care răspindesc 
în atmosferă particule primejdioase 
pentru călătoriile în spațiile inter
planetare. Platforma, care este un 
satelit octogona!, s-a plasat pe or
bita.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că Senatul 
francez a respins din nou 
proiectul de lege privitor la 
creditele pe anul 1964 necesare 
creării forței nucleare de șoc 
t Franței. Senatul a adoptat 
cu 169 de voturi contra 64 
amendamentele propuse de 
socialiști, comuniști și M.R.P., 
care prevăd suprimarea credi
telor necesare acestei forțe.

TUN1S, — La Tunis are loc con
ferința pentru discutarea creării 
unor centre documentare și cursuri 
de pregătire profesională în vede
rea pregătirii de cadre pentru ță
rile în curs de dezvoltare. La 
crările conferinței, organizată
Asociația internațională pentru e-

lu- 
de
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toate 
deoarece proble- 
nu poate fi re- 
aceste țări, 
relatează ziarul

BONN. - T. 
președintele 
vest-german, a 
seldorf o cuvîntare în care a
subliniat că este necesar ca în 
relațiile cu țările din estul 
Europei să fie folosite 
posibilitățile, 
ma germană 
zolvată fără

După cum
„Neue Rhein Zeitung", T. Deh
ler, care a vizitat recent Uniu
nea Sovietică și R. S. Ceho
slovacă, a considerat vizitele 
sale în aceste țări drept o „re
nunțare la politica" promovată 
pînă în prezent de către R.F.G. 
față de țările socialiste.

PARIS. — La 25 noiembrie, 
juriul oamenilor de artă din 
Franța a acordat premiul 
„Medicis" scriitorului Gerard 
Jarlot pentru cartea sa intitu
lată „Un chat qui aboie“ (O 
pisică care latră). Gerard Jar
lot a colaborat cu Marguerite 
Duras la scenariile filmelor 
„Hiroșima mon amour" și 
„Moderato Cantabile".
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