
SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM CONTINUU
ACTIVITATEA ASOCIAȚIILOR

STUDENȚILOR

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia
Ca

I n condițiile luptei 
pline de abnegație 
și entuziasm a oa
menilor muncii 
pentru continua 
dezvoltare a eco
nomiei, științei și 

studenții noștri bucu- 
din plin de con- 

le

culturil, 
rîndu-se 
dițiile de învățătură care 
asigură o pregătire teoretică și 
practică de înalt nivel, desfă
șoară în acest an universitar 
o vastă activitate pentru însu
șirea științei și tehnicii înain
tate.

După 
acestea 
crările 
U.A.S.R. care a analizat activi
tatea desfășurată de asociațiile 
studenților în anul universitar 
trecut și a stabilit sarcinile ce 
revin în continuare asociațiilor 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
celei de-a 4-a Conferințe pe 
țară a U.A.S.R.

Atît raportul prezentat, cît și 
partlcipanții la discuții au 
apreciat că asociațiile studen
ților, au obținut o seamă de 
succese în îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid. Plena
ra a subliniat aceste succese 
în scopul generalizării expe
rienței pozitive, a unei cît mai 
largi popularizări a celor mai 
bune forme și metode de mun
că ale asociațiilor.

Astfel, raportul șl participan- 
țil la dezbateri au apreciat ac
tivitatea desfășurată de asocia
ții pentru ca studiul indivi
dual, munca personală să 
răspundă calitativ exigențelor 
mereu sporite pe care practi
ca, producția, continua dezvol
tare a științei și 
Ie pun 
specialiști 
întărire 
versltare. 
ciat din 
vedere

cum s-a anunțat, zilele 
s-au desfășurat lu- 
Plenarei Consiliului

tehnicii 
tinerilor 
continua 

disciplinei uni- 
a apre- 

punct de 
a sporit 

eficiența și conținutul unor 
forme de activitate specifice 
asociațiilor studenților. S-au 
menționat în acest sens con
cursurile profesionale, olimpia
dele de matematică, fizică și 
mecanică, unele simpozioane 
pe probleme de metodică a 
studiului sau menite să spriji
ne lărgirea culturii studenților 
etc. De asemenea, s-a relevat 
creșterea activității multor aso
ciații care alături de conduce
rile facultăților și institutelor 
și ale 
buie 
bleme 
lui de

Consiliile asociațiilor și-au 
sporit contribuția la buna or
ganizare și desfășurare a prac
ticii. In această privință a 
fost apreciată ca pozitivă 
organizarea activității pe cen
tre de practică, împreună 
cu organizațiile U.T.M. diri îh- 
treprinderi, instituții, GÎA.^ 
etc., precum și sprijinul pe care

în fața 
pentru 

a
Plenara 
acest 

faptul că

corpului didactic contri- 
la rezolvarea unor pro- 
importante ale proccsu- 
Invățămînt.

în ziua de 10 decembrie 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, a primit în vi
zită protocolară, de rămas 
bun, în legătură cu plecarea 
definitivă din țara noastră, pe 
Rolf Sohlman, trimis extraor
dinar și ministru plenipoten
țiar al Suediei la București, cu 
care s-a întreținut cordial.

La primire a participat și 
Sture Johanson, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Suediei 
la București.

a ambasadorului R. P. Bulgaria
In ziua de 10 decembrie, 

tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Con
siliului de 
mîne, prim 
al P.M.R., 
Gheorghi 
basadorul 
plenipotențiar al R. P. Bulga
ria la București, în vizită pro
tocolară de prezentare.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

---- •-----

Stat al R.P. 
secretar al 
a primit 

Bogdanov, 
extraordinar

Telegramă

Tovarășului 
RADAR JANOS 

Prim-secretar ai Comite
tului Central al Partidului 

Muncitoresc Socialist 
Ungar 

Președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc 

țărănesc
Budapesta

împărtășind durerea provo
cată poporului ungar de cata
strofa care a avut loc la 4 de
cembrie la complexul carboni
fer Tatabanya, vă exprimăm 
sincerele noastre sentimente de 
compasiune și vă rog să trans
miteți familiilor îndurerate 
condoleanțele noastre 
fun^e.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoreso 
Romîn 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

îl aduc asociațiile în experi
mentarea unui nou sistem 
practică pentru institutele 
profil artistic, institutele 
dagogice, I.C.F., facultatea 
filozofie.

Plenara arăta că bilanțul 
siunilor de examene ale anu
lui universitar trecut, în care 
se oglindește și activitatea 
asociațiilor studenților, reflec
tă, în ansamblu, o situație 
bună, comparația cu anii pre
cedent! fiind favorabilă în ceea 
ce privește îmbunătățirea ca
lității pregătirii studenților. 
Cei mai mulți dintre studenții 
noștri învață temeinic, își în
sușesc cu rlvnă o înaltă spe
cializare. Majoritatea studenți
lor dobîndesc cunoștințe la un 
nivel corespunzător: 70,3 la 
sută din numărul celor promo
vați în anul trecut au obținut 
note între 7—10. In multe co
lective de studenți, numărul 
celor cu o pregătire bună și 
foarte bună este dominant — 
depășind procentul de 80—84.

Alături de organizațiile 
U.T.M., asociațiile studenților 
aduc o contribuție sporită în 
domeniul muncii politico-edu
cative sprijinind în mai mare 
măsură procesul instructiv-edu- 
cativ ce se desfășoară în insti
tute, mobilizîndu-i pe studenți 
la însușirea unei înalte califi
cări. Sarcinile trasate 
de-a IV-a 
găsit 
țiuni mai 
sânte, 
număr mare de studenți. Con
ținutul acestor activități a fost 
orientat în direcția formării 
trăsăturilor politico-morale ale 
unui tînăr înaintat. Plenara a 
relevat în această direcție or
ganizarea unor cicluri de sim-

de 
cu 

pe-
de

se-

de cea 
Conferință și-au 

concretizarea în ac- 
vii, mai intere- 

care au cuprins un

pozioane pe diferite teme, 
desfășurarea unor activități cul
turale interesante, existența 
unor formații artistice studen
țești cu o activitate bogată, 
susținută, excursiile pe plan re
gional șl excursiile în circuit 
prin țară — la care au participat 
peste 10 000 de studenți, acti
vitatea pe care o desfășoară 
unele cercuri culturale studen
țești din Timișoara, Iași și 
București, activitatea unor ci- 
necluburi studențești, a unor 
ansambluri artistice reprezen
tative constituite la București, 
Cluj și altele. Un succes îl 
constituie și modul în care s-au 
desfășurat, în anul trecut cam
pionatele sportive universitare, 
la care au luat parte peste 
60 000 de studenți, precum și or
ganizarea unei faze finale în 
care s-au întrecut peste 1200 
de sportivi.

Analizînd cu exigență rezul
tatele obținute în toate dome
niile de activitate, lucrările 
plenarei au sens totodată în 
evidență principalele lipsuri ce 
se manifestă în activitatea aso
ciațiilor, au relevat cauzele 
care le generează, fapt care a 
permis ca plenara să precizeze 
o seamă de măsuri menite să 
ducă la continua îmbunătățire 
a muncii asociațiilor.

Subliniind faptul că marea 
majoritate a studenților noștri 
muncesc continuu, perseverent, 
sîrguincios, obținînd califica
tive bune și foarte bune în 
condițiile unei exigențe spori
te, plenara a arătat că mai
(Continuare în pag. a IlI-a)
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planul
anual

Muncit o r

Miercuri 11 decembrie 1963

Finița Turnavițu, tînără muncitoare la Filatura „Dacia" din Capitală reușește să îmbine ar
monios activitatea în producție cu învățătura la liceul seral. Evidențiată în întrecerea socia

listă, e apreciată ca o muncitoare harnică și pricepută.
Foto: N. STELORIAN

Și în perioada iernii,

■

BRAȘOV (de la co
respondentul nostru)

Numeroase colective 
de muncă ale între
prinderilor din regi
unea Brașov au rapor
tat în cursul săptămî- 
nii trecute realizarea 
planului anual. Dato
rită unei mai bune 
organizări a muncii, a- 
plicarea de noi măsuri 
tehnico-organizatorice, 
colectivul fabricii de 
zahăr-Bod a preamba- 
lat pînă în prezent de 
io ori mai mult zahăr 
în pungi și cutii față 
de aceeași perioadă a 
anului trecut. Crește
rea producției pream- 
balate ușurează desfa
cerea și îmbunătățește 
munca de prezentare a 
produselor. Rezultate 
bune au fost obținute 
și la Fabrica „Salcon- 
serv“ din Mediaș, care 
în anul acesta a reu
șit să mărească nu
mărul sortimentelor 
produse din carne. Co
lectivul de aici a obți
nut în același timp 
economii în valoare de 
194000 lei, în condiți
ile îndeplinirii planu
lui anual atît la pro
ducția globală, cît și

la producția marfă, cu 
aproape o lună îna
inte de termen. Și co
lectivul Uzinei de re
parații Brașov a rapor
tat realizarea 
lor de plan 
de termen.

SUCEAVA 
corespondentul nostru)

Colectivul de muncă 
al întreprinderii re
gionale de transpor
turi auto Suceava, a 
reușit să îndeplinească 
planul anual la pro
ducția marfă și glo
bală. Concomitent cu 
munca depusă pentru 
realizarea planului la 
transport s-a acordat o 
atenție deosebită obți
nerii de cît mai multe 
economii și beneficii 
peste plan. Astfel în 
decursul a 10 luni, au 
fost realizate economii 
la prețul de cost peste 
prevederile planului în 
valoare de 64.9 000 lei 
și beneficii suplimen
tare de 687 000 lei.

CRAIOVA (de la 
corespondentul nostru)

Patru întreprinderi 
din orașul Craiova, 
au raportat pînă acum 
realizarea înainte de

sarcini- 
înainte

(de la

termen a sarcinilor 
anuale de plan la pro
ducția globală și mar
fă. Colectivul Uzinei 
de reparații Craiova, 
de pildă, și-a realizat 
planul anual cu 30 de 
zile mai de vreme. 
Prin aplicarea în în
tregime a măsurilor 
înscrise în planul 
M.T.O., organizînd în 
noua hală un flux 
tehnologic continuu, 
productivitatea muncii 
la această unitate este 
acum cu aproape 6 la 
sută mai mare decit 
realizările anului tre
cut. Totodată prin
tr-o mai bună organi
zare a recondiționăm 
pieselor uzate și redu
cerea consumului de 
materiale la prețul de 
cost s-au realizat eco
nomii de aproape 
500 000 lei.

Întreprinderea de 
mobilă Arta lemnului 
care de asemenea și-a 
realizat sarcinile anu
ale de plan raportează 
că pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie vor 
produce peste plan 
garnituri de mobilă 
în valoare de 800 000 
lei.

producții
constante de carne și lapte!
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în 
de 
a- 
la

ectorul zootehnic al gospodăriilor 
colective a cunoscut in ultima 
vreme o rapidă dezvoltare și 
raionul Vînju Mare. Efectivul 
animale planificat pentru anul 
cesta a fost depășit încă de
sfîrșitul lunii octombrie. Sînt gos

podării colective ca cele din Pristol, Gruia, 
Jiana Mare și altele care au acumulat o expe
riență vploroqsă în îngrijirea și întreținerea 
animalelor, fapt ce explică de altfel creșterea 
de la an Ia an a producțiilor de lapte șl carne, 
reducerea mortalității, ridicarea valorii zoo
tehnice a animalelor.

Mulți dintre îngrijitorii care lucrează în a- 
cest sector sînt tineri, iar numărul lor, care 
acum a ajuns la peste 400, este în continuă 
creștere.

Acum, odată cu venirea iernii, în toate gos
podăriile animalele sînt Îngrijite Ia grajd. Pen
tru îngrijitori s-a stabilit un nou program al 
activității zilnice, s-au produs schimbări esen
țiale în regimul de furajare. In scopul genera
lizării experienței gospodăriilor agricole colec
tive fruntașe în creșterea animalelor, în vede
rea asigurării și în perioada 
unitățile agricole socialiste, 
constante de lapte și carne,

de iarnă, în toate 
a unor producții 
zilele acestea bi-

roul Comitetului raional U.T.M. din Vînju 
Mare a organizat, sub conducerea și cu spriji
nul comitetului raional de partid, o consfătuire 
cu tinerii crescători de animale. Au participat 
îngrijitori fruntași, secretari ai organizațiilor 
U.T.M. pe G.A.C. și pe sectoarele zootehnice, 
medici veterinari, vicepreședinți ai G.A.C. care 
se ocupă cu problemele zootehnice. După cons
fătuire, participanții au vizitat sectorul zooteh
nic al G.A.S. din Rogova, unde au f&tlut ct*riu”n 
noștință, „pe viu", cu metodele folosite de în-' 
grijitorii de animale de aici.

Cum era și firesc, discuțiile s-au purtat mal 
ales în jurul următoarelor probleme : raportul 
dintre lotizarea animalelor și producția de car
ne și lapte, și cum pot fi mai bine gospodărite 
furajele pentru a asigura în tot timpul iernii 
rații echilibrate, bogate în unități nutritive. 
Mulți secretari au vorbit despre metodele folo
site de organizațiile U.T.M. pentru recomanda
rea de tineri în zootehnie, de acțiunile între
prinse în vederea ridicării continue a calificării 
profesionale, organizarea timpului lor liber 
ele. Redăm o parte din discuțiile purtate la 
această consfătuire, cu intenția de a face cu
noscute cele mai interesante acțiuni pe care 
tinerii din gospodăriile colective din raionul 
Vînju Mare, le-au întreprins sau le vor lntre-

*

prinde pentru a contribui la asigurarea 
timpul iernii a unor producții constante 
carne și lapte.

Lotizarea

și avantajele ei

în 
de

in-— Primul lucru pe care l-am făcut după 
troducerea animalelor la grajd, arăta îngriji
torul Nicolae Tașcovici, de la G.A.C. Gruia, a 
fost lotizarea vacilor de lapte în funcție de 
producția dată. Și iată pentru ce. Efectivul 
nostru de animale este încă diferit ca valoare. 
Erau vaci de la care obțineam o producție zil
nică de lapte de 12—13 litri, alături de altele 
care dădeau numai 4—6 litri. Rațiile alimen
tare erau însă egale pentru toate. In felul a- 
cesta unele erau insuficient hrănite, iar altele 
risipeau nutrețul. Pe de altă parte, nu puteam 
cunoaște nici capacitatea lor reală de produc
ție. Lotizarea era impusă apoi și de condițiile 
pregătite pentru această iarnă. Rezervele de 
furaje nu sînt totuși prea mari. Ele trebuie ad
ministrate cu maximum de folos. Or, aceasta 
nu se poate realiza decît printr-o furajare di

ferențiată, în funcție de pro
ducția dată. De aceea, anima
lele au fost împărțite în func
ție de posibilitățile de produc
ție, în două grupe mari pe 
grajduri, iar în cadrul fiecărui 
grajd au fost grupate pe îngri
jitori în loturi de cîte 7 ca
pete.

— Șl pe cine ați găsit să în
grijească vacile cu producții 
mici ? (au întrebat din sală i 
vorbitorul a fost apoi adesea 
întrerupt cu întrebări asemănă
toare).

■lin 
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— Le-am preluat noi, îngrijitorii
— ?
— Desigur, n-a fos ușor. La început, îngri

jitorii spuneau că de la animalele ce dau o 
producție mai mică, cu aceeași osteneală obții 
zile-muncă mai puține.

— Și aveau dreptate ?
— Veți vedea că nu s-a lntîmplat așa. Me

todele științifice de îhgrljire a animalelor tre
buiau să-și facă loc. Numai așa se pot obține 
produse mai multe și de calitate mai bună. Era 
necesar însă să se procedeze cu multă atenție. 
In rezolvarea acestei situații noi am pornit de

o 
E 

vorba de transportul furajelor de la depozit la 
camera de pregătire sumară, transportul guno
iului etc. Noi am propus consiliului de condu
cere al gospodăriei, care a și aprobat, ca re
tribuția să se facă nu în funcție de rezultatele 
directe ale fiecărui îngrijitor, ci de realizările 
medii obținute pe grajd. Răspunderea îngriji
torului a sporit simțitor^ Fiecare are în ve
dere ridicarea producției nu numai la Iotul său 
de 7—8 vaci, ci la întregul grajd. Deci, piedi
cile în introducerea lotizării animalelor și fu
rajarea lor diferențiată au fost înlăturate.

Noi, îngrijitorii mai tineri, am mai cerut 
conducerii gospodăriei să fim repartizați la 
grajdurile unde erau grupate vacile de lapte 
de la care se obținuseră producții mai mici. 
Eram convinși că de la ele, în noile condiții de 
furajare, se poate obține mai mult. Animalele 
au fost grupate în ordinea producției. Timp de 
o săptămînă și jumătate, sub atenta îndrumare

tineri.

la realitatea din gospodăria noastră. Deja 
parte din operații se efectuau în comun.

REPARAȚII IA IWStudiau al artiștilor amatori
ȘI DE BUNA CALITATE

(Agerpres)

CÂS
pro-

(Agerpres)

A NOUA

ȘERBAN ILIE 
colectivist

producț  ieiactivitate al

NICOLAE IONESCU 
medic veterinar, comuna Deve- 

se], raionul Vînju Mare

în urmă, în 
raionul Olte- 

dată în folosință

CONSTANTIN SIMA 
îngrijitor-mulgător la G.A.C. 

Jiana Mare, raionul Vînju Mare

con-
la

NICOLAE DOBRE 
secretar al organizației U.T.M. 
din G.A.C. Gruia, raionul 

Vînju Mare

In această perioadă, principala 
noastră preocupare o constituie 
repararea în bune condiții a 
mașinilor agricole. în acest scop 
au fost luate din timp măsurile 
necesare : aprovizionarea cu piese 
de schimb, amenajarea atelierelor, 
montarea sobelor de încălzit etc. 
astfel ca munca să se poată des
fășura cu rezultate cît mal bune. 
Pînă în prezent au fost reparate 
20 de tractoare, 6 discultoare, 16 
semănătoare șl alte mașini agri
cole.

Colectivul de muncă de la G.A.S. 
Mircea Vodă, raionul Făurel, s-a 
angajat să termine reparația mași
nilor agricole pînă la data de 10 
februarie 1964

8TELIAN I8TRATE 
mecanla

ION DRAGOI 
îngrijitor-mulgător la G.A.C. 

Jiana Mare, raionul Vinju Mare.

In sprijinul

Pe lingă Casa regională a 
creației populare Dobrogea a 
luat ființă un studiou al ar
tiștilor amatori, care are 
drept scop ridicarea calificării 
instructorilor și măiestriei ar
tiștilor amatori, membri ai 
brigăzilor artistice de agitație.

In planul de
î N

studioului sînt prevăzute, 
printre altele, spectacole-lec- 
ții, însoțite de discuții cu pri
vire la conținutul textelor, 
punerea în scenă a unor piese 
etc.

Zilele acestea, studioul a 
prezentat primul spectacol- 
model.

VASILE BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului’ 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. 2—3)

Baternle 
cocs de la Com
binatul siderur
gic Hunedoara.

Foto : 
AGERPRES

Consfătuire cu privire la al VII-lea 
concurs al formațiilor artistice

Marți a avut loc în Capitală 
o consfătuire organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Consiliul Cen
tral al Sindicatelor, cu prilejul 
căreia s-au analizat rezultate
le obținute de formațiile artis
tice de amatori în prima etapă 
a celui de-al VII-lea concurs 
pe țară.

La dezbateri au luat parte 
secretari ai comitetelor regio
nale de cultură și artă, condu
cători ai Casei centrale și ai 
caselor regionale ale creației 
populare, reprezentanți ai C.C. 
al U.T.M., ai consiliilor regio
nale ale sindicatelor, ai 
U.C.E.C.O.M., artiști profesio
niști.

Cu cîteva zile 
comuna Vărăști 
nița, a fost 
„Casa agronomului", la con
strucția căreia și-au adus con
tribuția, prin muncă volunta
ră, și tinerii. Aici s-au mutat 
împreună cu familiile, cadrele 
de specialitate din gospo
dărie.

Prin folosirea materialelor 
din resurse locale : nisip, că
rămidă, material lemnos și al
tele, prețul de cost al 
strucției s-a redus cu 40 
sută.

Constructorii de 
tractoare din Brașov, 
ajutați de specialiștii 
de la Institutul de fi
zică atomică, au mon
tat la cele două cubi- 
louri date recent în 
exploatare indicatoare 
de nivel cu izotopi ra
dioactivi, care semna
lizează ori de cîte ori 
încărcătura a scăzut

sub limita prevăzută. 
Astfel se asigură folo
sirea cuptorului la în
treaga lui capacitate.

Metalurgiștii brașo
veni colaborează în re
zolvarea problemelor 
de producție și cu alte 
institute. Roade ale 
strînsei legături cu 
oamenii de știință sînt 
și elaborarea dispozi-

tivului pentru capta
rea prafului în turnă
toriile de ofel, tehno
logia fabricării din 
pulberi metalice a 
discurilor de fricțiune 
ale ambreiajelor, crea
rea de noi tipuri de 
fontă pentru eegmenți.



tineri, două 
și patru bă- 
au prezentat 

acesta, pînăanul
acum, în peste 95 
de spectacole, cele 
9 programe de bri

gadă. Asistăm la cel de al 96- 
lea spectacol, cu ultimul pro
gram, intitulat „In ritmul son
delor". Intr-adevăr, toba suge
rează, prin bătăi în surdină 
repetate, ritmul sonor al son
dei în funcțiune. Pe acest fond 
doi tineri — prezentatorii care 
din timp în timp vor deveni și 
interpreți ai unor momente din 
program —• rostesc primele 
versuri: „Ascultă prietene, as
cultă I / Iți umple sufletul de 
bucurie multă I / E ritmul son
delor, ascultă". Momentele ur
mătoare păstrează un caracter 
solemn, de trecere în revistă a 
succeselor petroliștilor din 
Băicoi. De a- 
ceea, în această 
parte a progra
mului versurile 
sînt avîntate, 
patetice, adec
vate melodiei 
cîntecelor de 
masă interpre
tate, pe două 
voci, de toți 
membrii brigă
zii. („Marș" de 
Dunaevski, „Li
beri azi trăim" 
etc.). Preludiu! 
acesta ce durea
ză nu mai mult 
de șapte minu
te, Iasă loc a- 
poi unei „Ediții 
speciale" anun
țate în vervă de 
unul 
șase, 
suri 
lodii 
către 
mul evidențiază realizările 
angajamentele petroliștilor, dar 
— totodată — intransigent ia 
atitudine 
față de o 
se spune; 
sil / S-au
Pînă ce au amețit / Și cu toții, 
deodal' / ...S-au culcat", iar
ceva mai departe un difuzor 
anunță... începerea emisiunii 
„Noapte bună, copii 1" „Vino
vății" roșesc, se foiesc pe scau
ne. Pe scenă, momentul s-a 
consumat, însă în cei vizați a 
stîrnit ecouri adînci, întărite 
de rîsul mustrător- al ascultă
torilor. Dar repeziciunea succe
siunii momentelor petrecute pe 
scenă îți fură ochii, te obligă 
să urmărești ce se întîmplă în 
continuare. In continuare, două 
școlărițe din Băicoi vorbesc și 
cîntă despre pasiunea pentru 
învățătură a sondorilor, despre 
condițiile minunate pe care le 
au ei pentru a-și realiza visu
rile. Ieșind din scenă, școlă
rițele cedează locul unui pic
tor priceput care declară, în
crezător în fantezia ascultăto
rilor : Un portret ,uii nortret 1 
Ilustrat într-un moi^entt / Cu 
un vers desenat • .n&tin cîn- 
tec creionat". Facem astfel cu
noștință cu Radu Curăvale, cel 
care este foarte greu de găsit, 
chiar în timpul lucrului, dar și 
cu „tovarășul Constantinescu 
de la atelier", muncitor frun
taș, cu preocupări multiple (în
drăgostit de literatură, scrie el 
însuși versuri, îndeaproape in
teresat de viața și activitatea 
tinerilor sondori, mare amator 

ebUttcnnî «btelevi
ziune). Alături de acesta, mem
brii brigăzii au mulți prieteni, 
muncitori, tineri și vîrstnici cu 
care colectivul schelei se mîn- 
dreșle, inovatori pasionați ca 
Panait Ioniță. Acestuia, doi 
dintre membrii brigăzii îi de
dică un frumos cîntec liric. 
Acestuia și celorlalți, exemple 
pe care brigada Ie populari
zează neîncetat.

...Ne uităm la ceas. Abia au 
trecut 25 de minute. Și totuși

munca, eforturile, atenția fo'O 
de valoarea interpretării sînt 
trăsături care, justiiiclnd suc
cesele și prestigiul brigăzii ar
tistice de agitație a clubului de 
Ia schela Băicoi, nu Încap pur 
și simplu în cele 25 de minute.

Colectivul acestor entuziaști 
și talentați artiști amatori are 
o experiență apreciabilă (bri
gada s-a iniiințat în 1954), vi
zibilă în primul rînd în meto
da de lucru. Principiul esențial 
al acesteia este colaborarea în 
vederea maximei operativități. 
„Degeaba mai lauzi ori critici, 
cu oricîtă fantezie dacă obiec
tul laudei sau al criticii nu este 
foarte actual, nu răspunde lu
crurilor petrecute acum, într-un 
anumit sector de lucru".

Colaborează membrii brigăzii 
cu cercul literar, „autorul" tex
telor, colaborează cu activiștii 
culturali și comitetul U.T.M.

Cîteva răspunsuri
ale brigăzii
de agitație

dintre cel
In ver- 

scurte, cîntate 
vioaie, pe rînd sau de 

toți deodată, progra- 
Și

pe me-

fermă, combativă 
echipă despre care 
„Imediat ce-au so- 
sucit, s-au învirtit /

pe schelă. „Cum să-l îndreptăm 
pe Radu Curăvale, cum să-l 
ajutăm să devină disciplinat, 
să înțeleagă răspunderea pe 
care o are ca muncitor de-al 
nostru ?" Întrebarea a preocu
pat comitetul U.T.M. al schelei 
și acesta a adresat-o brigăzii 
artistice care a ajutat și ea la 
darea răspunsului cuvenit. In 
același timp disciplina, atitudi
nea față de muncă stă și în 
centrul preocupării unui alt co
lectiv care organizează intere
sante dezbateri pe probleme de 
etică, procese literare sau chiar 
neliterare, simpozioane. Ade
sea, „soluțiile" brigăzii artisti
ce sînt continuate de acțiunile 
acestui colectiv.

Membrii brigăzii — toți ute- 
miști și membri de partid, toți 
elevi la fără frecvență, 
elevi pasionați ai cursului 
„alfabetizare muzicală" (o 
cu învățarea notelor și a 
nicil muzicale ei parcurg, 
sigur și un drum spre inițierea 
în marile valori ale muzicii) — 
au de răspuns la cîteva între
bări pe care ei înșiși și Ie pun 
mereu : „despre ce vorbim, ce 
probleme ridicăm, ce vrem să 
.transmitem spectatorilor noștri, 
— muncitorii din sdielă ?" A- 
cestor în:c" .< ■ W'ț ’
comitetul ’ :■
popularizarea celor mai valo
roase experiențe de muncă, a 
atitudinii înaintate îață de în
datoririle profesionale, a tine
rilor disciplinați, cu preocu
pări multiple, complexe. Ace
leiași întrebări îi răspunde ta
lentul —- și pasiunea cu care 
acesta este dăruit — unor tineri 

' ca Steliana Plopeanu, Elena Bîr- 
ligea, Cornel Smoleanu, Ilie 
Tătara, Arghir Sblian,
Papuc, ca și Alexandru" Radu
lescu, instructorul brigăzii.

Prezența frecventă a brigăzii 
în diverse locuri de muncă, cu 
programe scurte, dedicate anu
me unor sectoare, pentru mun
citorii de acolo, a făcut ca ea 
să fie cunoscută, iar fantezia 
cu care și-au însoțit ei laudele 
și critica le-au asigurat un bi
nemeritat prestigiu.

toți 
de 

dală 
teh- 
de-

S. CONSTANTIN

Festivalul filmului la sate

Pe urmele
materialelor
publicate PREGĂTIRE
la rubrica PROFESIONALA

TINERILOR

de la cerințele

betonist

In laboratorul de încer
cări hidraulice al Insti
tutului Politehnic din Ti
mișoara a început pregă

tirea examenelor.

„Pornind

Polo: EM. COJOCARU

cere o pregătire
specialitate66

practicii**

Și meseria de

In excursie
Un grup de 121 elevi și pro

fesori de la Școala medie nr. 
1 din orașul Tîrnăveni au 
vizitat cetatea și muzeul din 
Alba Iulia.

Elevii au. primit explicații 
amănunțite în legătură cu 
trecutul istoric al acestei ce
tăți. Zidurile puternice, por
țile de piatră, șanțurile largi 
și adînci construite la înce
putul secolului al XVIII-lea, 
catedrala romano-catolică, ex
ponatele din muzeu ca și o- 
beliscul ridicat în anii puterii 
populare în cinstea răscoalei 
condusă de Horia, Cloșca și 
Crișan, au lăsat elevilor im
presii de neuitat.

COVRIG ȘTEFAN 
elev

MIRCEA

DE PE ȘANTIERE 
0 TEMEINICA

Cînd vine pisica — cinema
scop : Patria (bd. Magheru 12- 
14), Festival (bd. 6 Martie 14), 
Grivița (Calea Griviței — po
dul Basarab), Cavalerul Par- 
daillan — 
blica

• rești 
(bd.
(șos. .
str. Lizeanu), Modern (Piața G, 
Coșbuc 1) ; Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Tineretu
lui (Calea Victoriei 48), Fero
viar (Calea Griviței 80), Fla
mura (șos. Giurgiului 155). 
Ucigașul și fata : Carpați (bd. 
Magheru 29), Capitol (bd. 6 
Martie 16), Excelsior (bd. 1 Mai 
174) Camelia : Victoria (bd. 6 
Martie 7). A dispărut o navă: 
Central (bd 6 Martie 2), Pri
mul reportaj — cinemascop : 
Lumina (bd. 6 Martie 12). Cu
cerirea Everestului: Union 
(str. 13 Decembrie 5—7) ; Pro
gram pentru copii (dimineața), 
Ah, acest tineret (după-amia-

Cavalerul
cinemascop : Repu- 

(bd. Magheru 2), Bucu- 
(bd. 6 Martie 6), Aurora 
Dimitrov 118), Melodia 
Ștefan cel Mare, colț cu

ză) : Doina (str. Doamnei 9) î 
Mongolia. In lumea sticlei: 
Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18) ; 
Contele de Monte Cristo — 
cinemascop (ambele serii) : 
Giulești (Șos. Giulești 56) ; 
Arhiva secretă de pe Elba : 
Bucegi (bd. 1 Mai 57), Cosmos 
(bd. 30 Decembrie 89), Lira 
(Calea 13 Septembrie 196). Trei 
zile după nemurire : înfrățirea 
între popoare (bd. Bucureștii- 
Noi), Tomis (Calea Văcărești 
21) ; Pe Donul liniștit (seria I 
și a Il-a) : Cultural (Piața Ilie 
Pintilie 2) ; Elena din Troia — 
cinemascop : Dacia (Calea Gri
viței 137). Darclăe: Buzești 
(str. Buzești 9—11). Trei plus 
două — cinemascop : Crîngași 
(șos. Crîngași 42) ; Lupii la stî- 
nă : Unirea (bd. 1 Mai 143) i 
Alerg după o stea : Flacăra 
(Calea Dudești 22) ; Meșter Ia 
toate: Vitan (Calea Dudești 
97) î Vîrsta dragostei: Miorița 
(Calea Moșilor 127).

In articolul publi
cat sub acest titlu în 
ziarul „Scînteia tine
retului" nr. 4498 din 
2 noiembrie 1963, to
varășul H. Kreindler, 
șeful secției învăță- 
mînt din cadrul sec
torului sinteză al 
Comitetului de stat 
pentru construcții, 
arhitectură și siste
matizare, a expus 
părerea sa în le
gătură cu necesita
tea pregătirii de 
muncitori calificați 
care să lucreze la 
betoane. Printre 
tele se spunea ;

„... considerăm 
solut necesar ca 
anul școlar viitor să 
se treacă la pregă
tirea unui număr de 
muncitori calificați 
în meseria de beto
nist. Este vorba de 
o propunere care 
sintetizează părerile 
specialiștilor, este 
vorba de o cerință a 
numeroase șantiere 
de construcții din 
țară, care așteaptă 
cadre temeinic pre
gătite, pentru a în
deplini cu succes 
sarcinile ce le au".

In urma apari
ției acestui articol,

al-

ab- 
în

D.G.I.P.T. din Mini
sterul Invățămîntu- 
lui, a trimis redac
ției următorul răs
puns :

„Apreciem preocu
parea ziarului „Scîn
teia tineretului" de 
a orienta tineretul 
de pe șantierele pa
triei noastre spre o 
pregătire temeinică, 
pentru a deveni 
muncitori calificați, 
pricepuți, capabili să 

îndeplinească sarci
nile de mare răspun
dere ce le revin.

Ministerul Invăță- 
mîntului, împreună 
cu ministerele tute
lare se preocupă ca 
meseriile și specia
litățile care se șco
larizează prin di
ferite tipuri de școli, 
să corespundă nece
sităților de cadre 
ale economiei națio
nale, avînd în ve
dere perfecționările 
tehnice din diferitele 
sectoare de activi
tate.

In ceea ce prive
ște meseria de be
tonist la care se re
feră articolul, acea
sta urmează să fie 
introdusă în nomen
clatorul meseriilor

ce se vor pregăti în 
școlile profesionale 
în cursul acestui an.

Se va revedea și 
îmbunătăți și nomen
clatorul de meserii și 
specialități pentru 
pregătirea muncito
rilor calificați, ast
fel, ca el să reflecte 
cît mai bine cerin
țele producției și să 
fie în pas cu noile 
procese tehnologice 
introduse în între
prinderi.

O analiză asemă
nătoare se va face și 
se vor lua măsuri 
corespunzătoare și 
în legătură cu alte 
forme de învățămînt. 
Cu acest prilej se va 
ține seama de pro
blemele specifice 
sectorului de con
strucții.

Sîntem convinși că 
și în viitor vom pri
mi sprijin din par
tea ziarului „Scîn
teia tineretului" în 
ceea ce privește îm- 
junătățirea activită
ții învățămîntului 
profesional și tehnic, 
In sesizarea unor 
lipsuri care se mai 
fac încă simțite în 
ictivitatea noastră.

GRUMAZESCU

marilor viteze

în legătură cu vitezele de de
plasare din lumea animală, 
precizează apoi iuțeala omu
lui care merge și care fuge,

finind seama de sarcinile de 
producție de mare însemnătate 
care stau în fața Întreprinderii 
de construcții 2-Tulcea, autorul 
articolului publicat în „Scînteia 
tineretului" nr. 4522, sub titlul 
de mai sus, sublinia necesitatea 
organizării, pe acest șantier, a 
calificării și ridicării calificării 
profesionale a muncitorilor, ast
fel ca aceștia să fie în măsură 
să folosească pe scară largă 
procedee noi de lucru, mate
riale cu caracteristici noi, să 
execute lucrări de calitate su
perioară și să lupte pentru rea
lizarea de cît mai multe eco
nomii.

„Considerăm justă critica fă
cută în acest articol — se spune 
în răspunsul primit din partea 
Trustului regional de construc
ții Dobrogea. Recomandările fă
cute sînt pentru noi un ajutor 
prețios. Pentru anul 1964, de 
exemplu, ne-am propus ca, la 
întreprinderea noastră de con
strucții din Tulcea, să organi
zăm cursuri de scurtă durată 
cu participare în producție, 
pentru calificarea a cel puțin 
150 de muncitori între care 
mecanici utilaje (macaragii), 
dulgheri și parchetari și 115 
dări, mozaicari și iaianțari.

In aceste zile se fac pregă
tiri : se recrutează cursanții, se 
stabilesc lectorii, se amenajează 
sălile, se asigură materialele 
necesare unei bune desfășurări 
a cursurilor care urmează să 
înceapă în primele zile ale a- 
nului 1964.

In afară de aceasta, Ia nive
lul întreprinderilor și al trustu
lui, vom organiza — așa cum 
ni se recomandă în articol — 
schimburi de experiență Intre 
constructori.

Cabinetul tehnic al trustului 
va elabora o tematică axată pe 
problemele noi de construcții 
care stau în fața trustului no
stril cu ocazia executării pla
nului de producție pe anul vi
itor. Această tematică va fi a- 
dusă la cunoștința muncitorilor 
constructori.

In plus, se va continua pro
cedeul calificării muncitorilor la 
locul de producție, solicitînd în 
acest sens sprijinul maiștrilor 
și al celor mal pregătiți mese
riași. 
uoiqmi

15
20 
zi-

considerabil : trăsurile, 
talioanele, omnibuzele, 
gențele se deplasează tot mai 
rapid. In secolul al 19-lea, 
în sfîrșit, forța aburului își 
găsește arpliairea în transpor
turi : locomotiva și drumul de 
fier își fac apariția în istoria 
civilizației. Conservatorii și 
retrograzii spumegă de furie: 
„Călătorii — spun ei — vor fi 
sufocați... păsările și animale
le de pe cimp vor muri as
fixiate..." Dar progresul tehnic 
nu este oprit în loc, căci el 
răspunde nevoilor celor mai 
stringente ale economiei: re
țeaua feroviarg, mpinzește în 
cîteva decenii ăproape toată 
lumea.

Rînd pe rînd, cartea lui M. 
Grumăzescu tratează istoria 
automobilului, creat datorită 
inventării motorului cu explo
zie, a navelor rapide cu dife
rite tipuri de motoare, a 
avioanelor și rachetelor care 
ating viteze ce altădată ar fi 
fost considerate utopice. Deo
sebit de interesante sînt ulti
mele capitole, care se referă 
la depășirea „zidului sonic", 
la suportarea de către om a 
vitezelor mari, la problemele 
legate de zborul în Cosmos.

Cartea se citește cu interes, 
dar credem că titlul ar fi in
dicat extinderea tratării și la

poș- 
dili-

alte aspecte ale creșterii vite
zei in știința și tehnica mo
dernă (tehnologii industriale 
rapide, mașini de calcul, de
terminări rapide de laborator, 
acceleratori biologici etc.). Cu 
aceasta, 
putut fi 
zîndu-se 
a intrat 
in sfera

profilul lucrării ar fi 
mult lărgit, cuprin- 
o problematică ce nu 
pînă acum mai deloc 
popularizării.

Ljr ucerirea 
; ~ marilor 

viteze
Conservatorii și

Trei ani față de o sută opt 
minute I Ce vă spune compa
rația dintre aceste două inter
vale de timp ? Iată dezlega
rea : De trei ani a avut nevoie 
expediția lui Magellan pentru 
a ' înconjura, acum patru - ■ 
veacuri și jumătate, Pămân
tul. O sută opt minute i-au 
trebuit primului cosmonaut. 
Iuri Gagarin, pentru a face 
același drum de ocol.

Cu această imagine tulbură
toare își începe lucrarea, re
cent apărută, Mircea Grumă
zescu.

In „Cucerirea marilor vite
ze" se înfățișează o adevărată 
epopee a creșterii necontenite 
a vitezei mijloacelor de trans
port, care exprimă, în ultimă 
analiză, dezvoltarea posibilită
ților omului în lupta sa cu 
natura, în stăpînirea ei tot 
mai hotărîtă.

Cartea dă interesante date

HAROUNTAZIEFF: în-

Întîlni'-!
iO . .

cu diavolul"

de filmul realizat pe aceeași 
temă. Cartea lui Tazieff trans
pune, într-un alt limbaj, sec
vențele peliculei. Fotografii în 
culori de o rară frumusețe, în 
raport cu care textul devine 
uneori un simplu comentariu, 
înfățișează călătoriile * cercetă
torului spre crestele înalte ale 
vulcanilor, spectacolul unic 
oferit de gurile întunecate sau 
rubinii ale craterelor, în sfîr
șit, coborîrile cutezătoare
treprinse in interior, spre ma
rea de lavă clocotindă.

Dacă meteoriții sînt mesa
geri ai Cosmosului, iar studiul 
lor ne dă prilejul să descifrăm 
în laboratoare structuri corpu
rilor cerești ale Universului, 
frământarea lavei vulcanice 
poartă mesajul straturilor in
terioare ale planetei noastre.

Explorînd gurile marilor 
vulcani aprinși și stinși ai 
planetei, Tazieff înfăptuiește 
astfel, cel puțin parțial, mult 
visata călătorie spre centrul 
Pământului imaginată de 
Jules Verne. Notațiile sale sînt 
documente 
de toată 
noștri.

X

Locuințe noiO carte sugestivă — de 
la primul și pînă la ulti
mul rînd, de la prima și 
pînă la ultima imagine. Așa 
ar putea fi caracterizat volu
mul, recent apărut în traduce
re, al lui Haroun Tazieff — în 
care faimosul explorator mo
dern al vulcanilor lumii își 
relatează cercetările. „Intîlniri 
cu diavolul" (Ed. Științifică, 
1963, 96 pag.) este o lucrare
captivantă, parcă anume adre
sată imaginației bogate a ti
neretului.

Unii dintre noi își amintesc

pentru mineri
pentru ca ulterior să treacă la 
descrierea diferitelor mijloace 
de tracțiune folosite de-a lun
gul mileniilor.

Poverile sînt purtate mai 
întii de animalele domestice, 
iar după aceea sania și carul 
trase de vite duc la o perfec
ționare însemnată. O dată cu 
folosirea cailor drept animale 
de tracțiune, viteza crește

ale științei demne 
atenția cititorilor

Acum cîteva zile, minerii de 
la mina Vulcan (V. Jiului) au 
primit în folosință un nou 
bloc cu 40 de apartamente. 
Alte trei blocuri, avînd în to
tal 180 de apartamente, sînt 
în curs de finisare.

De la începutul anului și 
pînă acum au fost construite 
aici 6 blocuri cu 258 de apar
tamente, care la recepție au 
primit calificativele „bine" și 
„foarte bine".

Pentru obținerea unor' ase
menea calificative au muncit, 
fără preget, membrii brigăzi
lor conduse de Ion Volf, (zi
dari) Nicolae Căprescu, (dul
gheri) Nicolae Nistor, (fierari 
betoniști), Vasile 
și alții.

filmul „Codin” a fost vizionat 
duminică de peste 600 de spec
tatori. In cadrul festivalului 
filmului la sate vor avea loc 
acțiuni speciale cu filme docu
mentare de știință popu
larizată. Numeroase filme do
cumentare vor putea fi vizio
nate de mii de colectiviști. In 
cadrul festivalului vor fi or
ganizate săptămîna filmului 
pentru tineret, săptămîna fil
mului pentru fruntașii în a- 
gricultură și săptămîna filmu
lui romînesc. La buna desfă
șurare a festivalului își vor a- 
duce contribuția aproape 200 
de cinematografe și 5 caravane 
cinematografice care se vor 
deplasa în comunele necinefi- 
cate.

I. M. ȘTEFAN
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Intr-o pauza a consfătuirii.
(Urmare din pag. $

Să muncim

Cum gospodărim

lucru că lectorul nostru, gospo- 
acum unităților comerciale ale

cu 50 la sută mai 
de furaje au fost 

comunele Oprișor,

iar sarea nu 
de un volur» 
U.T.M a re-

tainurilor, mulsul, 
trebuie făcute cu 
în program. Orice 
înseamnă litri de

în 
sînt al- 
folosim 
fibroa- 

felul a-

Și au e puțin 
dăria livrează 
statului cu 300 litri de lapte mai mult pe zi.

tinerește

constante de carne și

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

In 5 raioane ale 
Cluj a început prima 
festivalului filmului 
In numeroase comune
ioanele Turda, Gherla, Dej, A- 
iud și orașul Cluj festivalul a 
fost deschis cu bogate pro
grame artistice susținute de 
formațiile de artiști amatori 
ale căminelor culturale. La 
deschidere au participat nu
meroși colectiviști. De pildă, 
la festivitatea de deschidere 
din Ceanul Mare, raionul Tur
da au participat peste 500 de 
colectiviști, în comuna Trite- 
nii de Jos din acelaș raion 
400 de colectiviști. In comuna 
Florești din raza orașului Cluj

Comuna noastră, Smeeni, 
din raionul Buzău, a fost 
electrificată încă de acum 
3—4 ani. Totuși, datorită 
veniturilor pe care le rea
lizează muncind în gospo
dăria colectivă, oamenii de 
aici își construiesc case 
noi, ba mai mult, au a- 
părut străzi care pînă acum 
nu existau. Cum e și nor
mal, o casă nouă trebuie 
să aibă și lumină electrică.

Pentru aceste lucrări a

venit 
echipa 
I.R.E. 
de Gheorghe Olteanu. încă 
din prima zi muncitorii au 
început să lucreze cu spor. 
Echipa s-a mărit acum și 
mai mult. Numeroși colec
tiviști vîrstnici și tineri 
dau o mînă de ajutor la 
săpatul gropilor, la trans
portul și plantatul stîlpilor. 
Astfel în fiecare zi se rea
lizează lucrări cît în două

zile. Muncitorii electricieni 
ne-au devenit prieteni din
tre cei mai apropiați. Co
lectiviștii, în a căror casă 
pătrunde acum lumina elec
trică, își vor aminti multă 
vreme de prietenii lor Vir
gil Mitoi, Ion Borcaș, Vic
tor Dumitru și alții din e- 
chipa electricienilor.

Și în perioada iernii, producții

a tovarășului Toma Bendia, inginerul zooteh
nic al gospodăriei, am stabilit rațiile alimen
tare în funcție de producția dată. Acestea sa 
administrează și acum.

— Dar se pot hrăni diferențiat animalele și 
cînd nu sînt lotizate. Dai la una mai mult, la 
alta mai puțin și ai rezolvat problema.

— Așa am socotit și noi la început. Practica 
a arătat însă că nu este posibil. In primul rînd 
nu poți stabili rații separate pentru fiecare 
animal. Apoi, chiar dacă s-ar întocmi astfel de 
rații, ele nu pot fi administrate. Spuneți: „dai 
la una mai mult, iar la alta mai puțin*. A pro
cedat cineva din sală în felul ăsta î (Nu a 
răspuns nimeni). Eu am încercat și n-am rea
lizat nimic. Tot la întîmplare lucram și pro
ducția se menținea scăzută. Iată însă rezulta
tele noului sistem. De la introducerea lotiză
rii animalelor, a trecut o lună. Deși alimenta
rea este diferențiată, cantitatea de furaje ad
ministrată la întregul efectiv nu a crescut. Nu
mai că rațiile diferă de la un lot la altul. A 
crescut în schimb producția luată ca medie pe 
cap de vacă furajată cu circa 1,5—2 litri zilnic

— Lotizarea singură — a intervenit în (fla- 
cuție tînărul Ion Drăgoi de la G.A.C. Jiana 
Mare — nu asigură menținerea constantă a 
producției de lapte. Creșterea producției este 
influențată în egală măsură și de hărnicia cu 
care vom lucra pe timpul iernii. Acum s-a sta
bilit un nou program de grajd, care se deo
sebește mult de cel din vară, cînd animalele 
sînt la pășune. Acest program trebuie respectat 
cu sfințenie, altfel toată munca se duce de rîpă. 
Curățenia, administrarea 
adăpatul, țesălatul ș.a.m.d.
precizie, la orele prevăzute 
abatere de la aceste reguli 
lapte nerealizațl.

La începutul lunîi octombrie, In adunarea 
generală a organizației U.T.M., noi am hotărît 
să ne întrecem pentru a realiza cea mai ridi
cată producție de lapte pe lotul de animale. Ca 
obiective principale s-au stabilit: respectarea 
programului de grajd, îngrijirea animalelor, 
curățenia și altele. S-a întocmit și un grafic de 
urmărire a îndeplinirii obiectivelor. La prima 
consfătuire de producție, în întrecere au fost 
cuprinși toți îngrijitorii. Primele rezultate : o 
îngrijire mai atentă a animalelor, întîrzierile 
de la program au dispărut și, ceea ce este mai 
important, producția de lapte a crescut în 
medie cu un litru pe zi. Graficul arată însă o 
creștere continuă de la o zi la alta, ceea ce 
înseamnă că noi nu ne-am spus ultimul cuvînt.

Discuțiile au arătat că anul acesta In raionul 
Vînju Mare, colectiviștii au acordat o mai 
mare atenție asigurării bazei furajere pentru 
animalele proprietate obștească. La Jiana 
Mare, de pildă, s-au depozitat pentru iarnă cn 
75 la sută mai multă lucemă decît anul trecut

cu 30 la sută mai mult fin, 
mult siloz. Cantități sporite 
depozitate și la G.A.C. din 
Recea, Izvoare, Vînjuleț și în multe alte gospo
dării.

In consfătuire, discuțiile despre folosirea cu 
chibzuință a furajelor au reținut mult atenția 
tinerilor. „Acestea sînt furajele. Altele nu vom 
mal procura pînă în primăvară. Să le gospo
dărim cu grijă pentru ca tot timpul iernii să 
administrăm animalelor rații variate, echili
brate, bogate în unități nutritive" — spuneau 
ei. S-au arătat mai multe soluții de folosire 
Iată ce spunea N. Dobre, secretarul organiza
ției U.T.M. de la Gruia :

— Intrăm în iarnă cu 180 tone fibroase, 900 
tone siloz, 2 vagoane sfeclă furajeră, 1350 tone 
grosiere la care se mai adaugă 2000 kg mor
covi, vreo 7 vagoane de tăieței de sfeclă și o 
cantitate însemnată de concentrate. Cu aceste 
furaje trebuie să alimentăm pînă la producția 
de nutrețuri din anul viitor un efectiv de 340 
de taurine și 1530 de oi. Pentru ca în timpul 
iernii să avem cantități mai mari de furaje, 
am prelungit perioada pășunatului pînă în luna 
decembrie. Am organizat bine pășunatul mi
riștii de porumb fără a stingheri ne mecaniza-

tort în efectuarea arăturilor 
de toamnă. Cu oile am pă- 
șunat „în trecere" secara 
furajeră însămînțată în lunile 
august și septembrie. Acestea 
s-au făcut pînă acum. Impor
tant este ce vom face de acum 
încolo.

In primul rînd vom a- 
corda o grijă deosebită de- 

condiții bune a furajelorpozitării 
pentru a înlătura dacă se poate total pierderile 
prin degradare. Foarte important este cum sînt 
date în consum. La noi a fost numit un colec
tivist care răspunde de buna întreținere a de
pozitului de furaje și care eliberează furajele 
numai în baza planificării pe grajduri, stabilită 
de inginerul zootehnic. Fibroasele sînt trans
portate cu căruțe bine încheiate, pentru a 
evita pierderea pe drum a florii de lucerna 
și fîn.

Folosirea chibzuită a furajelor depinde 
cea mai mare măsură de felul în care 
cătuite rațiile. Chiar de la început noi 
în consum toate felurile de furaje (și 
sele, și suculentele, și grosierele). In 
cesta asigurăm pentru întreaga perioadă de 
stabulație rații echilibrate, cu același conținut 
de unități nutritive. Desigur .administrarea fi
broaselor și a suculentelor nu impune proble
me deosebite. Doar atenție la transport. Altfel 
stau lucrurile cu grosierele. Pentru a fi consu
mate integral și a le ridica valoarea nutritivă, 
anul acesta le vom administra numai prepa
rate Avem un bazin de beton construit mai 
de mult, apa se găsește aproape, 
e greu de procurat. E nevoie însă 
mai mare de muncă. Organizația



Să îmbunătățim continuu
activitatea asociațiilor studenților

(Urmare din pap. I) țl al studenților

există unii studenți care rămtn 
în urmă, care neavfnd o atitu
dine corespunzătoare față de 
învățătură nu-și pot însuși o 
bună pregătire profesională.

Cauza principală care gene
rează din partea unei mici 
părți a studenților noștri rezul
tate nesatisfăcătoare — au ară
tat cei mai mulți dintre parttci- 
panții la dezbateri — este a- 
ceea că nu s-a folosit ca prin
cipală armă de combatere a 
lipsurilor munca politico-edu- 
cativă, menită să ducă la deza
probarea de către întregul co
lectiv a atitudinii de delăsare 
a unor studenți, a lipsei de 
preocupare pentru un studiu 
temeinic și perseverent.

Toți participanțll la dezba
teri și-au exprimat părerea că 
există resursele necesare pen
tru înlăturarea deficiențelor 
care mai există în acest dome
niu pentru îmbunătățirea calita
tivă a muncii asociațiilor. Se 
cere însă ca acestea să dove- 
de scă o mai mare preocupare 
pentru conținutul activității lor, 
să acționeze cu mai multă efica
citate pentru lichidarea orică
ror rămîneri în urmă. S-a sub
liniat în plenară, că în centrul 
atenției tuturor asociațiilor stu
denților trebuie să stea șl în 
acest an universitar îndeplini
rea sarcinilor principale trasa
te de Conferința a IV-a a 
U.A.S.R. ca prin întreaga lor 
activitate să contribuie la spo- 

' rirea răspunderii studenților 
față de pregătirea lor profesio
nală, pentru obținerea unor 
rezultate superioare la învăță
tură. Pentru realizarea acestor 
sarcini, plenara a cerut aso
ciațiilor să-șl orienteze activi
tatea spre rezolvarea unor 
obiective importante. Este ne
cesar să crească contribuția 
asociațiilor la mobilizarea tu
turor studenților pentru o 
participare activă și conștien
tă la toate formele procesului 
de învățămînt, la combaterea 
oricăror manifestări de indisci
plină, a celor care încalcă re
gulile impuse de disciplina uni
versitară. In această direcție, 
asociațiile studenților împreună 
cu decanatele trebuie să pro
pună rectoratelor măsuri mai 
categorice împotriva acelor 
studenți care nu respectă dis- 
cinllna universitară. Pentru în
deplinirea sarcinilor lor aso
ciațiile . trebuie să-și coordo- 
nefcr activitatea cu cea a con
ducerii institutelor, a cadrelor 
didactice și a organizațiilor 
U.T.M. în așa fel, îneît, prin 
eforturi comune, să se realize
ze în minimum de timp posibil 
îmbunătățirea frecvenței la 
cursuri și seminalii, predarea 
la timp a proiectelor, folosirea 
efectivă și integrală de către 
toți studenții a perioadelor de 
practică în producție.

Plenara a subliniat, de ase
menea, faptul că pentru a 
sprijini îmbunătățirea situației 
profesionale din unele colecti
ve studențeștpqasociațlilf»,' ■ eu 
ajutorul organizațiilor' U.T.M., 
trebuie să analizeze în mod 
diferențiat cauzele,' împrejură
rile specifice care au generat 
rezultatele slabe din activita
tea unor studenți, și să treacă 
la luarea unor măsuri concrete 
de ajutorare a acestora. Tre
buie acordată de aceea în a- 
ceastă direcție mai multă aten
ție muncii personale a studen
ților, studiului Individual — 
principala verigă în dobîndlrea 
unei înalte calificări. Trebuie 
să se manifeste mal multă 
grijă pentru 
popularizarea 
vățătură, să 
care student 
fruntaș.

Plenara a 
să sprijine i 
studenții care obțin calificati
ve mediocre, să-i îndemne pe 
acești studenți ca ei înșiși să 
depună eforturi susținute pen
tru ridicarea continuă a pregă
tirii lor. Asociațiile studenților 
trebuie să se ocupe mai în
deaproape de sprijinirea orga
nizării judicioase a 
individual al 
popularizeze 
zltivă, ' să-i 
gerea celor 
metode de 
cu mal multă pricepere în 
această direcție sprijinul ca
drelor didactice cu o bogată

stimularea 
fruntașilor la 
se cultive la 
dorința de a

cerut asociațiilor 
mai susținut pe

studiului 
studenților, să 

experiența po- 
ajute în ale- 

mai eficiente 
studiu, folosind

experiență 
fruntași. Pentru studenții anu
lui I asociațiile studenților 
trebuie să manifeste o grijă 
deosebită; să-i sprijine conti
nuu în planificarea muncii in
dividuale, în însușirea unor 
metode bune de studiu, în buna 
pregătire a examenelor. Aso
ciațiile să dezvolte la studenți 
răspunderea pentru propria lor 
pregătire, să-i antreneze să 
muncească ritmic, să-și susțină 
Ia timp examenele.

Asociațiile au datoria — se 
arăta în plenară — să-și in
tensifice eforturile pe linia 
formării și lărgirii continue a 
orizontului științific al studen
ților, a dezvoltării dragostei șl 
pasiunii pentru profesia aleasă. 
Pentru popularizarea celor mai 
noi realizări în domeniul cer
cetării științifice, asociațiile să 
folosească mai judicios mijloa
cele de care dispun: cercu
rile științifice, simpozioane, în- 
tilniri cu profesori și specia
liști din producție, vizite în în
treprinderi, legături stabile cu 
institutele de cercetări, gaze
tele profesionale, vitrinele cu 
lucrări nou apărute, expoziții 
cu fotografii etc.

Așa cum arăta plenara, con
tribuția la legarea mai strînsă 
a cunoștințelor teoretice cu 
practica constituie și în acest 
an o sarcină deosebit de im
portantă a asociațiilor. S-a 
recomandat în acest sens să fie 
extinsă inițiativa cadrelor di
dactice și a consiliului U.A.S. 
din Institutul politehnic Brașov, 
de a organiza birouri de proiec
tări în cadrul cărora cei mai 
buni studenți, ajutați de spe
cialiști din producție, să parti
cipe efectiv la elaborarea unor 
proiecte necesare întreprinde
rilor. Informarea studenților 
cu principalele preocupări ale 
unităților de profil, cunoașterea 
în amănunțime a noilor utilaje 
care se produc sau se instalea
ză în cadrul întreprinderilor, 
cuprinderea în tematica cercu
rilor 
mare 
sează 
ve — sînt preocupări care tre
buie -= -- ------- ”
munca de zi cu zi a asociații
lor.

Subliniind activitățile educa
tive desfășurate de asociații în 
rîndurile studenților, plenara a 
arătat totodată că alături de 
organizațiile U.T.M., asociațiile 
trebuie să-și sporească contri
buția la educația studenților în 
spiritul patriotismului socialist, 
la dezvoltarea trăsăturilor mo
ralei înaintate, la combaterea 
oricăror influențe ale moralei 
burgheze. Plenara a făcut 
totodată asociațiilor numeroa
se recomandări pentru mai 
buna organizare a activită
ților care concură la buna 
pregătire a studenților, la
educarea lor politică, mo-
ral-cetățenească, la lărgirea 
orizontului lor cultural. Sub
liniind faptul că Conferința 
a IV-a a U.A.S.R. a trasat sar- 

sciait'jdeosebit de importantă de 
a 'oferi slvdenților posibilitatea 
să folosească timpul liber cît 
mai plăcut și instructiv, plena
ra a arătat că este nevoie ca 
asociațiile studenților să îmbu
nătățească conținutul educativ 
al activității cultural-artistice 
și sportive întreprinse, să lăr
gească sfera ei de cuprindere, 
să folosească și în acest dome
niu de activitate forme cît mal 
vii și atractive. In fiecare insti
tut asociațiile, sub îndrumarea 
organizațiilor U.T.M., trebuie să 
organizeze un program complex 
de activități cultural-educative 
în forme cît mai variate și a- 
tractive care să aibă răsunet în 
rîndul studenților. S-a reco
mandat extinderea inițiativei 
Consiliului U.A.S. din centrul 
universitar Timișoara, care, pe 
baza cunoașterii propunerilor 
studenților, a dorinței manifes
tate de ei de a fi la curent cu 
anumite probleme politico- 
Ideologice, de știință, artă și 
cultură și-a propus să organi
zeze în cîteva institute activi
tăți complexe, pe baza unor 
cicluri tematice.

Referindu-se la cercurile cul
turale, plenara a arătat că a- 
cestea trebuie să fie organizate 
în funcție de posibilitățile 
existente și de dorințele stu
denților ; activitatea lor tre
buie să dea posibilitatea stu
denților pe care îi pasionează

științifice a unui număr 
de probleme care intere- 
direct unitățile producti-

să se concretizeze în

anumite domenii ale artei sau 
științelor să-și cultive aptitu
dinile. Membrii cercurilor cul
turale trebuie să fie inițiatorii 
și organizatorii unor manifes
tări interesante în domeniul 
literaturii, muzicii, picturii, tea
trului, filmului, artelor plastice 
la care să 
studenți. 
gramelor 
caracter 
conținut, 
vine 
studenților. împreună cu corni 
tetele U.T.M. asociațiile tre 
bule să lărgească 
Tea cu comitetele de 
artă, cu personalități 
culturale și artistice, 
le ceară sprijinul 
orientare și asigurarea ridică
rii permanente a nivelului 
de desfășurare a tuturor 
tivităților 
Totodată, 
țiilor studenților vor trebui să 
lărgească colaborarea cu cercu^ 
rile culturale ale tinerilor 
muncitori din întreprinderi, or- 
ganizînd unele cercuri comune 
și schimburi de experiență.

Pentru continua îmbunătăți
re a mișcării artistice studen
țești este necesar ca aso
ciațiile studenților să acorde 
o atenție deosebită formă
rii ansamblurilor artistice 
studențești, precum și valori
ficării activității lor prin sus
ținerea a cît mai multe spec
tacole în fața studenților. In 
acest an universitar se desfă
șoară concursul cultural-artistic 
studențesc. Este necesar ca a- 
sociațiile studenților să spriji
ne ansamblurile artistice în 
organizarea și realizarea unor 
programe cu bogat conținut 
educativ, la un înalt nivel ar
tistic.

Totodată s-a subliniat că 
consiliile U.A.S. din centrele 
universitare trebuie să sprijine 
mal mult conducerile caselor 
de cultură în îmbunătățirea ac
tivității lor, în organizarea u- 
nor programe care să răspundă 
preocupărilor studențești, ast
fel îneît acestea să fie puterni
ce puncte de atracție pentru 
petrecerea timpului liber.

In ceea ce privește activita
tea sportivă, s-a cerut asocia
țiilor studenților să antreneze 
o masă mare de studenți în 
competițiile sportive, să orga
nizeze în așa fel acțiunea de 
cucerire a insignei de polispor
tiv, îneît toți studenții să se 
înscrie și să treacă normele 
concursului. Turismul și ex
cursiile vor trebui să devină 
preocupări permanente ale 
asociațiilor studenților.

Dețbătînd problemele ridi
cate în cadrul celei de-a IV-a 
Conferințe a U.A.S.R., pentru 
îmbunătățirea muncii în dome
niul social-gospodăresc, ple
nara aprecia că în această di
recție asociațiile studenților 
trebuie să desfășoare o activi
tate mai intensă. O atenție 
deosebită a acordat plenara 
din acest punct de vedere cu
noașterii mai temeinice a con
dițiilor de viață și de studiu 
ale studenților, sporirii contri
buției asociațiilor Ia îmbună
tățirea activității educative 
din cămine. Principala sarcină 
în această direcție este dez
voltarea unei opinii de masă 
care să-i determine pe toți stu-

participe masa de 
Pentru a asigura pro- 

acestor cercuri un 
variat și bogat în 
un rol important re- 

consiliilor asociațiilor

colabora - 
cultură și 
ale vieții 
cărora să 
în buna

ac-
cultural-educative. 
consiliile asocia-

denții căminiști să păstreze cu 
grijă bunurile obștești, să se 
preocupe de buna gospodărire 
a mijloacelor ce le-au fost puse 
la dispoziție, să respecte nor
mele de conviețuire în cămin. 
Plenara a recomandat să se 
organizeze dezbateri cu toți 
studenții căminiști atunci cînd 
se constată abateri de la dis
ciplină în cămin, să se desfă
șoare întreceri permanente în
tre camere, etaje și cămine.

Consiliile A.S. — arăta în 
continuare plenara — trebuie 
să acorde o mai mare atenție 
sprijinirii comitetelor de că
min pentru organizarea în că
min a unei vieți culturale bo
gate și interesante, cu ajutorul 
mijloacelor existente.

La realizarea acestor sarcini, 
consiliile A.S. au datoria să an
treneze toate cadrele de orga
nizație care locuiesc în cămine. 
O atenție deosebită trebuie să se 
acorde recomandării pentru a 
fi aleși în comitetele de cămin 
a celor mai buni studenți și 
sprijinirea lor în mod perma
nent și efectiv în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin, în ve
derea creșterii rolului acestor 
comitete în organizarea și des
fășurarea întregii activități a 
studenților căminiști.

Plenara a analizat îndea
proape unele aspecte ale mun
cii organizatorice ale asocia
țiilor studenților, referindu-se 
îndeosebi la stilul de muncă 
folosit în activitatea lor de 
consiliile asociațiilor și a făcut 
unele recomandări pentru îm
bunătățirea acestuia. în vederea 
îndeplinirii programelor de ac
tivități — arăta plenara — 
consiliile asociațiilor din insti
tute și facultăți și îndeosebi 
cele nou înființate vor trebui 
să primească un ajutor perma
nent din partea consiliilor 
U.A.S. din centrele universi
tare. Plenara a arătat că tre
buie să se asigure ca sarcinile 
de asociație să fie cunoscute 
în mai mare măsură de masa 
studenților; în organizarea con
cretă a activităților, în îndepli
nirea tuturor sarcinilor ce re
vin A.S., să fie antrenați un 
număr cît mai mare de membri 
ai asociațiilor.

Pentru îmbunătățirea 
de pregătire, creștere 
movare a cadrelor va 
asigurată, cu sprijinul 
zațillor U.T.M., Instruirea 
periodică, punîndu-se 
accent pe activitatea practică.

în concluziile sale, plenara a 
subliniat că, asociațiile studen
ților au acumulat o experiență 
valoroasă ; ele dispun de nu
meroase forme șl metode care 
s-au dovedit eficiente. Esenția
lul este ca în etapa actuală 
asociațiile să-și concentreze 
eforturile pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor ce le stau în 
față, pentru a contribui mal 
susținut) alături de Organiza
țiile U.T.M., la creșterea unei 
generații de specialiști la înăl
țimea cerințelor actuale, capa
bili să traducă în viață marile 
sarcini puse în fața noastră de 
partid, să contribuie cu price
pere și talent la desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria 
noastră.

muncii 
și pro- 
trebul 

organi- 
i lor 
mare

Scenă din noua premieră a Teatrului „C. I. Nottara" din Capitală, cu piesa „Act Vene
tian" de Cărnii Petrescu.
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Primirea

de către vicepreședintele

Consiliului de Miniștri,

aiciandru Birlăflcanu,

• ambasadorului

n. p Polone
decembrie, vic»> 
Consiliului d» 
R. P. Romîne,

Marți, 10 
președintele 
Miniștri al 
Alexandru Bîrlădeanu, a pri
mit în audiență protocolară 
pe ambasadorul extraordinar 
șl plenipotențiar al R. P. Po
lone, Wieslaw Sobierajski.

(Agerpres)
------0-------

Primirea

de câtrc vicepreședintele

consiliului de Miniștri.

Gheorghe Gaston Marin,

a ministrului suediei

în cea de-a 
jumătate a ea, 

în fruntea clasa-

i

• în prezent se a- 
flă în turneu în Olan
da, echipa argentinia- 
nâ de fotbal, Boca 
Juniors, In primul 
meci echipa argenti- 
niană a Învins ca 1— 
O formația Fortuna Ge- 
îcen.

fus — Atletico Mad
rid ; F.C. Colonia cu 
Învingătorul din parti
da A.S. Roma — Bele- 
nenses Lisabona. întîl- 
nirile urmează să se 
desfășoare înainte de 
siîrșitul lunii februa-

0 Stadionul 
gheață de la Inns
bruck, unde se vor 
desfășura competițiile 
de hochei și patinaj a- 
le Olimpiadei de iar
nă, a găzduit un con
curs preolimpic de pa
tinaj artistic, la care 
au participat sportive 
din Austria, Elveția, 
Iugoslavia, Italia și 
alte țări. Pe primul 
loc s-a clasat tînăra 
patinatoare austriacă 
Ueberlacher cu 1158,3 
puncte. Ea a fost ur
mată de Mikula (Aus
tria) și Zuercher (El
veția).

0 La Ziirich, a avui 
loc tragerea la sorti a 
sferturilor de finală 
ale ..Cupei orașelor 
tîrguri" la fotbal. Pro
gramul este următorul: 
Ujpest Dozsa Buda
pesta — F.C. Valen
cia ; Spartak Brno cu 
învingătorul dintre Ar
senal — F.C. Liege ; 
Saragosa cu învingăto
rul din meciul Juven-

O PE SCURT O
Echipa de rugbi
a R. P Romine

s-a terminat la egalita
te : 2—2 (1—0 . 0—1; 
1—1). Punctele echipei 
austriece 
scrise de 
Tambellini, 
tionează și 
la această formație.

a plecat ia Paris
au fost tn- 
canadianul 
care func- 

ca antrenor

Echipa sovietică 
fotbal „Cernomo-
Odesa și-a conti

nuat turneul în Tuni
sia, jucînd cu campi
oana tării, „Steaua 
sportului", în orașul 
Susa. Au cîștigat spor
tivii sovietici cu sco
rul de 4—3 (2—1).

0 Turneul interna
tional de fotbal din 
R.D. Vietnam a conti
nuat cu disputarea 
meciurilor din cadrul 
sferturilor finală.

• Campionatul uni
onal masculin de șah 
a intrat 
doua 
dar

Iată rezultatele Înre
gistrate : TSKA Mos
cova — Legia Varșo
via 2—0 (1—0) ; Hon- 
ved Budapesta — 
Steaua București 4—3 
(1—3) ; Dukla Praga — 
Selecționata din R.P.D. 
Coreeană 7—0 (5—0) i 
Partizan 
Vorwaerts 
(1—0).

Tirana —
Berlin 2—O

luat sfirșit

Marți dimi
neața a pără
sit Capitala, 
plecind cu a- 
vionul Ia Paris, 
echipa de rug- 
Romîne. Dupăbi a R.P.

cum se știe, rugbiștii ro- 
mîni 
la Toulouse, în meci revan
șă, reprezentativa Franței. 
Anul trecut, la București, 
echipa romînă a cîștigat cu 
scorul de 3—0 jocul cu rug
biștii francezi.

Pentru meciul de dumi
nică, antrenorii echipei N. 
Pădureani^și D. Manoilea- 
nu au alcătuit următoarea 
formație: Penciu, Wușek, 
Rahtopol, Irimescu, Ciobă
nel, Chiriac, Stănescu, Ili
escu, Demian, Moraru, M. 
Rusu, Preda, Ionescu, Ior- 
dăchescu, Teofilovici. Re
zervele echipei sînt Drobo- 
tă, Radulescu, V. Rusu, 
Mateescu și Teodorescu.

(Agerpres)

vor înMni duminică

Marți, 10 decembrie, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Gheor- 
ghe Gaston Marin, a primit în 
audiență pe trimisul extraor
dinar și ministrul plenipoten
țiar al Suediei la București, 
Rolf Sohlman, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

★
Marți a părăsit definitiv țara 

noastră Rolf Sohlman, 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Suediei la 
rești.

La plecare, în Gara de Nord, 
Rolf Sohlman a fost condus de 
Nicu Șerban, director adjunct, 
al protocolului Ministerului A- 
facerilor Externe.

(Agerpres)

trimis

Bucu-

Mobilă 
peste plan
CLUJ 

nostru)
Datorită 

iajelor de 
luna noiembrie 
Dej, cea mai tînări întreprindere 
industrială din regiunea Cluj — 
s-au objinut peste plan mai bine 
de 100 garnituri de mobilă, tip 
ILVA. O contribuție însemnată la 
depășirea planului și-au adus și 
tinerii din secțiile prelucrare doi 
și tinlsaj.

(de la corespondentul

folosiril depline a uli- 
Inaltti productivitate în 

Ia IPROF1L

meniului nu pro
dus nici o clarificare. 
Trei mari maeștri: 
Gheller, Holmov și 
Polugaevski, continuă 
să conducă Ia egalita
te, cu 6,5 puncte. în 
runda a 10-a, Klovan 
a cîștigat Ia Zaharov 
și Nei la Gipsilis. 
A fost consemnată re
miza In -partidele : 

cBrdnștbin 4M" Stein > 
Holmov — Korcinoi, 
Furman — Gheller, 
Gufeld — Polugaevski.

0 Echipa campioană 
de hochei pe gheață a 
Iugoslaviei, S.C. Jese- 
nice, a susținut pe te
ren propriu un meci 
amical cu campioana 
Austriei, A.C. Klagen
furt. Meciul, urmărit 
de 5 000 de spectatori.

0 Au 
campionatele interna
ționale de tenis de 
masă ale R.P. Polone 
desfășurate la Varșo
via. Un frumos succes 
au repurtat tinerii ju
cători romlni și Bodea 
— Sentivani Învingă
tori în prob,- <h> duț>Ju. 
Ei au învins m filială 
cu 3—2 (21—12 17—
21 , 15—21; 21—17 ;
21—10), cuplul polonez 
Kalinski — Kusinski. 
La simplu masculin, 
victoria a revenit lui 
Lemke (R.D.G.), care 
a dispus cu 3—0 (21— 
16 ; 21—15 ; 21—B) de

suedezul Bengston. Ti
tlul la feminin r fost 
cîștigat de Eva Foel- 
dy (R.P.U.), învingă
toare cu 3—0 (21—14 i 
21—15 ; 21—10) în
fața colegei sale Heiri-

Cu prilejul relei de a 15-a aniversări a „Declarației
universale a drepturilor omului^

Marți saarai a avut loc 
București o ședință plenară

la 
a 

Comisiei naționale a R.P. Ro- 
mîne pentru UNESCO consa
crată celei de a 15-a aniver
sări a „Declarației universale a 
drepturilor omului".

Ședința a fost prezidată de 
acad Mibail Ralea, președin- 

' tele comisiei.
Au participat academicieni și 

alți oameni de cultură, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Octav Livezeanu, membru în 
Biroul Comisiei naționale a 
R.P. Romîne pentru UNESCO a 
vorbit despre importanța „De
clarației universale a drepturi-

lor omului", adoptată la 10 de
cembrie 1948 de către Aduna
rea Generală a O.N.U.

★
Sub egida Consiliului pen

tru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice și a Asocia
ției juriștilor din R.P.R., marți 
după amiază a avut loc în Ca
pitală conferința — 15 ani de 
la adoptarea „Declarației uni
versale a drepturilor omului1'.

A conferențiat, în fața unui 
numeros public, prof. univ. 
Mihail Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice.

(Agerpres)
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Intre 8 și 10 decembrie a.c. 
v.

★
de stat de operetă a 
marți în premieră o

Teatrul 
prezentatNoile blocuri de pe Calea Unirii din orașul Craiova.

*» • • .rhM

comandat pentru aceasta consiliului de con
ducere o echipă formată din 4 tineri din bri
găzile de cîmp care vor transporta și toca pa
iele și cocenii, vor pregăti saramura și vor 
forma amestecuri în camera de pregătire.

Rezerve
de nutrețuri

->

se găsesc și iarna

prezintă vreo valoare pentru această unitate 
de stat. Are în schimb pentru noi o foarte 
mare valoare.

A îngriji bine 
animalele, 

înseamnă a învăța 
continuu

Louis Saillant, secre- 
general al F.S.M. a 

făcut o scurtă vizită în R.P. 
Romînă. Cu acest prilej oaspe
tele a vizitat șantiere de con
strucții și întreprinderea Teh
nica Lemnului din orașul Bucu
rești. El a avut convorbiri to
vărășești cu tov. Martin Isac, 
președintele C. C. S. și alți- 
membri ai Secretariatului C.C.S. 
în legătură cu pregătirile pri
vind cea de-a II-a Conferință 
internațională a femeilor mun
citoare.

nouă lucrare romînească — 
„Anton Pann sau povestea 
vorbii", snoavă lirică de Al
fred Mendelshon. Libretul, 
scris de Ion Roman și Radu 
Albala, aduce în scenă un epi
sod din viața popularului fol
clorist Rolul titular este de
ținut de Ion Dacian. Direcția 
de scenă aparține regizoru
lui Nicușor Constantinescu, 
conducerea muzicală lui Mir
cea Ionescu iar scenografia 
este semnată de Nicolae Lebas.

(Agerpres)

— Mult timp in gospodăria noastră — a in
tervenit îngrijitorul Viorel Talpeș, — pleava 
provenită prin baterea porumbului, care cu
prindea și 5—6 Ia sută boabe, era aruncată ca 
nefolositoare. După o cercetare mai atentă și 
mai multe încercări am reușit să preparăm un 
amestec cu apreciate, calități nutritive. Pleava 
de porumb (care se produce în cantități foarte 
mari în fiecare gospodărie colectivă) se ames
tecă cu siloz la care se mai adaugă 3—4 la 
sută concentrate și 10 la sută făină de lucerna. 
Amestecul este umezit cu saramură cu 4—5 
ore înainte de a fi dat în consum. Administrat 
în doze de 6—8 kg pentru fiecare vacă, el este 
un bun înlocuitor al concentratelor și asigură 
o creștere a producției de lapte. Iată că re
zerve de furaje se mai găsesc și iarna. Ele 
trebuie căutate. Noi, îngrijitorii tineri, am 
colectat pleava din gospodăria noastră (vreo 
3 vagoane) și am organizat o acțiune asemă
nătoare la baza de recepție, unde, de aseme
nea, se găsește in cantități foarte mari și nu

— Avem producții ridicate — arăta Cons
tantin Prahoveanu, secretarul organizației 
U.T.M. din G.A.C. Pristol — pentru că avem 
îngrijitori buni, harnici, care au îndrăgit a- 
ceastă meserie. Aceștia nu se formează însă 
de la o zi la alta, nu apar peste noapte. Ei 
trebuie pregătiți. Și în acest proces organiza
ția U.T.M. trebuie să aducă o contribuție în
semnată.

In perioada aceasta și la noi veriga princi
pală este învățămîntul agrozootehnic. Comite
tul U.T.M. pe gospodărie a avut grijă ca toți 
îngrijitorii tineri să fie înscriși la cele două 
cercuri zootehnice — anul I și anul II. Am 
propus apoi lectorului ca pentru cei din anul 
II, cei mai mulți de altfel, să se țină un nu
măr cît mai mare de lecții practice, pentru, a-i 
obișnui să aplice în activitatea zilnică cele 
învățate. Pentru aceasta, la propunerea noas
tră, in programul de Învățămînt s-au inclus 
demonstrații practice mai ales la lecțiile „Cum

trebuie hrănite și îngrijite vacile gestante" ; 
„Cum trebuie îngrijiți vițeii", la lecțiile 5, 10, 
11 și 12. De asemenea, în afara cursurilor vom 
relua temele din anul I: „Nutrețurile combina
te, mijloc rapid și eficace pentru creșterea și 
exploatarea intensivă a animalelor*, „Hrăni- 
rea animalelor după norme furajere" și altele.

Organizația noastră a încercat și a reușit în 
mare măsură să stimuleze la tinerii îngrijitori 
interesul pentru studiu. Pentru aceasta am 
creat la sector o bibliotecă volantă care acum 
numără peste 700 de volume — cărți de spe
cialitate și beletristice. Citirea cărților de spe
cialitate se face cu un anumit discernămînt. 
Este vorba mai mult de un studiu colectiv pe 
sectoare și grajduri. Brigadierul, la indicația 
inginerului zootehnic, alege și citește un anu
mit capitol. Se face apoi legătura între pro
blemele studiate și realitatea sectorului. In 
felul acesta îngrijitorii noștri sînt la curent cu 
tot ce e nou în zootehnie. Se citesc desigur și 
cărți de literatură. Cei 25 de tineri care lu
crează în zootehnie sînt înscriși la concursul 
„Iubiți cartea' și dintre aceștia 4 sînt deja 
purtători ai insignei „Prieten al cărții". Acum 
pregătim la sector un concurs pe tema „îți cu
noști meseria ?“ Bibliografia a fost afișată, iar 
îngrijitorii au început să se pregătească.

★
Tinerii au dezbătut pe larg în consfătuire șl 

alte probleme legate de dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Așa, de exemplu, atenția participan- 
tilor la consfătuire a fost mult timp reținută 
de problemele ridicate de îngrijirea animalelor 
tinere, de care depinde în ultimă analiză în
jghebarea unui nucleu valoros. S-au arătat, de 
asemenea, acțiunile întreprinse acum de orga
nizațiile U.T.M. pentru terminarea construc
țiilor zotehnice. Cu mult interes au fost ascul
tate expunerile tinerilor din Gruia și Pristol,

care au arătat cum se asigură la ei îngriji
torilor de animale o zi liberă pe săptămînă.

Cu acest prilej s-au cristalizat mai bine o 
serie de sarcini care revin în această perioadă 
organizațiilor U.T.M. S-a stabilit astfel ca or
ganizațiile U.T.M. să se ocupe în continuare 
de recomandarea de noi tineri în sectorul zoo
tehnic. Au fost luate și unele măsuri. Cercu
rile zootehnice sînt frecventate pe lîngă cei 
400 de îngrijitori tineri, și de alți 400 de tineri 
din rîndul cărora vor fi recrutați viitorii cres
cători de animale.

Se va urmări cu multă atenție permanenti
zarea tinerilor în acest sector prin stimularea 
dragostei lor față de această meserie, prin or
ganizarea în mod plăcut și instructiv a tim
pului lor liber.

Organizațiile U.T.M. din zootehnie vor ur
mări în permanență ridicarea continuă a cu
noștințelor profesionale ale tinerilor îngriji
tori. Consfătuirea a arătat că la acest sector se 
pot organiza acțiuni interesante ca : citirea 
cărții tehnice în colectiv, ore de întrebări și 
răspunsuri pe teme economice, concursuri „să 
ne cunoaștem meseria" și altele.

S-a stabilit, de asemenea, ca comitetele 
U.T.M. pe G.A.C. să acorde cea mai mare aten
ția organizațiilor U.T.M. din sectoarele zoo
tehnice. Secretarul comitetului să fie cel care 
se ocupă de aceste organizații.

Ideea organizării acestei consfătuiri acum, în 
pragul iernii, s-a dovedit foarte utilă. Tinerii 
îngrijitori de animale au făcut cunoștință și au 
dezbătut pe larg metodele cele mai eficace de 
îngrijire a efectivelor lor : lotizarea acestora, 
furajarea diferențiată în funcție de producție, 
gospodărirea furajelor etc. care au o impor
tanță hotărîtoare pentru asigurarea și în pe
rioada iernii a unor producții constante de

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

ANUNȚ
Combinatul Siderurgic

Hunedoara 

angajează imediat:

came și lapte.

ingineri metalurgiști 
ingineri siderurgiști 
ingineri mecanici 
ingineri electromecanici 
ingineri oțelari 
ingineri furnaliști 
ingineri diriginți de șantier 
ingineri proiectanți 
ingineri tn exploatare 

căi ferate I 
maiștri mecanici 
maiștri lăcătuși 
maiștri electricieni 
maiștri strungari

maiștri apeducteri 
maiștri oțelari 
maiștri furnaliști 
maiștri repararea vagoaneloi 
tehnicieni I 
tehnicieni II 
tehnicieni proiectanți I 
tehnicieni proiectanți II 
șefi serviciu linie 
șefi secție C.T.
șef sector S.C.B. 
controlori coordonatori 
instructor 
desenatori pr. I.
șef reparații vagoane 
șefi rev. vagoane C.F.R.

' șefi stații C. Ferate
| subșefl de stație C. Ferate
Ișefi serviciu Exploat. C.F. (

picheri i

contabili șefi cu studii superioare sau medii '
economiști principali 
merceologi pr.

Informații suplimentare se primesc de la C.S.I J 
Serviciul personal pe telefon interior 42 unde se | 

î adresează cererile și autobiografia solicitanților. |



Sosirea la Viena a ministrului 
afacerilor externe al R. P. Romine
VIENA 10. — Coresponden

tul Agerpres, St. Deju, transmi
te : Mărfi seara a sosit la Vie
na ministrul Afacerilor Externe 
al R.P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, cu soția, care face o vi
zită în Austria Ia invitația mi
nistrului afacerilor externe ai 
Austriei, dr. Bruno Kreisky.

La sosirea în Gara de Vest 
din Viena, împodobită cu flori 
și drapelele de stat ale R.P. Ro
mine și Republicii Federale Au
stria, Corneliu Mănescu a fost 
salutat de ministrul afacerilor 
externe al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky și soția, secretarul de 
stat, Ludwig Steiner, ambasado
rul Austriei Ia București, Paul 
Wetzler, funcționari superiori 
din Ministerul afacerilor exter
ne. Au fost de față membri ai 
Ambasadei R.P.R. Ia Viena.

Cu același tren a sosit la 
Viena, ing. Mircea Ocheană, 
ambasadorul R.P. Romîne în 
Austria.

BUDAPESTA 10 —Corespon
dentul Agerpres transmite : La 
10 decembrie a sosit la Buda
pesta, în drum spre Viena, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mă
nescu.

In gara Keleti el a fost în- 
tîmpinat de Peter Jănos, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, de Jakus Jeno, 
director în Ministerul Aface
rilor Externe, și alți funcțio
nari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare. Au fost prezenți Mi
hail Roșianu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Budapesta, și 
membri ai ambasadei.

ÎNCHEIEREA TRATATIVELOR
ANGLO-VEST-GERMANE

BONN — La Bonn a fost 
dat publicității un comunicat 
comun în urma convorbirilor 
dintre miniștrii afacerilor ex
terne ai Marii Britanii și R.F. 
Germane, Richard Butler și 
Gerhard Schroder. Potrivit 
agenției D.P.A., în comunicat 
se subliniază că cei doi mini
ștri au căzut de acord că în 
cadrul viitoarelor măsuri de 
destindere trebuie realizate 
progrese în înlăturarea cau
zelor încordării ți trebuie con
tinuate eforturile în vede
rea unei îmbunătățiri a rela
țiilor Est-Vest. Potrivit comu
nicatului, miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări au 
examinat perspectivele unei 
înțelegeri cu Uniunea Sovie
tică asupra unor măsuri par
țiale în cadrul destinderii.

In același timp, miniștrii de 
externe ai Marii Britanii și 
R.F. Germane au reafirmat 
„marea importanță a menține
rii actualului potențial de apă
rare al țărilor din alianța a- 
tlantică și necesitatea ca a-

cesta să țină pasul cu progre
sul tehnic". In comunicat se 
subliniază că planurile în ve
derea creării unei forțe nucle
are multilaterale, cărora gu
vernul vest-german le acordă 
un sprijin deplin în timp ce 
Londra manifestă rezerve, vor 
continua să fie dezbătute în vi
itor.

★
BONN — Marți a avut loc 

la Bonn o întrevedere între 
cancelarul vest-german Er
hard și ministrul britanic al 
afacerilor externe Butler. 
După cum transmite agenția 
vest-germană de știri D.P.A., 
în cursul întrevederii cancela
rul Erhard a arătat că guver
nul R.F.G. va continua efortu
rile pentru a apropia și mai 
mult Marea Britanie de țările 
Europei occidentale. Cu ace
lași prilej a fost examinată, 
de asemenea, problema rela
țiilor comerciale Est-Vest, în 
lumina divergențelor manife
state în acest domeniu în ca
drul N.A.T.O.

Prezențe 
romînești

BELGRAD. — Luni s-a îna
poiat la Belgrad, după vizita 
făcută în Croația, Bosnia și 
Herțegovina, delegația Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
Romînia, condusă de Ignat 
Alexandru, secretar al Consi
liului U.A.S.R., care se află în 
R.S.F. Iugoslavia la invitația 
Uniunii Studenților din R.S.F. 
Iugoslavia. La 9 decembrie, 
delegația U.A.S.R. s-a întîlnit 
cu activiști ai Uniunii Studen
ților de la Universitatea din 
Belgrad. Cu acest prilej mem
brii delegației romîne au pre
zentat studenților iugoslavi 
unele aspecte din viața, stu
diul și activitatea studenților 
din R.P. Romînă.

BELGRAD. — Ambasadorul 
R.P. Romîne la Belgrad, Aurel 
Mălnășan, a oferit marți după- 
amiază un cocteil cu prilejul 
semnării Convenției de colabo
rare între radioteleviziunea ro
mînă și cea iugoslavă. Au luat 
parte Vinko Vinterhaller, se
cretar federal pentru Informații 
al R.S.F. Iugoslavia, Zravko 
Vukovici, președintele Asocia
ției stafiilor de radio și televi
ziune din R.S.F. Iugoslavia, 
funcționari superiori din Secre
tariatul federal pentru informa
ții, colaboratori ai radiotelevi- 
ziunii iugoslave. Au fost de fa
tă membrii delegației radioteie- 
viziunii romîne, condusă de Ion 
Pas.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

ROMA — In librăriile din 
Italia a apărut un ghid inti
tulat „O privire asupra Ro- 
miniei”. Ghidul, publicat sub 
îngrijirea Asociației Italia- 
Romînia, cuprinde un bogat 
material documentar și ilu
strativ privind dezvoltarea 
economică și social-culturală 
a R. P. Romîne în ultimii ani.

Lucrarea este destinată pu
blicului larg și turiștilor care 
vor să cunoască Romînia sau 
să o viziteze.

LUCRĂRILE

O.N.U.: Dezbaterea propunerii 
romîne privind educarea 

tineretului
NEW YORK 10. — Trimisul 

special Agerpres C. Alexan- 
droaie, transmite: Proiectul 
de declarație privind măsuri 
pentru promovarea în rînduri- 
le tineretului a idealurilor pă
cii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare, pre
zentat inițial de R.P. Romînă, 
împreună cu alte șase delega
ții, continuă să se mențină în 
atenția Comitetului nr. 3 al 
Adunării Generale pentru 
problemele sociale, umanitare 
și culturale.

Se poate aprecia că propu
nerea romînă a trezit un ecou 
favorabil în rîndurile a nume
roase delegații din comitet. 
Marea majoritate a vorbitori
lor au subliniat importanța 
problemei și contribuția pe 
care au adus-o și trebuie s-o 
aducă în continuare diversele 
organizații internaționale în 
cadrul nobilei acțiuni de edu
care a tineretului. Pentru a 
sublinia și mai mult adeziu
nea lor la principiile expuse 
în proiectul de declarație, pre
cum și importanța pe care o 
acordă transpunerii în practi
că a acestor principii, alte de
legații au adăugat numele ță
rilor lor la lista coautorilor 
proiectului de declarație. Ast
fel, în ultimele 24 de ore s-a 
anunțat oficial că Iugoslavia, 
R.A.U. și Volta superioară au 
devenit coautori ai acestui do
cument. în prezent proiectul 
de declarație are 16 coautori.

Spre deosebire de poziția a- 
vută în anii trecuți față de 
propunerea R. P. Romîne, u- 
nele delegații au adoptat acum 
o atitudine mai elastică.

Delegația mea, a arătat luni 
seara reprezentantul Angliei, 
este în principiu de acord cu

CONSILIULUI
DE SECURITATE

Acțiuni curajoase 
ale minerilor bolivieni

„Ne vom aminti 
mereu cu plăcere 

de Romînia

După plecarea
ATENA 10. — Coresponden

tul Agerpres, AI. Gheorghiu, 
transmite : După cum s-a mai 
anunțat, fostul premier al 
Greciei, C. Karamanlis, lide
rul partidului Uniunea Națio
nală Radicală (E.R.E.), a ple
cat luni după-amiază în mod 
precipitat la Paris. înainte de 
a părăsi Atena, el a adresat 
deputaților E.R.E. o scrisoare 
în care a anunțat că se retra
ge din viața politică, desem- 
nîndu-1 pe P. Kanellopoulos, 
fost vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ca lider al 
partidului E.R.E. Fostul pre
mier a renunțat, de asemenea, 
și la mandatul său de deputat.

Hotărîrea neașteptată a lui 
Karamanlis, care, după opt 
ani de guvernare neîntreruptă 
a părăsit viața politică a' Gre
ciei, este larg comentată de 
cercurile politice și de presă, 
care o consideră înainte de 
toate ca o expresie a crizei se
rioase ce macină Partidul 
E.R.E.

In general, se consideră că 
retragerea lui Karamanlis din 
viața politică confirmă și ac
centuează înfrîngerea suferită 
de E.R.E. în alegerile din 3 
noiembrie și constituie o măr
turie a neputinței politicieni
lor de dreapta de a acționa în 
condițiile succesului obținut 
de Uniunea de centru și de 
E.D.A. în aceste alegeri. Zia
rul „To Vima“ apreciază 
chiar că E.R.E. este acum pe 
cale să se destrame. Declara
țiile primului ministru Pa- 
pandreu că, în cazul cînd nu 
va obține la 16 decembrie în 
parlament „o majoritate sta
bilă și suficientă", va recurge 
Ia noi alegeri, a făcut ca un 
număr tot mai mare de de- 
putați din E.R.E. să se îndepăr-

lui Karamanlis
teze de partidul lor, preferind 
să-și dea votul pentru noul 
guvern.

Comitetul Executiv al E.D.A. 
subliniază într-un comunicat 
dat publicității marți că ple
carea lui Karamanlis este o 
manifestare extremă a crizei 
profunde în care a fost adusă 
Uniunea națională radicală de 
însăși politica reacționară pe 
care a promovat-o timp de 
opt ani, cît și de lupta mase
lor populare, care au deschis 
calea spre realizarea unei co
tituri democratice în Grecia. 
E.D.A. cere noului guvern să 
îndeplinească programul cu 
care s-a prezentat în alegeri, 
sprijinindu-se pe forțele de
mocratice din Parlament și 
din țară.

Succese ale patrioților 
din Guineea portugheză

CONAKRY. — Conducerea 
Partidului african al indepen
denței din Guineea portugheză 
și insulele Capului Verde a 
dat publicității un comunicat 
despre succesele obținute de 
detașamentele de partizani 
împotriva trupelor coloniale. 
După cum reiese din comuni
cat, numai în regiunea Oyo, 
în luna noiembrie partizanii 
au ucis peste 100 de soldați 
portughezi, capturând totodată 
o cantitate importantă de ar
mament.

Ca și în alte regiuni, pa- 
trioții folosesc tactica lu
ptei de partizani: organi
zează ambuscade și atacă 
subunități separate ale ina
micului.

NEW YORK — Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a conti
nuat la 9 decembrie examina
rea problemei situației din te
ritoriile aflate sub dominația 
colonială a Portugaliei. La a- 
ceastă ședință au fost invitați 
reprezentanți ai Madagasca
rului, Tunisiei, Portugaliei, Li
beriei și statului Sierra Leone. 
Ministrul afacerilor externe al 
Portugaliei, Alberto Nogueira, 
care a luat primul cuvîntul, a 
pretins că Consiliul n-ar avea 
competența de a examina si
tuația din teritoriile aflate sub 
dominația portugheză. Spre

surprinderea tuturor, Nogue
ira a afirmat că declarațiile 
reprezentanților țărilor afri
cane referitoare la primejdia 
pe care o reprezintă pentru 
pace represiunile sîngeroase 
ale colonialiștilor portughezi 
din Angola, Guineea Portu
gheză și alte teritorii „nu ar 
corespunde realității”.

Delegatul Ghanei, care a 
luat apoi cuvîntul, a demascat 
planurile guvernului Salazar 
care au un singur scop, acela 
dea permanentiza dominația 
colonială a Portugaliei.

elaborarea unei declarații de 
principiu în acest domeniu și 
în spiritul prezentului docu
ment. Ideea promovării în rîn
durile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare, a a- 
rătat delegatul Franței, poate 
fi apreciată pozitiv, pentru că 
noi sîntem răspunzători de 
felul cum este educată tînăra 
generație. Delegația mea apro
bă în principiu ideile expuse 
în proiectul de declarație. Sîn
tem convinși de utilitatea e- 
ducării tineretului într-un spi
rit nou, a declarat reprezen
tantul Suediei, și apreciem 
inițiativa Romîniei.

în aceeași ședință au luat 
cuvîntul și delegații Belgiei și 
Uruguayului, care, în contra
dicție cu opinia majorității 
delegaților, au pus la îndoială 
utilitatea adoptării unei astfel 
de declarații.

Dezbaterile au arătat că 
proiectul de declarație întîm- 
pină rezistența unui grup de 
delegații, care, deși au recu
noscut importanța ideii de e- 
ducare a tineretului în spiri
tul păcii, încearcă să amine a- 
plicarea ei în practică.

Pentru a se pune de acord 
pozițiile părților, la O.N.U. au 
loc consultări și consfătuiri 
între coautorii proiectului de 
declarație și diverse delegații. 
Totodată se intenționează să 
se înceapă dezbaterile pro- 
priu-zise asupra conținutului 
acestui document.

Prezentînd din nou poziția 
delegației romîne față de dez
baterile care au loc în comi
tet, luni seara a luat cuvîntul 
Maria Groza, care a mulțu
mit, în numele delegației ro
mîne, tuturor delegațiilor care 
au sprijinit proiectul de decla
rație. Ea a arătat că din dis
cuțiile coautorilor cu multe 
delegații și din dezbaterile 
care au loc în comitet, s-a 
constatat că ar mai exista o 
serie de propuneri. Delegația 
romînă așteaptă cu interes ca 
acestea să fie formulate în 
mod oficial și speră ca ele să 
fie făcute pe linia completării 
textului prezentat.

★
In ședința din 10 decembrie, 

Comitetul nr. 3 a aprobat în u- 
nanimitate propunerea delega
tului Senegalului de a se înche
ia discuția generală asupra pro
iectului de declarație privind 
măsuri de promovare în rîn
durile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc șl în
țelegerii între popoare și de a 
se trece la examinarea concre
tă a prentnbulaliti șl articolelor 
acestui document.

LA PAZ — Federația sindi
catelor minerilor din Bolivia 
a dat un ultimatum de 24 de 
ore guvernului bolivian cerîn- 
du-i soluționarea situației cre
ate în urma arestării celor 
doi conducători sindicali, Iri- 
neo Pimentel și Frederico Es
cobar. Acest ultimatum a fost 
lansat de postul de radio „Vo
cea minerului”, al cărui apa
rat de emisie se află instalat 
în mina „Siglo-20” din Catavi. 
In urma ultimatumului, gu
vernul a trecut la măsuri ex
cepționale. După cum rela
tează France Presse, în orașul 
Oruro, din apropiere de Ca
tavi, au fost aduse cinci regi
mente pentru întărirea garni
zoanei. Potrivit relatărilor a- 
celeiași agenții, în această lo
calitate au sosit și numeroși 
mineri și țărani, mobilizați de 
către sindicate.

TINERI OASPEȚI DIN AN
GLIA DESPRE ȚARA 

NOASTRĂ

■
 a invitația Comi

tetului Executiv al 
U.A.S.R. ne-a vi
zitat țara o dele
gație a Uniunii 
Naționale a Stu
denților din An

glia, Țara Galilor și Irlanda de 
Nord (NUSEWNI) și o delega
ție a Uniunii Studenților Sco
țieni (S.U.S.).

I-am întilnit pe oaspeții 
noștri, puțin timp înaintea ple
cării din țară.

Discuția s-a înfiripat cu ușu
rință, firească, prietenească.

— Am vrea, înainte de toate, 
ne spune președintele NUSEW
NI, Aneurin Rhys Hughes, — 
să mulțumim tineretului romîn 
pentru primirea prietenească 
tăcută, pentru ospitalitatea 
mișcătoare. Ne-a impresionat 
sinceritatea, inima deschisă 
cu care am fost primiți. Apre
ciem mult posibilitatea pe 
care am avut-o de a cunoaște 
prin contact direct Romînia, 
viafa și preocupările sluden- 
fimii romîne. Mai hună cu
noaștere înseamnă mai bună 
înțelegere.

— Și o mai bună înțelegere 
Înseamnă o punte spre coope
rare...

— Exact 1 Există un lucru 
esențial care apropie studenfi- 
mea engleză de cea din Romî
nia — năzuinfa comună de 
pace, năzuința de a-și dez
volta în liniște aptitudinile. Iar 
apropierea, relațiile prietenești 
dintre studenții celor două țări 
nu pot fi decit în folosul po
poarelor, al înțelegerii dintre 
acestea, în folosul păcii și co
laborării internaționale.

— După vizita făcută, v-am 
ruga să relatați din impresiile 
dvs. despre Romînia.

— La acest capitol aș dori 
să răspund eu — intervine 
Collin Braggins, membru al de
legației NUSEWNI. — Vă asi

Virsla tw is tulul

gur că sînt in asentimentul 
tuturor membrilor celor două 
delegafii atunci cînd afirm că 
vizita in Romînia ne-a făcut o 
impresie profundă. Trăsătura 
principală pe care o reții aici 
în Romînia este progresul, dez
voltarea puternică în toate ra
murile de activitate.

Am vizitat instituții univer
sitare, întreprinderi industriale 
și unități agricole din regiunile 
Cluj, Iași, Brașov, Bacău și 
orașul București, ne-am întilnit 
cu studenfi, cadre didactice. 
Din numeroasele aspecte care 
ne-au impresionat aș sublinia 
cîteva :

In primul rînd competenta, 
modul științific cu care se 
muncește pentru dezvoltarea 
generală a tării — și acest lu
cru se referă la toate dome
niile, la industrie ca și Ia învă- 
/ărnint, de pildă.

In al doilea rînd profunzi
mea și perseverența cu care 
se duce la îndeplinire orice fel 
de plan — fie el industrial, 
agricol, de învăfămînt, de cons
trucții de locuințe ele.

In al treilea rînd vitalitatea 
și energia cu care oamenii 
muncesc și creează avînd me
reu în fată felul progresului 
general al țării, al societății.

— Țin să adaug ceva la cele 
exprimate aci de Braggins — 
intervine Roger Hyde, vicepre
ședinte al S.U.S. Nu putem să 
nu apreciem excelentele posi
bilități, deosebit de cuprinză
toare puse de stat la dispozi
ția studenților. Mă refer la asi
gurarea alît a condițiilor bune 
de învățătură cît și a celor de 
trai și odihnă.

Am relatat aci doar cîteva 
din bogatele impresii pe care 
le-am cules în Romînia. Vreau 
sa spun însă, ca o concluzie, că 
ne vom aminti mereu cu plăce
re de această vizită în Romî
nia, de oamenii, de tineretul ei.

Interviu luat de
EM, RUCĂR

Ședința Comisiei C.A.E.R.J •»

pentru energie electrică
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

La Moscova a avut loc ședința 
ordinară a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru energie 
electrică, la care au participat 
delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

La lucrările ședinței au 
participat, în calitate de ob
servatori, reprezentanți ai 
R. P. D. Coreene.

Comisia a adoptat o serie de 
măsuri menite să contribuie 
la traducerea în viață a hotă- 
rîrilor celei de-a XVIII-a se
siuni a consiliului și a celei 
de-a IX-a ședințe a Comite
tului executiv al Consiliului, 
îndeosebi în ce privește coor
donarea planurilor de dezvol
tare a energeticii pe perioada 
1966—1970.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

• PE SCURT O PE SCURT e PE SCURT •

Patrlotl angolezi în timpul unei acțiuni de luptă.

Capelanul Universității din 
Ottawa a declarat că twistul 
nu este un dans chiar atît de 
modem, „vîrsta” sa putînd fi 
chiar apreciată la 1570 de ani.

In sprijinul acestei afirmații 
capelanul citează o lucrare 
teologică din anul 380. ....Fe
meile dansează — scrie auto
rul lucrării — rotindu-și ochii, 
dînd din mîini, agitînd picioa
rele, se aleg deseori cu scrîn- 
tituri”.

Șosea care... 
emite sunete

In Franța a fost realizat un 
material neobișnuit pentru 
construcții rutiere. Suprafața 
șoselei construită din acest 
material, venind în atingere cu 
anvelopele autovehiculelor, 
emite niște sunete speciale a- 
trăgînd atenția șoferilor Ia co
tituri primejdioase, răscruci 
etc.

Trafic portuar 
blocat de o iocă

Portul Southamton în care 
fac escală cele mai mari va
poare din lume a fost blocat 
timp de cîteva ore de o focă 
A fost nevoie de intervenția 
poliției pentru a înlătura ani
malul care murise trecînd pe 
sub un strat de păcură.

Timbre rotunde
Primele timbre poștale ro

tunde din lume au fost emise 
recent de arhipelagul Tonga 
din Pacific, format din apro
ximativ 150 de insule și insu
lițe și situat la est de insulele 
Fiji. Arhipelagul este condus 
de regina Salote Tupou și face 
parte din Commonwealth-ul 
britanic.

Timbrele înfățișează noile 
monede ale țării.

Regina Salote speră că tim
brele rotunde vor atrage în 
Tonga un număr important de 
turiști și filateliști.

„Vizitatori" inopinați

In timp ce se desfășura 
meciul de fotbal dintre 
echipele Membrey și 

Marney, stadionul din Mem
brey (departamentul francez 
Sadne-et-Loire) a fost invadat 
de o turmă de... mistreți care 
au ieșit din pădurile înveci
nate. Turma a străbătut în
tregul teren cu mare viteză

spre spaima jucătorilor și 
spectatorilor prezenți în tri
bune. Cu toate acestea cîțiva 
spectatori mai îndrăzneți au 
reușit să captureze un pui de 
mistreț care a devenit acum 
mascota echipei locale.

Din cauza unui... 
curent de aer I

De cîteva săptămîni toate 
treburile locuitorilor o- 
rășelului francez Crocq 

(departamentul Creuse) merg 
pe dos. Magazinele nu se mai 
deschid la ora fixată, funcțio
narii nu mai sînt punctuali la 
serviciu, călătorii pierd trenu
rile în gară. Și toate acestea 
din cauză că orologiul din 
clopotnița bisericii locale s-a 
stricat. Singurul ceasornicar 
din Crocq refuză să repare 
ceasul pe motivul că în clopot
niță circulă curenți de aer 
foarte puternici care fac im
posibil ca o persoană să ră- 
mînă mai mult de cîteva mi
nute în acel loc. Or, repararea

orologiului trebuie să dureze 
cel puțin cîteva ore, dacă nu 
chiar zile.

In această situație consiliul 
municipal a hotărît să aloce 
fondurile necesare înlocuirii 
geamurilor sparte de la fere
strele clopotniței pentru a ușu
ra sarcina ceasornicarului.

Un manuscris rar

După cum relatează agenția 
France Presse, celebrul ma
nuscris persan „Limbajul 

păsărilor" (Mantiq el Tair), datină 
din secolul al XV-Iea, a fost cum
părat la 9 decembrie de „Metro
politan Museum" din New York, 
pentru suma de 18 000 lire sterline. 

Manuscrisul, ilustrat cu opt mi
niaturi, poartă semnătura sultanu
lui Aii de Mashad, care este și 
autorul altor manuscrise de va
loare.

In anul 1609, „Limbajul păsări
lor" a fost donat sanctuarului Ar- 
debil de către șahul Abbas cel 
Mare. In 1826 el intră In posesia 
unor persoane particulare.

Microfon miniatural

Specialiștii sovietici au 
creat pentru artiști un 
microfon miniatural de 

mărimea unui stilou obișnuit. 
Microfonul poate fi pus în bu
zunarul de sus al hainei sau 
sub cravată. El este alimentat 
de un mic emițător de mări
mea unui port țigaret, care 
poate fi, de asemenea, purtat 
în buzunar. Microfonul este în 
legătură cu un difuzor insta
lat în sală care amplifică vo
cea actorului.

Expediție belgiano-olan- 
deză in Antarctica

in portul Anvers a ple- 
cat spre Antarctica o ex
pediție științifică bel- 

giano-olandeză care va între
prinde, timp de 15 luni, cer
cetări în cadrul programului 
„Anului internațional al soa
relui liniștit". Expediția este 
alcătuită din nouă savanți bel
gieni și patru olandezi și are 
la dispoziție spărgătorul de 
gheață danez „Magga Dan". 
Pe bordul navei sînt încărca
te 400 tone de materiale și e- 
chipament științific, o stație 
radar, precum și două avioa-
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Ine ușoare.

Aceasta este a patra expedi- | 
(ie științifică de acest fel bel- “ 
giano-olandeză. ■

VIENA — La invitația Insti
tutului de filologie romanică a 
Universității din Viena, prof, 
univ. Boris Cazacu, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, prorectorul Universi
tății din București, a ținut în 
fața studenților și profesorilor 
de la Institutul de filologie ro
manică din Viena două confe
rințe despre „Probleme ale dia
lectologiei romînești" și „Lim
ba romînă literară".

Conferințele au fost urmărite 
cu interes.

Prof. univ. Boris Cazacu a ți
nut studenților de la Universi
tatea din Viena, care studiază 
limba lomînă, o lecție practică.

ROMA — La inițiativa Cen
trului lombard pentru relații 
culturale cu străinătatea, la 
Milano s-a deschis o expoziție 
de desene executate de elevi 
ai școlilor elementare din 
R. P. Romînă și o expoziție 
consacrată teatrului romînesc 
de marionete.

MOSCOVA’. — La 10 decem
brie 1963, plenara Comitetu
lui Central al P.C.U.S. și-a 
continuat lucrările.

în cadrul plenarei au în
ceput discuții pe marginea ra
portului prezentat de N. S. 
Hrușciov.

PROCLAMAREA INDEPEN
DENȚEI ZANZIBARULUI

ZANZIBAR — Pe harta po
litică a Africii a apărut un 
nou stat independent — Zan- 
zibarul.

Exact Ia miezul nopții de 
9 spre 10 decembrie, de pe 
clădirea denumită „Casa Mi
nunilor” din Zanzibar, unde a 
fost stabilit sediul guvernului, 
a fost coborît steagul englez. 
In strigătele entuziaste ale ze
cilor de mii de locuitori ai ca
pitalei, care au ținut să parti
cipe la această solemnitate, 
deasupra clădirii a fost înăl
țat steagul național al Zanzi- 
barului independent.

BONN. — Conducerea fracțiunii 
din Bundestag a Uniunii creștin- 
democrate și Uniunii creștin-șo- 
ciale s-a pronunțat împotriva pro
punerii de armonizare a prețului 
griului prezentat de comisia mi
nisterială a Pieței comune, propu
nere care ar urma să intre în vi
goare cu Începere de la 1 iu
nie 1964

„Ținînd seama de această situa
ție, la Bonn se consideră puțin 
probabilă realizarea unui acord 
asupra armonizării prețului griului 
în cadru! C.E.E. Înainte de anul 
1966", afirmă agenția D.P.A.

SOFIA. —' In după-amiaza 
zilei de 10 decembrie s-a des
chis cea de-a 5-a sesiune ordi
nară a Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, anunță agenția 
BTA. Au participat Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri și membri ai 
guvernului. Principalul punct 
de pe ordinea de zi îl consti
tuie examinarea și adoptarea 
legilor cu privire la planul e- 
conomiei naționale și bugetul 
de stat pe anul 1964.

ANKARA. — La 10 decem
brie, președintele Turciei, Ce- 
mal Gursel, a cerut liderului
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partidului dreptății, Ragip Gu- 
muspala, să constituie un nou 
guvern de coaliție.

După întrevederea cu preșe
dintele republicii, Gumuspala 
a acceptat să formeze noul gu
vern turc cu participarea tutu
ror partidelor politice cu ex
cepția partidului republican al 
poporului condus de Inonu, 
care, după cum se știe, a re
fuzat să colaboreze cu partidul 
dreptății.

La 10 decembrie a sosit la 
Praga delegația de partid și 
guvernamentală sovietică, în 
frunte cu Leonid Brejnev, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., pentru a lua parte la 
festivitatea organizată cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări 
a semnării Tratatului sovieto- 
cehoslovac de prietenie, asis
tență mutuală și colaborare 
postbelică.

★
Tot In legătură cu această 

aniversare, marți a sosit la 
Moscova o delegație de partid 
și guvernamentală cehoslovacă 
condusă de Jiri Hendrych, 
membru al Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

(Agerpres)

TOKIO. — In apropiere de o- 
rașul Utinoura (insula Kyushu) a 
avut Ioc deschiderea oficială a ți
nui nou centru pentru studierea 
spațiului cosmic. Acest centru a 
lost construit de către specialiștii 
Institutului de cercetări de pe lin
gă Universitatea din Tokio. Pe o 
suprafață de 200 000 m pătrați au 
fost amplasate instalații pentru 
lansarea rachetelor, o antenă pa
rabolică cu un diametru de 18 me
tri, tabloul de comandă, centrul 
de calcul și altele.

CAIRO. — Agenția Reuter anun
ță că șase state — R.A.U.. Iugo
slavia, India, Ceylon, Indonezia și 
Etiopia — au căzut de acord, In 
principiu, In problema convocării 
celei de-a doua conferințe a țări
lor neangajate. Referindu-se la o 
declarație a lui Aii Sabri, președin
tele Consiliului executiv al R.A.U., 
agenția menționează că, !n pre
zent, în această privință au loc 
intense consultări.

ANCHETA DE LA DALLAS

WASHINGTON — Ministe
rul justiției al S.U.A., a anun
țat că, la cererea președintelui 
Johnson, a transmis Comisiei 
prezidențiale, condusă de pre
ședintele Curții supreme, Earl 
Warren, raportul F.B.I.-ului cu 
privire la asasinarea președin
telui Kennedy.

Ministerul Justiției a decla
rat, de asemenea, că, la cere
rea Comisiei prezidențiale, ra
portul F.B.I.-ului nu va fi dat 
publicității înainte ca această 
Comisie să fi luat cunoștință 
de el.

Comisia are, de asemenea, 
dreptul de a hotărî în legătură 
cu publicarea lui.

Transmiterea directă a ra
portului către Comisie va per-
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mite acesteia să înceapă, deln- 
dată lucrările sale.

Este evident, relatează co
respondentul agenției France 
Presse, că prin cererea sa 
„președintele Johnson a inten
ționat să accelereze începerea 
lucrărilor Comisiei numită de 
el și însărcinată să culeagă și 
să verifice toate elementele 
privind asasinarea la 22 no
iembrie a președintelui Ken
nedy".

F.B.I.-ul a anunțat că deși 
a transmis .raportul său Comi
siei 'prezidențiale, el vd, conti
nua ancheta și eventualele 
noi fapte descoperite vor fi 
transmise Comisiei preziden
țiale.

ADEN. — O grenadă de mină 
aruncată de la un balcon In mij
locul unui grup de oficialități pe 
aeroportul din Aden in dimineața 
zilei de 10 decembrie, a rănit mai 
multe persoane.

Potrivit agenției U.P.I., printre 
persoanele rănite se află și Înaltul 
comisar englez din Aden, K. Tre- 
vaskis, care urma să plece 
la Londra. Au mai fost răniți, de 
asemenea, ministrul afacerilor ex
terne al Adenului. Sharif Hussein 
Bin Ahmed, ministrul educației și 
informațiilor și încă un membru al 
guvernului din Aden.

COMPLOT ANTIGUVERNA
MENTAL IN BRAZILIA

RIO DE JANEIRO. — Zia
rul „Ultima Hora" a anunțat 
că serviciile braziliene de si
guranță au descoperit un com
plot antiguvernamental. Prin
tre cei care au pus la cale a- 
cest complot se află ofițeri su
periori brazilieni conduși de 
generalul Ignacio Rolim, co
lonelul Ardovino Barbosa, fos
tul șef al poliției din Rio de 
Janeiro, și dr. Julio Mesquita, 
directorul ziarului „O Estado 
de Sao Paulo".

BEIRUT. — Corespondentul a- 
genfiel France Presse anunți că 
6 000 de studenfi de la universita
tea din Beirut au declarat la 10 de
cembrie o grevă de solidaritate cu 
colegii lor de la Facultatea de 
științe. Intr-un manifest dat publi- 
cităfli, studenfii libanezi au cerut 
să li se asigure localuri mai bune 
pentru studii, autonomie adminis
trativă și iinanciară și învătămlnl 
gratuit In toate facultățile.

VIZITA LA CAIRO 
A MINISTRULUI 

DE EXTERNE IRAKIAN
CAIRO. — Ministrul de externe 

al Irakului, Abdel Hamid, a sosit 
la Cairo intr-o vizită pe care agen
ția Associated Press o consideră 
drept „neașteptată".

In declarația făcută corespon
denților de presă, la plecare de pe 
aeroportul din Bagdad, Abdel Ha
mid a spus că duce președintelui 
Nasser un mesaj personal din par
tea președintelui Irakului, Aref. E! 
a adăugat că, in timpul șederii sale 
la Cairo, va discuta cu oficialități 
ale R.A.U. actuala situație din 
Orientul Arab. „Surse autorizate 
din Bagdad — relevă agenția Reu
ter — apreciază această misiune 
ca fiind de o mare importanță".
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