
Proletari din toate țările, uniți-vă I Ieri s-au deschis la București
Multe sini motivele pen
tru care tinărul rectifica
tor Vasile Economu, de 
la Uzina de pompe din 
București, este stimat 
și apreciat de colectivul 
in care muncește. Faptul 
că tot ce iese din mîinile 
sale este de cea mai 
bună calitate este cu si
guranță cel mai impor

tant.
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Aproape

120 milioane lei 
economii

peste plan
Aproape 120 de milioane lei 

reprezintă economiile obținute 
în plus față de plan prin redu
cerea prețului de cost, în zece 
luni, de către întreprinderile 
industriale, de construcții șl 
montaje aparținînd Ministeru
lui Industriei Petrolului și 
Chimiei.

Majoritatea economiilor date 
peste plan provin din sectorul 
de extracție și prelucrare a ți
țeiului și au fost obținute în 
principal prin creșterea valo
rii produselor extrase dintr-o 
tonă de țiței, reducerea con
sumului de energie, chimicale 
și alte materii prime, ca și 
prin depășirea planului pro- 
ducției-marfă.

La rîndul lor, constructorii 
și montorii și-au adus contri
buția la acest succes prin 
schimbarea unor soluții de e- 
xecuție și reducerea consumu
rilor de materiale.

(Agerpres)

Cu planul anual
îndeplinit

o întreprinderile industriei 
locale din regiunea Suceava 
și-au îndeplinit planul anual 
de producție. Prin reducerea 
prețului de cost, ele au reali
zat economii suplimentare de 
peste 3 milioane lei și au văr
sat în bugetul sfatului popu
lar regional beneficii de peste 
16 milioane lei.

Răspunzînd cerințelor con
sumatorilor și valorificînd din 
plin bogățiile naturale ale re
giunii, aceste unități au pro
dus un volum de mărfuri cu 
aproape 30 la sută mai mare 
decît în 1960. Numărul sorti
mentelor a crescut în acest an 
cu 50. ajungînd acum la peste 
400.

• 14 întreprinderi din regi
unea Iași printre care unită
țile forestiere, Fabrica de ulei 
din Bîrlad, topitoria de cînepă 
din Vaslui au anunțat realiza
rea planului anual la t.oți in
dicii înainte de termen. Per
fecționarea procesului de pro
ducție, noile înzestrări eu uti
laje de mare productivitate, 
ridicarea necontenită a pregă
tirii muncitorilor la nivelul 
cerințelor tehnicii noi au per
mis acestor unități să realizeze 
o producție globală suplimen
tară, a cărei valoare este de a- 
proape 30 milioane lei. Colec
tivul fabricii de ulei, de pildă,

a realizat peste plan 485 tone 
ulei și 50 tone șroturi furajere.

• Trustul minier Muntenia 
este a 40-a unitate economică 
din regiunea Ploiești, care a 
îndeplinit planul producției 
pe acest an. Folosind cu price
pere noile utilaje : perforatoa
re, crațere, haveze, combine 
cu care au fost dotate în ulti
mul timp exploatările, minerii 
ploieșteni au mărit viteza de 
avansare în subteran, reali- 
zînd pe această cale, peste 
plan, aproape 50 000 tone căr
bune. Productivitatea muncii 
a fost mărită cu 5,5 la sută 
față de cea planificată, iar 
prin extinderea susținerii me
talice în galerii și abataje 
s-au economisit 5 230 m c 
lemn de mină. Calitatea căr
bunelui a fost și ea îmbunătă
țită ca urmare a unui control 
mai atent în procesul de ex
tracție și sortare. Economiile 
suplimentare realizate în 11 
luni de minerii acestui trust 
prin reducerea prețului de 
cost se ridică la 3 600 000 lei.

în ultimele zile au îndepli
nit planul anual și Trustul 
„Energopetrol" din Cîmpina, 
Fabrica de sticlă Azuga, în
treprinderea 
transporturi 
altele.

regională de 
auto Ploiești și

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne
Sînt recunoscător Consiliului de Stat al Republicii Popu

lare Romîne și Dv. Domnule Președinte, pentru mesajele de 
condoleanțe pline de atenție trimise cu ocazia morții tragice 
a președintelui John F. Kennedy. Apreciez, de asemenea, 
mult faptul că vicepreședintele Gaston Marin a venit la 
Washington pentru a participa la serviciile funerare ale ma
relui nostru președinte.

Președintele Kennedy a urmărit să aducă lumii pace și 
înțelegere. Sub conducerea lui s-a pus o bază nouă și con
structivă pentru relațiile dintre țările noastre. Este și spe
ranța mea sinceră că relațiile noastre vor putea continua să 
progreseze în același spirit în care el a urmărit să le în
trețină.

Al. Dv. cu respect, 
LYNDON B. JOHNSON

La învâiămintul
agrozootehnic

— Și acum să trecem le fer
mă, a încheiat lectorul. Acolo 
vom demonstra practic ceea ce 
am învățat astăzi.

împreună cu inginerul 
Gheorghe Pănescu, cei 27 de 
colectiviști din comuna Băl- 
teni, raionul Slatina, cursanți 
la învățămîntul agrozootehnic, 
au părăsit sala de clasă și s-au 
îndreptat spre fermele de ani
male, gălăgioși și dornici să-și 
lămurească atîtea întrebări pe 
care fiecare și le pusese în 
timpul lecției. Toți cei înscriși 
urmează cu regularitate cursu
rile anului I la cercul zooteh
nic. Jumătate din ei sînt ti
neri, recomandați să munceas
că Ia zootehnie de către orga
nizația U.T.M. Unii au o ve

Modernizarea unor stații C. F. li.
De curînd s-au 

terminat lucrările 
de sistematizare în 
stațiile C.F.R. Bu
zău. Bartolomeu, 
Dej și Timișoara- 
est. Liniile de cir
culație au fost lun
gite și separate de 
cele destinate ma
nevrei trenurilor de 
marfă și călători. 
Totodată au fost

mărite peroanele șl 
s-a extins ilumina
tul fluorescent pe 
tot cuprinsul stații
lor, inclusiv în zo
nele de manevră.

Modernizarea li
niilor ferate prin
cipale, a celor de 
manevre, precum și 
a instalațiilor din 
stații permite acum 
ca circulația trenu

rilor să se facă si
multan cu mișcările 
de formare a trenu
rilor, în condiții 
mai bune. De ase
menea, a fost spo
rită posibilitatea de 
tranzitare a trenu
rilor, iar durata de 
staționare a vagoa
nelor s-a redus.

(Agerpres)

„Cine știe meserie, cîștigă“
La întreprinderea 

„Vitrometan" din 
Mediaș, comitetul 
U.T.M. folosește 
forme atractive în 
ajutorul îmbogăți
rii cunoștințelor 
profesionale ale ti

nerilor. La clubul 
întreprinderii se or
ganizează „Zile pe 
profesii" : ale sculp
torului, șlefuitoru
lui etc., concursuri 
gen „Cine știe me
serie, cîștigă" și al
tele.

La un asemenea 
concurs au partici
pat peste 300 de ti
neri, mulți din el 
din alte întreprin
deri ale orașului.

EUGEN 
SĂLCOIANU 

tehnician

Studenți timișoreni pregătindu-se pentru examene. 
Foto: EMIL COJOCARU

Noi tipuri 
de vagoane 
de mărfuri

Pe magistralele căilor ferate 
se văd tot mai des, remorcate 
de puternice locomotive Die- 
sel-electrice, noile tipuri de 
vagoane de mărfuri generale, 
acoperite, pe patru osii, avînd 
o capacitate de 60 de tone.

In proiectarea și construcția 
noilor vagoane s-a ținut seama 
de cerințele actuale ale ex
ploatării feroviare, aplicîndu-se 
soluții tehnologice moderne. 
Ele sînt realizate aproape în 
întregime din metal sudat, 
ceea ce asigură o proporție 
mai bună între greutatea pro
prie a vagonului și încărcă
tură. Totodată ele pot circula 
cu viteze de 100—120 km pe 
oră.

Nu peste mult timp pe calea 
ferată vor apare de asemenea, 
noile vagoane de călători pro
duse în țară. Ele sînt ilumi
nate fluorescent, încălzite cu 
aer și pot circula cu o viteză 
de pînă la 160 km pe oră.

(Agerpres)

MAGAZIN 
UNIVERSAL
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
De curînd a fost dat în folo

sință un magazin universal 
complex în comuna Caragelele, 
raionul Buzău. Noul magazin 
universal este dotat cu două 
secții pentru deservirea popu
lației — cismărie și croitorie. 
De asemenea, în cadrul aces
tui complex se află un bufet- 
restaurant, un magazin ali
mentar, unul de textile și o 
librărie.

Acest nou magazin dat în fo
losință a fost realizat cu 30 000 
lei mai puțin decît prețul de 
cost al devizului. La aceasta a 
contribuit din plin tineretul 
prin acțiuni de muncă patrio
tică ca transportarea și procu
rarea balastrului, a nisipului, 
transportarea materialelor

După lecție-direct la aplicația practică
chime de 3—4 ani în această 
muncă.

...Caietele mal păstrau încă 
urma proaspătă a creionului. 
Pe tablă, în sala de cursuri, 
alături de desene și schițe, ră
măsese scris titlul lecției : 
„Cum este alcătuit corpul ani
malelor și cum se formează 
producțiile obținute de la ani
male". Lectorul le vorbise pe 
larg despre toate aceste pro
bleme: despre aspectul exte
rior al animalului, despre păr
țile componente ale organis
mului, descriindu-le pe fiecare 
în parte. Planșele, secțiunile și 
mulajele îi ajutaseră pe 
cursanți să înțeleagă mai bine 
unele lucruri.

De fapt, una din problemele

principale care stă în atenția 
comitetului U.T.M. în perioada 
de iarnă o constituie tocmai 
participarea tinerilor la cursu
rile agrozootehnice. Organiza
ția U.T.M. din sectorul zooteh
nic, fiind preocupată direct de 
munca tinerilor de aici, i-a an
trenat să participe cu regula
ritate la cursuri, să-și ia notițe, 
să pună întrebări și să ceară 
lămuriri atupci cînd au ceva 
neclar. Toate aceste probleme 
au constituit un punct pe or
dinea de zi a unei adunări ge
nerale, recente, a organizației 
U.T.M. din acest sector. Și 
acum iată-i în grajd, lâ lo
cul unde se desfășoară obiș
nuita demonstrație practică. 
Lectorul le mai amintește pe

scurt punctele mari ale primei 
părți din lecție, după care tre
ce la demonstrarea lor pe viu. 
Cîteva vaci au constituit obiec
tul de studiu. Lectorul le-a 
descris părțile componente ale 
animalului cu un scop precis, 
acela de a arăta funcțiunile 
lor și corelația dintre ele.

La partea a doua a lecției: 
cum se formează producțiile 
obținute de la animale, s-a 
pornit de la lotul de vaci de 
care îngrijește tînărul Anghel 
Cîrstea. S-a scos în evidență că 
lotul său este bine îngrijit și 
că se obțin producții bune de 
lapte. S-a luat, de pildă, o vacă 
din lotul lui, care dă 10 litri 
de lapte pe zi. Pentru ca să 
dea 10 litri de lapte pe zi — a

spus lectorul — vaca are ne
voie de o anumită rație, care 
trebuie să fie egală cu 10,2 u- 
nități nutritive și 606 grame 
proteină digestibilă. Pentru a 
asigura aceste cantități, ea tre
buie să consume zilnic 10 kg. 
silozuri diferite, 15 kg siloz din 
coceni tocați și saramurați, 7 
kg paie de grîu tocate și sara
murate, 3 kg pleavă de grîu, 
3 kg fîn, 1 kg uruială și 50 
grame de cretă furajeră. Pen
tru unii tineri nou veniți în 
sectorul zootehnic acest calcul 
a constituit o noutate. Creioa
nele au mai consemnat ceva

ION ANDREIȚĂ

(Continuare în pag, a IlI'a)

Joi dimineața, în sala mică 
a Palatului R.P. Romine, s-au 
deschis lucrările Conferinței 
pe țară a Uniunii Compozito
rilor și Muzicologilor.

La conferință participă de
legați ai secțiilor și filialelor, 
precum și numeroși invitați, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
compozitori, muzicologi, diri
jori, interpreți, reprezentanți 
ai celorlalte uniuni de creație.

La deschiderea lucrărilor 
conferinței au asistat tovarășii 
Emil Bodnăraș, Leonte Răutu, 
Constanța Crăciun, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ilie Murgu- 
lescu, președintele Academiei 
R.P. Romîne, membri ai C.C. 
al P.M.R. și membri ai guver
nului.

Cuvîntul de deschidere a 
conferinței a fost rostit de aca
demicianul Mihail Jora.

în prezidiul conferinței au 
fost aleși tovarășii: Tiberiu 
Brediceanu, Dumitru Capoia- 
nu, Ion Chirescu, Tudor Cior- 
tea, Liviu Comes, Octavian La
zar Cosma, Eugen Cuteanu, 
Gherase Dendrino, Sabin Dră- 
goi, Gheorghe Dumitrescu, Ion 
Dumitrescu, Mihail Jora, Al
fred Mendelsohn, Laurențiu 
Prof eta, Achim Stoia și Zoltan 
Aladar.

Au fost alese, de asemenea, 
comisia de validare, secretaria
tul și comisia pentru redacta
rea proiectului de rezoluție.

Conferința a adoptat urmă
toarea ordine de zi: darea de

seamă asupra creației muzi
cale și a activității organizato
rice a Uniunii Compozitorilor; 
raportul asupra activității Co
misiei de revizie; proiectul 
Statutului modificat al Uniu
nii Compozitorilor; alegerea 
Comitetului de conducere și a 
Comisiei de revizie ale Uniunii 
Compozitorilor.

în aplauzele puternice ale 
asistenței a luat cuvîntul tova
rășul Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a pre
zentat conferinței salutul Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne.

Salutul a fost primit cu în
delungi aplauze.

în numele compozitorilor și 
muzicologilor, tov. Ion Dumi
trescu a mulțumit conducerii 
partidului și statului nostru 
pentru salutul adresat confe
rinței.

Subliniind ajutorul perma
nent pe care l-au primit muzi
cienii din partea partidului și 
statului nostru, vorbitorul a a- 
rătat că participanta la Con
ferință se vor strădui ca lu
crările ei să contribuie la noi 
succese ale creației muzicale.

Ședințele de dimineață au 
fost prezidate de compozitorii 
Tudor Ciortea și Ion Chirescu.

Ion Dumitrescu, prim-secre- 
tar al Uniunii Compozitorilor,

a prezentat darea de seamă a 
Uniunii Compozitorilor.

Profesorul Dimitrie Dinicu a 
prezentat raportul Comisiei de 
revizie.

★

Ședința de după-amiază a 
fost prezidată de compozitorul 
Sabin Drăgoi.

Asistența a păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
muzicienilor decedați în peri
oada care s-a scurs de la pri
ma conferință pe țară.

Compozitorul Vasile Popovici 
a supus aprobării conferinței 
raportul Comisiei de validare.

Au început apoi discuțiile 
cu privire la primele două 
puncte de pe ordinea de zi. 
Au luat cuvîntul compozitorul 
Pascal Bentoiu, muzicologul 
Vasile Tomescu, compozitorul 
Gherase Dendrino, Constantin
Prisnea, vicepreședinte al Co
mitetului de radiodifuziune și 
televiziune, compozitorul Theo
dor Bratu, muzicologul Romeo 
Ghircoiașiu (Cluj), folcloristul 
Gheorghe Ciobanu, Ștefania 
Jienescu, elevă la Școala de
muzică nr. 1 din București, 
Pop Simion, secretar al Uniu
nii Scriitorilor, general-maior 
Dumitru Eremia, dirijor, Vtc-
tor Giuleanu, rectorul Conser
vatorului de 
Porumbescu' 
compozitorul 
(Cluj).

muzică „Ciprian 
din București, 
Liviu Comes

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

SALUTUL C. C. AL P. M. R„ 
CONSILIULUI DE STAT

ȘI CONSILIULUI DE MINIȘTRI

prezentat de tovarășul EMIL BODNĂRAȘ
Către Conferința pe țară a Uniunii Compozitorilor

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romin, Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne și Consiliul de Miniștri 
adresează Conferinței pe țară a Uniunii 
Compozitorilor un salut călduros și urări de 
succes deplin în desfășurarea lucrărilor.

Poporul romin are vechi și bogate tradiții 
muzicale. Folclorul nostru este un tezaur ne
secat de frumuseți melodice ; el exprimă no
blețea sufletească, optimismul, setea de li
bertate, dirzenia și eroismul in lupta pentru 
o viață mai bună a maselor muncitoare. O 
strălucită întruchipare a geniului muzical al 
poporului și a moștenirii artistice a înainta
șilor este opera lui George Enescu, care a 
ridicat arta noastră muzicală pe culmi înalte.

In anii puterii populare, creația muzicală a 
cunoscut în țara noastră un puternic avint, 
realizîndu-se noi și valoroase lucrări simfo
nice și de cameră, opere, cintece de masă, 
lucrări din celelalte genuri ale creației muzi
cale, care au îmbogățit patrimoniul culturii 
noastre naționale și au devenit tot mai mult 
cunoscute și prețuite peste hotarele țării.

Este firesc ca lucrările Conferinței Uniunii 
Compozitorilor să se axeze pe analizarea 
aprofundată a problemelor de bază ale crea
ției muzicale, in scopul ridicării ei pe o treap
tă și mai înaltă.

Ceea ce dă operei de artă forță și viabili
tate este reflectarea vieții poporului, a aspi
rațiilor și idealurilor societății in care a fost 
creată, oglindirea epocii date cu frămîntările 
și înfăptuirile ei.

Revoluția culturală din țara noastră a fă
cut larg accesibile comorile artei și culturii, 
dezvoltind continuu cerințele spirituale ale 
maselor. De la creatorii de muzică, oamenii 
muncii așteaptă astăzi lucrări de înaltă va
loare artistică in care să regăsească imaginea 
vremurilor pe care le trăiesc, lupta victo
rioasă a noului împotriva vechiului, bucuria 
de viață, patriotismul lor înflăcărat, întregul 
univers spiritual al constructorilor socialis
mului — sursă inepuizabilă de inspirație 
pentru orice artist.

Receptivi Ia aceste cerințe, compozitorii 
noștri sînt animați de dorința de a făuri ope

re de marc putere emoțională și de convin
gere. Creatorii muzicii noastre depun o mun
că asiduă, pasionată pentru îmbogățirea con
tinuă a mijloacelor de exprimare, prin per
fecționarea măiestriei artistice, prin valorifi
carea creatoare a patrimoniului național și a 
moștenirii muzicale universale, cit și a expe
rienței pozitive in tehnica componistică con
temporană.

Arta realist-socialistă, care s-a afirmat vi
guros in anii puterii populare, este profund 
inovatoare. Simplismul și superficialitatea îi 
sînt străine, ca și inovația sterilă, preluarea 
sau imitarea unor stiluri și maniere care în
gustează sfera de pătrundere a operei de 
artă, il îndepărtează pe artist de izvorul veș
nic viu al vieții, de popor.

De aceea, deosebit de importantă in acti
vitatea Uniunii Compozitorilor este dezbate
rea sistematică, in spirit critic constructiv, a 
problemelor muzicii noastre noi, cultivarea 
unei înalte exigențe față de conținutul și ni- 
veiul ei artistic, promovarea a tot ceea ce 
este valoros în creație, combaterea tendințe
lor de exclusivism și de absolutizare a unor 
maniere artistice, o constantă preocupare 
pentru educația estetică a maselor, asigura
rea unei legături tot mai strînse a compozi
torului cu viața, cu realitatea socialistă a 
țării, a epocii noastre.

Un rol de seamă in viața noastră muzicală 
îl au critica și muzicologia, chemate să anali
zeze, de pe pozițiile esteticii marxist-leninis- 
te, creația muzicală, să generalizeze teoretio 
fenomenele din acest domeniu al artei.

Omul de artă al zilelor noastre iși pune 
toată puterea de muncă și talentul in slujba 
cauzei socialismului, a ideilor păcii și a prie
teniei între popoare. El contribuie cu arta sa, 
împreună cu întreg poporul la înflorirea pa
triei, la făurirea viitorului ei luminos. Prin 
aceasta, el dobîndește neîngrădit inalta pre
țuire, stima și dragostea caldă a oamenilor 
muncii.

Cu prilejul Conferinței pe țară a Uniunii 
Compozitorilor, partidul și guvernul vă urea
ză noi și mari succese, și-și exprimă convin
gerea că veți dărui poporului tot mai multe 
creații de valoare, demne de măreața epocă 
pe care o trăim — a socialismului victorios.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin, 
Consiliul de Stat, 

Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne

Aspect din timpul lucrărilor Conferinței pe țară a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor.

Foto : AGERPRES



Elevii anului Ill al Școlii profesionale de mecanici agricoli de pe lingă S.M.T. Topraisar, regi
unea Doblogea, se pregătesc temeinic, lată-i pe unii dintre ei ascultind cu atenție explicațiile 

maistrului Gheorghe Rlstea, cu privire la cutia de viteze a tractorului.
Eotoi AGERPRES

largă ' acțiune pentru 
scara largă a 

în munca mine- 
privinl.ă nn ac- 
pus pa extinde-

Cu ajutorul tehnicii moderne
DEVA (de la corespondentul 

nostru)
în' cursul acestui an la toate 

exploatările miniere din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, s-a des
fășurat o
introducerea pe 
tehnicii moderne 
rilor. In această 
cent deosebit s-a 
tea susținerii metalice în aba țațe 
și galerii și pe mecanizarea Jncră
ri lor de încărcare și transportare 
a cărbunelui și steriinhu tăiat. 
Paralel cu aceste lucrări organiza
țiile U.T.M. din minerit, în cola bu
ra re cu sindicatul, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, au mani
festat o deosebita grija pentru ri
dicarea cunoștințelor profesionale 

tinerilor mineri, pentru crește
rea competenței acestora în folo
sirea tehnicii noi. Astfel la cursu
rile de ridicare a calificării, orga
nizai e în exploatările miniere din

Valea Jiului, au participat în anul 
curent mai bine de 5600 de tineri 
mineri, lăcătuși, electricieni etc. 
Ca urinare a acestui tapt tehnica 
nouă introdusă în subteran a fost 
mai bine folosită. Iată cîteva din
tre ele : s-au extras prin susține
rea metalica a abatajelor de la în
ceputul anului pînă în prezent, cn 
peste 290.000 tone cărbune mai 
mult decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut și s-au 
armat metalic cu pecie 7000 metri 
galerii mai mult. Pentru anul 1964 
sarcinile privind mecanizarea lu
crărilor grele și a extinderii ar
mărilor metalice în abataje și. ga
lerii sînt cu mult sporite. Pentru 
realizarea lor se fac de acum in
tense pregătiri. Una dintre acestea 
constă 
ctirsuri 
tinfelor 
hi care 
tineri mineri.

în descnidersa unor noi 
de perfecționare a cunoș- 

profesionale ale minerilor, 
vor frecventa al|i 5 000 de

Din promoția acestui an
tați să-și găsească lo
cuințe, iar 
mediul 
pus Ia 
căperi 
necesar 
drid unităților in care 
își vor desfășura ac
tivitatea. Pentru a face 
cunoștință cu specifi
cul muncii din acest 
raion, noii medici nu 
vizitat timp de 4 zile 
o parte din circum
scripțiile sanitare frun
tașe iu organizarea asi
stenței medicale cura- 
livo-profilattice. Ast
fel au fost vizitate 
instituțiile cu caracter

luna noiembrie 
J903 încă io medici, 
din promoția acestui 
an, s-au prezentat să 
lucreze în laionul Sla
tina, regiunea Argeș. 7 
din ei vor lucra in 
mediul rural și 3 în 
mediul urban. Prin ve
nirea lor numărul me
dicilor care activează 
la cele 25 de circum
scripții medico-sani- 
tare din raion a cres
cut la 73.

Tinerii absolvenți au 
fost primiți cu dra
goste de către colegii 
iar mai vîrstnici. Cei 
din oraș au fast aju-

celor din 
rural li s-nu 
dispoziție in

și inventând 
chiar în ca-

igienico-sanitar, pre
cum și circumscrip
țiile fruntașe Gă- 
iteasa, Perieți, Optași, 
Potcoava, Scorniceșli 
și Spitalul Schitu- 
Greci. La aceste uni
tăți tui fost urmărite 
diferite aspecte din 
munca practică a me
dicilor de aici. Au ur
mat apoi discuții în 
timpul cărora medicii 
mai vechi, cu expe
riență, au vorbit ti
nerelor cadre despre 
rolul lor în ocrotirea 
siinătății oamenilor 
muncii.

1. ANDREI

I

13 Decembrie 1918
e împlinesc astăzi
45 de ani din ziua 
în care a avut loc 
puternica manife
stație a muncito
rilor din București 
care cereau pace, 

pîine și libertate. Grevei mun
citorilor tipografi, care se ridi
caseră la lupta împotriva ex
ploatării și mizeriei, pentru 
mărirea salariilor, pentru ziua 
de muncă de 8 ore, împotriva 
stării de asediu, pentru înlătu
rarea cenzurii, i s-au alăturat 
atunci muncitorii celorlalte în
treprinderi din Capitală, 
luptele căpâtînd un puternic 
caracter politic — de protest 
împotriva terorii prin care gu
vernul burghezo-moșieresc in-

ompetițiile școlare 
— fie în domeniul 
științelor, a artei 
amatoare, fie în 
domeniul sportu
lui — sînt foarte 
îndrăgite de elevi.

Și e firesc ; e virsta cînd ado
lescenții vor să-și încerce a- 
gerimea minții, bogăția cu
noștințelor prin întreceri ami
cale cu colegii din școală și 
din alte școli. Această dorință 
de întrecere este stimulată de 
școala noastră nouă, prin or
ganizarea a numeroase con
cursuri școlare. Un concurs 
foarte îndrăgit de elevi este 
olimpiada de matematică și 
fizică.

Olimpiadele reprezintă pen
tru elevii școlilor medii, pe
dagogice, profesionale, teh - 
nice de maiștri o verigă 
importantă în activitatea ex- 
trașcolară; olimpiadele s-au 
dovedit în decursul timpu
lui un mijloc foarte po
trivit ■&<?. a(istiiWiia\ pregă
tirea' nrfiviattală-' $i dorin
ța dc studiu, de a a- 
trage la o activitate suplimen
tară, benevolă, un număr din 
ce in ce mai mare de tineri. 
La ultima ediție a acestor 
olimpiade au participat, Ia pri
ma etapă, peste 29 000 elevi la 
matematică și aproape 21000 
Ia fizică, reprezentînd 641 de 
școli din 252 de centre. în com- 
pârație cu anul 1959 partici
pară AiUdtfflWWpKMIW». 
parMd1 reWWWr$NS«''»fh>Wti» 
de la concursurile vechii „Ga
zete matematice", dinainte ele 
Ultimul război mondial, cînd 
participarea nu depășea cîte- 
vă zeci de elevi, concluzia 
este edificatoare.

începînd din anul 1950, 
olimpiadele au devenit o în
trecere de masă, caracteristi
că pentru pasiunea dc studiu 
a' tineretului nostru școlar de 
astăzi.

Se pot da numeroase exem
ple de felul în care școli și 
profesori, colective de elevi, 
stimulați de elanul întrecerii 
în cadrul olimpiadelor au reu
șit nu numai să obțină rezul
tate bune în diferitele etape 
ale concursului, ci să creeze 
un adevărat curent de opinie 
în vederea bunei pregătiri la 
matematică și fizică Școala 
medie nr. 1 din Ploiești e cu
noscută pentru faptul că, am 
de-a rîndul a avut mulți par
ticipant la toate etapele, ob- 
ținînd numeroase premii. în

această școală, un număr mare 
de elevi participă la cercuri, 
colaborează ca rezoivitori de 
probleme la Gazeta matema
tică și fizică seria B; rezulta
tele la examenele de maturi
tate, la examenele. de admi
tere în învățămintul superior, 
confirmă o bună pregătire de 
specialitate.

Vrem să subliniem încă 
două aspecte pozitive ale o- 
limpiadelor de matematică și 
fizică. Primul se referă la 
faptul că numeroși elevi evi-

matematică se cere eoncuren- 
ților să rezolve diverse pro
bleme. Evident că cerințele 
cărora urmează să le facă față 
cei ce participă, evoluiază de 
la etapă la etapă.

Etapa locală — care impli
că participarea cea mai largă 
— se va desfășura în primele 
două duminici ale trimestru
lui II : în prima la fizică, în 
a doua la matematică și 
mie. Problemele ce se 
propune sînt selecționate 
baza sugestiilor primite

chi- 
vor 
pe 

din

va fi cu siguranță confirmată 
și în lunile următoare. Tre
buie adăugat însă că nu este 
vorba doar de elevi ; crește 
totodată numărul profesorilor 
și mai ales al părinților inte
resați ca această întrecere să 
se desfășoare în bune condi
ții, ca efectul încurajator al 
întrecerii să fie resimțit de 
toți elevii, ca cei mai bine pre
gătiți să devină și mai bine 
pregătiți, constituind un 
xemplu demn de urmat 
toți colegii lor De fapt,

e- 
de 

toți

Elevi, participați
la Olimpiade!

dențiați înflC^Jid țlțjA) ?nu? J 5 
1950 au fost sari sînt studenți 
fruntași, au devenit profesori, 
ingineri, tineri oameni de 
știință cu rezultate valoroase 
în activitatea profesională. 
Mulți dintre ei sînt candidați 
în științe matematice — fizice, 
lucrează îri învățămîntul su
perior sau în institute de cer
cetări. Al, doilea aspect pozi
tiv se referă la faptul că, din 
1959 se 
olimpiade internaUîWlte,. dg 
matematică, în cadrul eârora 
se întrec cei mai buni elevi 
din țările socialiste. Si cu a- 
ceastă ocazie elevi romîni 
s.-au evidențiat. Cei patru ab
solvenți ai clasei a Xl-a de 
anul trecut, premiați la Olim
piada internațională din R. P. 
Polona au reușit la examenul 
de admitere la Facultatea dc 
matematică-mecanlcă a 
versitâții din 
media 10.

Olimpiadele 
an de an mai 
vințn disciplinelor sau tipuri
lor de școli interesate. în ac
tualul an școlar, 
solicitați 
olimpiada de chimie Această 
disciplină 
zarea unui 
analog fizicii: 
scrise se vor da subiecte teo
retice de sinteză și probleme, 
iar la etapa finală, o probă de 
laborator care va permite o 
selecționare suplimentară. La

corif. univ. 
Tiberiu Roman 

secretar general al Societății 
de Științe matematice și fizice

nu 
a-

Uni-
București cu

s-au desfășurat 
larg și în pri-

elevii sînt
să participe și la

permite 
concurs 

la

organi- 
în mod 

lucrările

partea unui colectiv larg de 
profesori și tiu implică decît 
buna cunoaștere a materiei 
parcurse în primul trimestru, 
la nivelul manualului și pro- 

d'hiâ:blent*lor sale.
£-vt>.iu Etapa regională — la care 

participă cei evidențiați în 
prima etapă — va avea loc în 
primele zile ale vacanței de 
primăvară. Cerințele vor fi 
ceva mai ridicate : în. afara 

■ cunoașterii materiei parcurse 
în primele două trimestre, 
elevii vor trebui să dovedeas
că posibilitatea sintetizării 
acesteia, utilizarea rațională 
a metodelor de calcul, repre
zentări spațiale dezvoltate, 
aplicarea legilor și relațiilor 
cantitative stabilite.

Etapa finală — la care par
ticipă fruntașii din fiecare re
giune — va avea loc în zilele 
de 8 și 9 mai. în afara lucră
rilor scrise, a căror dificultate 
va fi desigur pe măsura aces
tui’ elevi străluciți, se vor ține 
probe orale și de laborator. 
Iată schițat in cîteva rînduri 
programul olimpiadelor de 
matematică, fizică și chimie 
din acest an școlar.

Participarea din ce în ce 
mai largă semnalată mai sus

participanții la olimpiadă 
au decît de cîștigat Căci 
ceasta întrecere va duce la o 
însușire mai temeinică a cu
noștințelor predate la clasă, la 
o pregătire individuală conso
lidată, la verificarea acesteia 
în focul întrecerii, la stimu
larea interesului pentru stu
diul ulterior.

Și acum 
dări pentru

cîteva recoman- 
participanții 

olimpiadele care încep 
cîteva săptămîni.

Cunoașterea materiei 
curse la clasă, însușirea 
noștințelor teoretice cuprinse 
în manuale, rezolvarea inde
pendentă a problemelor co-

la 
peste

par- 
cu-

nexe reprezintă prima condi
ție și cea mai importantă în 
vederea obținerii unor bune 
rezultate. Studierea proble
melor rezolvate apărute în 
G.M.F.—B. rezolvarea proble
melor propuse la olimpiade
le din anii precedent (și care 
au fost tipărite în aceeași re
vistă), parcurgerea și apoi a- 
profundarea articolelor pu
blicate în revistele pentru ti
neret, studiul suplimentar al 
unor cărți și culegeri de pro
bleme (editate în ultimii ani 
în tiraje mari) sînt etape suc
cesive care asigură îmbogăți
rea bagajului de cunoștințe, 
formarea unui larg orizont 
științific și a unor deprinderi 
temeinice de tratare a proble
melor. Dar odată cu această 
preocupare de însușire a ceea 
ce au elaborat alții, se naște 
posibilitatea de abordare cre
atoare, în sensul de a găsi 
metode noi de rezolvare a 
unor probleme, sau generali
zări ale lor, de a pune pro
bleme noi. Ateste începuturi 
de creație sirii ’ vMkproase și 
apreciate, constjtuie fm^urul 
timid, prevestitor al recoltei 
bogate de viitor.

Urlndu-vă rezultate bune 
în pregătirea la matematică, 
fizică și chimie pentru școală, 
dorindu-vă odihnă și recon- 
lortare bine meritată în va
canța de iarnă, sîntem con
vinși că olimpiadele din acest 
an școlar își vor atinge pe de
plin scopul, jASt constitui o 
nouă dovadă 3 faptului că ti
neretul nostru, cucerind cu 
avînt cetatea științei, se pre
gătește temeinic pentru acti
vitatea sa creatoare viitoare.

IPENTCU CEH DE W AIMS

■ munci- 
pașnic 

sub lo-

cerca să înăbușe avîntul revo
luționar al maselor.

Coloanele masive de 
tori care demonstrau 
pe străzile Capitalei
zlncile „Jos starea de asediul", 
„Vrem pîine 1” au fost întîm- 
pinate în Piața Teatrului Na
țional de gloanțele armatei și 
poliției, sute de oameni fiind 
uciși sau răniți.

Luptele muncitorești de la 
13 Decembrie 1918 au însemnat 
un moment important în șirul 
marilor bătălii de clasa desfă
șurate' în țara noastră în pe
rioada 1918-1920. Aceste lupte, 
alături de întreg valul de de
monstrații, greve, de mari ac
țiuni de clasă care au culminat 
cu greva generală din 1920, au

scos în relief capacitatea de 
lupta revoluționară a proleta
riatului din țara noastră, o- 
rientarea tot mai hotărîtă a 
maselor muncitoare spre ideile 
marxism leninismului. In fo
cul acestor lupte s-a plămădit 
avangarda leninistă a clasei 
noastre muncitoare — Partidul 
Comunist din Romînia.

Tradițiile luptei revoluțio
nare a clasei muncitoare îm
potriva asupririi capitaliste, 
constituie o pildă vie de pa
triotism pentru întreg poporul 
și tineretul nostru care, sub 
conducerea încercată a Parti
dului Muncitoresc Romin, 
muncește cu entuziasm pentru 
desăvîrșirea construcției socia
liste în scumpa noastră patrie.

«MHNqUA.ț

din presa vremii, în care au aparulExtrase
demascatoare, chemări la greva gene-articole
sprijinul revendicărilor economice șiialti In

politice ale muncitorimii.
N. 1ON1TZA — 13 Decembrie 

LUPTE

ÎIN POSTA IE IEȘI
Se reduc

Colectivul de muncă de la 
sectorul energetic al Rafină
riei Onești își aduce o con
tribuție de seamă la realiza
rea lună de lună a sarcinilor 
de plan. Pe lingă aceasta el 
se preocupă permanent de 
reducerea consumurilor speci
fice de pe urma cărora se rea
lizează economii însemnate.

Astfel, pînă■ acum, au fost 
economisite 312" torle 
bustibil, 27 583 tone 
șl 3 000 000 kW ore,

de co»4 
de abut

consumurile specifice
I . y.

reprezintă o economig 1 <4 rrhmtjilorli secțiilor I și II, In 
3 400 000 lei. majoritaljr’ tineri.

La obținerea acestor rezul- 'CONSTANTIN SUMAN
tate au contribuit din plin mecanic

Era o după-amiază luminoasă. 
Tinerii de 1S ani din Întreprinde
rile și școlile raionului „Nicolae 
Bălcescu", erau prezenți în sala 
casei raionale de cultură. Partici
pau la întâlnirea cu un grup de 
scriitori. Tinerii au întâmpinat cu 
mult interes versurile tânărului 
poet, Ion Crînguleanu, care a citit 
din volumul său de debut, intitu
lat „Anotimpurile Griviței", Al. 
Gh. Pogonești a vorbit apoi des
pre citeva aspecte ale tematicii 
creației sale, despre felul cum se 
documentează, despre viitorii eroi 
ai nuvelelor la care lucrează, . ce 
trăsături au acești tineri ca voi

spustoți care slntefi în sală, a 
scriitorul, energici ca voi 1

La virsta de 18 ani, tinerețea 
are un chip entuziast și romantic, 
i se deschid înainte vaste orizon
turi, o așteaptă răspunderi majo
re. Aceste aspirații s-att format 
neîncetat, la locul de muncă și 
învățătură al fiecăruia. Kloss pi
culina, de pildă, elevă a Școlii de 
meserii tir. 4 (secția confecții) este 
o bună sportivă. După orele de 
invățătură și practicii, urmează 
cursurile Școlii sportive la disci
plina handbal, iar colega și prie
tena ei, Rosciogu Anica, s-a im
pus ca o activistă entuziastă «

muncii cultural-artistice a școlii. 
Tudor Pieleanu, elev in anul 
II la școala profesională, este un 
pasionat pictor amator, iar colega 
lui florența Iordan activează în e- 
chipa de dansuri populare a casei 
raionale de cultură.

L. VERA
pionierilor din

O. PLECAN
Pitești.

Polo :
Cercul miintlor mdeminatice de la Casa

Pentru montarea 
instalațiilor de apă 
și noroi la sonde, 
brigăzile de montaj- 
foraje nr. 1 și 2 de la 
sfțhela, Liliești, raio
nul Cîmpina, au fo
losit o mare canti
tate de material 
lemnos recuperate 
prin demontarea u- 
nor turle vechi.

Totodată, la pro-

punerea inginerului 
Atanase Nicolescu, 
s-a luat măsura 
ca un număr in-

ră lună au fost re
condiționate 250 de 
asemenea pies?, re- 
alizîndu-se o econo- 

semnat pigsa.mq- .^piie de aproape 
40 000 lei.

Suma economisită 
pînă acum prin re- 
condiționarea de 
piese de schimb, se 
ridică la 200 000 lei.

RADU JILAVEANU 
controlor tehnic

talice să fie racon- 
iiționate și redate 
producției. ~ 
acestea se 
și armăturile pivot, 
care pînă acum e- 
rau aruncate la fier 
vechi. Intr-o singu-

Printre 
numără

Noi livezi pomi fructiferi
La G.A.S. Odorhei. regiunea 

Mureș Autonomă Maghiară, 
au fost identificate circa 150 
ha teren în pantă supuse ero
ziunilor.

Conducerea G.A.S. a luat 
hotărîrea de valorificare a a- 
cestora prin plantarea unor 
pomi fructiferi.

Astfel, în această toamnă și 
în primăvara anului viitor, 
suprafața pomicolă a gospodă-

riei va crește cu încă 130 ha 
cu livezi.

Elevii școlii tehnice agrico
le din Odorhei au executat 
pină în prezent prin muncă 
patriotică peste 1 200 de gropi. 
Vrencean Karoly, Kulosan I- 
bolya, Balas Sondor s-au evi
dențiat 
această

ca cei mai harnici în 
acțiune.

AUREL T. ANCA
elev

In întrecere pentru
polisportivinsignei de

ta startul întrecerilor pen
tru obținerea insignei de poli
sportiv s-au aliniat și elevi ai 
Școlii de 8 ani din comuna 
Deleni, raionul Vaslui.

Sub îndrumarea profesoru
lui de educație fizică 80 de 
elevi au trecut pînă acum cîte 
3—4 norme prevăzute în re-

cucerirea

gulament, pentru grupa 12— 
15 ani.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut elevii Elena Tu
nase, Georgeta Maftei, Ion Bu- 
huș, Valeria Mircea, Patrichi 
Elena, Constantin Humă, Ri- 
pă Vasile și alții.

V. VASILIU 
colectivist

Iarna, la căminul cultural

Intr-unui din laboratoarele stațiunii experimentale de preparate 
microbiologice din cadrul Institutului central de cercetări a- 

gricole Polo : AGERPRES

Peste întinsele cimpii a po
posit iama. Seara, la prima ve
dere satul pare adormit. Dar nu. 
La ferestrele multor case lumina 
stăruie pînă noaptea tirziii. Lin co
lectivist citește despre „Cultura 
cartofului", un altul o carte de 
literatură din cele 3300 de volu
me. cu care este înzestrată biblio
teca din comuna Tămășeni, regiu
nea Bacău, iar la căminul cultural, 
lumina se stinge abia noaptea tir- 
ziu. A fost o vreme cind lînăra 
bibliotecară Elena Pirțac, se oprea 
la fiecare casil din comună, îi în
demna pe colectiviști să citească. 
Acum cititor ii — aproape 1 000 — 
vin singuri la bibliotecii se intere
sează de cele mai noi cărți apărute. 
Pe ctliva din cei ntni pasionați ci
titori i-mn cunoscut cu ajutorul 
invățiitortdui A. Emil. Andrei Fe- 
chefe. a citit în acest an peste. 100 
de curți. Monica Dumea, Petru C. 
Andrei, Petre Gabor, silii și ei a- 
proape de aceashi cifră.

Aciim, cînd muncile agricole 
s-au sfirșit, căminele culturale, bi
bliotecile devin locul dc întiluiie 
al tinerilor colectiviști. Ne-am 
propus să facem o vizită prin sa
tele patriei însoțiți de corespon
denții noștri voluntari și să con
semnăm [aptele cele mai intere
sante. E greu să ne hotărim înco
tro să poposim mai iutii căci fie
care plic conține acțiuni atractive, 
tinerești.

— Să intram aici, ne sfătuiesc 
corespondenții voluntari Nușa lz-

vuranu și Silvia Șoacă. Pe scena 
căminului cultural din comuna 
Dobridor, regiunea Oltenia, tine
rii din brigada artistică de agita
ție purtau cil ajutorul cîntecului 
pe colectiviști, in gospodărie, pe 
cîmp, la crescătoria de păsări...

„Griușor din Dobridor
Să crești falnic și cu spor"... 

R'ind pe rind, versurile amintesc 
de starea din trecut a comunei, dc 
înflorirea gospodăriei care azi are 
fond de bază 5 500 000 lei.

Imaginea acestui frumos specta
col ne-a însoțit in drumul pe care 
l-am continuat împreună ca colec
tivistul Tache Vasilache pinii la 
căminul cultural din comuna Clă
dești, regiunea Bacău. Aici, aten
ția ne este solicitată în același 
timp de mai multe âffiuni intere
sante: dimineața de basme pentru 
elevii școlii de 8 ani, filmul care 
rulează, pregătirile pe care le fac 
tinerii din echipa de dansuri. Cu 
ce foc mai joacă „Rălitla'1 1 Fiecare 
zi esle bogală in activități cultn- 
>ale. Ieri, echipa de teatru condusa 
de lînărul profesor Vasile Năstase 
a prezentat piesa „Lanțul mane
vrelor", acum două zile aplauzele 
au răsplătit pe tinerii din brigada 
artistică de agitație, iar acum co
lectiviștii asciiltii prezentarea nou
lui film. Lumina stăruie la cămi
nul cultural, ceasuri în șir.

In toate satele vizitate cu aju
torul corespondenților noștri vo
luntari am întilnit grija comitete
lor It.T.M. fi a conducerii cămine

lor culturale pentru a găsi formele 
cele mai potrivite, ca sil-i ajute pe 
colectiviști să-și însușească noi cu
noștințe. agrozootehnice, su-și dez
volte orizontul cunoștințelor gene
rale.

Corvin Alexc, instructor artistic 
al Casei raionale de cultură Telen- 
jen, regiunea Ploiești ne-a înlesnit 
cunoștința cu tov. Petic Beldea di
rectorul căminului cultural din 
comuna Chiojdenca, de la care, am 
aflat multe lucruri demne de re
marcat. „Manifestări bogate îii

părtășească celorlalți participanți 
din experiența lor.

împreună cu tovarășul Alexe 
Corvin am vizitat apoi și căminele 
culturale, din comunele: Aposto- 
laclte, Băltești, Starchiojd, Vărbi- 
liiu, Podenii Vechi, am asistat la 
seară tematică „Căile de consoli
dare a G.A.C." la „călătoria" prin 
G.A.C. fruntașe din regiunea Plo
iești, la expunerile „Știința despre 
Univers", „Planetele și sistemul 
solar", la serile literare „Poezia lui 
Tudor Arghczl", „Poeții noșrri

RĂSFOIMD SCRISORILE 

CORESPONDENȚILOR NOȘTRI 
VOLUNTARI DE LA SATE

conținut — iată obiectivul nostru 
nr. 1 pentru perioada de iarnă" 
ne-a spus dineul. Pină acum, cel 
mai mare numai de participauți 
l-nit înltimit „Serile de întrebări 
și răspunsuri". Fiecare colec
tivist a avut multe lucruri de în
vățat din serile de întielnîii și răs
punsuri pe tema : „Importanța 
îngrășămintelor naturale" sau „A- 
verea obștească a G.A.C. și păs
trarea ei". Fruntașii recoltelor bo
gate. Grigore Negoiță, Alexandru 
C. Sandu, Nicolăe Dragomir și Mi
hai Lișiță prezenți la aceste ac
țiuni au fost solicitați să înt-

clntă patria socialistă", i-am cu
noscut pe animatorii acestei bogate 
activități culturale din perioada de 
iarnă, ingineri agtonomi și zoo- 
tehnișfi, medici, cadre didactice 
etc.

Cînd am ajuns la căminul cul
tural din comuna Comatei, regiu
nea Argeș, concursul „Cine știe, 
răspunde" cu tema : „Viață noua' 
abia începuse. Colectivistele Stoi
ca M. Florea, Gherghina Gh. 
Alexandrina și joiț.a Gheorghe dă
deau răspunsuri precise, legate de 
munca lor în gospodăria colectivă.

O inițiativă nouă care se bu

cură aici de mult succes este „Poș
ta săptăminii". Despre ce-i vorba? 
O dată pe săptămînă, colectiviștii 
se întilnesc cu ingineri agronomi, 
cu medicul, cu directorul scolii, cu 
președintele sfatului popular, pre
ședintele G.A.C., sau cu brigadie
rii care le vorbesc despre cele mai 
importante lucruri petrecute în 
săptămînă respectivă, le fac reco
mandări pentru viitor. Ni s-a po
vestit despre o asemenea manifes
tare. La o intîlnire cu colectiviștii, 
inginerul Virgil Sinculescu a dat 
tutele îndrumări de sezon, iar bri
gadierul zootehnist Ciobanii Du
mitru a prezentat noile succese ob
ținute în domeniul creștem ani
malelor. „Poștașul" a împărțit 
apoi scrisori Jn caic îngrijitori 
fruntași își explicau metodele care 
le-au adus asemenea succese. 1-nm 
mulțumit corespondentului Buican 
Gh. Ioana, directorul acestui Cămin 
cultural, nottti noastră călăuză, 
si ne-am continunt drumul in 
comuna Biicești, raionul Ne
grești, in tovărășia lui loan 
Trifu, directorul școlii din co
muna Dagîța. Aici, biblioteca ra
ională Negrești a organizat recent 
un schimb de expeliettță la care 
au participat bibliotecarii și secre
tarii sfaturilor populare din raion, 
privind munca cit cartea în perioa
da de iarnă, urmat de un concurs
Cine știe clștiglt" la care tinerele 

surori Marla, Geta și Lucia Burla
cii. Mariana Vintu si Maria Plă
cintă, colectiviste din Bocești, au 
ocupat primele locuri.

Următorul punct din itînerariul 
nostru ni l-a recomandat corespon
dentul Vasile I’etean din regiunea 
Cluj și anume căminul cultural 
din comuna Jucu de jos. Am asis
tat la o acțiune plină de învăță
minte : „Seara dc calcul" privind 
avantajele cultivării porumbului 
hibrid, mai ales că expunerea, fă
cută de Nicolae Rusii, directorul 
căminului cultural, a fost însoțită 
de mostre — știuleți de porumb 
dublu hibrid din cele mai adec
vate soiuri pentru G.A.C. din co
mună, și grafice privind rezulta
tele obținute anul acesta.

Și dc ce să nu spunem, ne-a 
plăcut și expoziția realizată cu 
cărțile recomandate la cursurile a- 
grozootelmice. și „Ziua zootehnis
tului" care se organizează, aici, in 
fiecare săptămînă.

Dc fapt călătoria noastră încă 
nu s-a sfirșit. Alți corespondenți, 
printre care și Gherghina Bălărie 
din Atirnați, regiunea București, 
Constantin Dolniceanti din Baba- 
dag, Nicu Bancotă din Cernavodă 
Mihai Chiriac din Buhuși, ne in
vită la alte acțiuni culturale in
teresante care sînt organizate In 
sale în ilceste zile de iarnă Deci 
odată cu noile scrisori, pe care le 
așteptăm de la corespondenții ni 
tri, vom porni din nou la diurn, 
consemtiînd acțitinild cele mai in
teresante cu cure nd vot lacc cu
noștință corespondenții noștri vo
luntari.

LIANA CRÎNGUț
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HOIĂRlRILE ADMRII

DE ALEGERI PRIND MIA
I

u de mult, în or
ganizația U.T.M. 
de la sectorul pre
lucrări mecanice 
din cadrul Uzine
lor „Steaua Roșie" 
din Capitală a a-

vut loc adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri.

Noul birou al organizației 
U.T.iVI. a luat măsuri ca ho- 
tărîrile adoptate în adunarea 
de alegeri să înceapă a fi rea
lizate, să contribuie la îmbu
nătățirea muncii în toate ra
murile de activitate.

Cum a pornit noul birou la 
muncă ?

Împreună cu comitetul 
U.T.M. pe uzină, membrii bi
roului organizației U.T.M. au 
studiat încă o dată cu atenție 
hoiărîrile stabilite în aduna
rea de alegeri, au discutat cu 
conducerea sectorului, au ce
rut sprijinul organizației de 
partid. în acest fel au. putut 
cuprinde în planul de muncă 
sarcinile cele maj importante 
din această perioadă. De pildă, 
în hotărîre era prevăzut ca 
membrii biroului să se îngri
jească ca flecare din cei 75 de 
tineri din sector să-și ridice 
nivelul profesional.

In planul de muncă au fost 
prevăzute măsuri în vederea 
bunei desfășurări a cursurilor 
de ridicarea calificării și spe
cializării tinerilor muncitori. 
De ce tocmai de această ches
tiune și-au propus să se ocu
pe în primul rînd ?

în acest sector, în anul care 
vine, vor intra în fabricație 
noi produse. Or, pentru a 
executa aceste produse se 
cere pricepere, o calificare 
profesională corespunzătoare 
noului proces tehnologic. Pen
tru aceasta, biroul organizației 
U.T.M. a stat de vorbă cu fie
care tînăr indicîndu*i la ce 
cursuri de ridicarea calificării 
să se înscrie, corespunzător cu 
nivelul lui de pregătire profe
sională. Ținînd seamă de ne
ajunsurile ce au existat în a- 
mii trecut. biraul«Jăc»t~coMrk 
ducerii sectorului prețioase

■ s;

propuneri privind tematica 
cursurilor. S-a propus ca lec
țiile să fie 
de nevoile 
ducției. La 
a calificării 
în curînd în sectorul de pre
lucrări mecanice voi- participa 
50 de tineri. Tot în scopul ri
dicării nivelului profesional al 
tineretului s-a prevăzut să se 
țină lunar conferințe tehnice. 
Tinerii ingineri Liviu Cllievici 
și Nicolae Olteanu vor ține in 
luna aceasta două expuneri în 
fața tinerilor din sector cu 
tema : „Creșterea productivită
ții muncii în atelierele de pre
lucrări mecanice" și „Extinde
rea turnării în forme întărite 
cu CO?".

Avîhd în vedere criticile fă
cute în adunare, biroul orga
nizației U.T.M. a fost îndrumat 
să-și propună în plan ca, în 
colaborare cu comitetul sindi
cal din sector, să se ocupe 
fără întîrziere de înființarea 
unor biblioteci volante cu 
cărți tehnice în secție. Cu ci
titorii cărților tehnice se vor 
ține lunar consfătuiri. Pînă în 
prezent au avut loc discuții 
pe marginea cărții „Roți din
țate".

Pentru următoarea perioadă 
sînt prevăzute discuții pe mar
ginea cărților „Angrenaje" și 
„Cartea strungarului".

O altă problemă asupra că
ruia șl-a îndreptat activitatea 
biroul organizației, este și îm
bunătățirea conținutului acti
vității cercurilor de învăță- 
mînt politic U.T.M. în acest 
sens, membrii biroului și-au 
propus să participe cu toții la 
dezbaterile din cercuri, să 
controleze cum studiază tine
rii materialul bibliografic in
dicat. în parte, sarcina a fost 
realizată. Fiecare membru a 
discutat cu 3—4 cursanți, i-a 
ajutat să studieze, a controlat 
cum Se pregătesc pentru dez
bateri în cerc. Propagandiștii 
vor fi ajutați de membrii bi
roului pentru a ține cu regu
laritate lecțiile și seminariile, 
a-și îmbogăți expunerile cu e-

-MMHple concrete din viuțu ■
munca tinerilor din sector. La

■ • I III

mai strîns legate 
concrete ale pro- 
eursul de ridicare 
ce se va deschide

sfirșitul lunii, biroul va ana
liza cum și-au desfășurat acti
vitatea cercurile de învăță- 
mtnt politic U.T.M.

în adunarea de alegeri a fost 
criticată slaba activitate a or
ganizației U.T.M. în privința 
muncii cu cartea. Numai 18 
din cei 75 de utemiști sînt 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții". în planul de muncă 
au fost prevăzute măsuri me
nite să pregătească 50 de ti
neri care să participe la con
cursul „Iubiți cartea" și tot a- 
tîția pînă la alegerile viitoare 
să primească insigna. Pentru 
luna aceasta tinerii au sarci
na să citească primele cărți 
prevăzute în regulament. în 
scopul ajutorării tinerilor în
scriși la concursul „Iubiți car
tea", secretarul organizației 
U.T.M., Marin Manea, a pre
gătit pentru săptămîna viitoa
re recenzia romanului „Bără
gan" de V. Em. Galan.

O altă serie de măsuri trecu
te în planul de muncă prevăd, 
printre altele, pregătirea adu
nării generale ce se va ține 
luna aceasta, o ședință de bi
rou, acțiuni cultural-sportive, 
primirea a doi tineri în rîn- 
durile utemiștilor.

Merită relevat faptul că bi
roul acestei organizații atra
ge la îndeplinirea obiectivelor 
din plan pe toți utemiștii, fie
căruia repartizîndu-i-se sar
cini concrete, corespunzător 
eu pregătirea sa. Așa, de pil
dă, un grup de utemiști se o- 
cupă de pregătirea materialu
lui ce va fi prezentat în pri
ma adunare generală U.T.M., 
alții se ocupă de întocmirea 
informărilor politice. Un alt 
grup pregătește sărbătorirea 
majoratului celor 11 tineri din 
secție care împlinesc 18 ani.

Noul birou ales al organiza
ției U.T.M. din sectorul de pre
lucrări mecanice este la în
ceput de drum. La muncă a 
pornit-o bine. Ajutat perma
nent de comitetul U.T.M. 
uzină 
tinuu 
tăți a

pe 
va reuși să ridice con- 
nivelul întregii activi- 
organizației U.T.M.

I

Ministrul S.U.A. la Bucu
rești, W. A. Crawford, a făcut 
joi seara următoarea declarație 
Ia posturile noastre do radio 
șl teierviziune :

„Am fost rugat personal de 
președintele Lyndon B. John
son să exprim guvernului și 
poporului Republicii Populare 
Romîne aprecierea sa și a tu
turor americanilor pentru căl
duroasa simpatie și îngrijorare 
exprimată 
tragice 
nedy

Aceasta
președintele Johnson astfel : 
„Mîhnirea și pierderea noas
tră au fost alinate de gîndul 
că milioane de oameni, de ia 
orașe și sate din lumea în
treagă, au împărtășit atît. de 
profund durerea noastră. Cu-

a
cu ocazia morții 
președintelui Ken-

a fost exprimată de

noașterea acestui fapt a intărit 
hotărîrea noastră ca americani 
și cetățeni ai lumii să urmă
rim cauzele păcii și ale elibe
rării de lipsuri, cauze cărora 
John Fitzgerald Kennedy și-a 
dedicat viața. Găsim în sim
patia Dumneavoastră inspira
ți» de a ne consacra continuă
rii și ducerii la bun sfîrșit a 
politicii președintelui Kennedy. 
Poporul american este adînc 
mișcat de condoleanțele expri
mate de cetățenii romlni din 
iîndurlle întregului popor".

*
La telegrama 

țe trimisă de 
nescu, ministrul 
terne, eu ocazia
a președintelui J. F. Kennedy, 
s-a primit un mesaj de răspuns 
din partea lui Dean Rusk, se
cretarul de Stat al S.U.A.

de condolean- 
Corneliu Mă- 
afacerilor ex- 
morții tragice

t

Toate brigăzile de interven
ție din regiunea Ploiești apli
că acum graficele profilactice. 
Această metodă care constă în 
prevenirea operațiilor ce tre
buie efectuata. schimbări 
de pompe, denisipări etc. asi
gură o mai bună urmărire și 
funcționare a sondelor, pre
cum și creșterea producției de 
țiței și îmbunătățirea calității 
acestuia. Introdusă pentru pri
ma oară de sondorii din Bol
dești, metoda își arată roade
le : petroliștii ploieșteni 
redus timpul neproductiv al 
sondelor în acest an cu 7 
sută față de prevederi și 
obținut importante cantități de 
țiței în plus.

Și la rafinăriile de petrol 
unde a fost extinsă metoda 
graficelor profilactice pierde
rile de fabricație au fost redu
se cu 4 000 tone țiței, iar va
loarea produselor obținute 
dintr-o tonă 
prelucrării a

iugoslave

au

la
au

de țiței supusă 
crescut simțitor.

Joi a sosit in Capitală o de
legație economică iugoslavă 
pentru a purta discuții în pro
bleme de colaborare rnduștr.id- 
lă. Din delegație, condusă de 
Vinko Hafner, prim adjunct al 
secretarului federal pentru Dro- 
blemele industriei, fac parte 
Jdvan Jankovici, secretar pen
tru industrie al Vecei Executi
ve a Serbiei’, Ratko Taușan, sc 
Cretan pentru industrie al Vecei 
Executive a Bosniei și Herțe- 
govlnei, și,alte persoane.

Oaspeții au fost salutați la 
sosire, în Gara de Nord, de Ti- 
oeriu Abriban, adjunct al mi-

nistrului industriei construcții
lor de mașini, conducătorul de
legației romîne, Nicolae fo- 
nescu, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, 
și de alți membri ai delegației, 
precum și de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe

Au fost de față Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slaviei la București, și membri 
ai Ambasadei.

★
In aceeași zi au început dis

cuțiile între cele două delegații.
(Agerpres)

Noi tehnologii în fabricarea
motoarelor electrice

p 
o R

Inaintea meciului de rugbi
R. P. Romînă - Franța

Ziarele Iranceze co
mentează pe larg me
ciul dintre echipele de 
rugbi ale Franței 
Romlniei, care va 
vea Ioc duminică 
pă-amiază pe stadio
nul Municipal din Ora
șul Toulouse. In ulti
ma tntllnlre deslășu- 
rată anul trecut la 
București, rugbiștii ro
mlni au repurtat victo
ria cu scorul de 3—0, 
iar acum 
Bayonne, 
ceză nu a 
declt un 
egalitate : 
fata „15“-Iul 
Jocul de la Toulouse

și 
a- 

du-

doi ani lu 
echipa iran- 
putut obține 
rezultat de

5—5 în 
romln.

este așteptat cu viu 
interes, sportul eu ba
lonul oval fiind unul 
din cele mai populare 
din Franța. Rugbiștii 
romlni și-au continuat 
joi pregătirile pe sta-

re- 
rug- 

trebuie

dionul Municipal, sub 
Îndrumarea antrenori
lor N. Păduteanu și 
D. Manoileahu. In le
gătură cu jocul de du
minică. ziarul „Le 
Monde" scrie printre

altelc : „ultimele 
zultate arată că 
biul rominesc 
să lie luat în conside
rație, deoarece echipa 
franceză riscă să se 
găsească duminică din 
nou în dilicultate. Sin
gura armă valabilă a 
rugbiștilor francezi va 
fi viteza atacanțUor“.

Selecționerul Jean 
Prat, unul din foștii 
internaționali ai echi
pei, a anunfat că. nu 
va face nici o modifi
care in formația alcă
tuită la Tarbes. De 
pe lista rezervelor a 
lost șters Rollet care 
s-a accidentat la un 
antrenament.

La Uzinele „Electroputere" 
din Craiova se introduc noi 
tehnologii în fabricarea mo
toarelor electrice. Recent, con
structorii au realizat o mașină 
centrifugală cu care se toarnă 
cuzineții și au confecționat o 
serie de dispozitive speciale 
pentru prelucrarea lor meca
nică. Pe această cale au putut 
fi eliminate rebuturile, iar 
consumurile de materiale au 
înregistrat scăderi simțitoare.

Căutînd soluții constructive 
noi, care să prezinte cea mai

mare siguranță în exploata
rea mașinilor electrice de pe 
locomotivă, s-au experimentat 
cu succes două noi tipuri de 
bobinaje la rotorul generato
rului principal.

Numeroase alte măsuri sînt 
menite să ducă în continuare 
la îmbunătățirea construcției 
și tehnologiei locomotivei Die- 
sel-electrice. Printre ele se 
numără : îmbunătățirea con
fortului în cabina mecanicului 
și construirea unor dispozitive 
de montare, centrare ți verifi
care a port-periilor.

lecție
a

direct
la aplicația practică
(Urmare din pag. I)

Pfc SCURT

să fie gustoasă, consistentă 
pentru animale. Pe rînd, toți 
cursanțil au preparat apoi cite 
o asemenea rație, pregătind 
astfel hrana animalelor pentru 
a doua zi.

Organizația U.T.M. a luat 
Imediat hotărîrea ca toți tine
rii îngrijitori de Ia ferma de 
vaci să aplice acest procedeu, 
urmînd ca în zilele și săptămî- 
nile următoare să observe ce 
schimbări se produc în pro
ducțiile de lapte obținute, și 
să ajute la lncetățenirea lui 
ca metodă zilnică de lucru.

...Iată cum a decurs lecția 
practică la cercul zootehnic 
din comuna Bălteni. O lecție 
Ia succesul căreia au contri
buit, alături lector, șî
cursanții.

nou în caiete despre acest ,,se
cret" al obținerii producțiilor 
mari. Pentru alții, însă, ca 
Stancu Burcă, Anghel Cîrstea, 
Ilie Cîrstea, care au vechime 
mai mare la îngrijirea anima
lelor, acest calcul a intrat de 
mult în munca zilnică.

Pe loc, lectorul i-a pus pe 
flecare să prepare cîte o rație 
după recomandarea făcută. La 
început rațiile au fost pregă
tite de către tinerii Florea 
Oprescu, Ion Bărbulescu șl So
rin Popescu, care fac parte din 
echipa ce se ocupă cu gospo
dărirea bazei furajere. Totoda
tă ei au vorbit despre modul 
cum trebuie tocați și saramu
rați cocenii și paiele, ca hrana

• Slmbâtă la Viena va avea 
10c dubla inttlnire internațională de 
handbal dintre echipele selecțio
nate ale R. P. Romîne si AUstriei. 
In continuarea turneului, echipele 
țării noastre vor evolua la 18 de
cembrie la Lyon in compania echi
pelor Franței și la 22 decembrie 
la Berlin, unde vor întîlni repre
zentativele R. D. Getmane.

Din riadul seleețtonabllilor fac 
parte printre alții: Redl, Mozer, 
ivănescu, Oțetea, Hnaț, Nodea, 
Costache T, Coslache II, Irina 
Hector, Ana Boțan, Elena Hede- 
șiu, Aurora Leonle, Victotița 
mitrescu. Irina Steiănescu.

• Joi urma să se dispute la 
Tirana, în cadrul turneului balca
nic de fotbal, rueeiul dintre echi
pele Dinamo Tirana și Rapid 
București. Din cauza timpului ne
favorabil, întîlnirca a fost amîna- 
tă pentru astăzi.

ION MARIA
pe

campio- 
fost re- 
partlde-

sovietic 
mondial 
declarat

I

Du-

Tipografi din scc

f

se va de- 
din PăU- 
Mare, cu

colectiv se 
centrul minier

•,-T- ufit ; .©4■ fte. zepr-ifs,
naiul r^pUDliCah de îzh a 
luat feri cit destășuratea 
lot cuprinse în cea de-u 11-a run
dă.

S-au înregistrat următoarele re
zultate : Ghlțescu — Slanciu 1—0 -, 
Rotez — Pavlov remiză ; Radovici 
— Soos 1—0 ; Șutiman — Partoș 
0—t : Valsman — Szabo 1—0 : 
Reicher — Gunsbetger remiză -, 
Nacht — Alexandrescu 1—0,

Trei partide au lost Întrerupte, 
In clasament conduce Ghițescu cu 
8 puncte. urmat de Radovici — 
7,5 puncte, Cloclltea — 7 puncte 
și o partidă întreruptă.

Astăzi are loc runda a 12-a.

• Selecționatele de hochei
gheață ale U.R.S.S. și Suediei 
s-au întiltiit la Stockholm în pri
mul meci de verificare pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck. Hocheiștii sovietici, în 
mare formă, au repurtat victoria 
cu scorul de 5—2 (1—1; 1—0;
3—0),

• într-un inter/iu acordat co
respondentului sportiv al ziarului 
,,Trud“ Moscova, atletul 
Valeri Brumei, recordman 
la săritura în înălțime, a 
că în 1964 spera să treacă peste 
ștacheta ridicată la 2,30 m. Tot
odată, el crede că titlul olimpic la 
Tokîo va fi cîstigat cu o săritură 
de cel puțin 2,20 m.

• tn cadrul diferitelor competi
ții de fotbal europene s-au disputat 
noi întîlniri. In „Cupa cupelor" la 
Wrexham, (Țara Galilor), Slovan 
Bratislava a dispus cu 1—0 (0—0) 
de Borough United. Returul se va 
disputa la Bratislava. Sv. Hamburg, 
deși a jucat pe teren phopriU Tiu a 
putut Învinge pe F.C.t BâtcHttna 
meciul încheindu-se latșșgaditnie : 
0—0. Cum și primul joc £ îoatnegal 
(4—4) cele două echipe urmează 
să susțină an al treilea meci pe 
teren neutru. în meci retur pentru 
„Cupa orașelor tîrguri", A.S. Roma 
a întrecut cu 1—6 (1—0) pe Bele- 
nenses (Portugalia), calificindu-se 
pentru turul următor.

in .nocturna Ia Belfast, echipa 
irlandeză Linfield a dispus, 2—0 
de formația turca Fenfefițiahțe Is
tanbul. Calificarea în tir-ul, urmă
tor ai „Cupei cupelor" au obținut-o 
însă fotbaliștii turci care rfștiga- 
seră primul joc cu 4—1.

Expoziție

Simbătă artiștii Teatrului dc 
stat din Baia Mare au fost 
oaspeții oșenilor. Pe scena ca
sei raionale de cultură din Ne - 
grești, actorii băimăreni au 
prezentat piesa ! „Trei gemeni 
venețieni”. In această săptă- 
mînă același 
va deplasa în 
Băiuț, la Cehu Silvaniei și Si- 
ghet, localități în care vor pre
zenta spectacolele „Steaua fără 
nume", „Băieții veseli" și 
„Trei gemeni venețieni". Tot 
în aceeași perioadă ansamblul 
de cîntece și dansuri 
plasa la colectiviștii 
Iești, raionul Satu

PENTRU VIITORII ARHITECTE
La trecerea in revistă a 
formațiilor artistice stu
dențești, colectivul de 
teatru al Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu" 
București se prezintă cu 
piesa „Poveste din lr- 

kutsk“ de Arbuzov.

Foto: EMIL COJ0CARU

La construcția noii aripi a 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" din Capitală, începută 
în primăvara acestui an, se fac 
acum finisările exterioare. Ex
teriorul clădirii va fi acoperit, 
în loc de tencuială obișnuită cu 
plăci de ceramică colorate. Fa
țada din Bd. Nicolae Bălcescu 
va fi placată cu lespezi de pia
tră în stilul vechii clădiri. La 
parter și cele două etaje, pe o

suprafață de 2 000 m.p., studen
ții vor avea la dispoziție 11 a- 
teliere de proiectare dotate cu 
mese și planșete moderne, du
lapuri speciale pentru rechizite 
și instrumente. Ferestrele mari 
și iluminatul fluorescent asigu
ră condiții bune de studiu vii
torilor arhitecți.

Noua construcție este prima 
din complexul de clădiri ce se

vor adăuga în anii următori la 
acest edificiu de înVățămint 
superior. în prezent, Institutul 
„Proiect-București" execută do
cumentația unei alte clădiri cu 
multe etaje care va fi ampla
sată în continuarea noii aripi, 
pe strada Academiei și unde 
vor fi instalate, printre altele, 
noi ateliere de proiectare și 
amfiteatru pentru studenți cu 
800 locuri.

spectacolul „Joc și cintec ro- 
mînesc”.

După ce locuitorii din cartie
rul Unio din Satu Mare au a- 
plaudat îndelung în sala cine
matografului „Metalul" talen
tul actorilor Teatrului de stat 
din localitate care au prezen
tat la o înaltă valoare artistică 
piesa „Adam șl Eva” și „Prima 
zi de libertate", acest colectiv 
artistic s-a deplasat la Cărei. 
Sîmbătă locuitorii acestui oraș 
au vizionat aceeași piesă. De 
remarcat faptul că de la înce
putul noii stagiuni, colectivul 
artistic al Teatrului de stat 
din Bala Mare a prezentat în 
deplasare peste 290 spectacole 
vizionate de 53 226 spectatori. 
Secția teatru dramatic a pre
zentat 38 spectacole cu mai 
multe piese printre care „Bă
ieții veseli", „Trei gemeni ve
nețieni" și „Se caută un vino
vat".

Spectacolele prezentate de 
secția teatru de păpuși, se ri
dică la 91 și au fost vizionate 
de 23 000 copii de vîrstă șco
lară. Ansamblul de cîntece și 
dansuri a distrat cu repertori
ile sale 22 100 spectatori.

Aceste deplasări în satele și 
comunele regiunii contihuă, fi
ind așteptate de către un mare 
număr de iubitori ai teatrului, 
cîntecului și dansului.

V. MOINEAGU

La Biblioteca Centrală 
Stat a fost amenajată o expo 
ziție de cărți intitulată „Ttpu- 
grafi din sec. al XVl-lea“. Sint 
expuse cărți editate de cei mai 
vestiți tipografi ai secolului.

Cîteva din cărțile expuse cu
prind date referitoare la tre
cutul Țărilor Romîne. Printre 
acestea sint: Cronica regilor 
poloni a lui M. Mechow, tipă
rită de Hieronim Vietor în 
1521 la Cracovia, Geografia lui 
Ptolomeu, apărută în tipogra
fia lui Giordano Ziletti în 1574 
la Veneția și o gazetă a timpu
lui „Avisso“, tipărită de Luigi 
Zanetti în 1595 la Roma.

în vederea popularizării căr
ților din fondul bibliotecii se 
organizează periodic expoziții 
pe diferite teme. în cursul a- 
cestui an au fost deschise, prin
tre altele, o expoziție de ma
nuscrise, incunabule ți cărți 
vechi romînețti, o expoziție de 
legături de cărți rare, vechi și 
noi, si o alta de stampe japo
neze ți chineze din secolele 
XVI—XIX. — ...............

ol XVi-lcii

(Agerpres)

douri celor J

SORPRIZELOR 
FLÂCUTg

DECEMBRIE

(Agerpres)

Magazinele de specialitate vă pun la dispoziție un bogat sor
timent de articole pentru cadouri: tricotaje, produse cosme
tice — parfumerie, articole de marochinărie, articole de ga

lanterie, jucării, dulciuri, vinuri superioare, licheoruri.
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Si in perioada iernii 
producții constante 
de carne și lapte!

entru ca și în pe
rioada de iarnă, 
cînd posibilitățile 
de furajare sînt 
totuși limitate, 
producțiile de car
ne și lapte să fie

constante, Vom acorda cea mai 
mare atenție folosirii raționa
le și gospodăririi cu grijă a 
nutrețurilor existente. Intrăm 
în iarnă cu 315 tone fîn de 
lucerna, 62 torte fîn de bor- 
ceag, circa 2 500 tone porumb 
siloz și peste 390 tone paie de 
griu. Ne-am rezervat și can
tități însemnate de concen
trate. Acestea vor trebui însă 
administrate cu multă chib
zuință. Mazărea, orzul și ovă
zul sint repartizate pentru 
hrana exclusivă a păsărilor, 
iar porumbul va fi folosit nu
mai la vacile de lapte cu o

producție ridicată și pentru 
sectorul porcin.

Am trecut la alcătuirea u- 
nor asemenea rații alimentare 
în care, deși o parte de con
centrate este înlocuită, se asi
gură totuși cantitatea de uni
tăți nutritive necesare pentru 
realizarea producțiilor de car- 

Cea 
a 

în

ne și lapte planificate, 
mai însemnată înlocuire 
concentratelor o realizăm 
sectorul porcin. Aici, pentru 
realizarea sporului- în greutate 
planificat se administrau pînă 
nu de mult pentru fiecare 
animal Cîte 2,2 kg porumb pe 
zi. Ne-am propus să înlocuim 
circa 1,5—1,7 kg . porumb cu 
bostănoase. Pentru aceasta, 
porumbul se administrează 
numai sub formă de uruiălă 
măruntă în amestec cu do
vleci și pepeni furajeri, care

se toacă mărunt și se fierb 
pînă la fărîmițare totală. Do- 
vlecii sau pepenii își reduc 
astfel considerabil volumul, 
iar hrănirea zilnică a porcilor 
cu 8—12 kg bostănoase (echi
valentul în unități nutritive a 
celor 1,7 kg porumb înlocuit) 
nu mai constituie o problemă. 
Amestecul se pregătește cu 
minimum 2—3 ore înainte de 
darea în consum și se admini
strează în 3 tainuri, asigurîn- 
du-se consumarea completă a 
concentratelor șl suculentelor.

Rațiile astfel alcătuite au 
fost introduse în alimentație 
cu aproape o lună în urmă. în 
acest timp creșterea în greu
tate a fost constantă. în ulti
mul timp suculentele au fost 
introduse cu rezultate la fel 
de bune și în hrănirea scroa
felor cu purcei.

Rezervele de dovleci și pe
peni furajeri pe care le avem 
(105 vagoane) sînt suficiente 
pentru aproximativ 100 de 
zile în care timp se înlocuiesc 
circa 4 tone de porumb. Cînd 
rezerva de bostănoase va fi 
epuizată, se va introduce în 
consum treptat sfeclă furajeră 
între 4—8 kg pe zi.

Pentru prepararea furajelor, 
gospodăria a improvizat două 
cotloane în care au fost insta
late 3 cazane pentru fiert cu 
o capacitate de 1 500 litri. Dar 
pentru că îngrijitorii nu pot 
toca în condiții corespunzătoa
re o cantitate atît de marc de 
dovleci, sectorul a fost dotat 
cu o tocătoare mecanică T.R. 4 
Pregătirea uruielii se face tot 
în gospodărie, cu ajutorul unei 
mori cu ciocănele. Drept com
bustibil se folosesc bețele de

asi
de

mai

floarea-soarelui și ciocălăii de 
porumb depozitați de tineri 
prin acțiuni de muncă patrio
tică. Amestecul este pregătit 
de îngrijitori, iar consumarea 
integrală a acestuia a fost 
gurată prin amenajarea 
jgheaburi noi.

Iată cum cu o cantitate
redusă de concentrare, folo
sind însă cu chibzuință toate 
resursele gospodăriei, asigu
răm și în perioada de iarnă 
rații echilibrate, corespunză
toare, bogate în unități nutri
tive. In felul acesta, creșterea 
în greutate vie a porcinelor, 
va fi constantă și uniformă pe 
întreaga durată a anului.

VASII.E OPREA 
inginer zootehnic la G.A.C. 
Gostavăț, regiunea Oltenia

i
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Cînd vine pisica — cinema
scop : Patria (10; 12,15; 16,45; 
19; 21,15). Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Cavalerul Pardaillan — cine
mascop : Republica (9; 11; 13; 
14,45; 16,45; 18,45; 21), ~
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18; 20; 
22), Melodia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Modern (10; 12; 14; 16; 
18; 20). Ucigașul și fata : Car
pați (10; 12; 14; 16,15). ~
prietenilor 
(orele 19). 
15; 17; 19; 
12; 15; 17; 
cinemascop (ambele 
neretului (9,30; 13; 
Feroviar (9,30; 13; 
Flamura (9,30; 13; 16,30; 
Lumina (9,30; 13; 16,30;
Camelia : Victoria (9,45; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Primul 
reportaj ■— cinemascop : Uni
on (15; 17; 19; 21). Pro
gram pentru copii (orele 
10) ; Ah, acest tineret: Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Mongolia; în lumea sticlei: 
Timpuri Noi (de la 10—21 în

BuCu-

Seara 
filmului: Carpați 

Capitol (9; 11; 13; 
21), Excelsior (10; 
19; 21). Tudor — 

serii) : Ti- 
16,30;
16,30;

20),
20),
20).
20)
12;

continuare). Contele de Monte 
Crista — cinemascop : Giulești 
(10, 13,15; 16,45; 20). Arhiva 
secretă de pe Elba : Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Cosmos (16; 
18; 20), Lira (15,30; 18; 20,30). 
Trei zile după nemurire: în-

frățirea între popoare (14; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (9,30; 11,15; 
13; 14,45; 16,30; 18,30; 20,30).
Elena din Troia — Cinemascop: 
Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21). Darclee : Buzești
(15; 17; 19 21), Trei plus două 
— cinemascop : Crîngași (16; 
18,15; 20,30), Lupii la stină : 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Alerg 
după o stea: Flacăra (10,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Vlrs- 
ta dragostei: Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Tinerii — 
cinemascop : Munca (14; 16,15;

18,30; 20,45). Vară ți fum — 
cinemascop: Popular (16; 18:15; 
20,30). Acord final: Arta (16; 
18,15; 20,30). Tanrango : Moși
lor (15; 17; 19; 21). Hamlet:
Viitorul (15,30; 18,15; 20,45).
Misterele Parisului — Cinema
scop : Colentina (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Călătorie spre
centrul pămlntului — cinema
scop (ambele.serii) : Volga (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Electra: 
Floreasca (16; 19,15; 20,30).
Tragedia optimistă — cinema
scop : Luceafărul (15,30; 18,15; 
20,30).

Televiziune
VINERI, 13 DECEMBRIE 1Ș63

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00 Jurnalul 
televiziunii; 19,10 Emisiunea
pentru pionieri și școlări; 
19,40 Monumente antice; 
20,00 Săptămîna ; 21,00. Aștep
tare ; 21,10 Muzică distractivă 
interpretată de o. formație in
strumentală condusă de Nicu- 
șor Predescu. în încheiere: 
Buletin de știri, buletin me
teorologic.
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în Comitetul nr. 3 al O. N» LL
încheierea dezbaterilor 

asupra propunerii R. P. Romîne 

privind educarea tineretului
NEW YORK 12.— Cores

pondentul special Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite : Co
mitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale a 
Adunării Generale și-a în
cheiat dezbaterile asupra pro
punerii romîne intitulate: 
„Măsuri pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a idea
lurilor păcii, respectului reci
proc șî înțelegerii între po
poare".

Comitetul a aprobat cu 86 
voturi pentru, nici un vot con
tra și trei abțineri un proiect 
de rezoluție prezentat de 14 
state latino-americane. Rezo
luția subliniază necesitatea a- 
doptării unei Declarații asu
pra răspîndirii în rîndurile ti
neretului a idealurilor de pa
ce. respect reciproc șl înțele
gere între popoare și roagă 
secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite să tri
mită tuturor statelor membre 
ale O.N.U. proiectul de Decla
rație și să le invite să facă 
cunoscut părerile lor asupra 
acestui proiect de Declarație.

Rezoluția salută eforturile 
lăudabile depuse de numeroa
se delegații în scopul elabo
rării unei declarații care să 
constituie un apel menit să 
trezească un Interes profund 
în rîndurile tineretului.

Rezoluția stabilește că cea 
de-a XlX-a sesiune a Adună
rii Generale O.N.U. va con
tinua cu prioritate examina
rea și elaborarea definitivă a 
Declarației.

Rezoluția subliniază necesi
tatea unei participări cît mai 
largi posibile a guvernelor si 
organizațiilor de tineret la 
elaborarea Declarației.

De asemenea, rezoluția in
vită secretarul general să se 
consulte cu directorul general 
al U.N.E.S.C.O. pentru a stu
dia. posibilitatea creării de in
stitute avînd drept obiectiv 
pregătirea tineretului pentru 
o înțelegere mai bună a idea
lurilor care ti sînt comune

•-

O hotărîre
a guvernului
argentinean

BUENOS AIRES 12 (Ager
pres). — După cum transmite 
agenția Associated Press, gu
vernul argentinean a hotărît 
miercuri deschiderea unei an
chete amănunțite pentru de
terminarea împrejurărilor în 
care au fost negociate con
tractele încheiate între statul 
argentinean și 13 societăți 
particulare petroliere, în 
cursul anilor 1958—1959. Nouă 
din aceste societăți sînt nord- 
americane, una anglo-olandeză, 
una italiană și două argenti- 
nene.

Hotărîrea a fost luată după 
o conferință la care au parti
cipat ministrul energiei și 
combustibilului, Antulio Poz
zio, președintele societății de 
stat „Yacimientos Petroliferos 
Fiscales", Facundo Suarez și 
procurorul general al ministe
rului de finanțe, Amilcar Er- 
vador.

Potrivit agenției, ancheta va 
fi întreprinsă de un procuror 
federal pentru cercetările ad
ministrative, o funcție nou 
creată în Argentina în cadrul 
luptei împotriva corupției.

Intr-o declarație făcută re
prezentanților presei, minis
trul energiei și combustibilu
lui, Antulio 
că hotărîrea guvernului 
gentinean de a anula contrac
tele încheiate cu societățile 
petroliere străine este defini
tivă și instalațiile care se mai 
află încă sub controlul acestor 
societăți vor trece treptat în 
mîinile societății 
Y.P.F.

Pozzio, a arătat
ar-

Vizita ministrului afacerilor externe

al R. P. Romîne în Austria

Instrumentele de ratificare a Tratatului 
de la Moscova de către Consiliul da Stat 

al R. P. Romine au fost depuse spre păstrare 
la Moscova, Washington și Londra

La 12 decembrie, reprezen
tanții diplomatici ai R. P. Ro
mîne la Moscova, Washington 
și Londra au predat spre păs
trare guvernelor Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
Statelor Unite ale Americii și 
Marii Britanii instrumentele 
de ratificare de către Consi-

liul de Stat al R. P. Romine a 
Tratatului cu privire la Inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, înche
iat la Moscova la 5 august 
1963.

(Agerpres)

de care depinde viitorul o- 
menirii.

Aprobarea acestui proiect 
de rezoluție constituie o în
cununare a eforturilor depu
se de delegația romînă la a- 
ceastă sesiune pentru a se re
cunoaște urgența rezolvării a- 
cestei probleme. Delegați din 
țări aparținînd tuturor conti
nentelor au sprijinit cu căl
dură inițiativa romînă. Dacă 
Inițial acest document a fost 
prezentat de delegația romî
nă împreună cu alte șase de
legații, ulterior numărul co
autorilor a ajuns la 27.

în ședința de miercuri sea
ra, în cursul căreia au fost 
rostite peste 30 de intervenții, 
mulți delegați au cerut apro
barea unui proiect de rezolu
ție care să cuprindă prevederi 
clare șl concrete, pe măsura 
importanței problemei în dez
batere.

Trebuie subliniat însă că u- 
nele delegații au încercat să 
abată atenția Comitetului de 
la problema în discuție, supu- 
nînd dezbaterilor unele amen
damente și noi proiecte de re
zoluții. Unul dintre aceste do
cumente, a fost proiectul de 
rezoluție australiano-pakista- 
nez, care se pronunță împo
triva elaborării de către O.N.U. 
a unei declarații pentru pro
movarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii 
între ponoare.

Delegațiile Ghanei, U.R.S.S., 
Madagascarului, Poloniei, A- 
rabiei Saudite. Senegalului. 
Iugoslaviei și multe altele s-au

pronunțat însă împotriva ori
căror încercări de a tergiver
sa rezolvarea pozitivă a acestei 
probleme.

Propunerea romînă a fost 
sprijinită și de reprezentantul 
Arabiei Saudite, care a cerut 
delegațiilor Pakistanului și 
Australiei să-și retragă pro
iectul de rezoluție.

Răspunzînd propunerilor fă
cute de numeroase delegații 
în vederea găsirii unei soluții 
unanim acceptabile, țările la- 
tino-americane au fost de a- 
cord să îmbunătățească sub
stanțial proiectul lor de re
zoluție.

înainte de a se vota acest 
document. Australia, Pakista
nul și S.U.A. și-au retras pro
iectele de rezoluție. Prin a- 
cest vot ideea Declarației pro
pusă de delegația romînă pri
vind educarea tineretului în 
spiritul păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare a fost recunoscută în 
mod oficial și unanim. Tot
odată, se recunoaște necesita
tea ca această Declarație să 
fie elaborată de O.N.U. pe 
baza proiectului de Declarație 
pronus de Romînia. De ase
menea, conform rezoluției, a- 
cestei probleme trebuie să 1 se 

dezbaterile 
Adunării 
cînd, po- 
citat, va 

forma 
decla-

dea prioritate în 
sesiunii viitoare a 
Generale a O.N.U., 
trivit 
trebui 
finală 
ra*)?.

în numele delegației 
ne, în ședință a luat cuvîntul 
tovarășa Maria Groza,

documentului i 
să se elaboreze 
a proiectului de

romî-

în sprijinul lărgirii schimburilor

LONDRA. — Lordul Boyd- 
Orr, președintele Consiliului 
britanic pentru dezvoltarea 
comerțului internațional, a 
adresat, la 11 decembrie, un 
apel acestui consiliu, în care 

ca guvernul englez să 
realizarea unui vast 
pentru anularea res- 
în comerțul dintre 

Boyd-Orr a sub-

cere 
înceapă 
program 
tricțiilor 
Est ți Vest, 
liniat că în prezent este ne
cesar să se renunțe definitiv 
la politica interdicțiilor în co
merțul cu țările socialiste și a 
declarat că în acest domeniu 
inițiativa trebuie să fie luată 
de Anglia.

Președintele Consiliului bri
tanic pentru dezvoltarea co
merțului internațional și-a ex
primat convingerea că în ur
mătorii zece ani Marea Brita
nic. și-ar putea mări de trei ori 
volumul comerțului cu țările 
socialiste.

LONDRA. — lntr-un articol 
publicat în ziarul „Scotsman",

Gordon Walker, unul din liderii 
Partidului laburist, a subliniat că 
țelul principal al Partidului labu
rist va fi, în cazul cînd va veni 
la putere, „slăbirea continuă a 
încordării în relațiile cu U.R.S.S.".

Cordon Walker a arătat că 
între două din cele mai mari pu
teri ale lumii — Uniunea Sovie
tică și 
prezent destule puncte 
printre care 
că armele nucleare nu pot fi fo
losite ca mijloc de reglementare 
a conflictelor.

Recunoașterea acestui fapt, a 
continuat liderul laburist, a permis 
încheierea Tratatului cu privire la 
interzicerea parțială a experien
țelor cu arma nucleară. In politica 
sa in domeniul apărării și în re
lațiile externe, a declarat el, Par
tidul laburist intenționează să ia 
în considerație aceste fapte și în 
lumina lor să contribuie prin toa
te mijloacele la întărirea păcii și 
slăbirea încordării.

Statele Unite — sînt în 
comune, 

înțelegerea faptului

Cuvîntarea
lui Paul-Henri Spaak

BRUXELLES 12 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în Camera 
Reprezentanților a Parlamen
tului belgian, Paul-Henri 
Spaak, ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, a declarat 
că ideea coexistenței pașnice, 
care a generat politica de des
tindere a încordării internațio
nale, contribuie la soluționa
rea problemelor internaționa
le principale și ar fi o gre
șeală ca această idee să nu se 
bucure de apreciere.

Subliniind importanța deose
bită a Tratatului de la Moscova 
care, potrivit părerii sale, sim
bolizează politica de destin
dere a încordării internațio
nale, Spaak a spus că trebuie 
continuată această politică de- 
punînd eforturi în vederea în-

cheierii unui pact de neagresi
une între țările participante la 
N.A.T.O. și statele Tratatului 
de la Varșovia, a unor acor
duri privind crearea unor zone 
denuclearizate în Europa și in
staurarea unor posturi de ob
servatori în unele regiuni pen
tru a preîntîmpina un atac 
prin surprindere.

Ministrul de externe al Bel
giei a arătat că țările socia
liste, nu nutresc scopuri agre
sive, deoarece sînt preocupate 
de construcția pașnică.

Referindu-se la problemele 
N.A.T.O., Spaak s-a pronunțat 
împotriva ideii forțelor nucle
are independente în Europa 
occidentală și a sprijinit planul 
creării unor forțe multilaterale 
nucleare ale N.A.T.O.

Mașina de gătit — minune

Orice gospodină își dorește o 
mașină de gătit pe care 
să poată pregăti masa 

la moment. O asemenea ma
șină a fost creată la institu
tul „Vologdin" din Mosco
va. Pe mașina-minune se poate 
fierbe un kilogram de came în 
două minute și jumătate, o găină 
— în șase minute, peștele — in
tr-un minut și jumătate.

In această mașină focul este 
înlocuit cu un cîmp magnetic > de 
înaltă frecvență, creat de 
electromagneți permanenți. 
ajutorul ghidurilor de unde, 
gia este transmisă într-un
partiment special în care se află 
vase de gătit confecționate din 

■ sticlă și rezistente la temperaturi 
înalte. Dacă gospodina dorește»ca 
friptura să prindă o crustă bine 
prăjită ea conectează un radiator 
special cu raze infraroșii.

O altă calitate prețioasă a ma
șinii de gătit magnetice este că 
nici o mîncare nu se poate arde. 
Acest lucru se evită cu ajutorul 
unui ceas montat în mașină. Ma
șina minune funcționează cu 
curent de la rețeaua electrică.

Scrisori care nu au ajuns 
niciodată la destinație..»

poștă și nimeni nu putea explica 
„misterul" dispariției corespon
denței.

,,Record" mondial

doi
Cu 

ener- 
com-

Țin locuitor al orașului iugo- 
( / slat? Pacevo a avut o sur

priză cu totul ieșită din 
comun atunci cînd a îndepărtat 
cărămizile cu care fusese zidită o 
fereastră a casei pe care o ocupa. 
In mîinile sale au căzut sute de 
scrisori, telegrame și ziare, unele 
dintre ele avînd o vechime de 
aproape o sută de ani.

S-a stabilit că de-a lungul ani
lor, factorii poștali aruncau întot
deauna scrisorile printr-o crăpătu
ră, a zidului crezînd că îndărătul 

■ ei se-, află o fereastră. Numeroși 
locatari ai casei s-au plîns în re
petate rînduri că nu 1 primeau

Finlandezul Antero Lang- 
stroem a stabilit la Hel
sinki un „record" mondial 

într-o probă ce-i drept destul de 
neobișnuită. El a mers fără între
rupere timp de 40 de ore pe... 
sîrmă. „Recordul" mondial prece
dent era de 38 de ore ți aparținea 
unui francez.

Porumb cu conținut 
de aur

Cercetătorii Institutului 
geologic al Academiei 
de științe din Uzbeki

stan au constatat cu surpriză 
că porumbul cultivat pe un 
anumit loc în apropiere de 
Buhara conține urme de aur 
în frunze și în tulpină. După 
cercetări, s-a constatat că în 
apropierea locului respectiv

VIENA Corespondentul A- 
gerpres Șt. Deju, transmite :

Joi, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Cor- 
neliu Mănescu, care se află 
într-o vizită oficială în Aus
tria a avut o întrevedere cu 
ministrul de externe al Aus
triei, dr. Bruno Kreisky. Cu 
această ocazie au fost exami
nate, în spiritul înțelegerii re
ciproce, probleme privind dez
voltarea relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări.

Din partea romînă au parti
cipat Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului de exter
ne, Corneliu Bogdan, director 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, Aurel Ioncică, director în 
Ministerul comerțului Exte
rior. A fost de față ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne în 
Austria, ing. Mircea Ocheană.

Din partea austriacă au 
participat Ludwig Steiner, se
cretar de stat în M.A.E., Ru
dolf Hirschschlager, secretar 
general adjunct în Ministerul 
de Externe. Arno Halussa si 
Kurt Waldheim, miniștri în
sărcinați cu afaceri. A fost de 
asemenea de față ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Austriei în R. P. Romî
nă. Rudolf Wetzler.

Cancelarul federal al Aus
triei, dr. Alfons Gorbach a o- 
ferit o masă, la sediul Ca::ce- 
lariei federale. în cinstea as- 
petilor romîni.

Din partea austriacă au fost 
prezenți vicecancelarul dr. 
Bruno Pittermann, ministrul 
de externe, dr. Bruno Kreisky, 
ministrul apărării, dr. ing. 
Karl Schleimer, ministrul de 
interne Prânz Olah, precum, 
și secretarii de stat Ludwig 
Steiner. Eduard Weikhart, dr. 
Franz Hetzenauer.

In timpul mesei, cancelarul 
federal al Austriei și ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ro
mîne au rostit toasturi. In 
toastul său, cancelarul federal 
a arătat că „această vizită de
monstrează relațiile prietenești 
care există între Romînia și 
Austria. Putem constata că 
schimburile economice dintre 
cele două țări se dezvoltă an 
de an. Strădaniile noastre, de 
ambele părți, vor fi îndreptate 
și pe viitor spre Intensificarea 
relațiilor comerciale. Relațiile 
culturale au evoluat, de ase
menea, foarte mult în ultimii 
ani, ceea ce a fost înregistrat 
de ambele părți cu vie satis
facție. Mă refer la numeroa-

sete turnee reciproce ale ar
tiștilor noștri îndeosebi în do
meniul muzicii.

Cancelarul federal a subli
niat în continuare că ambele 
popoare nutresc dorința unor 
legături de prietenie cu toate 
popoarele și asigurarea păcii. 
El a arătat că anul acesta 
trei miniștri austrieci au fă
cut vizite în Romînia. Aceștia 
au relatat multe lucrwi des
pre hărnicia poporului și stră
duințele guvernului romîn de 
a ridica permanent nivelul de 
trai a.l oamenilor muncii.

Mulțumind pentru cuvintele 
calde adresate poporului ro
mîn Corneliu Mănescu a spus, 
printre altele: „Legăturile e- 
conomice și culturale dintre 
R.omî.nia și Austria au o isto
rie de multe secole. Ne bucu
ră faptul că aceste legături 
tradiționale cunosc o nouă și 
valoroasă dezvoltare. Un rol 
deosebit în aceasta l-a jucat 
vizita în Austria a președin
telui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și con
vorbirile dintre conducătorii 
celor două state, care au avut 
loc cu acest prilej. C. Mănes
cu a subliniat, de asemenea, 
că față de anul 1955, volumul 
schimburilor comerciale dintre 
Romînia și Austria a crescut 
aproape de 4 ori și putem spu
ne că perspectivele sînt bune. 
In același timp ne exprimăm 
convingerea că posibilitățile 
de colaborare romîno-austrie- 
ce sînt departe de a fi epui
zate și că prin eforturi co
mune vom reuși să le tran
sformăm în realitate.

Problema majoră a lumii 
contemporane, care interesea
ză deopotrivă toate statele și 
popoarele este consolidarea 
păcii. întreaga politică exter
nă a țării noastre este o ex
presie a dorinței ferme a po
porului și guvernului romîn, 
de a-și aduce contribuția la 
soluționarea acestei probleme, 
de a trăi în bună înțelegere cu 
toate statele și popoarele, în 
primul rînd cu cele din veci
nătatea sa, pe baza cooperării 
reciproc avantajoase șl respec
tului mutual. Noi considerăm 
că neutralitatea Austriei con
stituie un factor pozitiv în re
lațiile dintre statele din cen
trul și sud-estul Europei, ca 
și în ansamblul situației in
ternaționale.

Permiteți-mi să-mi exprim 
convingerea că lărgirea și în
tărirea relațiilor multilaterale

dintre Romînia și Austria pe 
lingă foloasele pe care le aduc 
popoarelor noastre, vor în
semna și un aport la întărirea 
păcii și securității generale".

Joi după-amiază, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu, îm
preună cu soția au vizitat 
principalele muzee din Viena.

Seara, dr. Bruno Pitter
mann a oferit în cinstea oaspe
ților romîni o recepție la Pa
latul Auerspreg. Au partici
pat : dr. Adolf Schărf, pre
ședintele federal al Republicii 
Austria, Karl Waldbruner, al 
doilea președinte al Parla
mentului, Ludwig Steiner, se
cretar de stat în M.A.E., Franz 
Jonas, primarul orașului Vie
na, Leopold Figl, șeful guver
nului landului Austria inferi
oară, Joseph Klaus, președin
tele partidului Populist, perso
nalități ale vieții politice, eco
nomice, artistice din capitala 
Austriei.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Viena, printre care și am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne la 
Viena, ing. Mircea Ocheană.

VIENA. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju transmite :

Ziarele austriece „Wiener 
Zeitung", „Volksblatt", „Arbei- 
ter Zeitung", „Volksstimme", 
„Die Presse" continuă să pu
blice informații și fotografii 
privind vizita ministrului de 
externe al R.P. Romîne în 
Austria, Corneliu Mănescu.

Ziarul „Der Express" publi
că o informație despre dezvol
tarea industrială a R. P. 
Romîne în care arată că „pro
ducția industrială a Romîniei 
crește tot mai rapid". în in
formație sînt reproduse cifre 
care oglindesc creșterea pro
ducției industriale a Romîniei.

(PREZENTE

Schimbări in conducerile partidelor

ROMA 12 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anun
ță că Pietro Nenni a hotărît 
să renunțe la funcția sa de 
secretar al Partidului socialist 
italian pe care a deținut-o 
aproape fără întrerupere timp 
de 37 de ani, ca urmare a nu
mirii sale în funcția de vice
președinte al Consiliului 
Miniștri în noul guvern 
„centru-stînga*. Potrivit 
genției, Nenni a făcut cunos
cută această hotărîre Comite
tului Central al partidului, 
ținînd seama 
adoptate de către ultimul 
congres al P.S.I., care a sta
bilit ca incompatibile deține
rea în același timp a unei 
funcții ministeriale și a unei 
funcții în sînul partidului. O- 
dată cu Nenni, alți cinci 
membri ai conducerii Partidu
lui socialist vor fi înlocuîți în 
aceste funcții ca urmare a in
trării lor în noul guvern ita
lian.

de 
de 
a-

de hotărîrile

este o mină de aur părăsită 
de mai bine de 300 de ani.

Descoperirea aceasta dove
dește că anumite plante extrag 
din pămînt metalele care 
găsesc acolo, folosindu-le 
formarea celulelor.

De menționat că aurul 
găsește într-o cantitate atît 
mică în aceste plante de : 
rumb incit 
vorba de extragerea sa.

se 
la

se 
de 

pa
nici nu poate fi

Experiență interesantă

a sud de Finistere, în 
provincia franceză Bre
tagne, a fost găsită pe 

plajă o sticlă care, după ce a 
fost aruncată în mare în Gol
ful Mexic a străbătut întregul 
Ocean Atlantic. Sticla conținea 
un mesaj în care se arăta că 
ea a fost lansată de doi mari
nari olandezi de pe un petro
lier. Scopul acestei experiențe 
era de a verifica teoria, potri
vit căreia, curentul Golfstream 
se ramifică în mai multe cu
rente dintre care unele se în
dreaptă spre țărmurile Euro
pei. Experiența a demonstrat 

de-a întregul acest lucru.

L

pe

Anchetă cu urmări 
neașteptate

Secția de anchete a poliției din 
orașul vest-german Duisburg 
a fost înștiințată că, în drep- 

tul ușii unei locuințe, sînt urme 
de singe proaspăt. Polițiștii s-au

în locul lui Nenni, în func
ția de secretar al Partidului 
socialist italian a fost propus 
Francesco de Martino, secre
tar adjunct al partidului.

După cum relevă France 
Presse, și celelalte trei parti
de care au intrat în coaliția 
guvernamentală vor suferi 
schimbări importante în orga
nele lor de conducere. Astfel 
Aldo Moro, președintele Con
siliului de Miniștri, va fi înlo
cuit din funcția de secretar 
general al Partidului demo- 
crat-creștin de către Mariano 
Rumor, fost ministru de in
terne. Giuseppe Saragat, mi
nistrul afacerilor externe, va 
fi înlocuit din funcția de șef 
al partidului social-democrat 
de Mario Tanassi, secretar al 
partidului, Oronzo Reale, mi
nistru al justiției, va fi înlo
cuit la secretariatul partidului 
republican de către Ugo La 
Malfa, fost ministru al Buge
tului.

îndreptat în grabă la fața locului 
și, după ce au forțat ușa, s-au a- 
flat în fața cadavrului unui... porc 
pe care patru hoți tocmai îl îm- 
părțeau între ei. Interesant este 
faptul că țăranul de la care fusese 
furat animalul nici nu a remarcat 
furtul decît atunci cînd polițiștii 

porcul... asasinat.i-au înapoiat

„Limba sugarilor"

Sugatii nou 
adevărată „limbă a țipetelor", 
numai că oamenii maturi nu o în
țeleg. De aceea, medicul finlandez 
dr. O. Wase-Hockert a analizat a- 
mtl trecut, cu ajutorul unui apa
rat special, țipetele a peste 300 de 
sugari în decurs de mai multe 
saptimîni. Pînă în prezent, el poate 
deosebi cu certitudine următoarele 
țipete ale celor mai tineri cetă
țeni ai globului: primul țipăt al 
noului născut, țipătul de durere, 
atunci cînd copilul suferă de ceva, 
țipătul de foame, care se face 
auzit 4—5 ore după ultima masă 
și bolborositul de după masă, cînd 
copilul se simte bine.

Dat fiind că este foarte impor
tant ca mama să știe exact dacă 
copilul țipă de foame sau dacă îl 
doare ceva, în curînd vor fi scoase 
plăci de patefon pentru ca părinții 
să învețe limba sugarilor lor.

născuțl cunosc o 
„limbă a țipetelor'

MONTEVIDEO 12 (Ager
pres). — Facultatea de uma
nistică și științe a Universită
ții din Montevideo a organizat 
recent o „Săptămînă a cultu
rii romînești". în cuvîntarea 
rostită cu prilejul inaugurării 
acestei săptămîni, decanul Fa
cultății de umanistică și știin
țe, dr. Rodolfo Talice, a rele
vat semnificația acestui eve
niment. EI și-a exprimat păre
rea că manifestările prilejuite 
de ,.Săptămînă culturii romî
nești" vor contribui la o mai 
bună cunoaștere în Uruguay 
a realizărilor poporului romîn 
în domeniul culturii.

însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Romîne în U- 
ruguay, 
mulțumit 
tămînii

După 
de cărți și albume artistice ro
mînești, muzicienii urugua- 
yeni au prezentat expuneri a- 
sunra creației muzicale din 
R.P. Romînă. Expunerile au 
fost ilustrate cu imprimări de 
muzică romînească. Au asistat 
oameni de cultură și artă, ca
dre didactice, ziariști, precum 
și reprezentanți diplomatici.

Festivitatea de inaugurare a 
„Săptămînii culturii romî
nești" a fost transmisă de tele
viziunea din Montevideo.

zintă cititorilor opera marelui 
nostru poet.

RIGA. — Magda lanculescu, 
artistă emerită a Republicii 
Populare Romîne, care între
prinde un turneu în U.R.S.S., a 
interpretat pe scena Teatrului 
de Operă din Riga, rolul Viole
tei din opera „Traviata" de 
Verdi.

Cintăreața letonă, 'Auguste 
Klinka, a declarat după specta
col corespondentului agenției 
TASS că Magda lanculescu 
este o reprezentantă talentată 
a școlii vocale romînești, o ar
tistă minunată a scenei de o- 
peră.

Traian Moraru, a 
organizatorilor „Săp- 
culturii romînești". 
vizitarea expoziției

ANKARA. — Incheindu-șl 
turneul în Turcia, artista e- 
merită Teodora Lucaciu a in
terpretat pe scena operei din 
Ankara rolul principal din o- 
pera „Boema" de Puccini. La 
spectacol au asistat personali
tăți politice, deputați, senatori, 
diniomați, oameni de artă.

Spectacolul s-a bucurat 
un mare succes.

de

PARIS. — Zilele acestea a 
apărut, în cunoscuta editură 
„Scghers" din Paris, un volum 
de versuri de Tudor Argliezi. 
Volumul a fost publicat în co
lecția de mare tiraj „Poetes 
d’aujourd’hui", în care au apă
rut pînă acum culegeri din o- 
perele a peste o sută de mari 
poeți ai lumii. Traducerea 
versurilor aparține poetului 
francez Luc Andre Marcel. 
Tot el semnează și amplul 
studiu introductiv în care pre-

SOFIA — In seara zilei 
11 decembrie a avut loc 
Plevna o adunare consacrată 
împlinirii a 86 de ani de la eli
berarea orașului de sub jugul 
turcesc. Liuben Nasev, pre
ședintele Consiliului popular 
din Plevna, a vorbit despre e- 
roismul ostașilor ruși și romîni 
eliberatori și al voluntarilor 
bulgari, subliniind că acesta 
a dus la întărirea prieteniei 
dintre cele trei popoare. Au 
rostit, de asemenea cuvîntărl 
loan Beldean, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Sofia, și ge
neral maior Nikolai Kozlov, 
Erou al Uniunii Sovietice.

Festivitatea s-a încheiat cu 
un concert.

de 
la
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MOSCOVA. — La Moscova 

continuă lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.U.S. în cadrul dez
baterilor pe marginea rapor
tului „Dezvoltarea rapidă a 
industriei chimice — condiție 
fundamentală pentru creșterea 
producției agricole și a bună
stării poporului", prezentat de 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., au luat cuvîntul mi
niștri ai U.R.S.S. și ai republi
cilor unionale, prim-secretari 
ai Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste din re
publicile unionale și secretari 
ai comitetelor regionale de 
partid, președinții unor comi
tete de stat care își desfășoa
ră activitatea în domeniul eco
nomic, academicieni și alți oa
meni de știință, președinți ai 
consiliilor economiei naționa
le, directori de întreprinderi, 
numeroși alți participanți la 
plenară.

La 12 decembrie, plenara a 
ales o comisie prezidată de 
tovarășul N. S. Hrușciov pen
tru elaborarea proiectului de 
hotărîre al Plenarei Comite
tului Central.

TEGUCIGALPA. — Corespon
dentul agenției Prensa Latina 
anunță că un grup de patrioți 
înarmați din Honduras au ocupat 
postul de radio „Radio Centro" 
din capitala țării. Patrioții au 
transmis prin radio un apel către 
tineret de a se ridica la luptă 
împotriva dictaturii militare.

Corespondentul menționează că 
în Honduras continuă teroarea 
polițistă. Dictatura militară a in
trodus în țară restricții la circu
lație.

SANTO DOMINGO — Junta 
militară care se află la putere 
în Republica Dominicană con
centrează mari unități militare 
și tehnică militară în regiunile 
unde acționează detașamentele 
de partizani. Toate aceste pre
gătiri, potrivit agenției Prensa 
Latina, urmăresc declanșarea 
unei „ofensive generale" îm
potriva forțelor de partizani. 
In acțiunile lor trupele guver
namentale vor fi sprijinite de 
peste 40 avioane.

Agenția Prensa Latina men
ționează că, în ultimele zile, 
avioanele guvernamentale au 
și efectuat raiduri bombardind 
o serie de localități.

ADEN. — în urma atenta
tului comis la 10 decembrie 
la aeroportul din Aden,’ care 
s-a soldat cu rănirea a 43 de 
persoane, printre acestea fiind 
înaltul comisar britanic în 
Aden și alte oficialități, la 
Aden au fost efectuate 29 de 
arestări și peste 140 de expul
zări. Nigel Fisher, subsecretar 
la Ministerul Coloniilor al 
Angliei, a anunțat că tratati
vele cu privire la viitorul 
constituțional al Federației 
Arabiei de sud, care trebuia 
să aibă loc Ia Londra în cursul 
acestei săptămîni, au fost a- 
mînate cu cîteva zile, întrucît 
la ele nu pot participa, deo
camdată, înaltul comisar bri
tanic al Adenului și celelalte

personalități rănite cu ocazia 
atentatului.

CARACAS — Opinia publică 
din Venezuela continuă să 
protesteze împotriva falsifică
rii alegerilor generale care au 
avut loc la 1 decembrie. In 
orașul Barquisimeto, al treilea 
oraș ca mărime din Venezuela, 
a avut loc o demonstrație de 
protest împotriva farsei elec
torale. Pentru a împrăștia pe 
demonstranți poliția a recurs 
la grenade lacrimogene.

Corespondentul agenției 
Prensa Latina arată că și în 
orașul Puerto La Cruz (statul 
Anzoategui) a avut loc o de
monstrație de protest la care 
au participat mii de locuitori 
ai orașului. O serie de partide 
din țară, printre care Partidul 
uniunea republicană-democra- 
tică au dat publicității decla
rații în care se arată că guver
nul Betancourt a recurs la 
falsuri și la alte mașinațiuni 
în timpul alegerilor de la întii 
decembrie. Au dat publicității 
asemenea declarații Partidul 
comunist și „Mișcarea revolu
ționară de stingă".

PNOM PENH. — Prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, a publicat in săptămîna- 
lul „Naționalist" un articol In 
care subliniază că ajutorul ame
rican, atît cel economic cît și cel 
militar, a fost acordat Cambod
giei în condiții incompatibile 
suveranitatea sa.

Arătînd că acest „ajutor" 
constituit cauza multor greutăți 
vicisitudini sociale prin care

cu

a
Și 
a 

trecut Cambodgia în cursul unor 
ani, îndelungați, prințul Sianuk 
ajunge la concluzia necesității de 
a se renunța la acest ajutor. în 
caz contrar, a declarat el. noi nu 
vom obține niciodată independen
ta economică, care constituie țelul 
tuturor eforturilor noastre.

PNOM PENH. — Guvernul Cam- 
bodgiei 
municat 
ximativ 
namezi 
Cambodgiel unde au atacat un post 
de grăniceri din provincia Campot. 
In Urma atacului au fost răniți mai 
■mulți militari cambodgieni.

în declarație se protestează Îm
potriva acestor acțiuni ale Viet
namului de sud și se subliniază 
necesitatea convocării unei confe
rințe internaționale pentru garan
tarea neutralității Cambodgiei.

★
Guvernul cambodgian a interzis 

intrarea pe teritoriul țării a acelor 
corespondenți ai țărilor occiden
tale care prin, informațiile lor des
pre Cambodgia dezinformează opi
nia publică mondială. Totodată, 
datorită atacurilor lor la adresa 
guvernului a fost interzisă difuza- 

în Cambodgia a revistelor 
„Time" și „News

a dat publicității un co
in care se arată că apro-
100 de militari sud-viet- 

au pătruns pe teritoriul

rea 
americane 

'Week".

La It decembrie, 
vest-german (Camera

BONN. —
Bimdestagul
Interioară) a aprobat In unanimi
tate ridicarea imunității parlamen
tare a deputatului Franz-Josef 
Strauss fost ministru al apărării 
al R.F.G., pentru a se da posibi
litatea procuraturii să ancheteze 
rolul pe care l-a țucat acesta In 
recentul scandal judiciar In legă
tură cu revista „Der Spiegel".

CARACAS — Corespondentul 
agenției Prensa Latina anunță că
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patrioții din Venezuela continuă 
lupta armată împotriva regimului 
reacționar al președintelui Betan
court.

In statul Lara, detașamente de 
partizani au cucerit localitatea 
Guarique. Răsculații controlează o 
vastă regiune din apropierea mun
ților Anzi.

In orașul Maracay a avut loc o 
ciocnire între partizani și poliție. 
Sînt semnalați morți și răniți.

PARIS — După cum anunță a- 
genția D.P.A., generalul vest-ger
man Heusinger se va retrage la 
1 martie 1964 din funcția de pre
ședinte al Comitetului militar al 
N.A.T.O. Potrivit unei hotărîri a 
Consiliului permanent N.A.T.O., 
pe viitor acest post nu va putea fi 

timpdeținut de o persoană decît 
de doi ani.

BEIRUT — Cei 6 000 
studenți libanezi care se 
în grevă de cîteva zile au ho- 
tărît să nu reia cursurile în 
ciuda promisiunii Consiliului 
de Miniștri de a construi noi 
localuri pentru universitate.

Presa libaneză subliniază că 
studenții au hotărît să conti
nue greva întrucît reprezen
tanții guvernului au făcut pro
misiuni similare și anul trecut 
fără ca ele să fie realizate. 
Din această cauză, studenții 
au hotărît să continue mișca
rea revendicativă pînă cînd 
vor obține rezultate concrete.

de 
află

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor corespon
dentului la Londra al agenției 
United Press International, în 
cursul zilei de miercuri mini
strul de externe al Marii Bri
tanii, Richard Butler care s-a 
înapoiat la Londra după vizita 
efectuată în R.F.G., a declarat 
ziariștilor că Marea Britanie 
și R. F. Germană au fost de 
acord că alianța occidentală 
trebuie să-și păstreze capaci
tatea de apărare, dar ci aliații 
trebuie să caute în continuare 
zone de înțelegere cu U.R.S.S.

Referindu-se la relațiile An
gliei cu Piața comună, mini
strul britanic a arătat că în 
timpul tratativelor cu repre
zentanții vest-germani nu s-a 
discutat problema alăturării 
Marii Britanii la „Piața comu
nă europeană" sau eventuali
tatea unor negocieri în aceas
tă privință.

In convorbirile referitoare 
la problemele Extremului 
Orient, reprezentantul Britanic 
a arătat reprezentanților gu
vernului vest-german că An
glia este hotărîtă să susțină 
Federația Malayeză.

LONDRA. — Mișcarea pen
tru dezarmarea nucleară din 
Anglia a hotărît, la 11 decem
brie să anuleze marșurile a- 
nuale Aldermaston—Londra, 
care sînt organizate în fiecare 
primăvară, și să le înlocuias
că cu demonstrații separate 
care să culmineze cu un marș 
asemănător recentului matș 
al negrilor din S.U.A. spre 
Washington.

Manifestația va coincide cu 
alte 30 de demonstrații simi
lare organizate simultan în 30 
de țări, inclusiv S.U.A.
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