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Proletari din toate țările, uniți-vă I

în centrele

la fur-

reglarca
(Agerpres)

Trecerea in revistă a formațiilor
artistice studențești clujene

la Hune-

ajutat colectivul 
să realizeze și să 

lună de lună

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

tineretului
Organ Central
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Bathory Ștefan, strungar la sec
ția prelucrări mecanice a Uzi
nelor „înfrățirea" din Oradea, 
este evidențiat în întrecerea 
socialistă. Bogatele sale cunoș
tințe profesionale nu constituie 
un bun strict personal, lată-l, 
în fotografie, transmițind din 
experiența sa tânărului absol
vent al școlii profesionale, 

Filip Gh.

I MECANIZATORII |
I]. I
| IN PERIOADA |

Construcțu noi 
universitare

• TRUSTUL STAȚIUNILOR 
DE MAȘINI ȘI TRACTOARE a 
îndeplinit planul anual de 
producție în proporție de 101,9 
la sută.

Dotarea S.M.T. cu noi utilaje, 
îngrijirea permanentă și folo
sirea rațională a tractoarelor 
și mașinilor agricole, organiza
rea lucrului în două schim
buri cu un număr mare de 
tractoare, le-au permis mecani
zatorilor să realizeze în acest 
an un volum de lucrări de 
peste 30 milioane hectare ară
tură normală, cu aproape 
3 109 000 h.a.n. mai mare decît 
anul trecut.

(Agerpres)

9 CRAIOVA (de la cores
pondentul nostru)

Tot mai multe întreprinderi 
din regiunea Oltenia raportea
ză îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor anuale de 
producție. Zilele acestea au a- 
nunțat realizarea prevederilor 
de plan pe anul 1963 și munci
torii, inginerii și tehnicienii de 
Ia întreprinderea regională de 
transporturi auto Oltenia. A- 
cest succes este urmarea fi
rească a aplicării unui com
plex de măsuri tehnico-organi
zatorice care a determinat de
pășirea cu 1 la sută a coefi
cientului planificat de utiliza
re a parcului auto.

Printre colectivele din regi
unea Oltenia, care au raportat 
îndeplinirea planului anual 
de producție (peste 40) se nu
mără și C.I.L. Tg. Jiu, cele 
două exploatări ale Trustului 
minier Oltenia, Uzina de re
parații, întreprinderea pentru 
construcții de drumuri și 
străzi, întreprinderea forestie
ră Caracal, Topitoria de in 
Cerăț, Fabrica de ciment Gura 
Văii și altele. Depășind cu 12,8 
la sută planul pe 11 luni, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
din sectorul industrial al regi
unii Oltenia realizează compa
rativ cu aceeași perioadă a a- 
nului 1959 o producție supli
mentară în valoare de peste 

Iun miliard 500 de milioane 
lei.

I

n aceste zile de 
sfîrșit de an, o 
vizită 
doara îți dă pri- 

, lejul să consem- 
I nezi succesele ob
ținute în produc

ție de către colectivul marelui 
combinat siderurgic.

Secția I furnale. Aici se 
plămădește în dogoarea focu
lui fonta atît de necesară fa
bricării oțelului. Furnaliștii 
de aici au analizat cu price
pere și răspundere încă de la 
începutul anului posibilitățile 
și rezervele de care dispun 
pentru a produce cît mai 
multă fontă de bună calitate.

La temelia 
succeselor—ridicarea!•£• v •• caliticarii

Acum, cînd se face bilanțul 
realizărilor, se poate spune că 
unul din factorii care a con
tribuit în mod activ la înde
plinirea ritmică a planului de 
producție a fost preocuparea 
față de punerea în valoare a 
rezervelor interne.

Una dintre acestea o consti
tuie prăjirea corectă a mine
reului. Un colectiv format din 
maistrul Lucaci Lăscuț, ingi
nerul Andrei Budoi și maistrul 
Ratz Andrei a adus îmbună
tățiri funcționale la unele din 
cuptoarele de prăjit, îmbună
tățiri care au contribuit 
sporirea capacității acestora 
12—13 tone siderită în 24 
ore. Totodată, procentul 
metal în minereul prăjit 
crescut cu 4—5 la sută,
prezent se lucrează la moder
nizarea și a altor cuptoare.

Pe terenul de încărcare a 
furnalelor a fost introdusă o 
bandă transportoare de la si
loz la stația de cocs, unde ciu
rurile automate asigură o ciu- 
ruire corectă, înlăturînd din 
încărcătură cocsul mărunt. Au

la 
cu 
de 
de 
a 

In

Măsuri pentru creșterea 
producției de in și ricin

Recent au fost stabilite noi 
măsuri pentru mărirea supra
fețelor cultivate cu in de ulei 
și ricin, pentru sporirea pro
ducției medii la hectar, pre
cum și pentru îmbunătățirea 
activității de contractare. în 
scopul cointeresării gospodă
riilor colective în extinderea 
culturilor și mărirea produc
ției, începînd din anul viitor 
se majorează prețul de con
tractare a semințelor de in 
pentru ulei livrate de gospo
dăriile agricole colective. Gos
podăriile care cultivă cel pu
țin 50 de 
minimum

hectare și predau
20 tone de semințe

de in pentru ulei vor primi 
un spor de preț.

Au fost stabilite măsuri me
nite să asigure cultivarea inu
lui și ricinului în zonele cele 
mai favorabile și pentru con
centrarea acestor culturi în 
gospodării pe suprafețe cît 
mai mari în scopul aplicării 
tuturor regulilor agrotehnice 
și obținerii de recolte sporite. 
Vor fi luate măsuri pentru a- 
meliorarea soiurilor existente 
și crearea de soiuri mai pro
ductive, precum și pentru a- 
sigurarea unităților cultiva
toare cu semințe de calitate 
și în cantitățile necesare.

(Agerpres)

65 MILIOANE LEI,
La sfîrșitul fiecărui an oamenii 

muncii din numeroase ramuri 
industriale primesc, ca urmare a 
grijii partidului și guvernului, pre
mii de vechime pentru îndelun
gată și rodnică activitate în pro
ducție.

Suma totală care se plătește drept 
premii de vechime pe anul 1963 
minerilor, tehnicienilor și ingine
rilor din exploatările miniere

PRIME DE VECHIME
aparținînd Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, se ridică la 
aproximativ 65 milioane lei. Va
loarea acestor premii numai în 
industria carboniferă va depăși 
cu peste 2 milioane lei pe cea 
din 1962. Numeroși mineri ur
mează să încaseze astfel în plus 
sume egale cu 
nare.

1—2 salarii lu-

(Agerpres)

ștafeta culegătorilor de folclor”! 1

Pentru locuitorii satelor și co
munelor din regiunea Suceava a 
devenit un lucru obișnuit ca la 
șezători, nunți, clăci, să poposeas
că tineri și tinere cu caiete, mag- 
netofoane etc. Aceștia sînt mem
brii „Ștafetei culegătorilor de fol
clor". In cadrul acestei acțiuni, 
mii de tineri și pionieri au poposit 
în satele regiunii, au vizitat acasă 
pe povestitori și cîntăreți, au as
cultat și notat în caiete cîntece, 
strigături, versuri. Benzile mag- 
netofoanelor au înregistrat sute 
de melodii și cîntece populare. 
Pe caietele de schițe au prins 
contur figurile dansurilor speci

fice fiecărei localități.

Cu ajutorul profesorilor, dirijo
rilor și al metodiștilor de la casa 
de creație, cîntecele, versurile, 
strigăturile au fost prelucrate și 
înmănunchiate în mai multe cu
legeri de folclor intitulate : „Mîn- 
dră-i colectiva noastră", „Traiul 
ni s-a luminat", „Dragi mi-s hol
dele aurii", „Auzi cum răsună 
satul" etc., care au fost incluse 
în repertoriul permanent al for
mațiilor artistice de amatori.

Recent a fost difuzată, o culege
re de plugușoare și urări de Anul 
Nou și se află sub tipar culegerea 
de melodii populare „Suceavă cu 
apă lină".

(Agerpres)

fost schimbate ventilatoarele 
cu capacitate mică, cu venti
latoare noi de mare capacita
te, asigurînd astfel creșterea 
temperaturii aerului insuflat 
în furnale și implicit o ardere 
completă a gazelor. In scopul 
îmbunătățirii arderii 
nalele 1, 3 și 4 s-au introdus 
dispozitive pentru 
automată a temperaturii aeru
lui insuflat.

Urmărirea îndeaproape și 
aplicarea operativă a aces
tora au 
de aici 
depășească 
sarcinile de plan. Mai trebuie 
consemnat încă un fapt. Pre

țuirea muncii 
jurnaliștilor s-a 
concretizat în 
decernarea dra
pelului roșu de 
evidențiat 
întrecerea 
cialistă.

De curînd la 
acest frumos 
succes s-a a- 
dăugat încă u- 
nul. Colectivul 
din această sec
ție, primul din 

combinat, a raportat îndepli
nirea sarcinilor anuale de plan. 

Să răsfoim agenda care con
semnează aceste succese. În
semnările arată că ele se da- 
toresc aplicării în producție a 
unui amplu plan de măsuri 
tehnico-organizatorice. Sînt 
înscrise aci măsuri care se 
referă la creșterea indicelui de 
utilizare a furnalelor, la îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale ale muncitorilor (anul 
acesta toți muncitorii jurnaliști 
au fost cuprinși într-o jormă 
de ridicare a calificării). Altele 
se referă la scurtarea termene
lor pentru reparații, la reduce
rea timpului de oprire a agre-

în 
so-

R. LAL

(Continuare în pag. a IlI-a)

• DIRECȚIILE ECONOMIEI 
FORESTIERE din regiunile 
PLOIEȘTI, CRIȘANA, SUCEA
VA și MARAMUREȘ au înde
plinit planul anual de produc
ție. Succesele muncitorilor 
forestieri se daloresc unei mai 
bune organizări a muncii și 
sporirii gradului de mecanizare 
a lucrărilor. în toate exploată
rile forestiere din aceste re
giuni s-a extins mult lucrul 
în brigăzi complexe cu plata 
în acord global.

Procentul de mecanizare a 
lucrărilor a crescut în mod 
simțitor. Anul acesta, exploată 
rile din regiunea Crișana au 
fost dotate cu un număr dublu 
față de anul trecut de ferăs- 
traie, funicuiare, autocamioane, 
tractoare și alte utilaje. în re
giunea Ploiești, ca urmare a 
înzestrării exploatărilor cu noi 
utilaje, mecanizarea lucrărilor 
a ajuns în acest an la 76 Ia 
sută la doborît și secționat și 
81 la sută la scos și apropiat.

Valorificarea superioară a 
masei lemnoase a stat mereu 
în atenția muncitorilor fores
tieri. în regiunea Suceava s-a 
ajuns ca 86 la sută din masa 
lemnoasă exploatată să fie 
lemn bun pentru industrie.

o Ca urmare a înfăptuirii 
prevederilor planului de mă
suri tehnico-organizatorice, a 
organizării mai bune a aprovi
zionării cu materii prime șl 
materiale, a introducerii de noi 
utilaje de mare randament, 
CONSTRUCTORII NAVALI din 
portul CONSTANȚA au înde
plinit planul de producție din 
acest an cu mult înainte de 
termen.

Pe lîngă reparațiile curente 
și capitale executate Ia navele 
romînești și la un număr sporit 
de nave străine, colectivul 
șantierului din Constanța a rea
lizat peste planul anual de 
producție 170 tone de construc
ții metalice diverse pentru alte 
întreprinderi din tară.

(Agerpres)

Concentrați ca niște „virtuoși maeștri" preocupați să dea ex
presivitate „operei" lor, cei doi nu se arată 
mulțumiți de primul 
că, deocamdată, din 

este doar

încă pe deplin 
om de zăpadă. In primul rînd, pentru 
lipsă de materie primă, omul de zăpadă 
un... omule). Poale mîine...

Foto : prof. V. ORZA

Vă informăm 
despre:

In agenda constructorilor s-au 
înscris anul acesta și o serie de 
clădiri destinate studenților. Lu
crările de dezvoltare a Universită
ții din Timișoara, de pildă, au dus 
la mărirea spațiului ei cu 20 400 
m.p. Noua construcție cuprinde io 
amfiteatre, 32 săli de studii, o bi
bliotecă dotată cu săli spațioase 
de lectură, precum și un mare nu
măr de laboratoare. In prezent se 
lucrează la construcția unei noi 
aule. O construcție nouă care se 
întinde pe o suprafață de aproxi
mativ ap 500 m.p. s-a adăugat și 
la Universitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași.

în același timp, pentru perma
nenta îmbunătățire a condițiilor 
de trai și studiu, au fost puse la 
dispoziția studenților din Iași și

CLUJ (de la corespondentul 
nostru)

La Casa de cultură a studenților 
a luat sflrșit duminica tradiționala 
trecere în revistă 
tlsfice studențești 
versltar Cluj. Cu

a lor mal iii or or
din Centrul uni- 
această ocazie a

tehnologice de la „Tehnofrig"-Cluj
ouă terenuri de 
fotbal ar încăpea 
cu ușurință 
noua hală de 
bricație de 
„Tehnofrig” 
Cluj. Exterior, 

reții înalți — jumătate 
clă, jumătate beton. Pe una 
din laturi, peretele înalt cît 
trei etaje este împărțit sime
tric de ferestre. La capătul 
șirului de ferestre, un turn. 
Ansamblul sugerează un trans
atlantic elegant care are o 
forță de mii de cai pu
tere. Pe scară mai redusă și 
aici este vorba tot de forța 
uriașă pe care o dezvoltă 
„caii putere" ai motoarelor de 
la mașinile și agregatele in
stalate în interiorul halei. în
cepută la sfîrșitul anului 
1961 această nouă capacitate 
de producție a fost dată în

în 
fa

la 
din 
pe- 
sti-

folosință de curînd cînd a 
funcționat prima mașină mon
tată pe betonul încă proaspăt. 
Era un strung carusel fabri
cat în țara noastră — fapt 
semnificativ privind capacita
tea creatoare a industriei noa
stre, mai ales dacă ne gîndim 
și la proiectanții și construc
torii localnici ai acestei hale.

Hala, care adăpostește sec
ția de prelucrări mecanice cu 
o magazie intermediară și 
montaj, are ca anexe o sală de 
rodaj cu banc de probă și o 
vopsitorie. Firește, nu lipsesc 
vestiarul și dușurile. Aproape 
de plafon între fermele meta
lice circulă macarale de 3 și 5 
tone. Din loc în loc, pe stîlpii 
metalici — instalațiile mari de 
aerotermă pentru încălzire și 
ventilație.

Deocamdată în hală func
ționează linia de mașini grele:

strunguri carusel, freze și ra- 
boteze, mașini de găurit radi
ate etc. De la aceste mașini, 
în funcțiune și pînă la planul 
care prevede și instalația au
tomată de spălare a pieselor, 
tehnica modernă este pretu
tindeni prezentă.

...Cînd am plecat, în noua 
hală erau aprinse luminile 
fluorescente. Salbele lungi, ar
gintii poleiau noile mașini în 
jurul cărora roboteau montori. 
Intr-un colț al halei se amba
lau cîteva compresoare de 
mare capacitate. Acestea erau 
printre primele produse ale 
noii seefii. In fotografii: (stin
gă) aspect parțial al liniei de 
mașini grele; (dreapta) vedere 
exterioară.

Brașov cămine elegante cu o capa
citate ce depășește z ;oo locuri. 
Cămine studențești cu o capacitate 
de 6șo locuri se construiesc acum 
la Galați și sînt in curs de ame
najare cantine cu autoservire, spă
lătorii și curățătorii chimice. In 
centrele universitare lași, Tg. Mu
reș și Brașov au fost date in folo
sință cantine moderne, iar pînă la 
sfîrșitul anului va fi terminată o 
altă cantină și la Bacău.

La construcția acestor obiective 
' studențești s-au folosit, printre 
altele, o serie de materiale noi ca 
plăci comprimate din deșeuri de 
marmură, covoare din policlorurâ 
de vinii, plăci fonoabsorbante, ta
pete care creează tinerilor o am
bianță plăcută.

avut loc un spectacol festiv pre
zentat de cele mai bune formații 
artistice ale institutelor de Învăță- 
mint superior din oraș. La această 
interesantă competiție artistică, 
care a durat două săptămlni, au 
participai 5 ansambluri folclorice, 
5 iormații de muzică ușoară, 4 
brigăzi artistice de agitație de Ia 
toate institutele de Invă/ămlnt su
perior. Programul variat 
și două procese literare 
dramatic revoluționar 
fluviu își adună apele".
de studenți artiști amatori au par
ticipat la trecerea In revistă a for
mațiilor artistice studențești.

a cuprins 
Si poenv.il 

„Marele 
Peste 600

Teatru popular
la Tr. Severin
CRAIOVA (De la corespon

dentul nostru). — Cu piesa 
„Grădina cu trandafiri" de 
Andi Andrieș și-a făcut zilele 
acestea debutul la Turnu Se
verin primul Teatru popular 
de artiști amatori din regiunea 
Oltenia. In noua clădire a tea
trului, construită lingă Casa 
de cultură din oraș, debutul a 
evidențiat prezența unor talen
te cu reale posibilități ca Doru 
Ionescu, Nuți Neulescu, Gigi 
Bulza și alții. In această sta
giune noul teatru mai pune în 
scenă comedia „Vicleniile lui 
Scapin" de Moliere, și piesa 
„O singură viață", de Ionel 
Hristea.

Foto : O. PLECAN

V. CONSTANTINESCU

V A C A N Ț A ELEVILORPeste cîteva zile

TG. MUREȘ (de la coresponden
tul nostru)

Intre 12 și 15 decembrie in sala 
de festivități a Școlii medii 
„Bolyal-Farkaș" din Tg. Mureș, 
acad. Eugen A. Pora a ținut un 
ciclu de conferințe in legătură cu 
expediția științifică făcută în O- 
ceanui Indian pe bordul vasului 
sovietic „Viteaz". Conferențiarul 
a vorbit despre locurile vizitate 
(Vladivostok, Singapore, Indone
zia, Australia, India) și despre 
cercetările și viața pe vasul ocea
nografie „Viteaz".

de conferințe

Bogat program de activități
Mai sînt cîteva zile și vacanța va bate la poarta fiecărei 

școli.
In aceste zile, odată cu ultimele note puse in catalog, cu 

încheierea mediilor, odată cu ultimele pregătiri ce se fac la 
sfirșitul primei etape de muncă din acest an școlar, se fac 
și intense pregătiri pentru vacanță.

Ne-am adresat zilele trecute tovarășei VASILICA DAN, 
secretară a Comitetului raional U.T.M. Grivița Roșie, pentru 
a afla cum își vor petrece vacanța pionierii și elevii din 
școlile raionului.

— Vacanța este desigur la 
ora aceasta un subiect la or
dinea zilei ?

— Da. Așa este. Vacanța, 
modul cum se va desfășura, 
constituie una din principalele 
noastre preocupări. Ne-am 
convins din experiența anilor 
trecuți că nu se poate asigura 
elevilor o vacanță plăcută, 
dacă nu pregătim din vreme, 
pînă în cele mai mici amă-

nunte, toate acțiunile ce se 
vor organiza.

— Și care sînt aceste ac
țiuni ?

— în zilele vacanței, elevii 
din raionul nostru vor parti
cipa la numeroase manifestări 
în aer liber, care vor contri
bui la călirea, la reconfortarea 
lor. Astfel, ne-am propus să 
organizăm excursii de 2—5 
zile pe Valea Prahovei. în a- 
ceste excursii elevii vor schia,

vor organiza diverse jocuri 
sportive.

Ca în fiecare vacanță se 
vor face numeroase excursii 
de cunoaștere a Capitalei. Au 
fost luate de asemenea măsu-

rile pentru procurarea unor 
autobuze care vor trans
porta în Turul Capitalei peste 
2 000 de elevi. Fiecare școală 
și-a întocmit un traseu, stabi
lind totodată ca ghizi pe tova
rășii profesori din școală. Ele-

vii vor poposi la Muzeul An- 
tipa, la Casa Scînteii, în car
tierele noi ale Capitalei etc. 

în afară de vizitarea Capi
talei cu autobuzele, elevii vor 
vizita în zilele vacanței și o 
serie de întreprinderi. Astfel, 
pionierii și elevii din școlile 
de 8 ani vor vizita Uzinele 
„Autobuzul", Uzinele „23 Au
gust", „Semănătoarea", cu 
care prilej se vor întîlni cu 
muncitori fruntași din aceste 
uzine.

Deosebită atenție s-a acor
dat și organizării unor mani
festări sportive. între școlile 
medii nr. 3 și 4 se vor disputa, 
bunăoară, pasionante meciuri 
de volei și handbal. Școlile de

MIRCEA GEORGESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Și în această va
canță mulți dintre 
pionierii și elevii șco
lilor din regiune și-au 
manifestat dorința de 
a cunoaște frumuse
țile patriei, marile 
construcții de la orașe 
și sate, diferite obiec
tive industriale, gos
podării colective, gos
podării de stat, S.M.T. 
etc.

Această dorință le va 
fi satisfăcută deoarece 
vor fi organizate mai 
multe excursii în ra
ion și în regiune care 
vor cuprinde peste 
80000 elevi și pionieri. 
Mulți dintre aceștia 
vor pleca în excursii 
pentru cunoașterea Ca
pitalei, a Muzeului 
Doftana precum și în 
excursiile interregio
nale. Se va organiza 
un număr mare de dru-

meții, marșuri turi
stice.

Un
vor
tatea
cerile 
seama de faptul că în 
regiunea noastră a că-

loc important 
ocupa în activi- 
cluburilor întrc- 
sportive. Ținînd

insignei de polispor
tiv.

La cluburi vor fi 
organizate concursuri 
„Cine știe, ciștigă" 
pe temele „Regiunea 
Suceava ieri și azi", 
„Principalele obiec-

I11 regiunea
Suceava

zăpadă abun- 
înca din pri-

zut o 
dentă, 
mele zile ale vacanței 
vor avea Ioc în fie
care zi întreceri la 
schiuri, săniuțe, pati
naj iar în săli — 
jocuri sportive ca : 
volei, handbal, bas
chet, șah etc. Elevii 
vor participa la între
cerile pentru obținerea

tive industriale 
țara noastră", 
tele, precum și

din 
și al- 
citeva

LUPANCU
VIRGINIA 

secretară a Comitetului 
regional U.T.M.

Suceava

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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ecanizatorii noștri 
lucrează o supra
față de 23 000 de 
hectare, teren a- 
parținînd unui 
număr de 12 gos
podării agricole

colective din raionul Drăgă- 
nești-Vlașca. Pentru ca să 
executăm toate lucrările în 
epoca optimă și la un nivel 
agrotehnic înalt, stațiunea dis
pune de o forță mecanică co
respunzătoare : 143 de tractoa
re, 62 combine CI, apoi bato
ze, 65 de semănători 2SPC-2, 
36 discuitoare, 22 sape rotati
ve, pluguri, grape, prese de 
balotat paie, precum și alte 
mașini și unelte agricole. A- 
vem un colectiv harnic, for
mat din 160 de mecanizatori, 
în marea lor majoritate tineri 
și personal tehnic de speciali
tate pentru lucrările din ate
liere.

An de an, campanie de cam
panie, mecanizatorii noștri au 
obținut rezultate mereu mai 
bune. De exemplu, datorită 
faptului că noi am executat 
la timp lucrările la cultura 
griului și la un nivel agro
tehnic corespunzător, gospodă
riile colective pe ogoarele că-

rora muncesc cele 14 brigăzi 
de mecanizatori au obținut, în 
condițiile climatice ale acestui 
an, de pe cele 9 000 de hec
tare cultivate cu grîu, cu 176 
kg în medie la hectar mai 
mult decît producția planifi
cată. Toamna aceasta am ter
minat arăturile adinei pe în
treaga suprafață planificată 
(8 400 de hectare) în epoca op
timă și la un nivel calitativ 
înalt.

Și de aci înainte vrem ca 
bilanțul realizărilor noastre 
să-1 îmbogățim necontenit. Și,

din timp. în acest scop, am 
amenajat, dintr-o remiză, un 
nou atelier pentru reparații, 
care are o suprafață de peste 
300 de m.p. în noul atelier 
s-au făcut toate amenajările, 
extinzîndu-se și rețeaua elec
trică. S-a construit și un ate
lier de fierărie în care s-a 
montat un ciocan pneumatic. 
S-a amenajat, de asemenea, o 
încăpere pentru demontarea 
și montarea diferitelor mașini 
și unelte agricole și s-a insta
lat și al doilea banc de rodaj. 
In momentul de față e în curs

Reparațiile-în grafic 
și de calitate

La locul 
de muncă 

al brigăzilor
permanente

■ tațiunea de ma- 
tractoare 

raionul
șini și 
Greci, 
Găești, are 21 de 
brigăzi permanen
te cuprinzind un 
număr de aproa

pe 300 de mecanizatori. A- 
proape toate tractoarele s-au 
întors in stațiune după o pe
rioadă îndelungată de muncă 
pe ogoarele colectiviștilor și 
am început repararea lor în 
vederea viitoarelor campanii 
agricole.

Numeroase mașini și unelte 
agricole nu le-am adus insă în 
stațiune. Acestea vor fi revi
zuite și reparate la locul de 
muncă al brigăzilor perma
nente. Fiecare brigadă are în 
inventarul ei semănători 
2SPC-2, semănători SU-29, di
ferite tipuri de grape, combi
ne C 1. tăvălugi etc. Multe din 
aceste mașini vor fi folosite la 
lucrările solului și la arăturile 
din primăvară. Pentru ca ele 
să funcționeze bine, să poată 
fi folosite cu capacitatea lor 
maximă trebuie puse la punct 
încă de pe acum. Conform 
planificării, utilajul agricol ce 
a rămas la brigăzi trebuie re
parat pînă la 15 ianuarie. 
Atit in brigăzi, cit și în sta
țiune, reparațiile au început 
incă de la 1 noiembrie.

In vederea bunei organizări 
a muncii de reparații in bri- 
găzile permanente, conduce
rea S.M.T. Greci a luat din 
timp toate măsurile. Astfel, 
cele două ateliere-mobile, a- 
vind fiecare o echipă formată 
dintr-un mecanic agricol, un 
sudor și un tehnician, care 
constată gradul necesar de 
reparații al mașinilor, merg 
de la o brigadă la alta și ră- 
min mai multe zile într-un 
loc. Atelierele mobile sînt în
zestrate cu tot ceea ce 
buie : truse de scule, aparate 
de sudură, 
piese de rezervă, 
material din care mecanizato
rii, împreună cu mecanicii de 
pe atelierul mecanic pot con
fecționa o serie de piese.

Reparațiile se efectuează la 
atelierele brigăzilor sau în cele 
ale gospodăriilor colective. Vn 
sprijin prețios îl primesc me
canizatorii din partea mește
rilor din gospodăriile colective.

Buna organizare a muncii, 
folosirea judicioasă a timpului 
au dus la obținerea pînă acum 
a unor rezultate bune. Așa, de 
pildă, tinerii mecanizatori din 
brigada nr. 16 Ionești au re
parat 12 grape cu colți, 3 gra
pe reglabile, 4 grape cu 
discuri, 8 semănători SU-29, 9 
semănători 2SPC-2.

Realizări asemănătoare 
obținut și mecanizatorii 
brigăzile de la Mogoșani și 
Petrești, care, asigurînd cali
tatea lucrărilor executate, se 
străduiesc totodată să respec
te și încadrarea lor în grafic.

tre-

și, bineînțeles, 
precum și

cum știm cu toții că sporirea 
recoltelor în anul viitor de
pinde în mare măsură de mo
dul cum e pus la punct între
gul utilaj agricol, acum, în 
perioada iernii, de felul cum 
își îmbogățesc cunoștințele 
profesionale toți mecanizatorii, 
noi am acordat toată atenția 
pregătirilor necesare.

Dat fiind faptul că în ierni
le trecute am întîmpinat unele 
greutăți cauzate de lipsa de 
spațiu pentru o desfășurare 
normală a reparațiilor (meca
nizatorii executau unele lu
crări afară), am luat măsuri

de extindere, în hala de re
parat șasiuri de tractoare, in
stalația de încălzire centrală.

Am căutat să extindem și 
mica mecanizare la unele ope
rații pentru ca procesul teh
nologic să se desfășoare în 
condiții mai bune decît pînă 
acum. în acest scop am insta
lat o linie de decovil. lungă 
de 70 de metri, prin care se 
face legătura între atelierul 
mecanic unde se repară mo
torul și atelierul unde se re
pară șasiul. în felul acesta 
munca oamenilor va fi mult 
ușurată și neajubsurile pe

care le-am fntîmpinat iarna 
trecută cu transportul motoa
relor pe cărucioare sau cu 
tractorul vor fi înlăturate.

Anul acesta, cu și altădată, 
reparațiile se vor face în flux 
continuu, pe posturi speciali
zate. A fost formată și o co
misie care a început acțiunea 
de verificare a tuturor mașini
lor și uneltelor agricole în 
scopul determinării stării teh
nice și pentru stabilirea gra
dului de reparații ce urmează 
să li se facă. Din cîmp au 
sosit aproape toate mașinile. 
Pe măsură ce avem asigurate 
piesele necesare, ele intră în 
reparații. Avem de acum re
parate 4 tractoare, 7 sape ro
tative, 8 semănători 2SPC-2. 
Sînt în curs de reparații alte 
6 tractoare, 13 semănători 
2SPC-2. Pentru ca lucrul să 
nu stagneze din cauza lipsei 
unor piese, strungarii noștri 
execută diferite repere din 
nou, sau le recondiționează pe 
cele vechi.

Toate aceste măsuri vor per
mite desfășurarea ritmică, 
conform graficului, a lucrări
lor în perioada de iarnă și vor 
contribui la asigurarea unui 
înalt nivel calitativ al repara
țiilor. Astfel, parcul de mașini 
și tractoare al stațiunii noas
tre va putea fi folosit cu în
treaga capacitate în campani
ile agricole ale anului viitor, 
fapt care va influența direct 
încadrarea tuturor lucrărilor 
în timpul optim agrotehnic.

OPREA L’DREA
directorul S.M.T. Gorneni, 

regiunea București
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reparații executate — lată 
ce exprimă, în timpul lucru
lui, chipul mecanicului de a-

Buni cunoscători ai tractoarelor și
n ultimii ani, stațiunea noastră de ma
șini și tractoare a fost utilată cu ma
șini și agregate noi. De la cele 159 de 
semănători ' " ~
care ne-au 
ultimul tip perfecționat 
„Universal

întreagă gamă de mașini agricole îmbogățesc par
cul stațiunii. Din acestea aș vrea să enumăr doar 
cîteva : 153 combine C 1, 164 semănători de pă- 
îoase, 11 prese de balotat paie etc. Toate aceste 
mașini lucrează pe o suprafață de 46 400 hectare, 
aparținînd celor 24 de gospodării agricole colec
tive din raionul Caracal. Pentru a răspunde încre
derii acordate de Către colectiviști, prin sporirea 
continuă a calității muncii noastre, noi trebuie, mai 
întîi de toate, să cunoaștem bine utilajele pe care 
le avem în dotare. Evident că marea majoritate a 
mecanizatorilor cunosc aceste utilaje. Ținînd cont, 
însă, că o bună parte din mașini (tipuri perfecțio
nate, complexe) sînt. sosite recent, se impune o cu
noaștere mai amănunțită a lor. Pe lingă o lectură 
contțpuă a literaturii tehnice de specialitate, aceste 
cunoștințe pot fi însușite temeinic In cadrul curbu
rilor agrozootehnice care se destășoară în fiecare 
iarnă. Și cum peste 80 la sulă din cei 247 de me
canizatori din stațiunea 
că una din preocupările 
U.T.M. a fost și aceea a 
fificării lor profesionale.

Pentru ca și în iarna 
mîntului agrozootehnic să se desfășoare în bune 
condiții, conducerea stațiunii a luat din timp 
măsurile necesare. In primul rînd au fost înscriși 
toți mecanizatorii. Cursurile sînt organizate pe trei 
profiluri : unul pentru șefii de brigăzi și pontatori 
altul pentru mecanizatorii absolvenți ai școlilor 
profesionale de 3 ani și altul pentru mecanizatorii 
calificați la locul de muncă. în funcție de aceasta 
au fost stabilite, diferențiat și temele. Aici a ve
nit cu propuneri concrete și comitetul U.T.M., care 
cunoștea unele lipsuri, la anumite capitole ale pre
gătirii profesionale, constatate în munca tinerilor. 
Intr-o adunare generală am analizat amănunțit ne-

de porumb tip 2 S.P.C. 2 
venit în anul 1960, pină la 

de tractor 
650" sosit anul acesta, o

noastră sînt tineri, firește 
de capătîi ale comitetului 
ridicării necontenite a ca-

aceasta cursurile învăța-

Serile la

teller Ion Stoica

mașinilor noi

d- 
dU

pe 
de

cesitatea și eficiența acestor cursuri. Ani analizat 
rezultatele bune obținute de tineri care au urmat 
cursurile din anul trecut. De pildă, Ciobanu Cor
vin, Pițigoi Nicolae, Firoiu Voicu și alții nu aveau 
rezultate prea bune înainte. După cursurile urmate 
în iarna trecută, citind în același timp și multe 
cărți de specialitate, căutînd să aplice în practica 
învățămintele acumulate, ei au reușit să-și depă
șească zilnic norma și să facă lucrări de bună ca
litate. Aceștia au fost invitați să ia cuvîntul în 
dunări generale și să explice tinerilor cum 
ajuns, practic, la rezultate bune.

Comitetul U.T.M. a observat și dificultățile 
care le-au întîmpinat unii tineri în campaniile
vară și toamnă alte acestui an. In funcție de acea
sta am sugerat conducerii stațiunii unele teme care 
să fie incluse în planul lecțiilor viitoare. Atît con
ducerea stațiunii, cit șl organizația de partid au gă
sit propunerile noastre juste și bine venite. Astfel, 
șefilor de brigăzi li se va preda despre remedierea 
unor defecțiuni care cer o pregătire superioară 
(pompe hidraulice, ambreiaje, diferențiale), despre 
gradul de reparație și îngrijirea tehnică, modul în 
care se ține evidența in brigada de tractoare etc.

Am observat că majoritatea tinerilor nu cunosc 
instalațiile electrice ale tractorului „Universal 650". 
Tînărului Fica Marin, de exemplu, i s-a defectat di
namul și nu a știut cuin să-l repare. Din această 
cauză tractorul a stat mult timp pe brazdă. Pornind 
de ia aceste observații, am propus conducerii sta
țiunii ca o bună parte din lecțiile ce se vor preda 
tinerilor mecanizatori calificați în școli profesio
nale să fie axate pe cunoașterea amănunțită a 
tractorului „Universal 650“. Tot pornind de la con
statări practice am propus și alte teme. Vreonis 
Ștefan, Sandu Gheorghe, Sterie Gheorghe și alți ti
neri mecanizatori nu cunosc bine reglajul și între
ținerea semănătorii 2 S.P.C. 2. Din această cauză ma-

șinile lor au avut multe defecte. Au lost planilicate 
și lecții pe această temă. Noi avem și tineri meca
nizatori calificați la locul de muncă. Unii, ca Mate- 
escu Victor și Ispas Ion, au învățat repede și bine 
meseria. Alții, printre care Mititelu Petre, Popa Ghe
orghe, Pătrașcu Dumitru se deprind mai greu cu 
mașinile. Pentru ei au fost planificate teme cum ar 
ti descrierea mașinilor cu care este dotată stați
unea, punîndu-se accentul în special pe cele noi și 
cele care vor participa la muncile din campania de 
primăvară (pluguri, grape cu discuri, semănători de 
porumb, cultivatoare etc.). Lecțiile vor fi însoțite 
de demonstrații practice în atelierul de reparații al 
S.M.T., astfel ca tinerii să-și însușească noțiunile 
teoretice și totodată să știe cum să le aplice. La 
aceste cursuri vor preda 10 lectori.

In planul de muncă al comitetului U.T.M. am mai 
trecut și alte obiective pe care le vom urmări pe 
toată durata cursurilor : mobilizarea tinerilor la 
lecții, urmărirea modului în care ei își însușesc 
noile cunoștințe, ajutorarea celor care nu reușesc 
să-și sistematizeze și să-și însușească noțiunile ce 
li se predau la cursuri.

La gazeta de perete a postului utemist de con
trol ajp publicat deja articole prin care popu
larizăm deschiderea cursurilor din acest an. Ga
zeta va fi un bun prieten al celor care se vor pre
găti temeinic și pe care îi vom evidenția. Dar ea 
va fi și un semnal de alarmă pentru cei ce vor ab
senta de la curs sau nu se vor pregăti temeinic.

Comitetul U.T.M. se străduiește permanent să 
cultive în rîndul tinerilor pasiunea pentru citit. 
Toți tinerii au în prezent biblioteci personale pe 
care și le îmbogățesc necontenit. O mare parte 
din rafturile acestor biblioteci este ocupată de 
literatura tehnică de specialitate.

Zilele acestea deschidem cursurile. Sîntem con
vinși că vor participa toți tinerii și își vor da toată 
silința pentru îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale.

la căminul cultural

ca pe 
tinerii

3 000

ION GHEORGHE
secretarul Comitetului U.T.M. 

de la S.M.T. Caracal, regiunea 
Oltenia

S.M.T. Greci, raionul Găiești

PAVEL SACHELARIE 
inginer mecanic cu producția 

GH. STĂTICESCU 
șeiul atelierului mecanic

Evidențiați
ai S. M. T.

In fiecare lună la panoul 
evidențiațiior de la S.M.T. 
Cocioc, regiunea București, 
apar nume noi, în rîndul că
rora se numără mulți tineri. 
Unul dintre aceștia este 
șeful de brigadă Ștefan Mi- 
nisteru (fotografia 1). Frun
taș în muncă și la învățămîn- 
tul agrozootehnic este și trac
toristul Nicolae Vasile (foto
grafia 2). Un alt tinăr destoi
nic este strungarul Nicolae 
Neagu (fotografia 3). Recon- 
diționarea cît mai 
piese, reducerea 
de cost Ia fiecare

— iată obiectivele 
care le urmărește el.

La indicafia orga
nizației de partid, 
conducerea stațiunii 
noastre, împreună cu 
comitetul U.T.M. a 
luat o seamă de mă
suri pentru 
timpul iernii
mecanizatori, pe lin
gă munca la 
fiile utilajului agri
col pentru viitoarele 
campanii și îmbogă
țirea cunoștințelor la 
Învățămîntul agro
zootehnic, să poată 
lua parte și la nume
roase activități cul
tural-sportive. Am 
prevăzut în acest 
scop cîteva acțiuni 
pe care le conside
răm utile și intere
sante. Astfel, tinerii 
noștri mecanizatori 
vor lua parte la cî
teva concursuri „Ci
ne știe, clștigă" pe 
tema cunoașterii me
seriei și îndeosebi a 
noilor tipuri de ma
șini cu care este 
dotată stațiunea noa
stră. Un asemenea 
concurs va avea ca 
temă cunoașterea 
tractorului „Univer- 
sal-650". Concursul 
va avea 4 etape. 
Prima etapă se va 
referi la instalația 
electrică a tractoa
relor, a doua la sis
temul de injecție, a 
3-a la întrefinere, 
iar ultima la repa
rații. Un alt concurs 
va avea ca temă 
cunoașterea și ex
ploatarea 
rilor de 
2-S.P.C.-2.

Toamna 
biblioteca

repara-

semănăto- 
porumb.

aceasta, 
stațiunii,

care număra 
de volume, s-a îht- 
bogățit cu încă 
2 000. Avem în pie- 
zenl toate noutățile 
literaturii beletristi
ce apărute în libră
rii anul acesta. Vom 
întreprinde mai mul
te acțiuni privind 
concursul „Iubiți 
cartea", cîteva șeză
tori literare, recen
zii. Multe dintre a- 
cestea le vor pre
zenta cei mai buni 
cititori, purtători ai 
insignei „Prieten al 
cărții". în brigăzi se 
va organiza un con
curs de șah, în cale 
va fi desemnat cam
pionul stațiunii. La 
acest concurs îi vom 
antrena și pe elevii 
școlii profesionale 
de pe lingă stațiu
nea noastră.

Dar cele mai in
teresante și atracti
ve activități cultu
ral-educative și 
sportive se vor des
fășura la sediile per
manente 
lor. Noi 
în iarna 
stațiune 
tractoare : cele care 
necesită revizuiri 
mai ample. Restul 
utilajelor vor fi re
parate ia brigăzi. 
Deci, cea mai mare 
parte din timp 
tractoriștii îl vor pe
trece în sate, în 
mijlocul colectiviș
tilor. Mulți dintre 
tinerii noștri meca
nizatori activează de 
ani de zile în for
mațiile artistice de 
la căminele cultura
le, alături de tinerii

ale brigăzi- 
vom repara 
aceasta în 

doar 30 de

colectiviști. La Bu- 
dăi, Podul lloaiei, 
Toloiești, Focuri, Si- 
nești tractoriștii iac 
parte din iormafiile 
de cor și teatru, din 
echipele de dansuri, 
din grupurile de re
citatori artistici. Gru
pele U.T.M. vor or
ganiza vizite între 
brigăzile învecinate 
in vederea preluării 
experienței in u- 
ceastă privință. Aș 
vrea să mai arăt că, 
în vgra care a tre- 

. cui, conducerea sta
țiunii noastre a con
fecționat Ia Iași 10 
dulapuri mari pen
tru bibliotecă. In 
prezent toate acestea 
se găsesc la sediile 
brigăzilor și în He
cate se află cite 
150—200 de cărți. 
De asemenea, la se
diul fiecărei brigăzi 
se găsește cile un 
aparat de radio. Ti
nerii mecanizatori 
au jocuri de șah, 
mingi, palete și pla
se de tenis de masă 
Toate acestea vor 
permite mecanizato
rilor să organizeze 
numeroase activități 
culturale și sportive. 
Tractoriștii vor par
ticipa în fiecare sat, 
alături de colectiviș
tii tineri, șl la în
treaga activitate ce 
va fi organizată în 
cadrul căminelor 
culturale.

TEODOR BOIȚA
secretarul 

comitetului 
U.T.M. de la S.M.T. 

Podul Iloaiei-Iași

Perioada iernii nu înseamnă pentru mecanizatori vacanță. 
Dimpotrivă, este perioada unei activități Intense de revizuire 
și reparare a mașinilor pentru un nou an agricol, de învăță
tură, de desfășurare a unei bogate munci cultural-educative. 
Tn raidul pe care l-am întreprins cu citva timp în urmă în 
stațiunile de mașini și tractoare din raionul Făurei am urmărit 
modul cum sînt pregătite și 
acțiuni.

cum se desfășoară aceste

multor 
prețului 
repara-

P*

unui cerc, unul va

pregătit sălile în

La sediul S.M.T. fanca erau 
prezenți doar inginerul-șef 
Nelu Batog și inginerul Alex
andru Bunget, responsabil cu 
învățămîntul agrozootehnic de 
masă.

— Azi dimineață 
spus inginerul-șef — 
a plecat 
cu cei 
membrii 
concret 
reparate 
care la sediile brigăzilor. Iar
na aceasta vom avea mult de 
lucru — a continuat el. Vom 
repara 77 de tractoare, 139 de 
pluguri, 50 de cultivatoare, 17 
vagoane-dormitor, numeroase 
grape, semănători, cisterne.

— Ce măsuri au fost luate 
pentru ca reparațiile să se 
poată efectua în termenul 
stabilit ?

— Am extins atelierul me
canic și am amenajat o secție 
nouă, în care vor fi reparate 
motoarele. Am îmbunătățit 
instalația de încălzire a ate
lierului și secțiilor. Montarea

caloriferelor la fiecare loc de 
muncă este aproape gata. A- 
poi, am terminat castelul șl

de tineri. In stațiune lucrează 
patru ingineri. Trei vor fi lec
torii cît»
răspunde de ciclul de confe
rințe. Am
care se vor desfășura cursuri
le, am procurat și diferite ma
teriale didactice.

Situații asemănătoare 
găsit ?i Ia S.M.T. Rușețu,

am
Wi

cit acum s-a ajuns le... zidă
rie.

Peste tot pe unde am fost 
ni s-a spus ; „Avem televi
zor... avem aparat de radio... 
avem bibliotecă..." Și atît. Ba, 
la Niculești-Jianu s-a motivat 
că „e prea devreme să stabi
lim de pe acum acțiunile cul
tural-educative și sportive la 
care vor fi antrenați mecani
zatori în timpul iernii-'. A-

.muri cu organizația U.T.M. din 
gospodăria colectivă. Căminul 
cultural din comuna Ianca are 
o bogată activitate în timpul 
iernii. Aici se prezintă pro
grame artistice, se organizea
ză cu regularitate simpozioa
ne și recenzii, concursuri 
„Cine știe, cîștigă“, seri de 
poezie, reuniuni. Tinerii me
canizatori din stațiune pot 
participa la aceste acțiuni și,

— ne-a 
o comisie 

la brigăzi. împreună 
14 șefi de brigadă, 

comisiei stabilesc 
care tractoare vor fi 
în atelierul S.M.T. și

Dar timpul liber.
cum va fi organizat?
de apă în întreagainstalația 

stațiune.
— Cum 

carea calificării profesionale a 
tinerilor mecanizatori ?

Ne răspunde inginerul 
Alexandru Bunget :

— La noi, în iarna aceasta 
vor funcționa trei cercuri pen 
tru anul doi și un ciclu de 
conferințe. Cercurile vor fi 
frecventate de 150 de cursanți, 
ciclul de conferințe de 40

va fi asigurată ridi-

culești-Jianu, 
Albă, Făurei.

O problemă 
însă de atenția cuvenită. Este 
vorba de asigurarea condiții
lor pentru desfășurarea activi
tăților cultural-educative. La 
Ianca, de exemplu, nu ni s-a 
putut spune mai nimic în le
gătură cu această problemă. 
Aici a început din primăvară 
construirea unui club. S-a lu
crat cu atîta operativitate în-

Jirlău, Balta-

nu s-a bucurat

eeaslă problemă nu a fost 
luată în discuție în majorita
tea stațiunilor de mașini și 
tractoare din raionul Făurei. 
așa că nicăieri 
mături concrete 
la ce activități 
participa tineri 
S.M.T. Ianca, 
este așezată între comuna fan
ca și satul Perișoru. Multe 
din activitățile cultural-educa
tive s-ar putea organiza în so

nu am găsit 
care să arate 

vor putea 
mecanizatori, 
de exemplu,

în colaborare cu tinerii artiști- 
amatori din G.A.C., pot să or
ganizeze programe bogate.

Spartachiada de iarnă a ti
neretului constituie, de ase
menea, un bun prilej ca tine
rii mecanizatori să participe, 
alături de tinerii colectiviști, 
la întrecerile sportive.

De asemenea, diferitele 
zite și excursii ce se fac 
regiune pot fi organizate 
în comun. E nevoie însă

vi
lii 
tot 
de

mai multă inițiativă din par
tea organizațiilor U.T.M. Co
mitetul raional U.T.M. Făurei 
are datoria să ajute mai mult 
organizațiile U.T.M. din S.M.T. 
și gospodăriile colective în 
organizarea diferitelor activi
tăți cutlural-artislice din pe
rioada iernii.

Acum căminele culturale 
cunosc o activitate bogată, in
teresantă. Organizațiile U.T.M. 
din S.M.T. și G.A.C. trebuie 
îndrumate și ajutate mai 
mult în privința organizării 
cît mal plăcute a timpului li
ber în comun al tinerilor me
canizatori și colectiviști.

Mulți mecanizatori și colec
tiviști tineri scriu versuri, ci
tesc cu pasiune cărți de spe
cialitate șj de literatură. Cu 
ajutorul tinerilor intelectuali 
din comună se pot organiza 
seri de poezie, șezători etc. 
Sînt numeroase posibilitățile 
de organizare în această pe
rioadă a unei activități cultu
ral-educative cît mai intere
sante în fiecare S.M.T. și or
ganizațiile U.T.M. au datoria 
să se preocupe și să ajute la 
folosirea lor deplină.

C. SLAVIC 
T. OANCBA

La S.M.T. Cocioc, raionul Răcari, 
vălămîntul agrozootehnic. Pentru a da răspunsuri cit mai 
bune la seminarii, mecanizatorii studiază cu mult interes mate

rialul bibliografic recomandat de lector.
Fotografiile i 3. COJOCAR#

s-a predat o nouă lecție la în-
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raș pentru care, a- 
nual, prezența 
studenților în 
timpul celor opt- 

«nouă luni de stu
diu înseamnă nu 
numai un plus

de animație — lesne de re
marcat — ci și o notă specifi
că de tinerețe, vioiciune, exu
beranță, Clujul 
mîndrie titlul de 
versitar.

Studenții din orașul 
pe Someș învață cu sîrgu- 
ință, 
acele 
care

poartă cu 
centru uni-

de
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pregătindu-se 
mari 

părinții și frații
1 muncitori și
I învestesc chiar din momentul 
I trimiterii la studii. Uzine de 
1 mult reputate și altele încă 
I împresurate de schele, ogoa

rele nemărginite ale gospodă
riilor colective și de stat, vas
tele laboratoare științifice și 
luminoasele săli de clasă, ate
lierele de creație și sălile de 
concert, mii și mii de locuri 
unde pulsează viața noastră 
așteaptă noile cadre de înal
tă calificare ; iar drumurile 
multora dintre aceste tinere 
cadre se vor resfira tocmai 
din Cluj. Peste 12 000 de stu
denți, un număr de șase ori 
mai mare decît efectivul ma
ximum de studenți din Clujul 
dinaintea eliberării, își însu
șesc astăzi cuceririle științei, 
tehnicii și artei contemporane.

Sarcini de mare însemnătate 
pentru modelarea conștiinței 
socialiste a tinerilor intelec
tuali în anii pregătirii lor pro
fesionale revin, după cum este 
firesc, organizațiilor U.T.M. 
din institute și facultăți.

Ele au fost și în atenția 
Conferinței U.T.M. pe Centrul 
universitar Cluj, care a avut 
loc de curînd. Din dezbaterile 
acestei conferințe se desprind 
rîndurile de față.

★
Primul și cel mai categoric 

rezultat al activității pozitive 
desfășurate de organizațiile 
U.T.M. se vădește în analiza 
situației la învățătură. La sfîr- 
șitul anului universitar tre
cut, din totalul de 11132 stu
denți prezentați la examene, 
au promovat 10 522 adică o 
proporție de 94,6 la sută. A- 
cesta este un succes de seamă. 
Este, de asemenea, notabil fap
tul că, dintre promovați, 74,2 
la sută au obținut note între 
7 și 10. Nu puține sînt colecti
vele de studenți unde numărul 
celor cu o pregătire foarte 
bună domină în mod absolut. 
La Facultatea de medicină ge
nerală și farmacologie din ca
drul I.M.F., la Facultatea de 
științe juridice a Universității, 
la Facultatea de agronomie, la 
Conservatorul „Gheorghe Di
ma”, numărul studenților 
cu note între 7 și 10 depășește 
80 la sută și chiar 90 la sută. 
Aceste cifre sînt — prin ele 
însele — indicii și pentru efi
cacitatea muncii politico-edu
cative desfășurată zi de zi în 
mijlocul studenților de către 
organizațiile U.T.M. din facul
tățile respective.

Atît darea de seamă cît și 
participanții la discuții au in
sistat însă asupra responsabi
lității colective în ce privește 
creșterea exigențelor la învă
țătură pentru fiecare student 
în parte. Este explicabil pen
tru ce numeroși vorbitori,- ca : 
Gheorghe Păsculescu — anul 
V medicină generală, Doina 
Pop — anul IV filologie, loan 
Cocoi 
Anton Pop — anul V agrono
mie și alții, cît și însuși pro
iectul 
conferinței s-au oprit asupra 
metodelor folosite pentru a 
determina schimbări substan
țiale de atitudine din partea 
studenților rămași în afara 
curentului general. Este vor
ba întîi de acel 5,4 la sută din 
total. Lupta cu mediocritatea 
și suficiența unora, cu lenea 
și comoditatea altora, nu tre
buie să slăbească nici un mo
ment din intensitate, deși pur
tătorii acestor năravuri devin 
tot mai puțini și tot mai izo
lați în masa studenților. Pen
tru satisfacția inconștientă a 
cîtorva repetenți, gata să ex
tindă molima propriei lenevii, 
sfătuindu-și colegii „să nu-și 
mai bată capul" cu studiul cu- 
tărei discipline, fiindcă „n-are 
importanță" și „la examen se 
trece ușor", nu este voie a fi 
primejduită sănătatea morală 
a unui întreg colectiv studen
țesc. Pentru ușurința celor 
care frecventează neregulat 
cursurile și seminariile, gata 
să descalifice prin acumulări 
de zeci și zeci de absențe ati
tudinea disciplinată, serioasă, 
a colegilor, este intolerabil să 
fie jertfit bunul renume al 
colectivului. De aceea Confe
rința a pus un accent deosebit 
pe creșterea combativității u- 
temiștilor la nivelul fiecărei 
grupe, fiecărui an de studiu, 
fiecărei facultăți și institut.

Fără disciplină nu pot exis
ta bune rezultate la învățătu
ră. Axioma, ilustrată de exem
plele oferite de participanții 
la conferință, a stat la baza 
dezbaterilor despre responsa
bilitatea organizațiilor U.T.M. 
față de comportări ce prejudi
ciază pregătirea intelectualului 
de mîine. Au fost sever criti
cate îngăduința lipsită de răs
pundere cu care unele grupe 
U.T.M. au tolerat acumularea 
a zeci și zeci de absențe de 
către anumiți studenți, ca și 
faptul că la Institutul de arte 
plastice organizațiile U.T.M. 
nu găsesc nefiresc ca numărul 
de ore pierdute să se ridice la 
aproape 50 în medie de stu
dent. Hotărînd ca birourile 
U.T.M. de an să ia periodic în 
discuție abaterile de la disci
plina universitară, iar cazurile 
deosebit de grave să fie supu
se discuțiilor în adunările ge
nerale, participanții la confe
rință au subliniat ideea că in
disciplina nu se traduce numai 
prin absențe și întîrzieri de la 
cursuri, ci și prin lipsa de se
riozitate la urmărirea cursului, 
la efectuarea lucrărilor, la 
pregătirea seminariilor, adică 
în principalele planuri ale 
muncii studențești. Necesitatea 
mobilizării colective la curma
rea fiecărei manifestări de slă-

pentru 
răspunderi cu 

lor, 
colectiviști, îi

anul IV mecanică,

de hotărîri prezentat

bire a disciplinei, ori cît de 
măruntă ar părea aceasta, de
curge din grija pentru nivelul 
de pregătire a viitoarelor cadre 
cu pregătire superioară. Vor
bitorii s-au referit la eficiența 
puternicului curent de opinie 
publică studențească, în stare 
să sancționeze orice abatere 
de la disciplina universitară 
înțeleasă ca un complex ce 
reunește studiul, frecvența, 
comportarea în facultate, în 
cămin, pe stradă, pretutindeni.

Există mulți fruntași la în
vățătură și multe colective 
fruntașe.

Dar — au apreciat partici
panții la conferință — tinere
tul universitar din Cluj nu 
poate privi cu seninătate re
zultatele la care a ajuns, cîtă 
vreme nivelul pregătirii profe
sionale nu va corespunde ce
rințelor în cadrul fiecărui co
lectiv studențesc, fără excep
ții. Cum se pot împăca oare 
organizațiile U.T.M. din anul 
I al facultăților de științe na
turale, matematică, istorie- 
geografie din Institutul peda
gogic cu situația conform că
reia procentul studenților cu 
pregătire mediocră a fost de 
69,5 la sută ? Este vorba 
aici, după cum se poate obser
va, numai de anul I, unde se 
fac simțite diferențele de pre
gătire ale foștilor elevi. Dar 
în unele cazuri mediocritatea 
reușește să treacă din an în 
an, mereu egală cu sine în
săși, pînă ce ajunge să tragă 
biletele cu întrebări de pe ma
sa comisiei pentru Examenul 
de Stat. Or, așa cum s-a sub
liniat în Conferința U.T.M. pe 
Centrul universitar Cluj, dacă 
notele 5—6, expresia unui mi
nim de cunoștințe, sînt sufici
ente pentru examen, ele sînt 
categoric insuficiente pentru

Ilie Iovănaș, asistent la Fa
cultatea de științe juridice, 
semnala distincția ce se cu
vine făcută între studenții 
realmente interesați să înțe
leagă miezul problemelor stu
diate, și acei studenți ale că
ror note „bune" nu rezultă de 
fapt decît din repetarea me
canică, neaprofundată, a no
tițelor. Această observație e 
semnificativă pentru unitatea 
de măsură pe care conferința 
a propus-o tinerilor intelec
tuali în formare din orașul 
Cluj. Nu pentru a înmulți nu
mărul indivizilor sclerozați 
sufletește, cu deprinderi func- 
ționărești-birocratice se ocupă 
facultățile și institutele noas
tre de pregătirea miilor de 
studenți; ci cu intenția de a 
răspîndi în întreaga țară, ori 
unde nevoile economiei și 
culturii socialiste o cer, ase
menea cadre cu calificare su
perioară, care să pună la ini
mă sarcinile primite, să îm
bine înalta competență profe
sională cu înflăcărarea, rigoa
rea științifică cu elanul, do
cumentarea minuțioasă de 
specialitate cu generozitatea 
tinereții.

Aici va fi cîmpul nemărgi
nit pentru manifestarea dra
gostei de patrie a tinerilor in
telectuali, aici se vor vădi pe 
deplin roadele muncii politi
co-educative desfășurate de 
organizațiile U.T.M. în anii de 
acumulare a cunoștințelor 
profesionale.

înarmarea tot mai temeini
că a studenților cu cunoașterea 
profundă a politicii partidului 
nostru și a mărețelor reali
zări obținute de întregul nos
tru popor pe calea desăvîrși- 
rii construcției socialiste lăr
gește nemăsurat orizontul a- 
cestor intelectuali în formare, 
sporește simțul lor de respon-
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postit de munca lui, hotărît 
șă-i închine toate puterile sale, 
întreaga sa capacitate intelec
tuală, este nevoie să desfășu
răm o activitate educativă 
multilaterală, atentă, diferen
țiată. Chemările repetate în 
fața diferitelor consilii pentru 
abateri de la disciplină au, fi
rește, rolul lor; dar ele singu
re nu se. pot dovedi suficient 
de eficace. înainte de orice 
trebuie educată conștiința da
toriei la studenți, sentimentul 
înaltei răspunderi în fața pa
triei. A dezvălui fiecărui stu
dent frumusețile profesiunii 
pe care a îmbrățișat-o, a-1 a- 
juta să urce treptele cunoaște
re — aprofundare — pasiune, 
trepte indispensabile în do- 
bîndirea calității de specialist, 
iată o sarcină de cea mai mare 
însemnătate pentru organiza
țiile U.T.M. din facultăți și in
stitute. Tot astfel, a subliniat 
vorbitorul, eficacitatea trebuie 
să fie principalul criteriu în 
aprecierea muncii politico-e
ducative. Studiul științelor so
ciale nu se poate împăca cu 
înregistrarea unui simplu nu
măr de pagini citite, ori de 
conferințe audiate, ori cît de 
mare ar fi acest număr. Numai 
în măsura în care tezele devin 
convingeri proprii, numai în 
măsura în care principiile cu
noscute devin modul tînărului 
de a acționa în viață, iar stu
diul marxism-leninismului de
vine o necesitate lăuntrică a 
sa, se poate considera că învă- 
țămîntul și-a atins pe deplin 
scopul. De asemenea, cultiva
rea eticii socialiste, răspîndi- 
rea normelor de comportare 
moral-cetățenești, educarea 
gustului pentru frumos în 
cultură și artă urmăresc să 
desăvîrșească în studentul de 
azi conștiința intelectualului 
care, mîine, va trăi și va mun-

In atenția Conferinței U. T. M.
pe Centrul universitar Cluj

PASIUNEA PENTRU
PROFESIUNEA ALEASĂ

viață. Nimeni, în nici un sec
tor de activitate nu poate 
acorda credit moral purtăto
rului unei diplome „smulsă" 
în felul acesta ! Oare vei în
credința instruirea copilului 
tău unui profesor de nivelul 
notei 5—6? Nu ! Te vei așeza 
pe masa de operații a unui 
chirurg de nivelul notei 5—6 ? 
Desigur, nu ! Te 
vezi spectacolul
Julieta" jucat de niște inter
pret de nivelul
Hotărît că nu ! Grija pentru 
viitorul copilului, într-un caz, 
instinctul de conservare în ce
lălalt, respectul pentru marea 
operă de artă într-al treilea 
caz, sau o mie de alte moti
ve majore, te vor face să-i 
ocolești cu grijă, pe ..maeștrii" 
mediocrității, strecurați în 
rîndurile adevăraților intelec
tuali. !

In perioada celor doi ani cît 
au trecut de la ultimele ale
geri U.T.M. pe centru univer
sitar, educarea dragostei pen
tru profesiunea aleasă și a e- 
xigenței implicite în stăpîni- 
rea acestei profesiuni au fost 
servite de diferite metode de 
muncă introduse în activita
tea studențească. Intre aces
tea, concursurile profesionale 
au dat rezultate, unanim apre
ciate în cuvîntul participanți- 
lor la Conferință. La I.M.F., 
la Politehnică, concursurile, 
organizate la disciplinele de 
bază, au dus la aprofundarea 
bibliografiei, la fixarea dife
ritelor informații științifice în
tr-un sistem coerent, mai bine 
asimilat. Diverse consfătuiri 
profesionale, expuneri, simpo
zioane, întîlniri cu profesori 
universitari, academicieni, oa
meni de știință proeminenți 
au avut loc (deși nu în nuipă- 
rul cuvenit) și au răspuns so
licitărilor studenților, ieșind 
în întîmpinarea dorinței lor 
de a cunoaște cît mai multe 
aspecte de actualitate din do
menii variate ale științei și 
culturii. Hrănind interesul ar
zător pentru frumusețile și 
tainele profesiunii alese, învă
țămintele desprinse din cu
noașterea vieții tumultuoase, a 
activității pline de abnegație 
și adevărat eroism a marilor 
noștri savanți și-au găsit de 
asemenea locul în cadrul 
unor manifestări 
de organizațiile U.T.M. sau de 
asociații; nu întîmplător, chiar 
în cadrul Conferinței pe cen
tru universitar a fost evoca
tă și figura unui uriaș de talia 
profesorului Gheorghe Mari
nescu, impresionantă pildă de 
totală dăruire a omului de 
știință-cetățean cauzei nobile 
a fericirii poporului.

Conferința a apreciat re
zultatele muncii depuse de 
cercurile științifice studențești 
din Cluj, în cadrul cărora ac
tivează peste 2 300 de stu
denți. Multe dintre comuni
cările prezentate în sesiunile 
speciale afectate au fost pre
miate. în activitatea de cer
cetare, studenții sînt îndru
mați să-și axeze eforturi
le în direcția rezolvării u- 
nor probleme de actualitate, 
pe baza unei solide cunoașteri 
prealabile a nevoilor produc
ției, cunoaștere realizată în 
mare măsură, în perioadele de 
practică.

Această preocupare din a- 
nii studenției îi prefigurează 
ca intelectuali hotărîți să-și 
închine energiile căutării unor 
soluții novatoare, economice, 
eficiente, de mare randament, 
să dea un puternic impuls 
noului, acolo unde vor fi tri
miși să lucreze.

Nu întîmplător participan
ții la discuții au subliniat 
rolul însușirii active, conștien
te a cunoștințelor. Tovarășul

vei duce să 
,,Romeo și

notei 5—6 ?

cadrul 
inițiate

sabilitate, integrează mai con
știent strădania lor în activi
tatea generală a celor ce mun
cesc. Iată de ce Conferința s-a 
preocupat de asemenea pro
bleme ca ridicarea la nivelul 
corespunzător a adunărilor 
generale U.T.M., continua îm
bunătățire a conținutului în- 
vățămîntului politic și a infor
mărilor politice, organizarea 
sistematică superioară a întîl- 
nirilor cu activiștii de partid 
și de stat, creșterea calității 
simpozioanelor și expunerilor 
pe teme politico-educative. 
Stabilirea tematicii adunărilor 
generale în raport strict cu 
necesitățile muncii de educa
ție din fiecare organizație de 
bază, clarificarea — în ter
men oportun și prin acțiuni 
concrete — a tuturoi’ proble
melor ridicate de studenți cu 
prilejul consultării pentru te
matica învâțămîntului politic, 
fac parte din hotărîrile Confe
rinței a căror aplicare va con
tribui la înlăturarea rămășițe
lor de formalism în munca de 
educație a organizațiilor U.T.M. 
din institutele de învățămînt 
superior.

Conferința a analizat și a a- 
doptat, de asemenea, măsuri 
pentru sporirea eficienței noi
lor mijloace de care dispun 
organizațiile U.T.M. din insti
tute și facultăți: cercurile 
teoretice în cadrul învățămîn- 
tului politic, informările poli
tice de sinteză, consfătuirile 
cu catedrele de științe socia
le etc. De pildă, experiența 
celor 450 studenți fruntași, 
participanți la cele 12 cercuri 
teoretice, unde, ca în cazul 
cercului de ateism de la I.M.F. 
se dezbat în lumina actualită
ții interesante probleme de fi
lozofie, biologie, fizică, cosmo
gonie — a dovedit necesitatea 
extinderii acestei activități 
mult apreciate de studenți. în, 
consecință, comitetul U.T.M. 
pe centrul universitar a infor
mat că s-au luat măsuri pen
tru crearea a încă opt cercuri 
teoretice.

Cu atenție au dezbătut par
ticipanții la conferință diferite 
aspecte legate de educarea 
studenților în spiritul moralei 
comuniste. Hotărînd să inten
sifice acțiunile cu un deosebit 
răsunet și de înaltă valoare 
educativă prin organizarea în 
fiecare semestru la nivelul 
centrului universitar și a fie
cărui institut în parte a dez
baterilor pe probleme de edu
cație cetățenească, conferința 
a pus la îndemîna organiza
țiilor U.T.M. o excelentă armă 
pentru combaterea influențe
lor Ideologiei burgheze, pen
tru înlăturarea atitudinilor 
înapoiate ale acelor studenți, 
puțini la număr, dar cu nă
ravuri cu atît mai stridente, 
ce fac, încă, notă discordantă 
în peisajul vieții universitare 
clujene. Cu aceeași finalitate a 
fost luată în discuție și ridi
carea celorlalte practici curen
te în munca educativă desfă
șurată de organizația U.T.M. 
la nivelul actualelor cerințe, 
îmbunătățirea consecventă a 
conținutului și formelor gaze
telor satirice, schimbul de ex
periență dintre posturile ute- 
miste de control din facultăți, 
apariția unui asemenea post 
la nivelul centrului universi
tar, organizarea colectivului 
stației de amplificare se nu
mără printre măsurile adop
tate.

în cuvîntul său. tovarășul 
Octavian Nistor, secretar al 
C.C. al U.T.M., s-a referit, 
printre altele, la cîteva dintre 
principalele probleme ale 
muncii politico-educative, îm
pletite strîns de sarcinile ridi
cării nivelului profesional al | 
studenților. Pentru a face din , 
fiecare student un om îndră-

ci la nivelul unor înalte 
gențe.

exi-

★
în această lumină, în lumi

na exigențelor cu care îi va 
întîmpina viitorul apropiat, 
au ascultat participanții la lu
crările conferinței și cuvîntul 
unora dintre prețuiții lor das
căli. Acad. prof. Constantin 
Daicoviciu, rectorul Universi
tății „Babeș-Bolyai", D. V. Io- 
nescu, profesor universitar, Li- 
viu Comes, prorector la Con
servatorul „Gheorghe Dirna" 
au insistat asupra mobilurilor 
lăuntrice care determină as
tăzi, la noi, bătălia dîrză, cu 
adevărat pasionantă, pentru 
însușirea unei profesiuni inte
lectuale la nivelul exigențelor 
actuale. Dacă în țările unde 
domnește capitalul tineretul 
studios este măcinat de îndo
ieli și nesiguranță, de teamă 
și pesimism, neștiind nici r'înd. 
nici unde, nici cui vor folosi 
cunoștințele acumulate cu 
grele sacrificii, în condiții vi
trege, dimpotrivă, studenții 
noștri cunosc o situație și în
cearcă sentimente aflate Ia 
polul opus. Avînd fericirea să 
învețe și să trăiască în condi
ții superioare, optime, stu
denții noștri au certitudinea 
că fiecare curs și fiecare pa
gină studiată va fructifica va
lori materiale și spirituale în 
folosul întregului popor. Pretu
tindeni în patria noastră oa
menii ies în calea noului ingi
ner, noului medic, noului 
profesor, cu profunda convin
gere că în persoana lui pri
mesc un om îndrăgostit de 
profesiunea sa, un om adevă
rat. Și cum ar putea gîndi 
altfel? Doar în calea realizării 
tînărului nu a stat nimic, for
țe puternice i-au netezit dru
mul.

Această convingere a viito
rilor noștri tovarăși de mun
că nu trebuie dezamăgită. Ea 
nu va fi dezamăgită ! Așa s-au 
angajat participanții la Confe
rința U.T.M. pe Centrul uni
versitar Cluj. Și dacă o stu
dentă (Filofteia Codreanu, a- 
nul V agronomie) a ținut să 
marcheze solemnitatea acestui 
angajament prin recitarea u- 
nor versuri despre frumusețea 
muncii agronomului, („Marșul 
recoltei"), întreaga adunare a 
realizat, în esență, același lu
cru, prin seriozitatea cu care 
a dezbătut problema formării 
la studenții clujeni a pasiunii 
pentru profesiunea aleasă.

ȘTEFAN IUREȘ
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leii s-a deschis

A 10-a ședință
' al

La 17 decembrie s-a deschis 
la București cea de a 10-a șe
dință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, care va exa
mina o serie de probleme im
portante ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice.

la București

a Comitetului
C. A. E. R.
Ședința Comitetului Execu

tiv al C.A.E.R. este prezidată 
de reprezentantul Republicii 
Populare Romîne, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne.

Ridicarea legațiilor de la Paris și București 
la rangul de ambasadă

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne și Guvernul Re
publicii Franceze au convenit

să ridice la rangul de amba
sadă legațiile lor respective 
la Paris și București.

Lucrările sesiunii
Sfatului Popular al Capitalei
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Tineri muncitori de Ia „Industria 
pul unei întreceri de gimnastică 

nă a tineretului
Foto : O. PLECAN

Sîrmei" Cîmpia Turzii ir, tni- 
în cadrul Spartachiadei de iar-

în aula Facultății de științe 
juridice s-au desfășurat marți 
lucrările celei de-a X-a se
siuni a Sfatului Popular al 
Capitalei. La lucrări au luat 
parte, în afară de deputați, 
invitați din partea unor insti
tuții centrale de stat, acti
viști de partid, oameni de ar
tă, știință și cultură.

ÎI’OIIT ypOfiT

Deputatul Constantin Live- 
zeanu, vicepreședinte al Co
mitetului executiv, a prezentat 
planul privind acțiunile de în
frumusețare a orașului Bucu
rești în anul 1964.

S-a prezentat o informare 
asupra modului cum au fost 
îndeplinite hotărîrile cu pri
vire la buna gospodărire a 
fondului de locuințe. De ase
menea au fost luate unele 
măsuri organizatorice pentru 
îmbunătățirea activității Co
mitetului executiv.

Pe marginea punctelor de 
pe ordinea de zi au luat cu- 
vîntul numeroși participant!.

(Agerpres)
• Echipa de fot

bal Dinamo Bucu
rești a sosit luni 
la Madrid în ve
derea meciului re
tur cu echipa Real 
din cadrul „Cupei 
campionilor euro
peni". La sosire, 
fotbaliștii romîni
au fost întîmpinați 
zentanți ai clubului 
tîlnirea va avea loc 
nocturnă.

Stațiile noastre de
transmite astă-seară 
Madrid desfășurarea 
de fotbal : 
Transmisia se va face pe pro
gramul I în jurul orei 21,30 
(ora Bucureștiului).

la Lyon, echipele 
masculine de 

R. P. Romîne vor

de repre- 
Real. In- 
astăzi în

radio vor 
de la 
jocului 

Real — Dinamo.

• Lev Iașin, portarul echi
pei de fotbal Dinamo Moscova 
și al reprezentativei sovietice, 
a fost ales cel mai bun fotba
list din Europa. în urma an
chetei făcute de revista fran
ceză „France Football", Iașin 
care a apărat și poarta selec» 
ționatei lumii în meciul cu 
Anglia, a obținut 73 de punc
te, fiind urmat de Rivera (Ita
lia) — 57 puncte, Greaves
(Anglia) — 51 puncte. Law 
(Scoția) — 45 puncte.

• Continuîndu-și turneul în 
Ghana, echipa selecționată o- 
limpică de fotbal a R. P. Un
gare a jucat la Accra cu re
prezentativa țării. Echipa ma
ghiară a repurtat victoria cu 
scorul de 2-1 (1-0).

• Echipa maghiară de fot
bal Ferencvaros și-a conti
nuat turneul în Anglia, jucînd 
la Coventry cu echipa Coven
try City. Au cîștigat gazdele 
cu 3-1 (1-0).

• Astăzi 
selecționate 
handbal ale 
întîlnj în meci amical echi
pele Franței. Echipele mascu
line ale celor două țări s-au 
mai întîlnit în 1961, victoria 
revenind jucătorilor romîni cu 
25-6. în vederea acestei întîl- 
niri, handbaliștii 
s-au pregătit intens, 
franceză a alcătuit 
rul lot: Sellenet, 
Chastanie, Lambert, 
Silvestro, Vignat, Soulie, Sel- 
leney, Portes.

toarea „Salatierei de argint", 
echipa Australiei, va primi 
replica echipei S.U.A. în acest 
meci, australienii vor prezenta 
următoarea formație : Neale 
Fraser, Roy Emerson, Fred 
Stolle și John Newcombe.

INFORMAȚII

francezi 
Federația 

următo- 
Ferignac, 

Brunet,

Cea de-a 16-a 
rundă a cam
pionatului re
publican mas
culin de șah, 
desfășurată a- 
seară, nu a a- 
dus nici o

schimbare în clasament. Avînd 
piesele negre, Ghițescu și 
Ciocîltea au jucat prudent, 
convenind la remiză în parti
dele cu Șuteu și respectiv 
Gunsberger. Același rezultat 
a fost consemnat în alte trei 
partide : Mititelu-Vaisman ;
Radovici-Botez și Neamțu-G. 
Alexandrescu. Cu piesele albe, 
Nacu l-a învins pe Șutiman. 

înaintea ultimelor trei run
de, în clasament continuă să 
conducă Ghițescu cu 11,5 
puncte, urmat de Ciocîltea — 
11 puncte, Radovici — 10,5
puncte. Singurul concurent 
neînvins pînă acum este maes
trul internațional Victor 
Ciocîltea.

Astăzi se dispută partidele 
din runda a 17-a.

i

• între 26 și 28 decembrie 
va avea loc la Adelaida finala 
Cupei Davis“ în care dețină-

• In Palatul Sporturilor din 
Budapesta a avut loc meciul 
de baschet dintre echipele fe
minine Slavia Sofia și MTK 
Budapesta din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". Bas
chetbalistele oaspete au în
vins cu scorul de 93-68 (40-27). 
Vasilieva a fost cea mai bună 
jucătoare, înscriind 26 de 
puncte. Returul se va dispu
ta la Sofia.

• Concursul de selecție 
schiorilor 
pregătesc 
Innsbruck 
țiunea de 
cu 
biathlon. Victoria a revenit lui 
Boris Ivanov, care a parcurs 
20 km în lh 35’15” (20 muște 
la tir). El a fost urmat în cla
sament de Alexandr Privalov 
— lh 36’57”, Nicolai Meshe- 
riakov — lh 37’59”, Nicolai 
Puzanov — lh 38’24”. De re
marcat că Vladimir Melanin, 
campionul lumii, s-a clasat pe 
locul 9 cu lh 47’05”.

al 
se 
la

sovietici, care 
pentru JO de 
a continuat în sta- 
la Zlataust (Urali), 

desfășurarea probei de

• La Olomouc s-a disputat 
întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre echi
pele selecționate secunde ale 
R. S. Cehoslovace și U.R.S.S. 
Hocheiștii sovietici au termi
nat învingători cu scorul de 
3-2 (1-2 ; 1-0 ; 1-0).

SUCEAVA (De la corespon
dentul nostru). — Luni seara, 
în sala cinematografului „23 
August" din Suceava, a avut 
loc premiera festivă a filmu
lui romînesc „Tudor". Cu pri
lejul prezentării noii realizări 
a cinematografiei noastre pe 
ecranele sucevene, au sosit în 
localitate și cîțiva dintre rea
lizatorii filmului. Este vorba 
de actorii Emanoil Petruț, in
terpretul rolului Tudor, C. 
Lungeanu, C. Guriță, regizorul 
Lucian Bratu și operatorul C. 
Ciubotaru. Premiera festivă a 
fost deschisă de tov. Platon 
Pardău, președintele comitetu
lui regional pentru cultură și 
artă, după care tov. Gheorghe 
Pintilescu a vorbit despre 
noua producție romînească. A 
mai luat apoi cuvîntul regizo
rul Lucian Bratu.

★

Cu prilejul celei de-a IlI-a 
aniversări a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de Sud, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al R. D. Vietnam, 
Le Van Chat, a organizat 
marți după-amiază în localul 
ambasadei prezentarea unor 
filme documentare la care au 
luat parte ziariști romîni, co
respondenți ai presei străine 
și atașați de presă.

(Agerpres)

★

Cu prilejul „Festivalului fil
mului la sate“, căminul cultu
ral „Nicolae Bălcescu* din co
muna Băbăiță, raionul Alexan
dria a primit un ' aparat da 
proiecție cu grup electrogen.

S. ION 
colectivist

un omagiu Măriei Ta- 
de discuri „Electrecord" 
zilele acestea o amplă 
sonoră Închinată marii 
populare, „Doină din

in atelierul Școlii populare de artă din Oradea.
Foto: O. PLECAN

La temelia succeselor - ridicarea calificării
(Urmare din pag. T)

gatelor. In acest fel capacita
tea de producție a furnalelor 
a crescut simțitor. Reducerea 
timpului pentru oprirea agre
gatelor cu 40 la sută, precum 
și a staționărilor pentru repa
rații neplanificate au dat po
sibilitate colectivelor de la 
furnalele 1—4 să realizeze un 
spor de producție de circa 
2 500 tone fontă. Paralel cu 
creșterea volumului produc

ției, s-a înregistrat 
lună și o simțitoare reducere 
a procentului de 
Concludentă apare 
rea situație : In luna noiem
brie, declasatele au reprezen
tat doar 1,8 la sută, ceea ce 
constituie o reducere de circa 
cincizeci la sută față de cifra 
admisă.

...Și aceste 
nua. Dincolo 
ascund insă 
lor, numele

lună de

declasate, 
următoa-

ctfre pot conti- 
de graiul lor se 
laptele oameni- 
celor care le-au

dat viață. Vîrstnici sau tineri, 
jurnaliștii din această secție 
și-au unit eforturile la înfăp
tuirea acelorași obiective : în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan. Cele 2 500 tone 
fontă peste plan, ca de altfel 
și celelalte realizări care a- 
nunță îndeplinirea planului a- 
nual sînt strîns legate de nu
mele furnaliștilor din brigă
zile conduse de Remus Hrițcu, 
Ilie Mitcă, Nicolae Gheorghi- 
oni și mulți alții.

Așa cum menționăm, obți
nerea unei productivități su
perioare a furnalelor și fontă 
de bună calitate cere ca fie
care furnalist să posede o bo
gată cultură tehnică, o temei
nică pregătire de specialitate. 
Desigur, cerința este generală 
pentru toți muncitorii, dar ea 
a fost adresată aici în special 
furnaliștilor tineri. Organiza
ția U.T.M. a urmărit ca para
lel cu încadrarea tinerilor la 
cursurile de ridicare a califi
cării să organizeze schimburi

de experiență, demonstrații 
practice, care să permită ge
neralizarea metodelor și pro
cedeelor de lucru a celor mai 
buni furnaliști. De o atenție 
deosebită s-a bucurat și car
tea tehnică, literatura de spe
cialitate. Tinerii au fost an
trenați la concursuri „Cine 
știe meserie, cîștigă” cu care 
ocazie, pe baza materialului 
bibliografic, au studiat zeci de 
cărți tehnice. Anul acesta nu
mărul tinerilor cititori este cu 
20 la sută mai mare decît a- 
nul trecut, iar al cărților îm
prumutate de la bibliotecă cu 
aproape 30 la sută.

Adăugind la acestea și ze
cile de conferințe tehnice au
diate de colectivul acestei sec
ții, se poate spune cu deplin 
temei că succesele obținute de 
colectivul secției întîi furnale 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara își găsesc explica
ția și fn prlja care s-a acor
dat aici ridicării calificării 
profesionale a furnaliștilor.
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Omagiu unei 
mari cîntărețe 
— Cronica discului —
„Discurile care reproduc melodii

le irumos declamate de Maria Tă- 
nașe — scria acad. V. Eftimiu, a- 
cum clteva luni ia Încetarea din 
viafă a marii cîntărețe — vor 
transmite generațiilor viitoare 
urla desăvlrșită a unei creatoare 
de gen, artă plină de nostalgie, de 
originalitate și de poezie, artă 
izvorită din adîncurile acestui pă- 
mînt...“

Aducînd 
nașe, Casa 
a diiuzat 
antologie 
clntărete 
Maramureș", „Lung li drumul Gor- 
jului", „Aseară ți-am luat basma', 
„Clntec din Oaș", „Ciuleandra", 
„Măi Gheorghită un-te duci 
„Dragi mi-ș clntecele mele", „Cine 
iubește și lasă". „Iac-așa“ — iată 
clteva din lucrările 
care ne aduc crimpeie 
repertoriu al artistei.

imprimate, 
din marele

I. S.

a studioului „Mosfllm"

Vizionați Ia cinematograful Patria noul film 
pe ecran panoramic

Judecata nebunilor
O producție in culori

rOOOOOCHXXKXXJOOOOOOOOOOCXXXXXKKKJOOOOOOO

Scenariul și regla t Grigori Roșul 
In rolurile principale : Vasili Livanov, Irina Skob 

leva, Vladimir Belokurov, Vladimir Emelianov 
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Bogat program 
de activități

(Urmare din pag. 1)

8 ani vor organiza concursuri 
de atletism. Nu vor lipsi nici 
întrecerile cu săniuțe (se va 
organiza o ștafetă a săniuțe
lor), iar elevii Școlii medii nr. 
6 se vor întrece zilnic la pa
tinoar.

Vacanța de iarnă va prilejui 
elevilor din raion participarea 
și la numeroase acțiuni cul- 
tural-artistice, organizate fie 
la Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Grivița Roșie, 
fie în cadrul unor școli. Ast
fel, în ziua de 26 decembrie se 
va organiza la Casa de cultu
ră a tineretului un concurs 
„Cine știe, răspunde", la care 
vor participa elevii școlilor 
medii nr. 6 și nr. 4. Concursul 
va avea tema „Patria mea în 
vers și cînt“, după care va ur
ma o seară distractivă.

Tot la casa de cultură va 
avea loc în zilele vacanței un 
alt concurs „Cine știe, cîștigă" 
pe tema „Să ne cunoaștem 
patria socialistă", o întîlnire a 
elevilor cu realizatori și actori 
ai unor filme romînești, un 
concurs pentru cel mai bun 
recitator și cîntăreț. în școli 
se vor organiza, de asemenea, 
simpozioane literare, seri de 
basm etc.

Un loc important în progra
mul de vacanță îl ocupă și vi
zionările în colectiv a specta
colelor de teatru și de cine
matograf. La aceste acțiuni 
vor fi cuprinși circa 5 000 de 
elevi. Printre spectacolele de 
teatru se numără cele cu pie
sele : „Descoperiți-1 pe H“, 
„Emil și detectivii", „Salut 
voios" etc. De asemenea, s-a 
luat legătura cu cinematogra
ful „înfrățirea între popoare" 
din raionul nostru, care din 
două în două zile va organi
za vizionări de filme pentru 
elevi.

Elevii din raionul nostru 
vor participa în număr mare 
și la matineele de poezie or
ganizate de către Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale".

Pregătiri intense se fac pen
tru întîmpinarea zilei de 
30 Decembrie. în fiecare școa
lă se fac acum repetiții gene
rale în vederea serbărilor ce 
vor avea loc. Cu acest prilej 
se vor organiza și întîlniri ale 
elevilor cu activiști de partid 
și de stat, vizite la muzee și 
monumente legate de lupta 
clasei muncitoare.

— Vacanța de iarnă aduce 
elevilor și bucuria serbărilor 
in jurul pomului de iarnă, a 
carnavalurilor, a revelionu
lui. Ce ne puteți spune despre 
aceste acțiuni ?

— Și anul acesta ne stră
duim să răspundem dorinței 
pionierilor și elevilor de a pe
trece cu prilejul carnavalului 
și revelionului clipe cît mai 
plăcute.

La Carnavalul care se va 
organiza în ziua de 1 ianuarie, 
vor participa 500 de pionieri 
fruntași din raion. în timpul 
carnavalului vor avea loc mo
mente distractive (poștașul cu 
noutăți și epigrame, concurs 
pentru cel mai bun solist de 
muzică populară etc.), jocuri, 
concursul „Recunoașteți eroii 
din cărțile citite". Se vor pre
zenta programe artistice.

Pregătiri minuțioase se fac 
în aceste zile și pentru reve
lion, care se va organiza la 
școala profesională Grivița 
Roșie și la care vor participa 
elevi de la toate școlile medii 
din raion.

încă de la începutul aces
tei luni, ne-am alcătuit un 
plan în care am prevăzut pînă 
în cele mai mici amănunte 
modul cum se va desfășura re
velionul.

Pentru ca toate acțiunile 
prevăute în plan să se organi
zeze în bune condiții, am 
stabilit de la bun început co
lective formate din profesori 
care să răspundă de organi
zarea revelionului. Bunăoară, 
un colectiv răspunde de pre
gătirea și desfășurarea pro
gramului, alt colectiv de pro
bleme administrative (asigu
rarea mesei, aranjarea sălii 
etc.).

Din momentul în' care au 
fost alcătuite, colectivele res
pective au început să-și des
fășoare activitatea în școli. In 
pregătirea programelor ar
tistice colectivul respectiv a 
atras și numeroși elevi membri 
ai formațiilor artistice, ai bri
găzilor artistice de agitație din 
școli. în aceste zile, formațiile 
artistice din școlile medii nr. 
3, nr. 4, nr. 6, din raionul 
nostru fac repetiții la progra
mele pe care le vor prezenta 
în seara revelionului și care 
vor cuprinde, printre altele : 
plugușorul, clntece, recitări, 
dansuri, răvașe etc.

în toi sînt și repetițiile or
chestrei elevilor școlii profe
sionale. Pentru sărbătoarea A- 
nului Nou, orchestra a pre
gătit un repertoriu bogat, va
riat.

— Sîntem siguri, din cele 
spuse de dv„ că elevii vor pe
trece împreună la revelion cli
pe de neuitat.

— Nu numai la revelion, ci 
în toate zilele vacanței.

Lucrările Adunării
Generale a O. N. U.
NEW YORK. — La 17 de

cembrie Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o rezoluție în 
care cere Consiliului de Secu
ritate să ia în discuție proble
ma Africii de sud-vest.

Condamnînd guvernul R. S. 
Africane pentru refuzul său de 
a colabora cu Națiunile Unite 
în această problemă, rezoluția 
declară că „situația din Africa 
de sud-vest amenință în mod 
serios pacea și securitatea in
ternațională" și cheamă Con-

siliul de securitate „să exami
neze situația critică" din acea
stă colonie.

★
Adunarea Generală a adop

tat în unanimitate rezoluția 
Comitetului pentru probleme
le juridice cu privire la crea
rea unei comisii speciale în
sărcinate cu elaborarea prin
cipiilor de drept internațio
nal referitoare Ia relațiile 
prietenești și de cooperare în
tre state.

Cuvintarea președintelui S. U. A.
NEW YORK. — La ședința 

plenară din 17 decembrie a 
celei de-a XVIII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cuvîntul președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson. După 
cum relatează presa, pe aero
portul din New York și de-a 
lungul itinerariului și în se
diul O.N.U. au fost luate mă
suri deosebit de riguroase de 
securitate. După cum scrie 
ziarul „New York Post", aces
te măsuri de securitate au fost 
asigurate de 5 000 de oameni.

în cuvîntarea sa rostită la 
O.N.U., Johnson a declarat că 
Statele Unite vor continua po
litica promovată de defunctul 
președinte Kennedy. „Am ve
nit azi aici pentru a arăta cît 
se poate de clar că glonteie 
ucigașului care a secerat via
ța președintelui Kennedy nu a 
schimbat țelurile națiunii 
sale".

Președintele Johnson a con
sacrat apoi o mare parte din 
cuvîntarea sa rolului și sarci
nilor Organizației Națiunilor 
Unite și a arătat că „Cea mai

importantă problemă din toa
te problemele omenirii și cea 
mai însemnată sarcină comu
nă a noastră este să menținem 
pacea și să apărăm viitorul.

Tot ceea ce s-a reali
zat pe linia bunăstării po
poarelor și tot ce intenționăm 
să facem pentru îmbunătăți
rea vieții tuturor va fi zadar
nic dacă vom proceda greșit, 
dacă vigilența noastră va 
slăbi, și dacă toate speranțele 
noastre se vor nărui într-un 
nou război mondial".

„Dacă există vreo promisiu
ne pe care aș dori să 
astăzi, mai mult decît 
alta, este promisiunea 
tită de a menține și
pacea", a spus președintele. 
Apoi a afirmat că Statele 
Unite doresc ca războiul rece 
să înceteze o dată pentru tot
deauna, vor să colaboreze cu 
toți membrii O.N.U. în lupta 
împotriva dușmanilor seculari 
ai omului — foametea, bolile 
și ignoranța — pentru rațiune, 
securitate și pace.

v-o fac 
oricare 
neclin- 
întări

neea spaniolă: opoziție
față de manevrele colonialiste

În regiunea Suceava
(Urmare din pag. I)

concursuri pentru de
semnarea celui mai 
bun solist, recitator 
etc. Acestor activități 
li se vor adăuga audi
țiile Ia radio și cîteva 
reuniuni tovărășești.

încă în cursul lunii
noiembrie, 
raionale și 
U.T.M., în 
cu secțiile

comitetele 
orășenești 
colaborare 
de învăță-

mînt, au luat măsuri 
pentru organizarea 
orășelelor copiilor (în 
8 orașe din regiune) 
și desfășurarea acti
vităților în cadrul a- 
cestora. Au fost pre
gătite și se vor pre
zenta în cadrul ace
stor orășele programe 
artistice intitulate 
„Cîntec, joc și vese
lie", „Albă ca zăpada 
și cei 7 pitici", „Fan
tezii de iarnă" etc.

Casele de pionieri 
pregătesc carnavalele 
pionierești „Valsul a- 
notimpurilor", „Car
navalul prieteniei" etc. 
iar comitetele raio
nale se ocupă de pre
gătirea programelor ce 
vor fi prezentate în 
seara de revelion ele
vilor din școlile me
dii, tehnice și profe
sionale.

Noi lucrări din domeniul matematicii

BATA. — Potrivit unor re
zultate parțiale date publicită
ții în numeroase centre din 
Guineea spaniolă, populația 
africană a votat împotriva 
proiectului autorităților spa
niole de a proclama la 1 ia
nuarie 1964 o așa-zisă „auto
nomie". După cum s-a mai a- 
nunțat, în acest teritoriu la 15 
decembrie a avut loc un refe
rendum pentru a stabili dacă 
populația dorește autonomia 
internă. Statutul de autonomie, 
elaborat de autoritățile spa
niole, prevede însă că viitorul 
guvern nu va avea de fapt pu
tere politică sau juridică. El 
ar urma să fie condus și con
trolat de comisarul spaniol, iar 
membrii guvernului să fie nu
miți de guvernul spaniol. 
Populația din acest teritoriu se 
pronunță însă împotriva aces
tei manevre colonialiste. La 
Bata, capitala Guineei spanio
le (Rio Muni), din 25 000 de 
voturi, numai 1 500 au fost în

favoarea proiectului spaniol 
de proclamare a „autonomiei".

CONAKRY. — Partidul a- 
frican al independenței Gui
neei portugheze și insulelor 
Capului Verde a dat publici
tății un comunicat în care se 
arată că patrioții din Guineea 
portugheză au distrus recent 
o coloană de autocamioane 
portugheze pe șoseaua Mansa- 
ba—Bissora, capturind impor
tante cantități de arme și 
muniții.

După greva 

minerilor 

bolivieni

LA PAZ. — Agențiile occiden
tale de presă anunță că Adunarea 
Generală a minerilor greviști din 
regiunea boliviană Catavi a apro
bat, luni seara, cu majoritate de 
voturi, acordul încheiat în scopul 
reglementării conflictului care 
opune pe cei 7 000 de mineri gu
vernului președintelui Victor Paz 
Estensoro. Acest acord, realizat în 
urma convorbirilor dintre preșe
dintele Boliviei, Estensoro, și vi
cepreședintele țării, Juan Lechin, 
— lider sindical care a sprijinit 
punctul de vedere al minerilor — 
prevede retragerea trupelor tri
mise împotriva greviștilor, elibe
rarea ostaticilor luați de mineri 
din rîndurile conducătorilor și 
tehnicienilor minelor și garantarea 
de către guvern a imparțialității 
în procesul intentat unor fruntași 
sindicali bolivieni.

---------•----------

Ancheta privind
asasinatele
din Dallas

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Comisia specială de 
anchetă asupra asasinării fas
tului președinte al S.U.A., 
John Kennedy, s-a reunit din 
nou luni, pentru a treia oară 
de la înființarea ei. După ter
minarea ședinței, președintele 
comisiei, judecătorul Eari 
Warren, care este în același 
timp președintele Curții Su
preme a S.U.A., a declarat re
prezentanților presei că comi
sia se află în posesia unui re
zumat al raportului Biroului 
Federal de Investigații (F.B.I.), 
precum și a unui raport trans
mis de Departamentul de Stat. 
Warren a arătat că publicarea 
raportului nu este utilă, tex
tul nefiind decît „osatura" ra
portului complet al F.B.I.-ului.

în legătură cu ancheta des
fășurată de F.B.I., săptămîna- 
lul „Newsweek" a publicat 
luni un articol în care subli
niază că raportul Biroului 
Federal de Investigații nu răs
punde la unele întrebări. 
După cum scrie „Newsweek" : 
printre altele, „raportul nu 
spune dacă Lee Harwey 
Oswald este vinovat fără nici 
un fel de îndoieli" și nu dez
văluie identitatea agentului de 
poliție din Dallas care a per
mis lui Jack Ruby să pătrun
dă în subsolul clădirii poliției 
pentru a-1 ucide pe Oswald.

TmQRQffunm j
Un succes al studenților 

libanezi
BEIRUT. — în urma tratati

velor care s-au desfășurat în
tre reprezentanții studenților 
și autoritățile libaneze, a luat 
sfîrșit greva celor 6 000 de stu- 
denți de la Universitatea din 
Beirut, declarată cu o săptă- 
mînă în urmă în sprijinul re
vendicărilor lor.

într-o declarație făcută în 
parlament, Kamel El Assad, 
ministrul educației, a subliniat 
că guvernul libanez a hotărît 
să satisfacă revendicările stu
denților cu privire la constru
irea unor noi localuri pe lin
gă Universitatea din Beirut, 
pentru a asigura condiții mai 
bune de studiu.

Greva studenților 
japonez!

TOKIO — Protestind Împo
triva intenfiei administrației U- 
niversitătii din Tokio de a ma

jora taxele de învățămlnt înce- 
pînd cu primăvara anului viitor, 
4 000 de studenfi japonezi au 
declarat grevă Ia 17 decembrie. 
La toate intrările în universi
tate au fost instalate pichete 
studențești.

Tot la 17 decembrie au mai 
declarat grevă peste 2 000 de 
studenfi de la Universitatea 
din orașul Nagoya.

Conferința tinerilor 
mineri din Scotia

LONDRA. — La Edinburg 
se desfășoară lucrările celei 
de-a 15-a conferințe a tineri
lor mineri din Scoția. Partici- 
panții la conferință au adoptat 
o rezoluție in care salută Tra
tatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii. Acest 
tratat, se arată în rezoluție, 
reprezintă un prim pas pe ca
lea lichidării pericolului unui 
război nuclear și a creării 
unui viitor luminos pentru ti
neretul din toate țările.

In cuvîntările lor, delegații

la conferință și-au exprimat 
îngrijorarea in legătură cu 
creșterea șomajului in rîndu- 
rile tineretului din Scoția.

intilnirea reprezentanților 

organizațiilor de tineret 

din Tunisia, Maroc și Algeria
TUNIS — La Tunis au luat 

sfîrșit lucrările întîlnirii repre
zentanților Organizațiilor de 
tineret din Tunisia, Maroc și 
Algeria. In comunicatul dat pu
blicității cu această ocazie, se 
spune că reprezentanții tinere
tului din cele trei țări africane 
au hotărît să pună bazele uni
ficării mișcării tineretului din 
Africa de nord. Un comitet for
mat din nouă membri se va În
truni la Tunis, între 15 și 16 
februarie, pentru a pregăti or
ganizarea unei conferințe a ti
neretului din Africa de nord.

încheierea Sesiunii Consiliului

ministerial al N. A. T. O.
PARIS 17 (Agerpres). — La 

Paris s-au încheiat lucrările 
Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. Miniștrii de externe, 
care au luat cuvîntul luni, au 
abordat problema relațiilor 
Est-Vest. Deși a recunoscut po
sibilitatea realizării unor noi 
pași pe calea spre coexistență 
pașnică, declarînd că „occi
dentul nu trebuie să scape 
prilejul de a studia toate po
sibilitățile în vederea încheie
rii de noi acorduri", Dean 
Rusk, secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., s-a 
menținut pe vechea linie rigi
dă a politicii N.A.T.O. și a 
cerut să fie continuată cursa 
înarmărilor. El a reluat planul 
american de creare a forței 
nucleare multilaterale atlan
tice.

Ministrul de externe fran
cez, Couve de Murville, a vor
bit în termeni foarte rezervați 
și cu mult scepticism despre 
eforturile depuse în direcția 
unei destinderi. Ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, 
Spaak, și-a exprimat regretul 
în legătură cu faptul că 
N.A.T.O. „nu depune eforturi 
suficiente în vederea tratati
velor cu Moscova".

Marți dimineață au fost 
dezbătute probleme militare, 
în cadrul cărora mai mulți 
vorbitori, pronunțîndu-se pen
tru continuarea cursei înar
mărilor, au reafirmat spiritul 
războiului rece. Din raportul 
dat publicității de Comitetul 
militar al N.A.T.O. reiese că 
cheltuielile militare ale 
N.A.T.O. au ajuns în anul 1963 
la 73 446 000 000 dolari față de 
71 360 000 000 în anul 1962.

Deși inițial s-a anunțat că 
Sesiunea va lua sfîrșit 
miercuri, ea s-a încheiat cu o 
zi mai devreme. Marți seara 
a fost dat publicității comuni
catul final în care este anun
țată linia generală a N.A.T.O., 
fără a se fi ajuns la vreo 
hotărîre concretă, ceea ce re
flectă neînțelegerile dintre 
participanți.

Situația
5

din Aden
— Situația din 
agravat tot mai 

mult în ultimele 
agenția M.E.N. 
scrie agenția, îi 
derii Partidului 
ciaiist și ai Congresului Sindi
catelor din Aden la torturi 
inumane. După cum se știe, 
ei au fost arestați în urma in
cidentului din 10 decembrie, 
de la aeroportul din Aden, 
cînd un necunoscut a aruncat 
o grenadă, provocînd rănirea 
mai multor persoane oficiale. 
Folosindu-se de acest incident, 
al cărui vinovat este încă ne
cunoscut, autoritățile colonia
liste, sub pretextul „măsurilor 
de securitate", operează ares
tări în masă în rîndul activiș
tilor progresiști din Aden. Li
derul Partidului Popular So
cialist din Aden, Basendva, 
care în prezent se află la 
Cairo, a declarat la 17 decem
brie că autoritățile se folosesc 
de incidentul de la aeroportul 
din Aden pentru a intensifica 
acțiunile menite să ducă la 
înăbușirea mișcării de elibe
rare națională din acest teri
toriu.

SANAA. — Potrivit știrilor din 
Sanaa, la granița dintre Yemen și 
protectoratul britanic Aden are loc 
o concentrare de trupe engleze. 
'Avioane militare engleze violează 
în mod repetat spațiul aerian al 
Republicii Yemen.

Luînd cuvîntul în fața corespon
denților de presă, ministrul aface
rilor externe al Republicii Yemen, 
Mustafa Yacud, a declarat că gu
vernul Yemenului va adresa Con
siliului de Securitate o notă de 
protest în legătură cu această si
tuație.

CAIRO.
Aden, s-a

zile, relatează 
Autoritățile, 

supun pe li- 
Popular So-

Printre alte lucrări Editura 
tehnică a tipărit în ultimele 
două săptămîni noi volume 
din domeniul matematicii. A 
apărut traducerea primului 
volum din lucrarea „Curs de 
calcul diferențial și integral" 
de G. M. Fichtenholt, lucrare 
de analiză matematică clasică. 
Pentru muncitorii din indus
trie, și în special pentru cei 
din industria constructoare de 
mașini, a apărut o lucrare in
titulată „Matematica pentru 
muncitori", cuprinzînd noțiuni 
elementare de aritmetică, al
gebră, trigonometrie, geome
trie plană și în spațiu. în a-

ceeași editură a fost tipărită 
lucrarea „Simetria" de T. Ro
man, accesibilă publicului 
larg, în care se tratează prin
cipalele rezultate ale teoriei 
simetriei, cu exemple din artă, 
știință și natură.

Și Editura științifică editea
ză lucrări de acest gen. In ul
timul timp a apărut „Istoria 
matematicii în antichitate" de 
E. Kolman, urmînd să apară, 
încă în această lună, „Isto
ria matematicii în evul me
diu" de A. L. Juskovici.

(Agerpres)

Judecata nebunilor, rulează 
la : Patria (9,30 î 12,15 ; 15 ; 18 ; 
21) ; Cavalerul Pardaillan, ru
lează la : Republica (9 ; 11 ; 13 ; 
15; 17 j 19 î 21), București (10 ; 
12; 14 ; 16 ; 18 j 20), Excelsior 
(10 ; 12 ; 14 i 16 ; 18 ; 20), Fero
viar (9 ; 11 ; 13 ; 15 j 17 î 19 ; 
21) ; Primul reportaj, rulează 
la : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15; 20,30), Festival (10; 12; 
Î5 ; 17 ; 19 ; 21), Grivița (10 ; 
12,15; 16; 18; 20), Agatha,
lasă-te de crime 1 rulează la : 
Capitol (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 
19,30 ; 21,30), Miorița (9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Melodia 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Fla

mura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Tudor, rulează Ia : Tineretului 
(9,45 13,15 ; 16,45 ; 20), Lumi
na (9 ; 12,15 ; 15,30 ; 19), Ciu
lești (9,30 ; 12,45 ; 16,45 ; 20),
Tomis (9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20),
Aurora (10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30). 
Ucigașul și lata, rulează la : 
Victoria (10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16,30 ; 18,30 ; 20,30), Buzești (16; 
18,15 ; 20,30) Modern (10 ; 12 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), Legea e lege, 
rulează la : Central (10 ; 12 ; 
14; 16; 18,15; 20,30), Valsul
nemuritor, rulează la : Union 
(15 ; 17 ; 19 ; 21), Micii visători 
— Mătura năzdrăvană — Pio-

nieria nr 6/1963, rulează la 
Doina (10) ; A dispărut o navă, 
rulează la : Doina (11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Capodoperele 
muzeului Pușkin — Ceramica 
neagră — O completare despre 
litoral — Tu ești de vină — 
Pionieria nr. 6/1963 — Cînd
copiii adorm, rulează la : Tim
puri Noi (10—21), Ultimul meu 
tango, rulează la: înfrățirea 
între popoare (13,45 ; 16 ; 18,15; 
20,30), Rosemarie, rulează la : 
Cultural (11; 15; 17; 19;
21). Trei zile după nemurire, 
rulează la : Dacia (9,30 ; 11 ; 13;
15 ; 17 ; 19 ; 21), Arta (15 ; 17 ;
19 ; 21), La vîrsta dragostei, ru
lează la : Crîngași (16 ; 18,15 ; 
20,30), Adesgo (15,30 ; 18;
20,15), Carmen de la Ronda, 
rulează Ia : Bucegi (10 ; 12,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), De la Apenini 
la Anzi, rulează la : Unirea (15;
17 ; 19 ; 21), Pompierul atomic, 
rulează la: Flacăra (14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30), Electra ru
lează Ia : Vitan (14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21). Elena din Troia, ru
lează Ia : Munca (14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45), Vară și fum, ru
lează la : Moșilor (15,30 ; 18,15;
20.30) , Mi-am cumpărat un 
tată, rulează la : Cosmos (16 ;
18 ; 20). Trei plus două, rulează
la: Viitorul (16; 18,15; 20,30). 
Mamelucul, rulează la : Colen- 
tina (14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), 
Ucigașul plătit, rulează la : 
Volga (10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;
18.30) , Clnd vine pisica, rulea
ză la : Floreasca (16 ; 18,15 ;
20.30) .

sud-vietnamezi

Cimpanzeul... șoser

Nașterea inimii... 
în eprubetă

Acțiuni 
ale patrioților

SAIGON. — Corespondentul 
agenției U.P.I. la Saigon, a- 
nunță că la 17 decembrie de
tașamente ale forțelor patrio
tice sud-vietnameze au pă
truns în capitala provinciei 
Xuyen, Camau, unde au ata
cat și au provocat pagube se
rioase forțelor militare guver
namentale concentrate în a- 
cest centru.

Același corespondent relatea
ză că în ultimele două zile, în 
delta fluviului Mekong, pa
trioții au lansat cîteva atacuri 
în urma cărora trupele guver
namentale au suferit mari 
pierderi în oameni.
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NORVEGIA — Recent a sosit în portul OSLO un vas cu mărfuri din Republica Sud-Africană. 
In timpul descărcării vasului, numeroși membri ai Grupului norvegian de acțiune împotriva 
discriminării rasiale au organizat în port o demonstrație, cerînd boicotarea mărfurilor din 

R.S.A. In fotografie: Aspect din timpul demonstrației.
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Pe o șosea din apropierea 
localității Lakeland (sta
tul Florida) polițiști din 

serviciul circulației au oprit 
luni un automobil care gonea 
cu o viteză de peste 100 km 
pe oră, la volanul căruia se 
afla un... cimpanzeu. Stăpînul 
maimuței, Robert Stova, care 
se afla alături de ea, a expli
cat polițiștilor că pedalele ac
celeratorului și frînei erau di
rijate de dînsul. Argumentul 
nu a împiedicat însă pe poli
țiști să-i dreseze un proces 
verbal pentru exces de viteză 
și să oblige cimpanzeul să ce
deze locul pe care-1 ocupa la 
volanul automobilului.

foarte cautate pentru a fi fo
losite în farmacie, precum și 
pentru încorporarea în diferi
te produse chimice, cosmetice 
și vopseli. Ele se folosesc pen
tru a fi adăugate unui număr 
mare de produse alimentare.

ROMA. — La Roma s-a în
chis Expoziția Cărții romînești 
în Italia, organizată în cadrul 
programului de schimburi cul
tural științifice și tehnice între 
Italia și R. P. Romînă.

Cu acest prilej, Giorgio Fino- 
altea, subsecretar de stat la 
Ministerul instrucțiunii publice 
a vorbit despre importanța ex
poziției, și a mulțumit pentru 
reușita ei organizare.

vor studia probleme privind in
struirea forjelor armate de us
cat, navale și aeriene. Vor a- 
vea loc, de asemenea, discuții 
în vederea strîngerii relațiilor 
militare între Irak și R.A.U.

ATENA. — După cum relatează 
corespondentul la Atena al agen
ției Associated Press, s-a anunțat 
că deținuții politici din închisoa
rea de pe insula Aegina au în
ceput luni o grevă a foamei de 
24 de ore.

cu intenția: S.U.A. de a trimite 
în Oceanul Indian nave apar- 
ținînd flotei a 7-a americane. 
„Generalul Taylor, a declarat 
Nehru, ne-a comunicat că a- 
ceastă problemă se 
stadiul discuțiilor și, 
înțeleg, ea nu a fost 
finitiv rezolvată de 
S.U.A.".

află în 
după cît 
încă de- 
guvernul

ze
10

la protestul comun al celor 
state vest-europene.

BERLIN — După cum anunță 
agenția A.D.N., în urma trata
tivelor care au avut loc între 
un reprezentant al guvernului 
R.D.G. și 
Senatului 
decembrie 
tal a fost 
comun 
permise locuitorilor Berlinului 
occidental în vederea vizitării 
rudelor lor din R.D.G. în 
timpul sărbătorilor de iarnă.

un împuternicit al 
Vest-berlinez, la 17 
în Berlinul occiden- 
semnat un protocol 

privind acordarea de

BAGDAD — O delegație mi
litară irakiană a plecat Ia Ca
iro într-o vizită de o săptămînă 
la invitația Comandamentului 
forțelor armate ale R.A.U. In ca
drul vizitei, scrie ziarul „AI Fajr 
Al Jadid", membrii delegației

RABAT. — Agenția Reuter 
relatează că la 16 decembrie 
trupele americane au evacuat 
ultimele două baze militare de 
pe teritoriul Marocului — baza 
aeriană de la Nouasseur din 
apropiere de Casablanca, și 
cea de la Kenitra, din apro
piere de Rabat. Evacuarea ba
zelor militare americane din 
Maroc s-a efectuat în baza u- 
nui acord intervenit între cele 
două țări încă în 1959.

DELHI. — Luînd cuvîntul 
în Consiliul statelor a Came
rei superioare a parlamentului 
indian, primul ministru Nehru 
a declarat că guvernul indian 
nu a fost consultat în legătură

LONDRA. — Potrivit relată
rilor agenției Associated Press, 
conferința miniștrilor în a că
ror competență intră transpor
turile navale din principalele 
țări vest-europene, Marea Bri- 
tanie, Belgia, Danemarca, 
Franța, R. F. Germană, Gre
cia, Italia, Olanda, Norvegia și 
Suedia, care și-a ținut lucră
rile la Londra, a hotărît la 16 
decembrie să prezinte un pro
test comun guvernului S.U.A. 
împotriva măsurilor discrimi
natorii întreprinse de Statele 
Unite în transporturile mari
time. Agenția France Presse 
adaugă că, în cursul zilei de 
17 decembrie, ambasadorul Ja
poniei la Londra va avea con
vorbiri cu ministrul britanic al 
transporturilor, care îi va pro
pune ca Japonia să se asocie-

WASHINGTON — La Washing
ton a fost semnată luni legea cu 
privire la suplimentarea cu 1,2 
miliarde dolari a bugetului pen
tru învățămîntul superior.

Președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a subliniat cu acest 
prilej că noua lege va satisface 
doai în parte necesitățile mereu 
crescînde în domeniul învățămîn
tului. El a chemat Congresul să 
acționeze în direcția adoptării al
tor programe 
pentru lichidarea 
lui, 
pentru adulți și 
calității învățămîntului 
instituțiile de învățămînt.

guvernamentale 
analfabetismu- 

dezvoltarea învățămîntului 
îmbunătățirea 

în toate
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MOSCOVA. — După cum anun
ță agenția TASS, statia centrală 
seismică „Moscova" a înregistrat 
luni la orele 16,52 (ora Moscovei) 
un cutremur de pămînt de intensi
tate medie. După prelucrarea da
telor stației seismice s-a stabilit 
că epicentrul cutremurului se 
în Marea Ionică. Cercetătorii 
stabilit, de asemenea, că la 
centru forța cutremurului a 
de peste 7 grade.

PE SCURT •

află 
au 

epi- 
fost
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Orientarea pinguinilor

n om de știință american 
a făcut o experiență in
teresantă cu pinguini. 

El a luat cîteva păsări din 
cuibul lor de pe țărmurile An- 
tarctidei și le-a pus în liber
tate în interiorul continentu
lui. Pinguinii s-au îndreptat 
imediat spre direcția țărmului 
și drumul pe care l-au urmat 
reprezenta o linie absolut 
dreaptă. Se consideră că pin
guinii se orientează după soa
re și după umbra lor.

Prima „fermă" submarină

O societate australiană a 
montat în insula Tasma
nia, aflată la sudul Aus

traliei, în localitatea Triabun- 
na, o „fermă submarină" în 
scopul exploatării unei regiuni 
submarine de cca. 400 km. p., 
unde cresc alge bogate în algi- 
nat de sodiu.

Firește, nu este vorba de a- 
dîncimi mari, deoarece cosi- 
toarea rotativă cu care va fi 
utilată nava „fermierilor" taie 
algele Ia... 1 metru adîncime.

Alginatul de sodiu — și în 
special derivatele sale — sînt

Profesorul italian Daniele 
Petrucci, cunoscut pen
tru realizarea unor ex

periențe privind fecundația 
artificială în eprubetă, a pre
zentat în cursul lucrărilor pri
mului congres de microcircu- 
lație (circulația capilarelor 
sanguine), care se ține în pre
zent la Neapole, un film în 
care se arată nașterea inimii 
umane în embrion.

Filmul reprezintă primele 
momente cînd, la cîteva zile 
după fecundația în eprubetă, 
inima începe să bată.

Profesorul Petrucci a indi
cat că această tehnică de fil
mare va putea avea o mare 
utilitate în precizarea diag
nosticului în bolile circulato
rii. El a arătat că studiul vie
ții în eprubetă, care a fost pri
vit cu scepticism în unele 
țări, va putea permite să se 
cultive virusuri în scopul fa
bricării de vaccinuri pentru a 
studia evoluția bolilor și efec
tuarea de cercetări, privind 
distrugerea celulelor canceri
gene.

Pentru clienții grăbiți

j-y n restaurant din Marea 
/ / Britanie a găsit modali- 

tatea de a satisface cli
enții grăbiți.' Aceștia nu mai 
așteaptă ospătarul. Fiecare 
masă este prevăzută cu un ca
dran avînd legătura cu bucă
tăria și purtînd numere cores
punzătoare felurilor de mânca
re disponibile. Clientul își 
compune menu-ul sub forma 
unui număr de telefon.
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