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întreprinderea de construcții 
metalice și prefabricate nr. 
7 București produce echipa
ment pentru uzine, stații 
electrice și linii de înaltă 
tensiune. în fotografie : la 
rampa de încărcare In va
goane a celulelor de 15 Kv.

Foto : AGERPRES
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■ tribuții însemnate la ana- s

Iliza activității asociațiilor. g 
făcînd totodată propuneri ■ 
nentru continua îmbuna- ■

I

A.S.

■
 iiîmbăta și du-1 
I minică la Cluj,

1 Timișoara, Tg. g 
j Mureș, Brașov, g 

Galați, Con
stanța, Petro-1 
șani și Suceava g 

s-au desfășurat conferințe
le și adunările de alegeri | 
ale U.A.S. și A.S. pe ■ 
centrele universitare. Con- ■ 
ferințele au analizat multi- ■ 
lateral, în lumina hotărî- g 
rilor plenarei comune a« 
C.C. al U.T.M. și a Consi- ■ 
liului U.A.S.R. din 22 oc
tombrie a.c., activitatea a- g 
sociațiilor studenților din g 
centrele universitare amin ■ 
tite. Numeroși participanți g 
Ia discuții din rîndul dele- | 
gaților și invitaților la con- ■ 
ferințe — studenți, cadre jj 
didactice, activiști — au a- | 
dus, prin cuvîntul lor, con- ® 
tribuții însemnate Ia ana- q

continua îmbuna- ■ 
i în rîndul I
. u a crește B 
ațiilor stu- h 

Idenților, prin intervenții | 
oportune, eficiente, în or- B 
ganizarea vieții studențești. ■ 

Contribuția asociațiilor B 
Ia stimularea preocupărilor B 
studenților pentru o pregă- 
tire științifică și profesio- B 
nală de înaltă ținută uni -1 
versitară: inițiativele cele 
mai valoroase, metodele g 
cele mai bune folosite pen- | 
tru a-i ajuta pe studenți" 
să-și formeze trainice de- g 
prinderi de studiu, pentru g 
a desfășura o muncă per
sonală susținută ; — au g
constituit principalele ca- g 
pitole ale rapoartelor pre- ■ 
zentate, antrenînd un nu-1 
măr mare de vorbitori g 
care au analizat cu compe
tență diferitele aspecte ale g 
acestora și au făcut propu- g 
neri judicioase pentru pro- 1 
gramele de activitate adop- g 

încer- g 
care de sinteză a numeroa- ■ 
selor și rodnicilor probleme g 
discutate în conferințe g 
(realizată de redactori și“ 
corespondenții noștri regio-S 

li care au participat lag 
conferințe) o publicăm ÎN® 

B PAGINA A III-A A ZIA-■ g RULUI NOSTRU. |

pentru 
tățire a muncii î 
studenților, pentru a crește 
prestigiul asociațiilor stu-
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CU PLANUL ANUAL
ÎNDEPLINIT

CONSTANȚA (de la corespondentul nostru).
Pînă acum au raportat îndeplinirea planului 

anual de producție 20 de întreprinderi economice 
din regiunea Dobrogea. Ultima dintre ele este 
întreprinderea mecanica de utilaje din Medgidia 
care, ieri, a raportat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1964.

★

Muncitorii din industria sticlei și ceramicii fine 
au îndeplinit planul anual aî producției globale 
cu 15 zile înainte de termen.

Drept rezultat al introducerii tehnicii noi în 
anul acesta, 56 la sută din producția de sticlă se 
realizează în instalații automatizate. De aseme
nea, aproape jumătate din întreaga producție de 
porțelan și trei sferturi din cea de faianță au fost 
de calitatea I.

★

Colectivele unităților din chimia organică apar- 
ținînd Ministerului Industriei Petrolului și Chi-

miei au îndeplinit planul anual la producția glo
bală cu 16 zde înainte de termen.

Lucrătorii din uzinele și fabricile acestei ra
muri au adus o contribuție deosebită la lărgirea 
gamei de sortimente pentru numeroase sectoare 
industriale, precum și pentru sectorul bunurilor 
de larg consum. Au fost realizați noi coloranți 
pentru piele, bumbac și fibre sintetice, pigmenți 
pentru lacuri și vopsele, noi tipuri de anvelope.

★
Industria de pielărie, încălțăminte și cauciuc a 

îndeplinit planu? producției globale la 16 decem
brie. în dorința de a asigura mărfuri care să co
respundă exigențelor sporite ale cumpărătorilor, 
colectivele de muncă ale întreprinderilor din 
acest sector au extins noi metode de tăbăcire, 
coloranți mai rezistenți și materiale auxiliare cu 
caracteristici superioare.

(Agerpres)
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Pledoarie pentru agrotehnica
diferențiată a porumbului

i n colectiviș-
IflEr *** din

* UM Măceșu
I regiunea

ÎMI obțineau de pe
I întreaga suprafață

cultivată cu po
rumb, o producție ce depășea
3 000 kg de boabe la hectar.
Era pentru prima dată cînd se 
trecea această graniță. Com
parativ cu anul imediat poste
rior creșterea era de aproape 
1100 kg la hectar. Lucrurile 
nu s-au oprit aici. In 1962 
producția urca la.................
hectar, pentru ca 
atingă 4 274 kg...

G.A.C. Măceșu 
situată pe a 
Dunării și, la fel ca la unită
țile agricole din comunele 
Goicea Mare, Măceșu de Jos, 
Horezu-Poenari, Grecești și 
Gîngiova, cu care se înveci
nează, terenurile sale cuprind 
soluri fertile, favorabile dez
voltării producției de cereale. 
Cantitatea de precipitații ce 
udă aceste întinderi este a- 
prorimativ egală: 450 mm 
anual; celelalte elemente de 
climă și sol sînt identice. Ase
mănarea se oprește însă aici, 
fiindcă în domeniul produc
ției de porumb realizată la 
hectar, colectiviștii din Măce
șu de Sus și-au întrecut cu 
mult vecinii. In 1960 ei reali
zează la hectar cu 850 kg 
boabe mai mult decît me
dia obținută de gospodării
le învecinate, în 1962 diferen
ța de producție este de 1 361 
kg, iar in 1964 de 908 kg. In 
cinci ani, de pe un hectar de 
teren cultivat cu porumb la 
Măceșu de Sus, se obțin cu
4 033 kg mai mult decît media 
producției realizată pe tere-

comuna 
de Sus,
Oltenia,

3 823 kg la 
în 1964 să

de Sus este 
doua terasă a

Sava Ivanov — controlor 
de calitate și tânărul strungar 
Ion Ardeleana, de la Uzina 
de strunguri din Arad, exe
cutând proba de lucru la 
unul dintre ultimele strunguri 

ieșite de la montaj

Foto: I, CUCU

nuri asemănătoare în unită
țile învecinate. De unde pro
vin aceste diferențe ? Care 
sînt acei factori „miraculoși" 
ce au permis celor din Măceșu 
de Sus ca în ultimii cinci ani, 
indiferent de condițiile clima
tice, să recolteze producții 
care au depășit constant 3 000 
de kg la hectar ?

situația. Producțiile depindeau 
aproape nemijlocit de capri
ciile climei.

Fără îndoială, se făcuseră 
pași înainte în aplicarea agro
tehnicii acestei culturi. Ara
tul, semănatul și o parte din 
lucrările de întreținere se 
efectuau mecanizat. Producția 
înregistrase chiar oarecari 
creșteri. Lipsea totuși ceva,

experimentale Șimnic, pe care 
am semănat 46 de soiuri și 
Hibrizi dubli. La fiecare bri
gadă am organizat un lot de
monstrativ — de fapt tot un 
fel de cîmp experimental. Nu 
puteam face singur toate lu
crările. împreună cu preșe
dintele, tov. Ion Tranculescu, 
am ales cîțiva oameni pri- 
cepuți, cu experiență, la care

O interesantă experiență a colectiviștilor din 
comuna Măceșu de Sus, regiunea Oltenia, care 
îndeamnă la cunoașterea temeinică a condițiilor 

locale de climă și sol

timp de 4 ani. Fiecare conclu
zie obținută pe cîmpurile ex
perimentale a fost aplicată a- 
nul următor în producția mare. 
Cercetările ne-au determinat, 
nu odată, să ne abatem de la 
recomandările generale. Nu 
era o infirmare a acestora, ci 
o aplicare a lor la condițiile 
noastre de climă și sol. Să ur
mărim cîteva din metodele 
folosite de noi, care au asigu
rat realizarea unor producții 
de la an la an mai mari.

Ogorul de vară — 
un rezervor de apă

Inginerul Emil Alexandru 
povestește...

..Cir.d am venit în Măceșu, 
în 1959. colectiviștii stringeau 
tocmai recolta de porumb. Și 
de data asta anul fusese sece
tos. Se obținuse la hectar doar 
ceva peste 1 900 kg. ..După cum 
e timpul, spuneau colectiviștiL 
Plouă mai mult, culegem mai 
mult Sînt ploi mai puține, și 
recolta-i mai * . Asta era

care apoi s-a dovedit esențial. 
Se cunoșteau foarte puțin ca
racteristicile de climă, de sol 
și ale soiurilor folosite. Regu
lile agrotehnice se aplicau în 
mod mecanic. Era necesar un 
studiu amănunțit al cîtorva 
factori care influențează în- 
tr-o măsură deosebită produc
ția. Chiar din primul an am 
creat un cimp experimental 
de 10 hectare, devenit apoi 
punct de sprijin al stațiunii

s-au adăugat mai mulți tineri 
recomandați de comitetul 
U.T.M. Ca obiective ne-am 
propus inițial să stabilim re
zistența diferitelor soiuri la 
frigul de primăvară, la boli și 
dăunători, la secetă ; cum 
reacționează la îngrășăminteie 
organice și chimice aplicate 
vara, toamna și primăvara: 
densitatea la semănat pentru 
fiecare soi și hibrid în parte 
etc. Cercetările au continuat

Porumbul este o plantă cu 
rădăcini multe. Cea mai mare 
parte se formează la adînci- 
mea de 30—40 de cm. Terenul 
trebuie, deci, foarte bine pre
gătit pînă la această adînci- 
me. Dacă toamna și primăva
ra găsește terenul afinat cît 
mai adine, orice ploaie, cit de 
mica, ca și apa din zăpadă 
pătrunde și se înmagazinează 
cu ușurință în soL Este moti
vul pentru care efectuăm ară
turi de vară la o adîncime de 
30—32 cm în agregat cu grapa 
stelată. Din doi in doi ani. sau

V BABAC
(Continuare în pag. a Il-a)

Cursuri 
pentru 

navigatori
CONSTANȚA (de la cores

pondentul nostru)
In cadrul școlii de calificare 

a D.R.N.C. a început zilele a- 
cestea cursurile de pregătire a 
celei de a 6-a serii de navi
gatori. Peste 50 de tineri ne
calificați veniți de la navele 
portuare din secția căi navi
gabile și din orașul Constanța, 
se vor pregăti timp de 6 luni 
pentru a putea face față ce
rințelor navigației și mai ales 
tehnicii avansate a moderne
lor noastre nave comerciale. 
Anul acesta au fost calificați 
un număr de 80 de marinari 
și 40 de motoriști care la ora 
actuală îndeplinesc cu succes 
funcțiile pentru care au fost 
pregătiți.

Expoziție 

studențească
La Casa de cultură a studenții 

lor din Cluj, a fost deschisă de 
curînd, expoziția ,,Realizări obți
nute în institutele de învățamînt 
superior din Cluj în anii Repu
blicii". Organizată din inițiativa 
Consiliului U.A.S. din centrul u- 
niversitar, această expoziție pre
zintă prin grafice comparative și 
fotomontaje aspecte din cele mai 
diverse domenii de activitate ale 
studenților clujeni. Sînt expuse și 
aparate tehnice realizate în cercu
rile științifice ale studenților de 
la Institutul politehnic, soiuri noi 
de fructe și plante obținute de 
studenții agronomi, afișe care a- 
nunță susținerea unor spectacole 
și concerte pe scenele teatrelor 
din Cluj și din țară de către stu
denții Conservatorului „Gh. Di
ma", cupe și fanioane sportive 
etc. Expoziția este vizitată de nu
meroși studenți.

EUGEN 
MARINESCU 

student

Răspunsul președintelui
Consiliului de Miniștri nl R.P. Romîne

la mesajul premierului
Consiliului de Stat al R. P. Chineze
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, 

Ion Gheorghe Maurer, a trimis următorul răspuns la mesajul premie
rului Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Citi E n-lai, 
adresat șefilor de guverne ale țărilor lumii:

Tovarășului CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Pekin
Am onoarea a confirma primirea mesajului dv. din 17 octombrie 

1964. împreună cu declarația guvernului Republicii Populare Chineze, 
privind prima experiență cu bomba atomică și poziția guvernului Re
publicii Populare Chineze față de problema armelor nucleare.

Guvernul Republicii Populare Romîne manifestă înțelegere pentru 
cele exprimate de guvernul Republicii Populare Chineze, care, aflat 
în fața intensificării cursei înarmărilor de către cercurile imperialiste 
agresive aparținind blocurilor militare, a creșterii continue a forței 
nucleare și a pericolului războiului nuclear, nu a putut rămîne indi
ferent și a fost nevoit să treacă la experimentarea propriei sate bombe 
atomice. Efectuind experiența cu arma nucleară, Republica Populară 
Chineză a intrat in rîndul puterilor nucleare.

Gcver.-:! Republicii Populare Romîne relevă cu deosebită satisfac
ție poziția guvernului chinez, care se pronunță pentru interzicerea 
ff wmB și distrugerea totală a armelor nucleare și reține declarația 
solemni cuprinsă în scrisoare că niciodată și în nici o situație China 
nu va folosi prima arma nucleară.

Guveraul romin împărtășește părerea exprimată în mesajul dv. că 
premtimpmarea războiului nuctear și distrugerea armelor nucleare 
sînt dorințe comune ale tuturor statelor și popoarelor iubitoare de 
pace și că trebuie depuse în continuare toate eforturile pentru a se 
ajunge h interzicerea și distrugerea armelor nucleare.

Pornind de ia răspunderea care revine tuturor statelor pentru apă
rarea păcii, Republica Populară Romînă militează cu fermitate pen
tru realizarea dezarmării generale și totale, pentru destinderea încor- 
cirJ intanaționaie, pentru menținerea și consolidarea unui climat de 
pace lume. Consiaerăm că pe această cale trebuie înaintat cu răb- 
iar? verset^rexițâ. arioptindu-se orice masuri de natură să ducă la 
tafeRuraam peneohrhn izbucnirii unui război termonuclear.

Cuvermd Republicii Populare Romîne, exprimînd năzuințele po- 
pondbi aomflu pentru pace, privește favorabil convocarea unei con- 
irr—’.c î șefilor tuturor statelor lumii pentru discutarea problemei 
interzicem generale și distragerii totale a armelor nucleare, care în 
prxnaeteă ar avea ca obiectiv realizarea unui acord privind inter
zicerea folosirii armelor nucleare.

Cc înalte considerați uni,

metalice

Ee si:

btne renit, .

âe

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

In exploatările aparținînd Trus
tului minier Baia Mare armarea 
galeriilor de mină se face după 
procedee moderne. Pentru execu
tarea lucrărilor de susținere reali
zate în acest an, de pildă, s-au fo
losit de aproape trei ori mai multe 
armături metalice, cu peste 86 000 
bucăți mai mulți bolțari, precum și 
numeroși alți înlocuitori ai lemnu
lui, comparativ cu anul 1963, în 
acest fel, s-au economisit peste 
2 500 m c de material lemnos.

(Agerpres)

Extinderea armărilor

PREGĂTIRI PENTRU REVELION
Metode moderne 

de lucru

Bun venit, 1965 ! Tinerii din 
Capitală sînt gata să te întâm
pine...

Cum vei fi sărbătorit ? Să 
anticipăm.

Frumoasa sală de dans a 
Casei de cultură a tineretului 
din raionul 16 Februarie, a 
îmbrăcat policromia neîntre
cutelor noastre costume popu
lare. Folclorul și-a dat întâl
nire aici, cu tinerii din raion, 
conducîndu-i într-o ingenioasă 
călătorie „Cu cintecul și dan
sul pe meleagurile țării". Har
ta patriei noastre, mărginită 
de minunate covoare oltenești, 
bănățene, maramureșene, lu
minată sugestiv, este fundalul 
pe care artiștii amatori ai ca
sei de cultură evoluează. Lau- 
reații celui de al VII-lea con-

curs, dansator:’, casei de 
tură, susțin an odei 
citai.

Deodată luminile
Se face liniate. Bătăile pen 
lei capătă o rezonanță deosebi
tă. Este ora 12.

— Fii bine venit An Nou! 
Hora ta in care sînt prinși 
peste 400 de tineri fruntași in 
muncă din întreprinderile ra
ionului se întinde acum pe as
faltul din fața casei de cul
tură.

Te va intâmpiria cu veselia 
caracteristică și tinerețea ra
ionului 1 Mai. Grupul școlar 
Galvani-Tei este împodobit cu 
ghirlande, serpentine, lampi
oane. Concursuri fulger, jocuri 
distractive, cîntece și veselie.

Anders
Suge

REȚE- car*. 
Casa de cultură a 
colce Balcescu, 
programul lui or 
zitorilor și poeților adus tme- 
reții. ..Poște rereiiosxlm* ip 
va oferi prilejul să cunoști 
destinatarii scrisorii, 
tași in producție. p 
revelion. Scrisorile 
despre rezultatele obținute de 
ei in muncă, în întrecere. U- 
rările „Plugușorului“, progra
mul pregătit de artiști ama- V. GBIGORESCV

ere $i 
lucru.

setiJxîz.. U iacÂinrea lui
6ere* In $i la tratau
•gwicr

s ce intr......
alte sartooe -odeme ce
□nvtre care curea tarea rar

(Agerpre,)

prilejul
Creangă* la casele de cultură, 
cluburile, căminele culturale, 
bibliotecile și cercurile literare 
din regiunea Ploiești au conti
nuat miercuri să aibă loc nu
meroase manifestări cultural- 
artistice. La Casa de cultură 
din Sinaia a fost organizat un 
concurs literar cu tema „A- 
mintiri din operele lui Crean
gă*, la care au participat nu
meroși oameni ai muncii a- 
flați la odihnă. Membrii cer
cului literar „I. L. Caragiale“ 
din Ploiești au audiat expu
nerea „Contribuție la biografia 
lui Ion Creangă", iar în ca
drul unor biblioteci raionale 
și comunale au fost vernisate 
expoziții și s-au deschis stan
duri cu cărți ale marelui scrii
tor.

★

Peste 2 000 formații de tea
tru, cor, brigăzi artistice de agi-

tație, recitatori și cititori artistici 
de la căminele culturale, case de 
cultură, cluburi ale sindicatelor 
și cooperative meșteșugărești din 
regiunile Bacău, participă în a- 
ceste zile I’a festivalul artistic 
„Ion Creangă", cu prilejul come
morării a 75 de ani de la moar
tea scriitorului. Căminul cultural 
din Bicaz a pregătit în acest 
scop un montaj literar muzical 
„Amintiri din copilărie", echipa 
de teatru a casei orășenești de 
cultură Slănic a pus în scenă 
piesa „Ochiul babei", dramati
zare după povestirea „Soacra cu 
trei nurori" de Ion Creangă, bri
gada artistică de agitație din co
muna Borlești — Buhuși a pre
zentat, de asemenea, un text cu 
personaje inspirate din opera 
scriitoruFui moldovean.

(Agerpres)
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In secția cazangerie a Uzinei 
„Independența" din Sibiu 
cusăturile inelare ale virole- 
lor se execută cu o instala
ție modernă de sudare 

automată

lucrările ședinței plenare

a Consiliului Superior al Agriculturii

Miercuri au continuat lu
crările ședinței plenare a Con
siliului Superior al Agricultu
rii. In cursul dimineții au avut 
loc dezbateri în secțiile de 
specialitate ale Consiliului în 
legătură cu rapoartele pre
zentate în prima zi a plenarei. 
Vorbitorii — membrii ai Con
siliului Superior al Agricultu
rii, ai consiliilor agricole re
gionale și raionale, specialiști 
din unitățile agricole socialis
te, din institutele de cercetări 
și de învățămînt agricol supe
rior — au analizat felul cum 
s-a desfășurat munca în 
cursul acestui an în diferite 
sectoare ale agriculturii, în- 
fățișînd rezultatele obținute.

Au fost făcute numeroase 
propuneri cu privire la măsu
rile ce trebuie luate în anul 
1965 pentru realizarea cu suc
ces a sarcinilor de mărire a 
producției agricole, vegetale și 
animale, pentru consolidarea 
economico-organizatorică a u- 
nităților agricole socialiste, 

■ perfecționarea metodelor de 
muncă ale Consiliilor agricole 
și conducerilor gospodăriilor 
de stat, S.M.T. și ale gospodă
riilor colective.

După-amiază, dezbaterile au 
avut loc în ședință plenară.

La ședință au luat parte to
varășii Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mi-

hai Daiea, secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
Gh. Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

La discuțiile purtate în sec
țiile de specialitate și în ple
nară au luat cuvîntul peste o 
sută de specialiști din diferite 
sectoare de producție agricolă.

In cadrul discuțiilor din șe
dința plenară a vorbit tova
rășul Gh. Gaston Marin, vice
președinte 
Miniștri.

Lucrările
Consiliului
culturii continuă.

al Consiliului de

ședinței plenare a 
Superior al Agri-

(Agerpres)

20 de ani de la apariția

ziarului

• Incepînd de astăzi, timp de 4 
zile, patinoarul artiiicial din Sofia 
va găzdui cea de a 3-a ediție a 
competiției internaționale de ho
chei pe gheață „Cupa Dunării" la 
care participă reprezentativele ora
șelor București, Budapesta, Bel
grad și Sofia. Cele două ediții pre
cedente ale competiției au fost 
cîștigate de hocheiștii romîni. In 
primul meci, vineri 18 decembrie, 
echipa Bacureștiului va juca în 
compania echipei orașului Buda
pesta.

NELU DOBKE — elev, 
Școala generală de 8 ani Me- 
rei — Buzău. Acțiunile orga
nizate pentru elevii din clasa 
a VIII-a în vederea alegerii 
profesiunii ni s-au părut in
teresante, mai cu seamă 
„ora de dirigenție'. In curînd 
veți petrece zile plăcute de 
vacanță. Scrieți-ne despre ce
le mai interesante acțiuni la 
care ați participat, de cine au 
fost organizate, ce v-a plăcut 
mai mult. Așteptăm aseme
nea materiale în perioada va
canței.

In orașul Ploiești cinema
tograful cu ecran panoramic 
(„Ploiești") a fost dat în fo
losință Ia 1 mai 1963. Dorim 
să trimiteți ziarului și mate
riale cu aspecte din activita
tea studenților din cadrul In
stitutului politehnic Iași.

PAVEL VASILE, str. Dri- 
stor nr. 105, raionul Tudor 
Vladimirescu — Loco, PUIU 
MARIA, str Republicii nr. 19, 
Fălticeni, CONSTANTINES- 
CU DOINA, Școala medie 
„Gh. Șincai“ Bneurești.

Ziarul „Munca“, organ al 
Consiliului Central al Sindi
catelor, împlinește 20 de ani 
de apariție. Iubit și prețuit de 
cititori, ziarul și-a adus și-și 
aduce contribuția la antrena
rea maselor de oameni ai 
muncii în lupta dusă, sub 
conducerea partidului, pentru 
dezvoltarea economiei socia
liste și ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

„Munca** dă un ajutor în
semnat organizațiilor sindica
le în activitatea ce o desfă
șoară, oglindește în paginile 
sale nesecata inițiativă crea
toare a oamenilor muncii — 
uriașă forță a mersului nostru 
înainte. Ziarul contribuie la 
mobilizarea unor mase mereu 
mai largi în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea o- 
biectivelor planului de stat,

pentru creșterea continuă a 
productivității muncii, îmbu
nătățirea calității și reducerea 
prețului de cost al produselor, 
pentru descoperirea și valori
ficarea rezervelor existente în 
întreprinderi. •

„Munca" a militat și mili
tează pentru educarea mase
lor muncitoare în spiritul unei 
atitudini comuniste față de 
muncă și avutul obștesc. în 
spiritul patriotismului și al 
internaționalismului socialist.

Cu prilejul aniversării a 
două decenii de apariție, co
lectivul redacțional al „Scîn- 
teii tineretului" transmite co
lectivului redacțional al zia
rului „Munca" un cald salut 
tovărășesc și-i urează să ob
țină noi succese în activita
tea sa.

CIOCAN EUGEN — Școa
la medie nr. 1 Brașov, PA- 
RAVĂȚ DAN — Școala me
die Gura Humorului, CRIS- 
TEA IOANA — Școala medie 
□r. 3 Galați.

în scrisorile trimise redac
ției solicitați amănunte în le
gătură cu examenele de ad
mitere care trebuie susținute 
la facultățile și secțiile exis
tente in cadrul Institutului de 
medicină și farmacie. Aseme
nea institute există in orașele 
București, Cluj. Tg. Mureș, 
Timișoara și Iași.

Obiectele pentru examenele 
de admitere depind de facul
tatea la care doriți sâ vă ic* 
scrieți. La Facultatea ce me
dicină, secțiile medicină ge
nerală și pediatrie, se da i 
probe la anatomia și fiziolo
gia omului (scris și oral), chi
mia organică (scris și oral), 
fizică (electricitate, structura 
atomului — scris), biologie 
generală — (scris).

La Facultatea de stomato
logie și de medicină, secția 
stomatologie, se dau probe la 
anatomia și fiziologia omului 
— (scris și oral), biologie gene
rală — (scris și oral), fizică 
(mecanică, electricitate) — 
scris, iar la Facultățile și sec
țiile de farmacie, la admitere 
se dau examene la chimie 
(scris și oral), botanică (scris 
și oral), fizică (căldură, struc
tura atomului — scris).

în cursul dimineții de 
miercuri, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Gh. Gaston Marin, a 
primit la Consiliul de Miniș
tri pe Ernest T. Handley și 
Elton Eaton, membri ai dele
gației companiei americane 
„Firestone Tire and Rubber 
Co' din Akron (S.U.A.) cu 
care a avut o convorbire.

Au participat Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, Horațiu 
Iancu, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei, 
și Ion Cîmpeanu, secretar ge
neral al Ministerului Comer
țului Exterior.

în seara aceleiași zile, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri, Gh. Gaston Marin, a 
oferit o masă 
gației.

Echipa femini- 
fF nă de handbal 

Rapid București, 
fa întărită cu cîteva 

Vk îucâloare (ie la 
alte cluburi 

pA bucureștene. va 
l evolua astăzi la 

Berlin la un tur
neu fulger alături de două echipe 
din R. D. Germană și o selecționa
tă iugoslavă. In continuarea tur
neului pe care-1 întreprind în R.D. 
Germană handbalistele bucureștene 
vor juca la Rostok (19 decem
brie) și Magdeburg (21 decembrie). Casa de cultură orășenească din Vascău, raionul Beiuș, dispune de o sală 

de spectacole cca 300 locuri, cinematograf, bibliotecă cu 10 000 volume și 
diverse echipe artistice

în Editura politică
a apărut

CURS POLITIC U.T.M. 
în ajutorul celor care stu
diază in învățămîntul po

litic U.T.M. de la sate
416 p. 6,50 lei

CIUPERCA MARIA — co
muna Colțea, raionul Făurei.

Cadrele didactice care ur
mează cursurile fără frec
vență ale unei facultăți bene
ficiază de concedii de studii 
plătite pentru sesiunile de 
examene care nu coincid cu 
vacanțele școlare.

MIHALAȘCU ION — Com
plexul studențesc Bl. F. 1 Iași.

Cinematografe cu ecran 
panoramic există în orașele 
București, Ploiești, Cluj, 
Constanța.

Ploiești,

MATEI FLOREA — ȘeoxLi 
profrtională mecanici agri
coli Teiu. raieaul Costețti. 
OLGA IONESCV — elevi — 
Bicaz. regiunea Bacău. DIMA 
IOANA, str. M. Kogălnicea- 
nu nr. 5 Drăgășani, regiunea 
Argeș, CIONT AȘ GI1LOR- 
GHE — Școal3 profesională 
de ucenici Cimpia T urzii.

Nu este suficient să spu
neți că în clasa dv. sint 
mulți elevi care au obținui 
note mari, că pentru ajutora
rea elevilor slabi la învățătu
ră organizația U.T.M. a luat 
măsuri. Trebuia să susțineți 
cu fapte afirmațiile, sâ vor
biți despre măsurile luate, 
metodele folosite în organi
zarea și urmărirea studiului 
individual ; cum se pregătesc 
fruntașii clasei, cum se popu
larizează experiența lor. Aș
teptăm să ne scrieți în conti
nuare atît despre problema 
învățăturii, cît și despre alte 
acțiuni interesante ce se or
ganizează în perioada vacan
tei.

Ia 
al

★
amiază, noul
R. D. Vietnam

în cinstea dele-

ar tea e un mic 
memorial al scrii-

rei. Kz

9 Echipele selecționate de box 
(amatori) ale R. F. Germane și An
gliei s-au întîlnit în două meciuri 
desfășurate la Bonn și Hanovrx 
In ambele partide victoria a reve
nit boxerilor gazdă cu scorul de 
12—8 și 14—6.

Acțiune de vaccinare 
antigripală

între 20 decembrie a.c. și 15’ 
ianuarie 1965 se va desfășu
ra în întreaga țară o acțiune 
de vaccinare antigripală la 
toate persoanele între 16 și 55 
de ani din întreprinderi, de 
pe șantiere, transporturi în 
care procesul de muncă im
plică variații mari de tempe
ratură sau expuneri la frig.

(Urmare din pag. I)

din patru în patru ani, arătu
ra de vară s-a făcut cu scor
monitorul, ușurînd astfel pă
trunderea rădăcinilor în pro
funzime. Terenurile pe care 
arătura de vară s-a făcut cu 
scormonitorul au dat cu 600— 
900 kg porumb la hectar mai 
mult. Colectiviștii din gospo
dăriile învecinate au rămas 
adesea surprinși de faptul că 
vara, în timp ce ei de-abia 
începeau efectuarea arături
lor, la noi această lucrare se 
făcea pe ultimele suprafețe. 
Graba noastră în executarea 
arăturilor are un profund te
mei economic. Pe terenurile 
arate către sfîrșitul lunii au
gust producția la hectar este 
cu 500 kg mai mică. Noi exe
cutăm arăturile din vară con
comitent cu recoltatul păioa- 
selor ; în nici un caz nu se de
pășește data de 5—6 august 
cînd de la o decadă la alta 
producția se diminuiază cu 
aproape 100 de kg. Efectuarea 
la timp a arăturii asigură 
menținerea apei în sol, iar lu
crarea în continuare a terenu
lui cu polidiscul distruge bu
ruienile care, amestecate cu 
pftmîntul, sporesc cantitatea 
de substanță organică din sol.

Așadar, iată un prim factor 
care în ultimii ani a influen
țat realizarea unor producții 
ridicate de porumb la hectar.

lului. Noutatea intervenită în 
ultimii ani, pe baza cercetări
lor din cîmpurile experimen
tale, este că acum Ia arătura 
de vară mai întîi se încorpo
rează gunoiul de grajd nefer
mentat sau mai puțin fermen
tat, Iar la arătura de toamnă 
se administrează numai gunoi 
fermentat. Pe terenurile neîn
grășate vara și toamna, ferti
lizarea de primăvară dă spo
ruri de producție numai dacă 
se face cu mraniță.

îngrășămintele organice sînt, 
totuși, limitate. Cantitățile de 
care dispunem anual nu ajung 
pentru întreaga suprafață cul
tivată cu porumb. Și în fața 
noastră a stat controversa: 
doze mari pe suprafețe mici 
pentru a obține producții 
foarte ridicate la hectar (dar 
numai pe aceste suprafețe re- 
strînse), sau doze mici pe su
prafețe foarte întinse ? Pe 
baza experienței am ales cea 
de a treia alternativă — doze 
moderate — care, în condițiile 
noastre, s-a dovedit mai eco
nomică.

La sase, sau la opt grade?

Doze mici, sau doze mari?

în comuna noastră se folo
sea și înainte gunoiul de grajd 
pentru sporirea fertilității so-

Obișnuit, însămînțarea po
rumbului se face în momentul 
cînd temperatura în sol este 
de 8 grade. In ultimii ani noi 
ne-am abătut de la această 
regulă. Semănatul l-a’hi în-

Miercuri 
ambasador 
la București, Hoang Tu. a de
pus o coroană de flori Ia Mo
numentul Eroilor Patriei.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Ministerului For
țelor Arma'.e si Sfatului popu
lar al Capi

• Continulndu-șl turneul In R.P. 
Ungară, echipa cehoslovacă de ho
chei pe gheafă Z.K.L. Bmo a în
tîlnit la Budapesta formația Ui- 
pest Dozsa. ~ 
Învingători 
(2—0; 6—1;

NOTE DE LECTOR
Oaspeții au termii 
cu scorul de 
5—0).

afîrșit campionatul o-9 A luat 
rașului București de haltere pe 
chipe. Primul loc In cadrul 
goriei A a fost ocupai 
Steaua, cu 8 puncte, 
dine de Dinama 
tea ori a B

I. PELTZ ION GRECEAi

CUM l-AM CUNOSCUT" „LA PORȚILE

să apară
Pas» Agata Grigo- 
rra. C. Baltazar) 
citîl9 cu interes, 

un interes deo- 
pentrz istoria literară 

publicul larg atunci 
teaad iapte autentice, 
de vedere noi. O ast- 

carte de memorii sem-

nală de Fany Rebreanu, soția 
marelui prozator ardelean, a 
găsit la istoricul și criticul li
terar G. Călinescu un ecou pe 
care alte însemnări de același 
iei nu l-au avut

„Cum i-am cunoscut" reține 
atenția pentru că însumează 
numeroase nume de prim or
din ale istoriei noastre litera
re : Coșbue, -Slavici, Rebreanu. 
Bacovia, Camil Petrescu, N. D. 
Cocea, Duiliu Zamfirescu, 
Macedonski etc. Amintirile a- 
utorului nu sînt furnizate, în 
general, de relații statornice 
cu cei portretizați ci de întîl- 
niri sau relații întîmplătoare. 
Din această cauză unele meda
lioane (Slavici, Coșbuc, Re
breanu, Bacovia) nu au consis
tența cerută de valoarea 
meiul rememorat, 
relatează situații 
nificații de mult 
amintirile sale sînt
rat relevante. Așa sînt capito
lele închinate lui Al. Mace
donski sau reconstituirea at
mosferei de la vechea Capșa 
bucureșteană, portretul Iui 
Barbu Lăzăreanu, cercetător 
literar de mult uitat. Un re
ușit portret este făcut scrii
torului I. A. Bassarabescu, u- 
moristul timid și distrat. In 
ansamblu, simți însă o întrea
gă epocă literară cu figurile ei 
caracteristice, chiar dacă epi
sodice ; mai ales lumea cercu
rilor socialist-literare de la 
noi, existente în anii de după 
primul război mondial. Pentru 
acei care admiră sau cultiva 
pe unul din scriitorii sumaru
lui, paginile scrise de I. Peltz 
aduc adesea date noi.

M. UNG HE ANU

nu- 
Cînd însă 
ori sem- 
cunoscute 

cu adevă-

Pe scena Teatrului de stat Brăila „Femeia îndărătnică"
Foto : D. FLOREA

pentru agrotehnica diferențiată a porumbului
ceput cînd temperatura me
die în sol era de 6 grade și 
timpul mergea spre încălzire. 
Insămînțăm mai întîi supra
fețele cu expoziție sudică, cu 
structură bună și textură lu- 
to-nisipoasă. Semănatul s-a 
făcut mai timpuriu, plantele 
și-au dezvoltat foarte bine 
atît sistemul radicular, cît 
și partea aeriană. Rezulta
tul practic : porumbul a ajuns 
mai devreme la maturitate, 
seceta excesivă din lunile iu- 
lie-august l-a influențat mai 
puțin, iar producția n-a avut 
de suferit. In anul 1964 noi 
am însămînțat porumbul cînd 
temperatura în sol era ziua de 
7 grade, iar noaptea nu scă
dea sub 5 și am obținut o pro
ducție de peste 4 200 kg la 
hectar. Vecinii au așteptat 
cele 8 grade, au întîrziat se
mănatul și au recoltat cu 908 
kg boabe la hectar mai puțin 
decît noi. Dar temperatura la 
care se seamănă nu determină 
singură nivelul producției.

agrotehnice prevăd ca semă
natul porumbului să se facă 
la 8—10 cm. Intr-adevăr, la 
această adîncime plantele ră
sar uniform, pornesc repede 
în vegetație și se dezvoltă 
bine. în timpul verii însă, 
cînd seceta devine excesivă, 
porumbul suferă, se ofilește, 
producția se diminuează. Așa 
s-a întîmplat la noi în fiecare 
an, cu excepția anilor ploioși 
(extrem de rari) pînă prin 
1961. Dar dacă semănăm mai 
adînc, să zicem la 12, 13, 16, 
sau chiar 18 cm ? Am proce
dat așa mai întîi experimen
tal și iată rezultatele :

cări aduse împreună cu me
canizatorii la semănătorile 
2 S.P.C.2, porumbul a fost în- 
sămînțat în cultura mare la 
această adîncime. Producția 
de porumb ajunge la 3 823 kg 
la hectar, iar în anii următori 
este în continuă creștere. Am 
aplicat, deci, recomandările 
generale la condițiile noastre 
specifice pe baza unui studiu 
profund, iar rezultatele finale 
au încununat străduințele 
noastre.

Desigur, nu 
cîteva rînduri 
Am ales ceea
specific în activitatea noastră

poți epuiza în 
acest subiect, 

ce a fost mai

adîncimea 
de semănat 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm

porumb boabe
la ha : 3 900 4 052 4113 4 824 4 317 4 216
coceni
la hectar 4 100 4 250 4 472 4 870 5 015 5 363

Centimetrii „miraculoși “

Pentru ca să asigurăm dez
voltarea plantei cît mai mult 
în profunzime, ca ea să poată 
strînge cantități suficiente de 
hrană și apă facem arături a- 
dînci, încorporăm îngrășămin- 
tele. Dar adîncimea de 
însămînțare ? Recomandările

(experiențele anilor următori 
au confirmat aceste diferen
țieri).

Varianta optimă este aceea 
cînd porumbul se seamănă la 
14 cm. Se realizează cea mai 
ridicată producție de porumb 
boabe la hectar și o cantitate 
mare de coceni. Incepînd cu 
anul 1962, prin unele modifi-

îndreptată în direcția creșterii 
producției de porumb la hec
tar. Căci nu trebuie uitat că 
realizarea unor producții mari 
de porumb la hectar presupu
ne îmbinarea unui complex 
de factori, aplicarea unui si
stem de metode de lucrare 
a pămîntului, în care fiecare 
are importanța sa, dar singură

nu este determinantă. Deter
minantă este aplicarea, în func
ție de condițiile de climă și 
sol, a întregului complex de 
lucrări. Ar mai fi trebuit să 
amintim despre modul cum 
s-au aplicat lucrările de între
ținere (două grăpări după 
semănat; s-a trecut de două 
ori cu sapa rotativă, două ră- 
rituri, trei prașile mecanice și 
5 manuale — toate făcute la 
intervale științific stabilite), 
sau despre modul în care s-a 
făcut selecționarea dublilor 
hibrizi care dau cele mai bune 
rezultate în condițiile noastre 
de climă și sol. Ar fi trebuit 
apoi să fi vorbit de interesul 
și entuziasmul cu care colecti
viștii au lucrat tot timpul a- 
nului pentru obținerea pro
ducției amintite. Dar vorbind 
despre metodele folosite, n-am 
făcut altceva decît să ilustrez 
ceea ce au făcut colectiviștii 
și mecanizatorii, de la munca 
de studiu pe parcele mici, pînă 
Ia aplicarea rezultatelor cerce
tărilor în cultura mare. A- 
ceastă muncă colectivă de 
cercetare a stat, în fond, la 
baza realizărilor noastre".

★
Experiențe tot atît de inte

resante am întîlnit în alte 
gospodării colective și în ceea 
ce privește cultura griului, a 
sfeclei de zahăr, a florii-soa- 
relui. Le vom relata în nume
rele viitoare ale ziarului no
stru.

SEVERINULUr
vocarea unor fap
te din „zilele de 
furtună ale insu
recției" alcătuieș
te substanța ulti
mei cărți a lui 
Ion Greceă, închi

nată luptei comuniștilor și 
uteciștilor din orașul de pe 
Dunăre pentru izgonirea fas
ciștilor de pe pămîntul țării. 
In atmosfera de haos și groa
ză provocată de bombarda
mentele anglo-americane, co
muniștii și uteciștii, supunîn- 
du-se disciplinei severe a 
conspirativității, impuse de 
activitatea în ilegalitate, ac
ționează cu claritate și perse
verență în vederea atragerii 
pe făgașul luptei revoluționare 
a tuturor celor nemulțumiți de 
nenorocirile aduse de un 
război nedrept, organizează 
acțiuni de sabotaj și diversi- 
siune tot mai îndrăznețe îm
potriva armatei germane, 
culminînd cu aruncarea în aer 
a unui tren cu mașini de luptă 
ce se îndrepta spre front.

Narațiunea se desfășoară în 
planul epicului de acțiune și 
menține trează atenția lecto
rului prin neprevăzutul întâm
plărilor, nu prin analiza în 
plan psihologic a evoluției 
personajelor. Romancierul se 
oprește mai ales asupra a- 
celor amănunte din viața eroi
lor, care explică sentimentul 
de ură față de „aliații" ger
mani și conducătorii fasciști 
ai țării. Sublocotenentul de 
rezervă Victor Ganea, apro
piat și înțelegător față de sol
dați și față de suferințele lor, 
deoarece el însuși, înainte de 
a deveni profesor de limba 
latină, avusese de îndurat o 
viață de privațiuni, aspiră că
tre o formă de manifestare a 
atitudinii sale ostile fasciști
lor și a împotrivirii față de o 
realitate nedreaptă. El găsește 
această formă în lupta con
dusă de partid : „...îl încerca 
un sentiment deosebit, o 
bucurie fără seamăn îl învă
luia în acele clipe — găsise, în 
sfîrșit, drumul către mîine, în- 
tîlnise oamenii care aveau să 
schimbe

Mihai
lucrurile în țară". 
Gheorghiu, care fu-

C I N E M A T
CAN-CAN — lilm 

panoramic rulează la 
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15).
CLIMATE — cinemascop rulează 
la Republica (orele 9,30; 12,30; 16; 
18,45; 21,30), Festival (orele 9; 12} 
15; 18; 21). COCOȘATUL 
9,30; 11,45; 14), după 
MARIA - 
CASA 
lează 
15,45; 11, 
16; 18,15;
DEȘERTULUI 
farul (orele 
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior (ore
le 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Modern (orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). ȘAPTE ANI DE CĂS
NICIE — cinemascop rulează la 
București (orele 9; 11,30: 14; 16,30-, 
19; 21,15), Feroviar (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (orele 
9.45; 12; 14,15: 16,30; 18,45; 21). 
Tomis (orele 9,30; 11,45; 14: 16,15; 
18,30 : 20,45). DOI ÎN STEPĂ ru
lează la Capitol (orele 10; 12;

pentru ecran 
Patria (orele

(orele 
amiază — 

- rulează la Flamura. 
NETERMINATĂ ru

la Buzești (orele 
21,15), Rahova (orele 

20,30). DIAVOLUL 
rulează la Lucea- 
9,30; 11,45; 14;

sese trimis pentru studii mili
tare în Germania și partici
pase la luptele din Africa sub 
comanda lui Rommel, nu poa
te suporta umilințele la care 
era supus, ca romîn, în armata 
germană și își manifestă ura, 
într-un gest de revoltă spon
tană. Evadat dintr-un lagăr 
de concentrare și întors în 
țară, se alătură cu entuziasm 
luptei organizate și conduse 
de P.C.R. Tatăl lui, profesorul 
de istorie Vlad Gheorghiu, își 
educase copiii — pe Mihai și 
pe Dana — în spiritul princi
piilor de cinste și dreptate. 
Dar el vrea să trăiască izolat 
de orice idei sau evenimente 
politice și nu poate să înțe
leagă, în virtutea apolitismu
lui pe care-1 profesează cu 
îndărătnicie, angajarea copii
lor săi în activitatea politică, 
îl alungă de acasă pe evada
tul Mihai pentru a duce mai 
departe o viață numai aparent 
liniștită și demnă, deoarece 
este și el supus brutalităților 
și umilințelor de către agenții 
poliției. Aceasta generează un 
conflict între două concepții 
de viață opuse, analizat cu fi
nețe de autor. Ritmul nara
țiunii devine mai dinamic o 
dată cu precipitarea eveni
mentelor. Comuniștii organi
zează formațiunile patriotice 
și alcătuiesc un plan precis 
de acțiune. Colonelul von 
Klausing, comandantul garni
zoanei germane este arestat, 
iar după o scurtă luptă este 
dezarmată întreaga garnizoa
nă. Insă, momentul hotărîtor 
al împotrivirii armate se 
ivește o dată cu apariția la 
porțile orașului a unei coloane 
hitleriste, care se îndrepta spre 
Apus. La chemarea P.C.R. în
treaga populație se înrolează 
în formațiunile patriotice, ani
mată fiind de cuvintele înflă
cărate ale lui Ion Raicu : „Să 
arătăm viitorului că știm să 
ne scriem istoria cu sînge de 
va fi nevoie !“, și se opune cu 
arma în mînă trecerii dușma
nului. Fasciștii trec prin oraș, 
dar nu ca învingători, ci cu 
capul plecat, ca prizonieri.

G. DOCA

O G R A F E
14;
Iești
18; 20). COMOARA DIN VADUL 
VECHI rulează Ia Colentina (orele 
............... 20,30). 40 DE MINUTE 

cinemascoD 
(orele 

20,30), 
18; 
18; 
PE

16,30; 18,30; 20,30), Giu-
(orele 10; 12; 14; 16;

16; 18,15;
PINÂ ÎN ZORI 
— rulează la 
10; 12; 14; 16;
Adesgo (orele
20.30) , Flacăra (orele 16; 
20). MUSAFIRI CIUDAȚI 
MUNTELE DE GHEAȚĂ rulează la 
Lumina (orele 9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Pacea (orele 16; 18;
20) . VESELIE LA ACAPULCO ru
lează la Central (orele 9,30; 11,45, 
14; 16,15; 18,45; 21). COMISARUL 
MAIGRET SE ÎNFURIE rulează la 
Union (orele 14,30; 16,30; 18,45;
21) . PROGRAM PENTRU COPII — 
(dimineața orele 10; 11,30) - HA- 
TARI (ambele serii) — după-amia- 
ză — rulează la Doina (orele 16;
19.30) . HAINE APROAPE NOI — 
cinemascop rulează la Înfrățirea 
(orele 13; 15,30; 17,45; 20).

Victoria 
18,15; 
15,30;
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„Noi, cei din anul I, avem mul te de învățat de la colegii din 
anii mai mari1' (SULTĂNICA CIOCÎRLIE, studentă în anul I)

însemnări de la conferințele
și adunările de alegeri

ale U. A. S. și A. S.
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1 studenții nc
din anul V

strucții din

imîndrie, despre colegii am ra- 
cultatea în care învață, despre 
acei ani de studiu care au pro-

MAI iNTtl
ÎNVĂȚĂTURĂ

Disciplina 
universitară 

și cerințele ei
Primul l'ucru pe care-1 află tî- 

nărul de la tovarășii profesori, 
de la colegii mai mari, atunci • 
cînd își începe viața de student, 
este cerința de a munci perseve
rent din prima zi de studenție. 
Pentru împlinirea unei asemenea 
cerințe firești, fiecare student este 
ajutat să cunoască și să includă 
fără excepții în programul zilnic 
de lucru : participarea regulată la 
cursuri, studierea zilnică a noti
țelor, cursurilor și bibliografiei, 
pregătirea și participarea activă, 
creatoare la seminarii, parcurge
rea materiei, din prima zi de curs, 
pentru examene, folosirea con
sultațiilor—atunci cînd simți ne
voia unor clarificări —, gospodă
rirea cu migală a timpului liber.

Au fost amintite numeroase 
nrocente care înregistrează, ca un 
larometru, rezultatele bune ob

ținute de cea mai mare parte din 
studenții noștri. Pavel Ciobanu 

~T al Facultății de con- 
____ ______j Timișoara vorbea, cu 
mîndrie, despre colegii din fa-

I inovat aproape în întregime cu 
note bune și foarte bune. O mîn-

aceleași îndatoriri profesionale, 
obțin rezultate diferite ?“ întreba 
studentul CONSTANTIN TATU 
din anul III Veterinară Cluj, 
dînd ca cxemphi anul IV din fa
cultatea sa, care a obținut re
zultate slabe la învățătură,

Am reprodus această întrebare 
pentru că, discutîndu-se despre 
disciplina universitară și cerin
țele ei, în toate conferințele, ra
poartele și discuțiile s-astîrnit a- 
supra stilului de muncă al aso
ciațiilor în domeniul activității 
profesionale a studenților.

întrebării studentului Tatu 
Constantin i se poate răspunde a- 
mintind, de pildă, experiența a- 
sociațiilor din Facultatea de fi
lologie a Universității din Cluj 
(așa cum am putea aminti și ex
periența unor facultăți, ani și 
grupe din Timișoara, Brașov, Tg. 
Mureș, Petroșani, Constanța). Și 
aici au existat deosebiri de la o 
grupă la alta în ceea ce pri
vește rezultatele la învățătură. 
Consiliul asociației, avînd spriji
nul cadrelor didactice și al or
ganizației U.T.M., a inițiat un 
studiu foarte amănunțit al acti
vității fiecărui colectiv, fiecărui 
student. Rezultatul: concluzii bo
gate, pe baza cărora s-au putut 
stabili măsuri specifice. Așa tre
buia să se procedeze și la a- 
nul IV Veterinară, despre care 
vorbea studentul amintit. Cu atît 
mai mult cu cît înseși asociațiile

tode bune, care au contribuit la 
stimularea preocupării studenți
lor pentru studiul individual și, 
mai ales, au adus în fața ace
stora argumente convingătoare 
că, de fapt, studiul individual 
înseamnă parcurgerea notițelor 
+ studierea cursului 4-, mai a- 
les, studiul, conspectarea și fișa
rea materialului bibliografic. Me
todele ? Argumentele ?

In articolele unor oameni de 
prestigiu publicate la rubrica „A 
fi elev" și „Anii de ucenicie" se 
spunea un lucru plin de semnifi
cație : „Așa cum nimeni nu se 
poate hrăni pentru tine, nimeni 
nu poate învăța pentru tine... 
Trebuie să ai zeci de antene 
prin care să ajungă la tine ecou
rile fenomenelor științifice și 
culturale contemporane, să fii 
veșnic o cePulă flămînda de cu
noaștere".

Studenții — foarte mulți stu
denți — dovedesc, prin însăși 
activitatea lor, că nu se poate 
altfel, că fără să înveți tu nu 
poți să știi, și ca să știi trebuie 
să înveți temeinic. Și tot mai 
mulți studenți petrec zile de-a 
rîndul în bibliotecă, la cercul 
științific, studiază temeinic. Cei 
mai buni studenți — și sînt 
foarte mulți — îi atrag, alături, 
pe toți colegii lor la o intensă 
muncă universitară. Iată, deci, 
pentru ce s-a stăruit atît de 
mult în conferință ca asociațiile

de informare a studenților asu
pra noutăților științifice. In ca
drul conferinței de la Brașov s-a 
reamintit această inițiativă, apre- 
ciindu-se că „munca colectivelor 
științifice a atras numeroși stu
denți spre bibliotecă, stimulîn- 
du-le curiozitatea științifică, inte
resul pentru ceea ce este nou în 
domeniul’ lor de specialitate". In
tr-un fel, inițiativa a fost prelua
tă și adaptată la specificul dife
ritelor institute, iar în alte insti
tute s-au născut inițiative noi. 
La institutele timișorene se rea
lizează în grupe informări asu
pra noutăților științifice sau se 
inițiază întîlniri cu cadre didac
tice de mare prestigiu, cu spe
cialiști. Asemenea acțiuni se or
ganizează și în institutele de în- 
vățămînt superior clujean. Aici, 
și casa de cultură a sprijinit ini
țiativa asociațiilor de a-i ține I'a 
curent pe studenți cu noutățile 
științifice, organizînd cicluri de 
conferințe cu tema : „Știința și 
producția". La Galați, s-au ame
najat vitrine în care, periodic, 
sînt expuse noutățile științifice, 
însoțite de scurte recenzii, iar 
stațiile de amplificare transmit 
emisiuni „Noul în știință". Ase
menea preocupări de natură să-i 
îndemne pe studenți să facă tot 
timpul apel la bibliografia de 
specialitate, se extind în tot mai 
multe facultăți.

Adevărate pl'edoaru pentru un

I

i
I
I
I
I „La așa ceva nu ne-am gîndit. Vom prelua, neapărat, inițiativa 

colegilor de la Institutul pedagogic 1“ (LUDOVIC VANCZA, 
student în anul III — Institutul politehnic Galați).
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/f IIMPOLOI LIBER

„Vom ține seama de propune
rile participanților Ia conferin
ță" (ION COMAN — președin
tele C.U.A.S. din centrul uni

versitar Galați).

Dtn toate conferințele și 
adunările de alegeri a re
ieșit că asociațiile studen
ților și-au îmbogățit ex
periența in organizarea timpu
lui liber al studenților, îndrep- 
tîndu-și îndeosebi atenția în 
următoarele direcții: cultiva
rea la studenți a patriotismu
lui socialist, educarea lor este
tică, dezvoltarea unei largi ac
tivități artistice amatoare.

Nu există institut sau facul
tate, după cum reiese din dez
baterile conferințelor, care să 
nu organizeze acele tradițio
nale întîlniri ale studenților 
cu activiști de partid și de stat, 
cu personalități științifice și 
culturale de la care tineretul 
universitar pleacă întotdeauna 
cu bogate și concludente învă
țăminte despre istoria de luptă 
a partidului și poporului, des
pre realitatea noastră socialis-

locuri, aceste intîlniri îmbracă 
Cluj, bunăoară, s-au organiza: 
expuneri, proiecții de filme, vizi-

drie justificată, dar care, cum 
spunea studentul Ciobanu, „nu 
generează automulțumire, ci ne 
îndeamnă la mai mult, la rezul
tate mai bune". Se pot mîndri cu 
rezultate bune și foarte bune și 
studenții din anul III-Naturale 
de la Institutul pedagogic de 3 
ani din Constanța, care au pro
movat cu toții numai cu note 
peste 7, și chimiștii de la Insti
tutul politehnic din Timișoara, 
și cei din anul IV al Facultății 
de fizică din Universitatea clu- 
jană și studenții din anul V — 
Electrotehnică al Institutului de 
mine din Petroșani, și multe alte 
colective studențești din Tg. Mu
reș, Brașov și alte centre univer
sitare. Acestea au ajuns la un 
bilanț îmbucurător printr-o mun
că plină de hărnicie, tenace. A- 
sociațiile studenților, alături de 
cadrele didactice ji de organiza
țiile U.T.M.. sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, 
jinit tot timpul

In conferințele și 
de alegeri care au 
s-a subliniat că la

din Institutul agionomic clujean 
are Ia îndemînă o asemenea ex
periență Pa anul II al Facultății 
de agronomie. Așa trebuiau să 
procedeze și asociațiile studenți
lor din institutele pedagogice din 
Suceava, Constanța și Institutul 
de mine din Petroșani, cașitoite 
celelalte asociații din centrale 
universitare amintite, care înpă 
desfășoară uneori o muncă ,jn 
general", fără să discearnă cmd 
și pe ce temă se organizează sim
pozioane metodice la anul I, și 
pe ce temă la anul IV, cînd tre
buie organizată o consfătuire de 
analiză a muncii profesionale, 
sau cînd este necesar să stăm de 
vorbă individual cu un student. 
cînd și la ce discipline organi
zăm concursuri profesionale etc.

în lucrările conferințelor și 
adunărilor de alegeri
preciat că uneori consiliile aso
ciațiilor nu studiază cu atenție 
și minuțiozitate cauzele care de
termină neajunsurile în pregăti
rea profesională a unor studenți, 
iar aceasta face să nu se ia acele 
măsuri concrete menite să în
drepte într-adevăr lucrările. Se 
desîâșoară uoeori o muncă Un 
general" iar mulți vorbitori au 
subliniat lipsa de eficiență a «- 
cestexa. lipsa, în fapt, de obiect 
concret al eL Exemplele date în 
conferințe au constituit pledoa
rii convingătoare pentru înlătu
rarea din practica unor consilii 
.AS. a sotuțiâor universal-valabi- 
le. fără a țxre seama de condi
țiile ri specificul diferențiat al

studenților să folosească, din bo
gata lor experiență, mijloacele 
cele mai bune de stimulare a 
studiului individual, a interesului 
pentru literatura de specialitate.

Succesul 
se pregătește 
din prima zi 
a studenției

s-a a-

i-au spri-

I 
I

tă de astăzi. In unele 
forma simpozioanelor. La 
simpozioane care au cuprins 
tarea unor locuri istorice, întreprinderi, organizarea mor expo
ziții volante cu grafice și fotografii pe temele: ^Realizați ale 
regimului democrat popular în industrie, agricultură, știință și 
cultură". în alte centre universitare, s-au orgasuzat ddxri te
matice care, de asemenea, au fost bine apreciate de ttwdenți 
și au oferit învățăminte pilduitoare.

Așa cum se aprecia în rapoarte, și în cadrai disevfSor» 
și la Cluj, și la Timișoara, și la Tg. Mureș, și U SvecaPO, 
ciațiile studenților, cu sprijinul organizațiilor U.TJff, a* valo
rificat ce este mai bun din experiența dobi*£tâ,cu țimrt Mmna 
de prețioasele sugestii ale profesorilor și studenților și s-«* 
străduit să conceapă munca cultural-e darafini «MM 
întregească pregătirea profesională a ifrfaBților pri* Ubyîres 
orizontului lor cultural.

Pornind de la ideea că studentul petrece cinei ani de facul
tate într-un centru cultural, și că el trebuie să beneficieze de 
posibilitățile numeroase pe care le are în orașele wtwerxitare 
de a fi în contact permanent cu cultura și arta, asociațiile stu
denților din Cluj, Tg. Mureș, Timișoara, Brasov și Galați au 
îndrumat grupele și anii de studii să folosească in organizarea 
timpului liber nenumărate invitații oferite de bogate viași cul
turală a orașelor. în rapoar
tele prezentate la Brașov și 
Suceava au fost remarcate 
simpozioanele pe teme de cul
tură și artă, la reușita cărora 
și-au dat concursul academi
cieni, critici de artă, scriitori. 
La Cluj, la asemenea simpozi
oane participă — aproape săp
tămânal — peste 7 000 de stu
denți. S-au extins aproape în 
fiecare facultate audițiile mu
zicale, acele forme simple de 
inițiere în muzică. Ca și în alte 
institute, la Galați, se spunea 
în raport, și arătau și vorbi
torii, audițiile muzicale sînt, 
într-un fel, cursuri teoretice și 
practice despre istoria muzicii, 
despre cele mai valoroase ope
re muzicale. De mare succes 
se bucură și concursurile 
„Cine știe, răspunde" pe cele 
mai variate teme din domenii
le științei, artei și culturii.

Casele de cultură — îndeo
sebi cele de la Cluj și Timi
șoara și, în ultima vreme și 
cea de la Brașov — au deve
nit, datorită preocupărilor comisiilor culturale ale asociațiilor, 
adevărate centre metodice, amfiteatre ale timpului liber, care 
polarizează numeroase activități dintre cele mai solicitate de 
studenți.

Cum aminteam într-unul din articolele publicate în ziar des
pre activitatea caselor de cultură, și cum se remarca și în ra
poartele la conferințe, există o preocupare, o căutare creatoare 
pentru a profila activitatea caselor de cultură potrivit dorin
țelor studenților. în raportul conferinței pe Centrul universitar 
Cluj, se reamintea inițiativa casei de cultură a studenților din 
localitate, care, pe baza unor chestionare difuzate din vreme 
în rîndul studenților, a făcut un sondaj eficient, aflînd ce le-a 
plăcut acestora din activitatea casei de cultură și ce ar dori să 
le ofere ea în viitor. Inițiativa poate fi extinsă.

Conferințele apreciau îndeosebi că în cadrul caselor de cul
tură și al cluburilor activitatea s-a îmbogățit prin crearea 
cercurilor de educație estetică și a altor cercuri de activitate. 
Participanții la discuții și-au spus cuvîntul și în legătură cu 
• nele lipsuri ce mal dăinuie în activitatea unor cercuri. Este 
-orba, în primul rînd, despre inactivitatea unor cercuri, care 

: r::ează doar pe hîrtie pentru că nu au un program de activi- 
:c:e și nimeni nu se ocupă de îndrumarea lor. Conferințele și

„...Noi, studenții fruntași, avem 
datoria să sprijinim asociația în 
organizarea tuturor acțiunilor 
pe care le inițiază; mai mult 
chiar, să dăm și noi dovadă de 
inițiativă". (RADU MUNTEA- 
NU, student în anul II — In

stitutul politehnic din Cluj).

>«c-

„Cheia 
universală" 

a studentului 
este munca 
personală

Un student spunea referin- 
du-se la anul I că: „trebuie să ne 
luăm rămas bun de la școală și să 
devenim studenți prin modul în 
care muncim, prin comportare 
— prin totul". Și ca să devenim 
cu adevărat studenți. rapoartele 
arătau că cei din anul I și acum, 
după două luni de studenție, 
sînt ajutați, cu atentă grijă, să 
descifreze tainele muncii univer
sitare. La Timișoara, spre exem
plu, se organizează pentru stu
denții anului I (dar și pentru cei 
din anul H) simpozioane meto
dice cu tema : „Cum să învă
țăm", în cadrul cărora se reali
zează un dialog intre studenții 
începători și colegii din anii 
mari, precum și cu cadrele di
dactice, care le răspund întrebă
rilor ce-i frâmintâ- Tot aici se 
orgar. Lzea?a și expoziții volante 
cu caiete de notițe și conspecte, 
tișe, proiecte, hacrâri de ciasâ și 
laborator. La Galați și Petro
șani surt invitate in fața stncen- 
tuar, periodic, cadre dădactice 
cu o ridrhzr-ntâ experiență pe- 
daeocăcă, care caretă ca sts-

ddăcae ce se ivesc sntr-c* aa de 
sau înfcr-o grspâ. î- îaai

studiu de nivel universitar, pen
tru găsirea și folosirea numeroa
selor surse de informare științi
fică, tehnică și culturală sînt con
cursurile profesionale. Despre a- 
ceasta s-a vorbit pe larg în toata 
rapoartele ținute la < ” ‘
au vorbit numeroși participanți. 
Ni se pare că merită amintită în
deosebi experiența Consiliului 
U.A.S.-Cluj, care în anul univer
sitar trecut s-a ocupat de con
cursurile profesionale cu multă 
seriozitate. Raportul cita: „Mai 
întîi am experimentat concursu
rile la materii de bază în cîteva 
facultăți; le-am organizat cu’ 
toată atenția, și au dat rezultate. 
Am realizat apoi un schimb de 
experiență între consiliile aso
ciațiilor din institute, prilej cu 
care am generalizat în toate fa- B 
cultățile concursurile profesio- | 
■nale la materiile de bază. Re
zultatul ș la I.M.F., Institutul po-;Jh) 
litehnic, Universitate, Agronomie -• •
procentul notelor bune și foarte "

CA BUNI
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procentul notelor bune și foarte 
bune a fost mai mare la disci
plinele cuprinse în tematica con
cursurilor. La fel s-au petrecut 
lucrurile la Timișoara, Tg. Mu
reș, Brașov și în celelalte centre 
universitare. De ce, e lesne de 
înțeles. Concursurile profesionale 
nu mai sînt niște activități în 
sine, niște competiții la care se 
întrec dțiva studenți — ds obi
cei cei mai buni — cum se pe
treceau lucrurile în anii tiecuți, 
d au un caracter mai larg, îi so- 
Ikxtă, prin tematica mereu 1 
interesantă, pe toți studenții 
stndăexe cărți de sperfaHatg. 
riste, stedă ștur.ținre.

Cu prJeys.1 coaferioțe^M

si
re-

adunările au stabilit alături de sarcina de a extinde formele 
activității culturale de masă la nivelul anilor și grupelor, prin 
stimularea inițiativei acestora, și sarcina de a îmbogăți activi
tatea cercurilor de educație estetică, astfel ca acestea să cuprin
dă un număr mult mai mare de studenți.

S-a vorbit în conferință despre o adevărată pasiune a stu
denților pentru activitatea artistică amatoare. Cel mai conclu
dent argument este ultima ediție a tradiționalului concurs artis
tic studențesc, închinată celei de-a XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, care a fost o adevărată sărbătoare a artei amatoare stu
dențești.

Dar, așa cum subliniau conferințele, activitatea artistică tre
buie să se desfășoare cu continuitate. Studentul trebuie să învețe 
la „școala" activității artistice amatoare metodica organizării 
formațiilor culturale, căci mulți, foarte mulți dintre studenții 
de azi, vor fi, la locul de muncă, animatorii vieții artistice și 
culturale in colectivele in care se vor încadra. Iată de ce 
asociațiile studenților se ocupă cu grijă să reicnească în formații 
artistice de teatru, dansuri populare, muzică populară, ușoară, 
brigăzi artistice de agitație, grupuri vocale folclorice mii de 
studenți (la Cluj, la Timișoara, la Tg. Mureș), aceste formații 
apar pe scenă în fața colegilor lor, în fața muncitorilor și a co
lectiviștilor. Este însă necesar — așa cum apreciau conferințele 
— ca asociațiile să acorde mai multă atenție cuprinderii unui 
număr mare de studenți în activitatea artistică.

Sportul se bucură de o largă participare din partea studen
ților, de asemenea și turismul, excursiile și drumețiile. Rapoar
tele de activitate, participanții la discuții, au arătat preocuparea 
asociațiilor pentru antrenarea unui număr tot mai mare de 
studenți în practicarea sportului de masă și de performanță, la 
cucerirea „Insignei de polisportiv". Campionatele universitare 
au devenit tradiționale, precum tradiționale au devenit diferi
tele competiții sportive cum sînt: „Cupa anilor I", „Cupa 2 Mai", 
„Cupa 30 Decembrie", „Universiada", care atrag pe terenul de 
sport mii de studenți. Evident, există succese importante în 
activitatea sportivă studențească, atît în sportul de masă cît și 
în cel de performanță. Este însă cunoscut că în acest domeniu

era Be

Aspect din timpul conferinței

ce, coiective de studenți obțin 
rrz-c'tate diferite. îmbunătățirea 
stihdm de muncă al asociațiilor 
xn toate domeniile sale de activi
tate și îndeosebi în ceea ce pri
vește mobilizarea studenților la 
—vățâturâ s-a desprins ca o șar
etei importantă și imediată din 
Hcxârile conferințelor și adună- 
r-srr asociațiilor studenților.

Hwt încă o seamă de neajun
suri care frinează dezvoltarea 
sportului studențesc la nivelul 
cerințelor și posibilităților pe 
care le are. Se știe că în unele 
formații sportive studențești 
de categorie, se manifestă 
încă atitudini nesportive, că 
disciplina sportivă și preocu
parea pentru însușirea tehnicii 
individuale lasă de dorit, că 
pregătirea profesională a unor 
sportivi nu este la nivelul ce
rințelor. Totodată, nu se folo
sesc întotdeauna cele mai efi
ciente metode pentru crește
rea numărului sportivilor de 
performanță, pentru îmbună
tățirea acestor performanțe. O 
principală cauză este necu- 
prinderea permanentă a masei 
studenților în activitatea spor
tivă.

Din păcate, asemenea pro
bleme — și altele pe care le ri
dică viața sportivă universi

tară — nu au fost dezbătute în profunzime în unele conferințe. 
De altfel, tonul în această privință l-au dat multe din rapoar
tele prezentate, care n-au analizat în profunzime lucrurile pen
tru a desprinde concluziile menite să ducă la îmbunătățirea 
activității sportive studențești.

Pentru ca marea carte a timpului liber să fie cît mai bogată 
și captivantă, conferințele au stabilit ca asociațiile studenților să 
conceapă activitatea culturală artistică și sportivă astfel ca 
aceasta să constituie o completare armonioasă a pregătirii pro
fesionale, să întregească orizontul culturii generale a studenți
lor, să constituie îndemn la folosirea judicioasă a timpului liber.

In cele cincisprezece orașe 
ale patriei unde se află cen
tre universitare, studenții în
vață, își petrec timpul li
ber, se odihnesc. La dispozi
ția lor stau săli de cursuri, 
amfiteatre, cămine și cantine 
moderne — adevărate orășele 
ale studenților — case de cui- \ 
tură, săli de sport și baze 
sportive. Intr-un cuvînt — o 
bază materială care le oferă 
posibilițațea să trăiașeți. anii 
de studenție \tn condici bune. 
Și este foarte important cum 
folosesc și cum gospodăresc 
studenții înșiși această bogată 
bază materială.

Una din sarcinile asociații
lor studenților este aceea de 
a educa la studenți spiritul 
gospodăresc, răspunderea pen
tru păstrarea bunurilor de 
care vor beneficia, în viitor, 
generații și generații de tineri 
și, totodată, de a îndeplini și 
alte sarcini social-gospodărești 
care le-au fost încredințate 
conferințelor, s-a analizat mo- 

d«I in care asociațiile și-au îndeplinit sarcinile din acest domeniu 
de activitate. S-ajăcut aprecierea pozitivă că asociațiile studen- 
ților gospodărit cu grijă fondurile de care dispun pentru 
organtzarea odihnei, a excursiilor, pentru acordarea asistenței 
medicale, pentru ajutoare și premii, pentru dezvoltarea bazei 
materiale, culturale și sportive. Numai dacă amintim taberele 
atadeB|tțti, care găzduiesc, în fiecare vacanță, mii de studenți, 
excursiile in circuit, care cuprind numeroși studenți, faptul că 
asociațiile alocă fonduri pentru îmbogățirea „zestrei" materiale 
a acv.v.iătn culturale și sportive, că s-au acordat numeroase 
ajutoare și premii, putem afirma — așa cum au apreciat și con
ferințele — că comisiile sociale lucrează mai bine, cu mai mult 
spirit gospodăresc.

Dar în conferințe s-a arătat că în domeniul mun
cii social-gospodărești se manifestă încă neajunsuri. Consiliile 
U_A^. din centrele universitare nu îndrumă permanent comi- 
r.’.'.e sociale pentru a gospodări bine fondurile ce le sînt puse la 
dispoziție. Conferințele și adunările au stabilit, ca o sarcină 
imediată, îndrumarea comisiilor sociale, să dovedească o mai 
mare grijă pentru rezolvarea cererilor studenților, să studieze 
operativ situațiile din institute 
odată, mai multă grijă în 
minuirea fondurilor pentru 
scopurile stabilite.

în cadrul conferințelor s-a 
vorbit foarte mult despre viața 
de cămin a studenților, despre 
rolul pe care asociațiile îl joa
că în buna gospodărire a că
minelor și cantinelor. S-a a- 
preciat ca pozitivă inițiativa 
unor consilii ale U.A.S. de a 
organiza o adevărată întrecere 
„pentru cel mai frumos că
min", „cea mai frumoasă ca
meră". Depășind „granițele" 
pur gospodărești, asociațiile 
s-au preocupat și de organiza
rea în căminele studențești, 
acolo unde tinărul își petrece 
o mare parte a timpului, a 
unei „vieți culturale de că
min" — cum îi spun stu
denții.

Partiâpînd la concursul ini
țiat de Consiliul U.A.S.R. și 
„Viața studențească" pentru 
cucerirea titlului de „Asociație 
fruntașă pe țară în munca cu 
se străduiesc să desfășoare în cămine o bogată activitate cultu
rală și gospodărească.

în concluziile și în programele de activități adoptat în con
ferințele de alegeri s-a arătat că asociațiile studenților din 
toate centrele universitare amintite trebuie să-și sporească 
preocupările pentru rezolvarea problemelor social-gospodărești, 
și au stabilit principalele direcții spre care să-și îndrepte aten
ția în viitoarea etapă de muncă. Dintre măsurile propuse, 
amintim doar faptul că s-a cerut comisiilor sociale să se în
grijească mai îndeaproape de felul în care trăiesc studenții în 
cămine, dacă condițiile materiale ce le sînt puse la dispoziție 
sînt pe deplin valorificate, dacă la cantine se manifestă acel 
spirit gorpodăresc pentru a oferi studenților un meniu cît mai 
variat. In acest scop — arătau conferințele — trebuie activi
zate toate comitetele de cămin și cantină, studenții înșiși.

organizarea activilățiloi 
mlturaJ-artistice trebuie să se 
tină seama, In primul rînd, de 
dorințele studenților* (ENA- 
CHE SCNDRESCU, student în 
anul UI — Institutul pedagogic 

din Galați).

irxd de la crearea lor. In cadrul

și facultăți, dovedind, tot-

,,Am obținut — în activitatea 
noastră rezultate bune... Ne 
vom strădui însă ca această 
activitate să fie cît mai eficien
tă'. (IONEL COPÎRTEANU, 
președintele C.U.A.S. — Insti

tutul pedagogic din Cluj)

studenții căminiști", asociațiile

Fiecare din conferințele pe centrele universitare amintite și-a 
exprimat convingerea că există toate condițiile pentru ca aso
ciațiile studenților să-și îmbunătățească activitatea, stilul de 
muncă, să contribuie mai susținut, alături de cadrele didactice 
si organizațiile U.T.M., sub îndrumarea organizațiilor de partid, 
la pregătirea multilaterală, la educarea specialistului de mîine.



Lucrările Italia :
Adunării

Generale
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NEW YORK 16. — Trimi
sul special Agerpres, I. Gălă- 
țeanu, transmite :

La New York își continuă 
lucrările Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor 
Unite. în ședința de marți 
după-amiază a luat cuvîntul 
ministrul afacerilor externe al 
R.S.S. Bieloruse, K. B. Kise
lev. El a subliniat că, în pre
zent, se pune în mod deosebit 
problema intensificării activi
tății O.N.U. în folosul păcii și 
progresului și al sporirii efica
cității acestei organizații. 
Vorbitorul s-a pronunțat în 
favoarea restabilirii dreptu
rilor legitime ale R.P. Chine
ze în O.N.U. Totodată, el a 
sprijinit propunerile Confe
rinței țărilor neangajate de la 
Cairo privind convocarea unei 
conferințe mondiale pentru 
dezarmare.

Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Sierra Leone, 
Rogers Wright, care a luat a- 
poi cuvîntul, a declarat că 
încetarea cursei înarmărilor 
are o importanță deosebită 
pentru tinerele state inde
pendente, intrucît, mijloacele 
care vor fi eliberate de pe ur
ma dezarmării ar putea fi fo
losite în scopul dezvoltării e- 
conomice a acestor țari.

Primul ministru al Repu
blicii Trinidad-Tobago. Eric 
Williams, s-a pronunțat. în 
cuvîntarea sa. pentru adopta
rea unor măsuri hotărite îm
potriva politicii de, apartheid 
duse de guvernul Republicii 
Sud-Africane. El a subliniat, 
de asemenea. necesitatea 
stringentă a restabilirii drep
turilor legitime ale R.P. Chi
neze la O.N.U.

In ședința de miercuri di
mineața. ministrul de externe 
al statului Haiti, Rene Chal
mers. s-a pronunțat pentru 
întărirea O.N.U. și a criticat 
politica rasistă și colonială 
promovată de unele guverne

în continuare a luat cuvîn
tul ministrul de externe al 
R.P. Albania, Behar Shtylla. 
care a cerut încetarea imedia
tă a intervenției străine în a- 
facerile interne ale Congo
ului și a condamnat menține
rea regimurilor coloniale în 
diferite puncte ale globului. 
Subliniind importanța restabi
lirii drepturilor R.P. Chineze 
în O.N.U., el a declarat că 
fără această țară nu pot fi 
rezolvate problemele majore 
ale situației internaționale.

Ultimul vorbitor al ședinței 
de dimineață a fost repre
zentantul permanent al Hon
durasului, Policarpo Callejas, 
care a salutat rezultatele în
curajatoare ale Conferinței 
pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva. El a sprijinit 
acțiunea întreprinsă de O.N.U. 
pentru lichidarea 
tismului în lume, 
du-și speranța că
Generală va întreprinde 
pași în această direcție

analfabe- 
exprimîn- 
Adunarea 

noi

Primele două scrutine
PE SCURT

Comentariul zilei

n-au desemnat pe noul președinte
i * iercuri s-au întîlnit în șe- 1\(L dința comună cele două 

camere ale Parlamentului 
italian și reprezentanții regiuni
lor autonome pentru a alege 
noul președinte al Republicii. De 
data aceasta numărul electorilor 
care hotărăște atribuirea manda
tului prezidențial este de 963. 
Potrivit constituției italiene, un 
candidat la funcția de șef al sta
tului poate primi învestitura, in
tr-unui din primele trei scrutine, 
numai dacă obține majoritatea 
de două treimi din totalul votu
rilor : în configurația actuală « 
Parlamentului — 642 voturi.

La primele două scrutine des
fășurate miercuri dimineața fă 
miercuri seara partidele dm ac
tuala coaliție guvernamentală au 
prezentat două candidaturi di
verse : Partidul democrat-creștin, 
candidatura lui Giovanni Leone, 
fost președinte al Camerei depu
taților și fost prim-mînistru. iar 
Partidul socialist, Partidul socud- 
democrat și partidul republican, 
candidatura lui Giuseppe Sara- 
gat, lider al Partidului socic’- 
democrat ți ministru de externe 
in actualul gucem Moto. Cele
lalte partide cu prezentat candi
dați proprii Partidul Comzxft 
Italian s-a pronunțat mei d» e- 
junul degerdor pentru alegem 
unei pervonalxtcți politice cc-e si 
nu fie legată de cercurde con
servatoare ți « propus drept can
didat pe senatorul Umberto Ter- 
radm.

Rezultatele pnmelor două scru
tine rint, in linii esențiale, simi
lare : nici un candidat nu a in-

BRUXELLES. — Delegația 
romînă, care participă la tra
tativele pentru încheierea Pla
nului de schimburi culturale 
și științifice pe anul 1965, pen
tru aplicarea Acordului cul
tural între Republica Populară 
Romînă și Regatul Belgiei, 
condusă de I. Oancea, ambasa
dorul R.P.R. în Belgia, a fost 
primită la 14 decembrie de 
H. Jan ne, ministrul 
mintului și Culturii.

Sesiunea
N. A. T. O.

ATENA. — Marti 
avut loc la teatrul ,JJiana 
din Atena premiera piesei „O 
scrisoare pierdută" de l. L. Ca- 
ragiale, în traducerea Iui Ta
ke Dragonas. în rolurile prin
cipale au jucat actorii greci 
Alekos Alexandrakis (Tipă- 
tescu). Aliki Iorguli (Zoitica), 
Kostas Bakes (Cetățeanul 
turmentat), Kanelos Apostolu 
(Far rari di). Nicole!is (Danda- 
nache). Piesa a iost pusă în 
scenă de regizorul Kostas Ba
kes. La premieră au asistat nu
meroase personalități ale vieții 
politice și cui tur al-artistice 
d-r. Atena. A iost prezent, de 
asemenea, ambasadorul R.P.R. 
la Atena, Mircea Bălănescu.

învăță-

MOSCOVA. — Dvpă cum 
anunță agenția TASS. guver
nul sovietic a considerat că nu 
msi poare fi tolerată prezența 
pe nuri departe la Moscova a 
reprezemantuiui diplomatic al 
Congoului (Leopoldville). A-

• / : ’ - ’ -
nu- 

diploma- 
Sovietică 
sovietici.

■â a fosl
înrită activității ostile a 
imtuhiî reprezentant 
tic față de Uniunea 
și față de cetățenii

seara zi-

O. PALER 
corespondentul Agerpres 

la Roma

In Consiliul de Securitate

VARȘOVIA — în
Iei de 15 decembrie, la cine
matograful „Jluzion" din Var
șovia. a avut loc deschiderea 
ciclului de filme rominești.

După ce a fost făcută o 
scurtă trecere în revistă a ci
nematografiei rominești, a 
fost prezentat filmul „Lanter
na cu amintiri", documentarul 
„George Georgescu" și filmul 
de scurt metraj „Naică".

Au asistat oameni de cultu
ră, cineaști, ziariști.

în cadrul ciclului de filme 
rominești, care se va încheia 
la 19 decembrie, vor rula, 
printre altele, filmele : „Tu- 
dor“, „Anotimpuri", filme de 
scurt metraj ale lui I. Popes- 
cu-Gopo.

in problema congoleză
rată pacea și liniștea în această 
țară".

După intervenția reprezentan
tului Franței, ședința de marți 
după-amiază a Consiliului de 
Securitate în problema congo
leză a fast ridicată. Următoarea 
ședință a fost anunțată pentru 
miercuri Ia ora 20 G.M.T.

ANKARA. — Intre partide
le politice din Turcia conti
nuă disputa în jurul stabilirii 
datei alegerilor legislative 
care, potrivit declarațiilor 
premierului Ismet Inonii, ar 
urma să aibă loc la 15 octom
brie 1965. în legătură eu a- 
ceasta, agenția France Presse 
relatează că Partidul republi
can al poporului (de guvernă- 
mînt) sprijină propunerea ca 
alegerile să aibă loc la data 
propusă de premierul Inonii, 
în timp ce partidul dreptății 
(principalul partid de opoziție 
din Turcia) preconizează ca 
ele să aibă loc în cursul lunii

„Diagnosticul bolii congoleze
c~- ub titlul „Diagnosticul bolii 

congoleze", ziarul „The 
Scotsman" se ocupă de 

cauzele tragicei situații din 
Congo.

Autorul articolului, Nigel 
Bruce, care a fost în Congo în 
primele zile ale independenței 
sale, se ridică împotriva „ideilor 
preconcepute" ale acelor cercuri 
conservatoare pentru care eveni
mentele din Congo ar dovedi, 
chipurile, că „negrii nu sînt în 
stare să se guverneze singuri" și 
califică o asemenea concepție 
drept rasistă.

Mai există însă, după cum ara
tă Bruce, și alte păreri. „Pentru 
unii, spune el, situația din Con
go dovedește că colonialismul nu 
a murit; el și-a schimbat numai 
terenul de la controlul politic la 
dominația sub alte forme, mai 
puțin vizibile. Pentru alții, inter
venția armată a Națiunilor Unite 
nu a fost decît o umbrelă sub 
care puterile occidentale și-au 
putut menține controlul asupra 
bogățiilor din Congo. în sfîrșit, 
mai există și unii care atribuie 
„boala" congoleză dominației 
„marelui business", în primul 
rînd societății „Union Miniere"

Bruce critică și rolul misiunilor 
catolice din Congo care favori
zau ideea integrării Congoului în 
Belgia și transformarea congole- 

. zilor în „Belgieni negri". „Iată 
de ce, arată el, misiunile au fost 
considerate de congolezi ca un 
instrument al dominației albilor".

Principala critică a lui Nigel

Bruce se îndreaptă însă asupra 
acelor belgieni care, scrie el, „au 
refuzat să se adapteze la noua si
tuație" a existenței unui Congo 
independent.
„Aproape toți belgienii din Con

go, arată Bruce, nu au făcut nici 
un efort pentru a deveni cetă
țeni leali ai noii națiuni. Chiar și 
după proclamarea independenței 
ei puteau fi văzuți in cluburile 
și harurile lor denigrind compe
tența congolezilor. In duhul ex
clusiv al albilor din Leopoldville 
a fost prezentat un spectacol sa
tiric injurio! la adresa liderilor 
congolezi. Coloniștii belgieni au 
fost înaintați cînd parașutiștii 
belgieni au reapărut pe scenă. Ei 
nu au arătat nici o înțelegere 
față de sentimentele naționale 
ale congolezului de rînd, refu
zând să-l considere pe Lumumba 
ca reprezentantul de frunte al a- 
c est ui nou naționalism. Ei își în
chipuiau că dacă acesta va putea 
fi îndepărtat, el va fi uitat, o 
presupunere pe care evenimen
tele au dovedit-o ca fiind falsă".

,Jn aceste împrejurări, con
chide autorul articolului, cu greu 
poate surprinde faptul că în rin- 
durile poporului congolez au 
crescut sentimentele împotriva 
albilor pe măsură ce mersul tra
gic al evenimentelor continuă. 
La aceasta se mai adaugă și 
amintirea neștearsă a cruzimii 
fără de pereche cu care Congoul 
a fost ocupat și exploatat de 
mercenarii din slujba regelui 
Leopold".

rima parte a dezbaterii care are 
loc în cadrul sesiunii de la Pa
ris a Consiliului N.A.T.O. — 
concentrată asupra probleme
lor politice confirmă părerea 
exprimată de mulți observatori 
și comentatori politici în preaj

ma deschiderii lucrărilor, și anume că se 
evită o înfruntare deschisă a divergențelor 
acute din N.A.T.O.

După cum se știe, această sesiune a fost 
precedată de o activitate diplomatică com
plexă, atit prin calendarul ei, cit și prin pro
blemele afiate în discuția diverșilor interlo
cutori. Dacă aceste intreveden aveau meni
rea să ușureze Consiliului ministerial de ia 
Paris adoptarea unei soluții asupra proble
melor controversate, rezultatul înregistrat a 
semnificat o „pauză diplomatică". Adevărul 
este că pozițiile nu s-au apropiat, mai ales 
în problema creării forței nucleare multila
terale. Unii oameni politici occidentali își 
dau tot mai mult seama de faptul că acest 
firoiect care contravine principiilor și evo- 
uției destinderii în situația internațională, 

este legat de multe dificultăți pentru țările 
membre. De aceea, opoziția franceză care a 
dominat preliminariile sesiunii N.A.T.O., 
este acum completată cu ostilitatea expri
mată și de alți reprezentanți în N.A.T.O. 
față de acest proiect.

Forța nucleară multilaterală are drept 
scop, după cum se afirmă în permanență în 
presa americană, o integrare militară păs- 
trîndu-se dreptul de control al Statelor Unite. 
„Controlul final — scrie ASSOCIATED 
PRESS — va continua să se afle în mîinile

președintelui Statelor Unite". Această acți
une este motivată prin diferite referiri la ra
țiunile strategice contemporane. In dezbate
rea Consiliului N.A.T.O. argumentele de a- 
cest fel n-au fost însă împărtășite. Din cei 
13 miniștri de afaceri externe care au luat 
cuvîntul (reprezentanții Luxemburgului și 
Islandei renunțînd la cuvînt) s-a desprins o 
idee comună în intervențiile ministrului de 
externe al Belgiei, al Canadei, Norvegiei și 
Danemarcei. Aceștia au declarat : „Belgia se 
acomodează perfect cu situația actuală"... 
„Canada nu are intenția să participe la 
F.N.M."... In aceiași termeni s-au pronun
țat și reprezentanții danez și norvegian. Co
respondentul la sesiunea N.A.T.O. al agenției 
FRANCE PRESSE, remarca „lipsa de entu
ziasm pentru proiectul F.N.M.“.

Astfel se înțelege de ce cercurile politice 
conducătoare din N.A.T.O., și în primul 
rînd cele americane, au preferat evitarea 
unui dialog direct asupra forței nucleare 
multilaterale, neinclusă de altfel pe ordinea 
de zi. La conferința de presă ținută înaintea 
deschiderii lucrărilor sesiunii, secretarul ge
neral al N.A.T.O., Brosio, declara : „Noi nu 
ne așteptăm la o confruntare sau la o solu
ționare a problemei forței nucleare".

Dezbaterea politică nu pare să fie urmată 
de vreun rezultat practic nici în ce privește 
„formula de compromis" prezentată de mi
nistrul de externe britanic, Gordon Walker, 
sub forma planului englez de „forța nucleară 
atlantică", la care s-a referit o zi mai tîrziu 
în parlamentul britanic primul ministru Ha
rold Wilson. Dacă secretarul de stat Rusk în 
intervenția sa a afirmat că propunerea bri
tanică „a dat un nou impuls" și că ideile 
„vor fi examinate cu atenție", comentatorii 
nu cred că aceeași reacție există în cercurile 
delegației franceze. Prin urmare, problema 
forței nucleare multilaterale urmează să 
continue calea unor consultări ulterioare, ne- 
existînd nici un fel de „numitor comun".

Paralel cu sesiunea Consiliului, au avut 
loc tratative secrete între reprezentanții a- 
mericani, englezi și vest-germani asupra a- 
cestei probleme, vorbindu-se chiar de even
tualitatea convocării unei conferințe a țări
lor interesate în crearea unei forțe nucleare 
a N.A.T.O. la începutul anului viitor.

Fapt este că nu puțini oameni politici și 
comentatori din Occident subliniază pericolul 
ce-1 reprezintă manevrele ce urmăresc în 
continuare crearea unor forțe nucleare 
multilaterale. — spune senatorul

american George McGovern — este un plan 
care âr face să eșueze tratativele de la Ge
neva pentru dezarmare, ar împiedica progre
sele pe calea unor mai bune relații cu Uniu
nea Sovietică, ar încuraja militarismul". Iar 
„TRIBUNE DES NATIONS opiniază : „In 
prezent nu este suficient să știu dacă R.F.G. 
va fi invitată, cu sau fără întîrziere să parti
cipe la forța nucleară multilaterală. Trebuie 
să înțelegem că acest proiect este, în orice 
caz, în primul rînd un instrument de facili
tare a accesului vest-german Ia armele nu
cleare. Participarea altor membri ai alianței 
atlantice Ia această combinație și chiar a An
gliei n-ar servi decît la sistematizarea proiec
tului. Pericolul major al acestei afaceri ră- 
mînc acela de a face să dispară ultima apa
rență de control și limitare a înarmării ger
mane".

Discuția politică din Consiliul N.A.T.O. a 
reflectat opiniile potrivit cărora existența 
N.A.T.O trebuie confruntată cu realitatea 
internațională. Dacă unii oameni politici oc
cidentali vorbesc despre o criză în acest pact 
militar, numeroase ziare din apus subliniază 
mai pregnant ideea incompatibilității dintre 
destindere și politica acestui bloc. Intr-un 
articol recent Walter Lippman afirma că e 
necesară „găsirea unei modalități de a adap
ta alianța atlantică la destinderea Est-Vest".

In această ordine de idei diferiți comenta
tori occidentali prezenți la sesiunea de la 
Paris consideră ca semnificativă prezența în 
intervențiile miniștrilor de externe a ideii 
politicii de coexistență pașnică promovată de 
țările socialiste, a progreselor înregistrate în 
relațiile dintre Est și Vest. Ministrul de ex
terne al Turciei, Erkin, de exemplu, a cerut 
colegilor săi o atitudine pozitivă față de po
litica pașnică, constructivă a țărilor socialiste.

Totodată, se remarcă însă încercările de 
a conținua drumul compromis al cursei înar
mărilor. Un comunicat publicat la sediul | 
N.A.T.O. anunța creșterea cheltuielilor mili- 
tare de la 72 652 milioane dolari la 75 941 
milioane dolari, deci o creștere cu peste 3 
miliarde dolari.

Este evident că o asemenea politică de in
tensificare a cheltuielilor militare nu are ni
mic comun cu interesele destinderii interna
ționale. Așa cum N.A.T.O., în genere, apare 
în zilele noastre ca o organizație anacronica, 
opusă spiritului vremii, un balast în calea 
normalizării relațiilor pe arena mondială.

CAIRO. — Gaston Soumialot, 
ministrul apărării în guvernul re
voluționar al Congo-ului, a făcut 
- rișn-znș — C&O — agen
ției egiptene M.EN„ prin care 
rJace un apel către toți prietenii 
lor din țările afro-asiatice să spri
jine lupta legitimă a poporul con
gelez". El a arătat că intervenția 
streină în țara sa corespunde 
nan plan neocolonialist de infil
trare in Africa prin Congo, vic
timă a mor manevre neîncetate 
împotriva suveranității sale de 
stat. Soumialot s-a adresat tutu
ror țărilor Asiei și Africii să recu
noască guvernul revoluționar al 
Congo-ului ca adevăratul repre- 
zenUmt d poporului din această 
țari. „Secesionistul Chombe, asa
sinul lui Lumumba, responsabil 
de catastrofele suferite de po
porul congolez, nu poate pretin
de să vorbească în numele Con
go-ului", a arătat Soumialot.

S. VERONA

Comentarii după

acordul de la Bruxelles

Khartum
in R.S.F. Iugoslavia funcțio
nează numeroase „cluburi 
ale tinerilor tehnicieni". In 
fotografie: Aspect de la li

nul din aceste cluburi

Criza de guvern din Izrael 
pe cale de soluționare ?

TEL AVIV. — Criza de gu
vern din Izrael pare să evolu
eze spre o soluționare. După 
ample dezbateri în parlament 
asupra demisiei guvernului, 
s-a conturat posibilitatea re
constituirii sale, sub președin
ția lui Levi Eshkol.

Se afirmă că Eshkol va ac
cepta să formeze noul guvern 
numai dacă cererile oponentu
lui său din conducerea Parti-

fostul premier 
cu privire la o 
judiciară în așa- 
Lavon“, vor fi

Piața comună:

Atmosfera
redevine calma

L7GANDA : Borna, situată la 50 de. mile sud de Kampala, ca
pitala Ugandei, indicînd punctul de trecere al Ecuatorului 

prin Uganda

dului Mapai, 
Ben Gurion, 
nouă anchetă 
numitul „caz 
respinse.

Observatorii semnalează, 
totodată, faptul că unul din 
principalii aliați ai lui Ben 
Gurion, fostul ministru al agri
culturii și șef al statului ma
jor al armatei, generalul Da
yan, s-a pronunțat în parla
ment pentru crearea unui nou 
guvern Eshkol și pentru a se 
acorda primului ministru un 
mandat necondiționat pentru 
modificarea componenței ca
binetului său. Agenția France 
Presse relevă că această de
clarație a lui Dayan „este con
siderată ca un semn al even
tualei abandonări a lui Ben 
Gurion de către Partidul Ma-

Kuweit

KHARTUM. — Știrile sosite 
din capitala Sudanului atestă 
că în ultimele zile în întregul 
oraș atmosfera a redevenit 
calmă. Se anunță că autorități
le guvernamentale continuă 
să ia măsuri pentru rezolvarea 
problemelor în suspensie. Mi
nistrul afacerilor interne, Cle
ment Mboro, a cerut rectorului 
Universității 
să-i faciliteze

din Khartum
_ _______ o întrevedere

cu studenții din sud pentru a-i 
convinge să se prezinte la 
cursuri. După cum transmit a- 
gențiile de presă, citind surse 
din Khartum, printre măsurile 
pe care guvernul le are în ve
dere ar fi și crearea unui mi
nister special pentru proble
mele sudului. Acest 
va avea competența 
nării tuturor activităților orga
nelor executive în sud și

Guvernul boicotat

minister 
coordo-

va

de Adunarea Națională
KUWEIT. — Majoritatea 

membrilor Adunării Naționale 
din Kuweit continuă să boico
teze guvernul. Primul ministru, 
Sabah Salem Al Sabah, a tre
buit să renunțe pentru a doua 
oară să dea citire declarației 
guvernamentale și sa obțină
votul de încredere al adunării 
pentru noul său guvern. In 
momentul în care primul mi
nistru urma să-și înceapă de
clarația, 28 din cei 50 de depu- 
tați s-au ridicat și au părăsit 
sala parlamentului. Un inci
dent similar s-a produs și săp- 
tămîna trecută.

Deputății protestează astfel 
împotriva componența noului
guvern, pe care ei îl conside
ră nereprezentativ. Noul gu
vern, afirmă acești deputați, 
„cuprinde prea mulți comerci-

anți și administratori ai ma
rilor societăți pentru a putea 
fi considerat ca reprezentînd 
cu adevărat populația țării".

între reprezentanții guver
nului și cei ai deputaților o- 
poziționiști au fost stabilite 
contacte pentru a se încerca 
găsirea unei ieșiri din impasul 
actual. Agenția France Presse 
relevă că dacă o soluție nu va 
putea ii găsită curînd, se 
prevede o suspendare pe 
timp de o lună a tuturor șe
dințelor adunării pentru a se 
aștepta reîntoarcerea în ț 
a emirului Abdallah Salem 
Sabah, șeful statului, aflat 
prezent în India, singurul 
măsură să ia hotărîrile de 
goare fie împotriva adunării, 
fie împotriva guvernului.

tară 
i Al 

în 
în 

; ri-
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putea sprijini guvernul central 
în rezolvarea problemelor so
ciale și economice ale crizei 
survenite în cele trei provincii 
meridionale : Equatoria, Bahr 
El-Ghazal și Nilul superior. 
Se preconizează, de asemenea, 
numirea a trei miniștri resi- 
denți în provinciile din sud.

BRUXELLES. — Acordul 
realizat la Bruxelles de Consiliul 
Ministerial al Pieței comune în 
problema unificării prețurilor ce
realelor și a finanțării politicii 
agrare comune continuă să fie 
pe larg comentat atît în cercurile 
politice de la Bruxelles, cît și în 
cele din capitalele Europei celor 
„șase".

Dacă în cercurile oficiale se 
exprimă „satisfacția" și „mulțu
mirea" în legătură cu acordul' 
încheiat, în cercurile agrare ale 
țărilor care au fost obligate să 
facă concesii importante în ve
derea încheierii lui nu se ascun
de nemulțumirea și mai ales în
grijorarea față de implicațiile pe 
care le-ar putea avea unificarea 
prețurilor cerealelor.

Referindu-se la aceste reacții, 
agenția France Presse scrie că în 
rîndul* agricultorilor vest-germani 
și italieni, s-a manifestat deocam
dată o „rezervă". La Roma cer
curile agricole „rămîn preocupa
te de consecințele pe care acea
stă politică comună ar putea să 
le aibă asupra agriculturii na
ționale". Potrivit agenției, aceste 
cercuri „se îptreabă dacă facili
tățile acordate Italiei vor fi sufi
ciente pentru a scoate definitiv 
agricultura sa din starea precară 
în care se găsește".

Chiar și la Bruxelles se apre
ciază că acordul' încheiat nu so
luționează toate problemele agri
cole ale celor „șase". Succesul 
înregistrat, scrie France Presse, 
nu va împiedica pe cei „șase" să 
se întâlnească la începutul lunii 
viitoare la Bruxelles pentru a dis
cuta probleme I'egate tot de as
pectele agricole";

MOSCOVA 16. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite :

La Moscova a avut loc o 
conferință de presă originală. 
Corespondenții de presă stră
ini și ziariștii sovietici aflați 
în sala Casei profesorilor din 
Moscova au luat interviuri co
laboratorilor stațiunii antarc
tice „Mirnîi" prin radio.

Răspunzînd la întrebări, Pa
vel Senko, șeful celei de-a 
noua expediții sovietice în 
Antarctica a arătat printre al
tele că în Antarctica acum e 
vară, e „cald" : temperatura 
oscilează în jur de zero grade. 
Ultima iarnă subpolară a fost 
mai „blîndă" decît în anii tre- 
cuți. Gerurile n-au trecut de 
minus 82 de grade Celsius. 
Scopul expediției sovietice în 
Antarctica a declarat Pavel 
Senko, constă în continuarea 
studierii celui de-al 6-lea con
tinent în conformitate cu pro
gramul Anului internațional al 
Soarelui calm. .

La o întrebare cu privire la 
perspectivele exploatării bo
gățiilor subsolului Antarcticei, 
Pavel Senko a răspuns că 
după părerea lui, în perioada 
imediat următoare, va fi con
tinuată numai exploatarea 
științifică a continentului.

Apoi corespondentul postu
lui de radio B.B.C, a vorbit

direct prin radio cu micro- 
biologul american Mayer, care 
a răspuns la numeroase între
bări.

în cursul conferinței de 
presă s-a subliniat colabora
rea rodnică dintre cercetăto
rii diferitelor țări care lucrea
ză în Antarctica. Astfel, oame
nii de știință sovietici au 
strînse relații de colaborare 
cu cercetătorii australieni — 
vecinii lor cei mai apropiați. 
între cercetătorii sovietici și 
cei americani are loc un 
schimb regulat de informații 
în domeniul meteorologiei și 
geofizica, se fac schimburi de 
specialiști, au loc întîlniri. în 
acest an, pentru prima oară 
un geolog sovietic va ierna la 
stațiunea engleză Stonning- 
ton, iar un glaciolog englez la 
stațiunea sovietică Novolaza- 
revskaia.

Multe întrebări s-au referit 
la viața de toate zilele, la fe
lul cum își petrec cercetătorii 
orele libere, la meniul zilei 
etc. Pavel Senko a amintit că 
stațiunea „Mirnîi" are o bib
liotecă cu peste 4 000 de volu
me. Cînd e timp frumos, se 
organizează excursii în insu
lele apropiate, la coloniile de 
pinguini. în ce privește mîn- 
carea „restaurantul Mirnîi" 
oferă feluri pregătite cu o 
înaltă artă culinară de cei doi 
bucătari ai stațiunii.


