
Cum sînt
organizate 
cursurile

de ridicarea 
calificam ?

iarul nostru a întreprins recent o anchetă în 
legătură cu modul cum sînt organizate cursu
rile de ridicare a < ____
zinele „Electroaparataj" din Capitală. Numeroși 
tineri muncitori, maiștri, ingineri cu care am 
discutat s-au referit la multiplele aspecte ale 
temei puse în discuție, au făcut diferite propu

neri în scopul unei mai bune desfășurări a acțiunii îndrep
tate spre ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe pro-Itate spre 
fesionale.
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Publicăm mai jos părerile interlocutorilor noștri.
1. Cînd încep cursurile de ridicarea calificării?

ia fost prima problemă care a suscitat interesul 
celor cu care am stat de vorbă.

De ce? Pentru că la „Electroaparataj*, în ceea ce privește 
data începerii cursurilor existau mari oscilații. La secția mon- 
taj-aparataj de joasă tensiune, Ia unul dintre cursuri, prima 

s-a ținut pe 21 februarie 1963 ; la altul din aceeași 
!, pe 23 mai. La matrițerie a început pe 27 aprilie, iar 

la montaj automate la 24 ianuarie 1963. Este bine sau nu așa?
— Tinerii, ne spunea muncitorul Stefan Duinea, care e 

totodată și secretarul organizației U.T.M. de la matrițerie, ar 
dori ca aceste cursuri să înceapă în întreaga uzină la o dată 
precisă : toamna prin octombrie. Nu este bine să înceapă nici 
primăvara, nici vara pentru că aceasta e perioada examene
lor la diverse forme ale învățămîntului de stat, a concediilor 
de odihnă. Posibilitățile practice de învățătură sînt, de ase
menea, mai mici.

Aceeași părere șl-au exprimat-o și unii maiștri (Gh. Ciovei 
și alții) și ingineri cu care am stat de vorbă, mulți dintre ei 
fiind chiar lectori la cursurile de ridicare a calificării. Oa-
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j La Uzinele „Electroaparataj" |

Au început lucrărileI

ședinței plenare a Consiliului
Superior al Agriculturii

Luni dimineața, în sala Pa
latului R- P. Romine, au în
ceput lucrările ședinței ple
nare a Consiliului Superior al 
Agriculturii, consacrată dez
baterii sarcinilor de plan pe 
anul 1964 și măsurilor tehnico- 
organizatoricc pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agri
cole de toamnă.

La ședință participă tova
rășii Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al PJOL. vicepreședinte 
al Conciliului de Miniștri, Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu-

lui Superior al Agriculturii, 
membru Consiliului Superior 
al Agriculturii, precum șl in
vitați — specialiști de la con
siliile agricole regionale și ra
ionale, din institutele de cer
cetări și de învățămînt agri
col superior, din unitățile a- 
gricole socialiste, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești.

Tovarășul Mihai Dalea a 
prezentat raportul cu privire 
Ia proiectul planului de stat 
in agricultură pe anul 1964 și 
măsurile pentru realizarea lui.

Tovarășul Bucur Șchiopu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
a expus apoi raportul privind 
măsurile tehnico-organizato- 
rice pentru strîngerea recol
telor, executarea însămînțări- 
lor și arăturilor adinei de 
toamnă.

Dezbaterile în legătură cu 
rapoartele prezentate au con
tinuat în cursul după-amiezii 
în secțiile de specialitate ale 
Consiliului Superior al Agri
culturii. Lucrările ședinței con
tinua.

(Aoerpres)

prac- |

I
meni care se bazează deci pe o experiență verificată de ] 
tică.

2. Cine trebuie să participe la cursuri, cum trebuie ele or
ganizate ?

In discuția noastră, tovarășul inginer Hie Pretorlan, care 
este și șeful secției montaj instalații, a spus :

— La cursurile de ridicare a calificării trebuie să fie în- I 
ri cei mai buni muncitori care își propun să frecventeze B 

regulat și sînt hotărîți să-și însușească cunoștințele predate.
Să vedem ce părere au tinerii, alți maiștri și ingineri.
— Pe mine m-au ajutat foarte mult cursurile, ne declara 

muncitoarea Niculina Dumitru. De 9 ani lucrez în uzină. La 
_ început aveam o calificare slaba, nu făceam fața lucrărilor 
I încredințate. Urmînd, mai mulți ani la rînd, cursurile de ri

dicare a calificării, am reușit să-mi însușesc bogate cunoș- 
Itințe și să fiu în prezent încadrată în categoria a V-a de în

cadrară tarifară. Trag de. aici concluzia că este necesar ca 
toți tinerii să participe la cursurile de ridicare a calificării.

Petre Apostolache, muncitor la atelierul de strungărie, < ’ 
spus și el părerea.

— La noi în atelier s-a înscris la cursuri cine a dorit In
sistențe s-au făcut numai în cazul celor cu o pregătire pro
fesionala necorespunzătoare. Cred că toți tinerii ar trebui să 
învețe pentru a-și ridica nivelul de cunoștințe profesionale.

Tînărul Petre Apostolache s-a referit și Ia modul de orga
nizare a cursurilor.

— Nu e rezolvată — spunea el — problema celor care lu- _ 
crăm în mai multe schimburi. Pînă acum lecțiile se țin Up- I 
tăminal, după terminarea schimbului I și cei care ilnt în | 
schimbul II sau III nu au posibilitatea să învețe. După păre7 _ 
rea mea cursurile ar trebui organizatele schimburi și sa Se I 
țină lecții prin rotație, cu fiettire schimb (in cazul cînd | 
cursanții lucrează in 3 schimburi). _

In legătură cu organizarea corecta a cursurilor de ridicare I 
a calificării, am cerut părerea și tovarășului inginer Radu | 
Tomoioagă. El face parte din colectivul stabilit de conduce- _ 
rea întreprinderii pentru a se ocupa de organizarea ridicării | 
calificării- ■

— Noi am organizat cursurile în funcție de locul de pro- _ 
ducție, de nivelul pregătirii, de meseria respectivă. Am por- I 
nit de la ideea să Ie organizăm în așa fel îneît strungarii de I 
la strungărie (ca să dăm un exemplu) să nu fie Ia un Ioc cu _ 
strungarii de la matrițerie lucrările acestora fiind de un spe- I 
cific deosebit. _ ■

Am ținut în mare măsură seama de nivelul cursanților, îm- . 
părțindu-i, în primul rînd, pe meserii și^apoi, în cadrul fie- | 
cărei specialități, pe două nivele de pregătire. In ceea ce pri- ■ 
vește organizarea cursurilor pe schimburi, aici jncă n-am . 
găsit soluția cea mai bună. Pentru cei ce lucrează numai în I 
schimbul I lucrurile sînt clare. Unde se lucrează în 2 sau 3 ■ 
schimburi chestiunea e mai greu de rezolvat. Am încercat . 
să ținem uneori cursurile dimineața pentru cei din schimbul I 
II dar prezența a fost foarte slabă. Soluția cred că este să | 
ținem lecții prin rotație (din două în două sau din trei în 
trei săptămîni — adică numai atunci cînd tinerii respectivi I 
lucrează în schimbul I). 9

In această discuție s-a ivit o nouă problemă și anume : m
3. Care este durata cursurilor ? •.
— După părerea mea, ne spunea tovarășul inginer Ilie Pre- I 

torian, cursurile în secția montaj-instalații ar trebui să du- ■ 
reze 6 luni, timp în care să se predea săptămînal 3 ore. 9

Aceasta, la montaj - instalații. Dar la celelalte secții, dar ■ 
acolo unde tinerii lucrează în schimburi ? Părerea tuturor ■ 
celor cu care am discutat a fost că durata cursurilor trebuie ■ 
stabilită în mod concret la fiecare secție în parte și în func- ■
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SĂRBĂTORIREA
ZILEI MINERULUI I

Sfrînși 1n Jurul inginerului 
Radu Popescu, tinerii de la 
bateriile de tipare ale între
prinderi} de poduri melaJice 
și prefabricate din beton Pi
tești. discută posibilitățile de 
îmbunătățire a calității la 
traversele de beton precom- 

primat 
foto: O. PLECAN
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tn toeîe centrele mi
niere ăsn țera noastră 
au 1M (kmlnicl
manifestări conecrate 
Zilei minerului. Au 
lost organizate adu
nări festive, serbări 
cîmpenești, spectacole 
ale unor formații ar
tistice de amatori, în_ 
treceri sportive.

In bazinul carboni
fer din Valea Jiului a 
domnit o atmosferă de 
mare sărbătoare. La 
Lupani,, în dimineața 
silei fle'll • august, oa
meni ai muncii din 
localitate, mineri, re
prezentații organizații
lor de partid Și de 
stat, ai organizațiilor 
de masă, precum și 
delegați ai colective
lor de muncă din cele
lalte exploatări minie
re din Valea Jiului, 
au participat la cere
monia depunerii de 
coroane la placa co
memorativă care cin
stește memoria mine
rilor căzuți în 1929.

In cursul după-amie- 
un mare , numărzii
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da mineri ca familiile 
lor «u participat la 
tradiționalele serbăiî 
cimpene^ti organizate 
In cele mai pitorești 
locuri din împrejuri
mile orașului Văii Jiu
lui.

Manifestări cultural- 
artistico cîmpenești au 
mai avut loc în cen
trele miniere de la Fi- 
lipești de Pădure, $0- 
tinga, Ceptura, SJănic 
Prahova, în bazinul 
Domelor, la Șocul, 
Baia Nouă, Cazltt 
în alte exploatări.

•«

la
nos-

BAIA MARE (de 
corespondentul 
irul.

Duminică, In sala 
de festivități a clubu
lui ,,Minerul“ din 
Baia Mare a avut loc, 
adunarea colectivului 
de muncă al Exploată
rii miniere Săsar con
sacrată Zilei mineru
lui. Despre importanța 
acestei zile a vorbit 
tov. Alexandru Cri- 
san secretar al Comi
tetului orășenesc Baia

Mare al P.M.R. Vor
bitorul a fab citat pe 
muncitorii, tehnicienii 
și inginerii acestei ex
ploatări miniere pen
tru succesele obținute 
în acest an. Prin efor 
turi comune, aceat 
harnic colectiv a în
deplinit planul de pro
ducție pe primele 7 
luni ule anului în pro
porție de 115 la sută. 
.Tot în. aceaată perioa
dă sarcina de creștere 
a productivității mun
cii • foet depășită cu 
9 la iută. Prin redu
cerea consumului de 
materiale și energie 
electrică, această ex
ploatare a realizat e- 
conomii suplimentare 
ia producția marfă în 
valoare de 7 000 000 
lei, situindu'so pe lo
cul I în cadrul Trus
tului minier Baia Mare. 
Adunarea a luat sflr- 
|it cu un frumos pro
gram cultural artistic 
In execuția formațiilor 
artistica da amatori 
din cadrul «xnioatlrii

Fier vechi
pentru oțelării

Excursii 
prin O. N. T.

(Continuare In pa»- a IH-a)

I. BODEA
Ing. ARTUR IOAN

De la începutul anului șl 
pină în prezent, filiala O.N.T. 
Roman a organizat, cu spriji
nul comitetelor sindicatelor, 30 
excursii cu trenul ți autoca
rele, la care au participat pes
te 2500 oameni ai muncii, iu
bitori ai turismului.

Dintre cele mai apreciate 
excursii cităm: pe cele de vi
zitare a Capitalei, a litoralului, 
a Văii Prahovei, precum și a 
lacului de acumulare a hi
drocentralei de la Bicaz.

AL. HATMANU
corespondent voluntar

f,

Șeful de echipă Alexandru 
Penu împreună cu controlo
rul tehnic de calitate — 
Gheorghe Pelmuș, de la sec-* 
fia de montaj a Fabricii de i 
jucărlj „Bucuria copiilor" djn 1 
Capitală fac o ultimă verffi- j 
care a calității Jucăriilor i 
mecanizate executate în1 

schimbul lor
Foto: AGERPRES ' 1

nul trecut, fn toata 
universitățile țării, 
vechile facultăți de 
matematică și fi
zică s-au scindat. 
Consecințele ime
diate și viitoare ce 

vor fi obținute prin această 
nouă organizare vor conduce 
cu certitudine la o îmbunătă
țire substanțială a învățămîn- 
tului superior al fizicii și ma
tematicii.

In adevăr, cel puțin în cazul 
fizicii — la care doresc să mă 
refer aici — măsura bineve
nită a Ministerului învățămân
tului a urmărit nu numai ușu
rarea îndrumării și conducerii 
mai concrete a unui proces de 
învățămînt în care este cuprins 
astăzi un număr sporit de stu- 
denți și cadre didactice față de 
trecut, cit mai ales crearea de 
condiții favorabile suplimenta
re ca această specialitate să-și 
accelereze ritmul de dezvoltare 
pentru a atinge cit mai repede 
poziția de frunte care îi revine 
în revoluția tehnică contem
porană.

Se pregătește astfel un nou 
salt calitativ al fizicii romi- 
neștl, susținut, de această dată, 
de rezultatele remarcabile ob
ținute în ultimii ani de către

Al Vll-lea concurs pe țară
al artiștilor amatori

A început 
recoltarea

Comitetul 
drul URUM Petroșani a 
ganizat nu de mult o săptămî- 
na a colectării fierului vechi. 
Timp de 6 zile, tinerii au co
lectat metalele vechi din in
cinta întreprinderii.

Această acțiune s-a soldat 
cu expedierea spre oțelăriile 
hunedorene a unei cantități de 
peste 40.000 kg fier vechi.

In total, tinerii din cadrul 
URUM Petroșani au colectat, 
de la începutul anului și pînă 
în prezent, cantitatea de 684 
tone de fier vechi și 177 tone 
fontă, fiind fruntași pe întrea
ga Vale a Jiului în această ac
țiune.

U.T.M. din ca-
or~

1. CHIRAC 
corespondent voluntar

după-amiază, în sala 
Teatrului Consiliului Central 
al Sindicatelor din Capitală a 
avut loc festivitatea de înmî- 
nare a premiilor formațiilor ar
tistice clasate pe primele locuri 
în faza orășenească-București 
din prima etapă a celui de-al 
Vll-lea Concura al formațiilor 
de amatori — muzicale, core
grafice și brigăzi artistice de a- 
gilație.

Au fost acordate 152 de pre- 
tnSi și mențiuni formațiilor ar
tistice și 109 premij și mențiuni 
unor soliști vocali, instrumen
tiști și dansatori. Printre forma
țiile premiate se numără corul 
Uzinelor „23 August", brigada 
artistică de agitație a Uzinelor 
„Vulcan", orchestrele de mu
zică populară ale căminului 
cultural din comuna Glina, ra
ionul Tudor Vladimirescu și a 
Casei de cultură a raionului Ni- 
colae Bălcescu, formațiile de 
dansuri ale cooperativei „Aria

a

tineretului din raionul Tudor 
Vladimirescu.

Duminică, în numeroase 
centre regionale din țară s-a 
încheiat faza regională a ce
lui de-al Vll-lea Concurs pe ța
ră al artiștilor amatori. In re
giunea Cluj, această manifes
tare a avut loc la Casa raio
nală de cultură din Huedin.

La faza regională a concur
sului desfășurat la Iași, Bir- 
Iad, Pașcani și Negrești, regiu
nea Iași, au luat parte peste 
100 de formații: coruri, 
pe de dansuri, brigăzi 
lice de agitație, fanfare,

La Timișoara și-au dat 
tîlnire pe scena Operei de stat 
in cadrul fazei regionale, pes
te 1 500 de artiști amatori.

(Agerpres)

sfeclei 
de zahăr

populara’ și casei de cultură

Ansamblul folcloric .'Ai»ne.i ‘ d.n regiunea Oltenia, a prezen tat la 'Arenele Libertății și la 
Teatrul de rari ^Nicolae Ba-ceccu* din Capitală, spectacolul „Dragă mi-i Oltenia", alcă
tuit cu concursul celor mai b- ne formații ale artiștilor amatori din satele Și orașele regiu

nii. în fotografie : aspect d« la unul din spectacole.

FIZICA - O
ÎN PLINĂ

lor 
de 

ale

fizicienii noștri, în marea 
majoritate absolvenți nu 
mult ai secțiilor de fizică 
fostelor facultăți de matema
tica și fizică. Aceștia au de
monstrat din plin că, în condi
țiile sprijinului larg acordat 
științei de statul socialist, ti
neretul nostru se adaptează cu 
o mare ușurință problemelor 
dificile ale fizicii contempora
ne, elaborează cu succes me
tode noi de investigație teore
tice și experimentale, străpun
ge tot mai des limitele actuale 
ale cunoașterii lumii fizice.

Dintre cele aproape două mii 
de lucrări publicate in ultimii 
ani în domenii cu totul noi 
pentru țara noastră, multe 
s-au dovedit că rezistă cu cin
ste celor mai competente fi

mai severe critici, îmcrundu-s« 
pe lista contribuțiilor certe la 
progresul științei mondiale. Tn 
același timp, urmind cu con
secvență linia dată de partid, 
fizicienii tineri reușesc din ce 
în ce mai bine să lege preocu
pările lor de progresul econo
miei țârii, să finalizeze multe 
dintre cercetările lor in forma 
care poate fi utilă in practică. 
Ei sînt solicitați astfel tot mai 
des să-și aducă aportul la pro
movarea tehnicii noi fn cele 
mai diverse ramuri ale indus
triei, in agricultură, transpor
turi, medicină etc.

Pe măsură ce timpul trece, 
cresc însă și sarcinile fizicie
nilor atât în volum și în diver
sitate. eft mai ales ca comple
xitate fi grad de dificultate.

echi- 
artis- 

etc.
în~

In șase mari regiuni agricole 
din tară — București, Galați, 
Oltenia, Banat, Crișana și Plo
iești — a început luni campa
nia de recoltare a sfeclei de za
hăr de pe culturile mai avan
sate. Primele cantități de sfeclă 
din noua recoltă au fosi expe
diate Fabricii din Chîlila de 
către G.A.C. „30 Decembrie" 
din Crevedia și Tăutești, raio
nul Răcari și „Drum nou” din 
comuna Baba Ana, raionul 
Mizii.

(Agerpies)

Serbare pionierească
în pădurea Snagov

Duminici am asis
tat la o serbare pio
nierească în pădu
rea Snagov. pentru 
a cita oară, nu
mai în vara aceasta, 
pădurea de la Sna
gov a fost martora 
voioșiei celor mici?

Doar nu întimplă- 
tor, chiar tabăra 
de pionieri de aici, 
este numită „Tabăra 
voioșiei". Tăblița 
atârnată la intrare, 
cu această inscrip
ție, este de prisos, 
deoarece cel mai 
bun indiciu că aici 
veselia se află „la 
ea acasă", îl con
stituie larma copii
lor, care a pus stă- 
pinire peste codru, 
peste apa lacului ca 
oglinda, peste zarea 
plină de dntecul 
păsărilor...

Cu autocarele, 500

de pionieri și șco
lari din Capitală 
au venit duminică 
să petreacă o zi fru
moasă, în cadrul 
unei serbări cîmpe- 
nești organizată de 
Palatul pionierilor 
în colaborare cu 
Comitetul orășenesc 
U.T.M. București și 
secția de învățămînt 
a Sfatului popular 
al Capitalei. Cuman 
petrecut copiii aici? 
în primul rînd au 
ascultat cu multă 
luare aminte ex
punerea tov. gene
ral maior loan 
Jelev de la Acade
mia militară, care 
le-a evocat cîteva 
pagini din lupta
P.C.R, pentru în

făptuirea actului is
toric de la 23 Au
gust 1944, cîteva 
fapte de eroism ăla

ostașilor romîni pe 
frontul antihitlerist. 
Copiii au înțeles că 
în jertfele de atunci, 
în eroismul poporu
lui nostru, al cla
sei muncitoare con
dusă de partid, se 
află izvorul bucu
riilor prezente. Apoi 
formațiile pionie
rești au prezentat 
un frumos program 
artistic, copiii au 
înălțat cîntece care 
au răsunat cu e- 
couri prelungi, de
parte.

Jocurile, întrece
rile sportive, plim
bările prin lumini
șurile pădurii, con
cursul de ghicitori 
și probleme distrac
tive — iată cum au 
petrecut pionierii și 
școlarii bucureșteni 
ziua de duminică.

I. MIHUȚ

SPECIALITATE
DEZVOLTARE

de acad. prof. 
Horia Hulubei

Arem nevoie deci de fizicieni 
mai mulți, cu pregătire de bază 
mai completa. Ei sini ceruți 
azi cu deosebită insistență nu 
numai de institutele de fizică, 
devenite în anii din urmă pu
ternice organizații de 
tare, ei și de aproape 
institutele 
tamentale 
institutele 
ferent de 
de un număr mereu sporit de 
întreprinderi industriale.

Această tendință este norma
lă fiind impusă d« modul 1n

cerce- 
toate 

de cercetări de par
ale Academiei, de 
de proiectări, indi- 
ramură, precum și

care progresează azi economia 
țării și care implică folosirea 
celor mai noi și mai valoroase 
cuceriri ale științei in general 
si ale fizicii în special. Ori 
elaborarea unei tehnici noi 
cere cunoașterea completă nu 
numai a rezultatelor cercetări
lor științifice pe care se ba
zează, ci și a modului în care 
acestea au fost obținute pentru 
că numai așa se poate aprecia 
de la început ponderea elemen
telor care hotărăsc calitățile și 
eventualele lipsuri ale noului 
procedeu tehnologic. Colabora
rea strînsă între fizicieni și in
gineri, acum veche în Institu
tele noastre de fizică, va de
veni astfel foarte curînd o ati
tudine normală în toate sec
toarele economiei.

Multe dintre problemele pe 
care industria le pune astăzi 
fizicianului sînt încă incomplet 
elucidate din punct de vedere 
științific. Deși, adesea, este 
vorba de detalii, rolul cunoaș
terii complete a acestora, pen
tru obținerea efectului maxim 
al unei tehnici noi. este cu ade
vărat hotăritor. Așa se explică 
de ce fizicienii sînt căutați nu 
numai în industriile bazate pe 
ultimele descoperiri ale fizicii 
nucleare sau ale fizicii semi- 
conductorilor, ci în multe alte 
ramuri, începînd cu industria 
constructoare de mașini (să ci
tăm, aici exemplul utilajelor 
tăietoare ultra rapide) și sfîr- 
șind cu o atit de veche indus
trie cum este cea textilă, revo
luționată azi adine de fibrele 
sintetice, ale căror proprietăți

mecanice, r_______
mai trebuie încă studiate.

Acestea fiind perspectivele 
care se deschid în fața fizicie
nilor este explicabilă dorința 
multor tineri de a-și alege ca 
profesiune una din ramurile 
fizicii. Ei doresc să devină spe
cialiști în fizica nucleară, ori 
în biofizică, să studieze fizica 
corpului solid sau să devină 
electroradiofizicieni. îi pot asi
gura că în toate ramurile fizi
cii au un cîmp larg de cerce
tare și activitate practică, în 
care pot să se afirme și care 
le poate aduce deplinele satis
facții pe care ți le dă munca 
exercitată cu pasiune și răs
pundere.

Deci, viitorii mei colegi — 
facultățile de fizică vă aș
teaptă.

termice ți electrice

Citiți în paff. a Ilf-a

Facultățile de llzicâ 
existente In rețeaua în- 
vățâmîntulul superior 
din țara noastră pre
cum șl condițiile de 
admitere fn aceste fa 
cultățl



DE ATLETISM

Juniorii au realizat
performanțe valoroase
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afara citorva 
deosebite (Io- 

1,80 m la înăl- 
la

cu 84—54 
La Ploiești

CAMPIONATELE REPUBLICANE

Finiș în proba de 80 m gar

duri femei

în preajma

lui Ivanov in 29‘21'2/1O.

Intîlniri de fotbal

Marile aniversări culturale ale anului 1963

Eugene Delacroix

din U.R.S.S.

campionatelor unions- 
care figurează in

nou record european de na- 
a foit înregistrat in prima 
finalelor Spartachiadei. Ivan

Stiinta Craio- 
Ivansuc (2) și 
cel de-al doi- 
Timișoera a 

(4—1) pe

Coznitetu- 
(C.I.O.), invitat de or- 
sportive din U.R.S.S.

Elevi in excursie pe cul

mile din Împrejurimile Bra

șovului

„Știința". Știința Cluj a învins 
cu 4—0 (2—0) pe 
va. Au marcat 
PoDescu (2). în 
lea joc. Știința
întrecut cu S—1
Știința București

5

T

Cel mai mare spectacol — 
cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romîne (orele 20) — se
ria de bilete 828, Magheru
(b-dul Magheru 29), Elena Pa
vel (sală și grădină — b-dul 
6 Martie 14), Miorița (Cal. Mo
șilor 127). ștefan cel Mare 
(șo«. Stefan cel Mare colț cu 
str, Liaeanu), Stadionul Dina
mo (șos. Stefan cel Mare). La 
Fayette — film pentru ecran 
panoramic : Patria (b-dul Ma
gheru 12—14). Moby Dick ! ru
lează la cinematografele Re
publica (b-dul Magheru 2), 
Bueufești (b-dul 6 Martie 6), 
1 Mai (b-dul 1 Mai 322), Gh. 
Doja (cal. Griviței 80). Alex. 
Sahia (sală și grădină — cal. 
Văcărești 21), Stadionul Repu
blicii, Stadionul Giulești. Luna 
de miere fără bărbat : rulează
la cinematografele V. Alecsan- 
dri (str. G'rigorescu 24). I. C- 
Frimu (sală și grădină — b-dul 
6 Martie 16). Giulești (cal. Giu
lești 56), 23 August (sală șj 
grădină — b-dul Dimitrov 
113). Patinoarul 23 August.
Plaja : Tineretului (cal. Victo-

La start, inotătoarea Zoe Reznlcenco, dub/d 
campioanH, dublă recordmană (junioare)

A Duminică la Sofia a luat sfirșit cea de-a 
4-a ediție a Balcaniadei de tenis. în ultimele 
meciuri echipa R.P. Bulgariei a învins cu 3—0 
echipa Turciei, iar echipa Greciei a întrecut 
cu 2—1 echipa R.P. Romine. Clasamentul 
final al competiției : 1. Iugo61avia: 2. Grecia; 
3. R.P. Romlnă; 4. R.P. Bulgaria; 5. Turcia.

• La București și Ploiești au luat sfirșit du
minică turneele internaționale de baschet 
pentru juniori. In ambele competiții victoria 
a revenit echipelor U.R.S.S. în meciul deci
siv echipa U.R.S.S. a întrecut 
(37—29) echipa R. P. Romine.
(turneul feminin) echipa U.R.S.S. a dispus in 
ultimul joe cu 60—40 de echipa R.P. Romine.

• Fugilistul nigerian Dick Tiger, și-a apă
rat cu succes titlul de campion mondial (cat. 
mijlocie), invingindu-l prin abandon in run
dul 7 pe americanul Gene Fullmer. Tiger 
urmează să se intilnească cu maghiarul Laszlo 
Papp, în cazul cînd acesta tl va învinge tn 
septembrie pe salangerul său, spaniolul 
Folledo.

• în apropiere de localitatea Spittal (Aus
tria) A Jnceput cea de-a 8-a ediție a campio
natelor mondiale de slalom (canoe). Proba 
masculină de simplu a revenit sportivului 
Schubert (R.D.G.), care, pe un parcurs de 
800 m. (26 porți) în două manșe, a realizat 
361,1 puncte. La feminin, primul loc a fost 
ocupat de cehoslovaca Veberova cu 312,4 
puncte. Proba dublă de „canadian" a revenit 
echipei R.D. Germane, iar cea de dublu mixt 
echipei Iugoslaviei.

• Dupd cum relatează core«po*dmi«l a- 
genției Reuter, autorului* poiițte naști din 
Tufei o tint hotărite ea pini la 
Olimpiadei din 1964, să curețe sapitala Japo
niei de bandele de răufăcători. In ultimate 
siptămini au avut loc două razii de amploare 
cu participarea a 9 000 de polițiști. In cartul 
acestei acțiuni fn întreaga Japonie ou fost 
arestați 1 500 de gangsteri fi au fast confiscate 
400 de arme. Numai la Tokio au fost perche
ziționate 600 de ascunzători ale răufăcătorilor.

(Agerpres)

Victoria (b-dul 6 Martie 7), 
Grivița (cal. Griviței — podul 
Basarab). G. Coșbuc (Piața C. 
Coșbuc). Estrada, estrada : 
Central (b-dul 6 Martie 2). 
Marile speranțe : Lumina
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doameni 9). 
Gardianul — după-amiază : 13 
Septembrie (str. Doameni 9). 
Intre două iubiri — Pionieria 
nr. 4/1963: rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (b-dul 6 
Martie 18)- Adorabile și min
cinoase : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—7). Cultural (Pia
ța Ilie Pințilie 2). Gangsteri și 
filantropi : înfrățirea între 
popoare (b-dul Bucureștii Noi), 
Volga (sos. Iile Pintilie 61) 
Olga Bancic (sală și grădină 
— cal. 13 Septembrie 196). 
Dardee: rulează la cinemato

ta$ul Cluj a găz
duit sîmbătă și 
duminică fina
la campionate
lor R. P- R. de 
atletism ale se
niorilor. Timpul 

ploios și rece din prima zi, 
care a influențat negativ re
zultatele s-a schimbat în ziua 
a doua permițînd și realiza
rea cîtorva performanțe. Ast
fel tînărul Mihail Calnicov a 
reușit la săritura In lungime 
să doboare recordul țării 
care îi aparținea cîștigînd 
titlul de campion cu 7,61 m.

Caracteristica principală 
a acestor campionate a fost 
însă afirmarea cîtorva at- 
leți tineri care cu multă În
drăzneala s-au luptat de la 
eqal cu atleți cu mai 
multă experiență. Și aici 
In primul rînd trebuie re
marcat juniorul Constantin 
Bloțiu, care după o cursă 
în care a alergat cu mult cu
raj, a reușit să clștige ti- 

graful Alex. Popov. Noapte 
necruțătoare — cinemascop : 8 
Martie (str. Buzești nr. 9—11), 
G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). 
Dragoste și pălăvrăgeli: rulea
ză la cinematografele *C. Da
vid (șos Crîngași 42), V. Roai- 
tă (sală și grădină — b-dul 1 
Mai 57). Mărul discordiei : ru
lează la cinematografele Uni
rea (b-dul 1 mai 143), Grădina 
cinematografului Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Regina 
stației de benzină : Flacăra 
(cal. Dudesti 22). Moșilor (sală 
și grădină — cal. Moșilor 221). 
Toată lumea e nevinovată : 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Avîntul tinereții — cinema
scop : Popular (str. Matăsari 
31). Elena din Trăia — cine
mascop : Arta (sală și grădină 

țiul de campion la 800 m, 
întrecind pe Ștefan Bereg- 
sazis gi Traynor (S.U.A.). 
Dîrzenia cu care a știut sa 
reziste pe ultima sută de 
metri atacului celorlalți doi 
atleți, precum și tactica fo
losită fac sa se întrevadă în 
C. Blațiu un atlet de cartă 
valoare.

Participarea citorva at
let! americani la concurs 
a mărit interesul publicului, 
iar pentru atleții noștri a 
fost un priLej, în majorita
tea cazurilor, de creștere a 
disputei. Frumoasa victorie 
a lui Zoltan Vamoș la 3000 
m. obstacole asupra ameri
canului Pat Traynor a ridi
cat tribunele în picioare. De 
asemenea cursa curajoasă a 
tînarului Zamfirescu la 200

La Tîrgoviște

etapei regionale
ctuala ediție < 
Spartachiadei da 
V«râ c .tnarrtMic» 
•• cprcvptr dr fora 

fa
ztle, cei mai buni 
concurenți dintre 

rile de pariinpanți la aeeas- 
1 flrttrri# sportxva de mi’i 
4« pen-

r*» a Aaaaaaaa mfOBdl pe 
«e Ln- 

rujxx re^ionaid. 
jos-jîe. co"- 

eurrsrite rfeetrire din etapa 
lll-a 'ratoaelJ) *u prilejuit în
treceri viu duputale, cure s-au 
încheiat cu o serie de rezul
tate bune.

Este de subliniat că la etapa 
raională a Spartachiadei de 
fard s-nu calificat mai multe 
echipe de handbal ți rolei, 
care au fost infv.nțata recent. 
De pildă, «d amintim de echipa 
feminină de handbal „Steaua 
electrica1" din Fieni, care a 
reușit să dea o replică dirză 
formațiilor eu o activitate com- 
petiționald mai îndelungată, ca 
și echipa masculină de volei 
„Mirerur — Șotînga, creată 
de scurt timp. De asemenea, 
mai pitin menționa ansam
blul de gimnastică al muncitoa
relor de la Uzinele textile din 
Puc.^ua. cart a debutat cu 
prilejul acestei competiții. In 
timpul liber, tinerele textiliste 
s-au pregătit cu atenție, reu
șind, turnai după 3 luni de 
zile, să învețe și si prezinte 
o serie de exerciții frumoase. 
O deosebită atenție au acor
dat antrenamentelor |i parti
cipants la intrecerile de atle
tism. cialiim, triată, — ramuri 
sportive care au atras' nume
roși tineri din uzinele și în
treprinderile raionului Tîrgo- 
rișre. Aici trebuie evidențiat 
sprijinul acordat de profesorii 
de educație fizică și irulruclo- 
fii «porției, care j-au ocupat

— caL Călărași 153). Ciobul 
cavalerilor : rulează la cine
matograful 18 Februarie (b-dul 
30 Decembrie 89). Doctor în 
filozofie : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop
— ambele serii, rulează la 
cinematograful Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Miste
rele Parisului — cinema
scop : Floreasca (str. I. S. Bach 
2), Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu 5). Viață fără chitară : 
Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Rocco și frații săi — ambele 
serii : Luceafărul (sală și gră
dină — cal. Rahovei 118). For
tăreață pe Rin : rulează la ci
nematograful Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30). Căpita
nul Fracasse — cinemascop : 
rulează la cinematograful 30 
Decembrie (cal. Ferentari 86). 
Ordinul Ana : rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (șos.
Cotrocend 9).

m. terminată la 2 zeeimi de 
recordul lui Moina (21,3) și 
destul de aproape de Moon 
(S.U.A.) ca și victoriile lui 
Barabaș, la 1 500 m și 5 000 
m, au fost mult aplaudate 
de public.

Printre atleții țineri care 
au reușit consacrarea cu o- 
cazia acestor campionate a 
fost și Alexandru Spiridon 
care a cîștigat proba de 
înălțime pe semiîntuneric, cu 
2,08 m.

Totuși in 
performanțe 
landa Balaș 
time. Lia Manoliu 53,03 
disc. Ana Sălăjan 15,84 m. 
la greutate, Viorica Visco- 
poleanu 6,11 m. la lungime 
și a celor menționate, seni
orii noștri ne-au rămas încă 

de îndrumarea jl buna pregă
tire a tinerilor concurenți.

Printre participanții care 
i-au remarcat la sporturile 
individuale din cadrul Sparta
chiadei de vară ie numără și o 
serie de tineri de la întreprin
derea carboniferi din Sotinpa, 
rum rint. de exemplu: Ion Ca
landra, Mihai Teleșeu. ctocaji 
pe prunele locsn la iet-eeen- 
le da cu’uwi, Gh. Mar.ea, âț- 
i gdronU enrsei de 100 m., Mi
hai Tanaia, Datinii ru Drăgan ți 
Ilie Pleța, campioni la întrece
rile de trintd.

La succesele obținute de ti
nerii mineri o contribuție de 
seamă au avut comitetul 
U.T.M. (secretar Gh. Mirița) și 
asociația sporii ud (secretar: 
G. Horea) care s-au ocupat în
deaproape de popularizarea și 
buna organizare a etapei de 
masă; unde au fost antrenați 
peste 700 de tineri. Acum, 
participanții la întrecerile 
Spartachiadei de vară a tine
retului se pregătesc pentru 
etapa regionaid care va avea 
loc in preajma zilei de 23 Au
gust. Ei participă la o serie 
de concursuri locale, care le 
dă posibilitatea să-ți verifica 
potențialul înaintea întreceri
lor finale. Bunăoară, du minted, 
cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
Minerului", o serie de echipe și 
sportivi din raionul Tirgovițte, 
au suaținut intilniri amicale, le 
handbal, volei, gimnastică, «- 
tletism, ciclism, trintă.

S. SPIREA

Duminică, la Timișoara. în- 
tr-un meci internațional de 
fotbal, echipa maghiară Me- 
dosz a învins cu 3—1 (1—0) pe 
C.F.R. Timișoara.

Pe stadionul „23 August' din 
Timisoara a început turneul 
de fotbal al clubului sportiv

A trecut un veac 
din ziau în care 
a încetat din via
ță unul dintre cei 
mai mari artiști ai 
lumii — pietorul 
francez Eugene Dela
croix.

Om al epocii de 
1 după revoluția fran

ceză (Delacroix s-a 
născut în 1798) el 
participă prin artă la 
luptele pentru drep-

> tete socială și liber
tate națională cure 
zdruncina erînduirea 
burgheză în prima 
jumătate a secolului 
XIX. Chiar atunci 
cînd, după tradițiile 
artistice ale clasicis-

' mului, tratează teme 
'• vechi, istorice, Dela-
> croix se manifestă ca 
, un contemporan, ju- 
' decînd legenda cu

rațiunea unui orn 
modern fi limpe
zind sensul uma

nist, valoarea emo
țională, semnificația 
morală a episoadelor. 
„Barca lui Dante'* 
prima sa compoziție, 
care e scandalizat cu 
patosul ei coloristic fi 
cu accentele puterni
ce ale desenului opi
nia mic-burgheză a 
vremii, mai tirziu 
„Moartea lui Sarda- 
napal'\ scenele bi
blice sau pagine nu 
sînt pretexte de fru
museți formale și de 
pictura anecdotică, 
rece, pe gustul ofi
cialităților burgheze, 
ci sînt motive de 
invenție ■ unor rit
muri fi acorduri me
nite ■* captiveze pe 
privitor, să-] oblige a 
pătrunde sufletește în 
lumea pictată. Astfel 
înțelege g) calitatea 
accesibilă, populară a 
picturii opunind-a 
zugrăvelii academica

datori la multe probe. Ast
fel. deși surpriză, la greutate 
Ivanov s-a aflat tot în jur 
de 16 m., la disc bărbați tot 
sub 50 m, la 400 m i-a cîști- 
gat cu 49,6 sec. Recent s-a 
întîmplat ca la campionatele 
seniorilor să se înregistreze 
performanțe mai sLabe decît 
ale iuniorilor, cum s-a în
tîmplat în cursa de 400 m. 
unde titlul de junior a fost 
cucerit de Horia Ștef cu 49,2 
sec, urmat de I. Oșoianu cil 
49,4, în timp ce Feneuey este 
campion cu 49, 6 sec. (In lip
sa acestor juniori de la 
start).

Organizarea concursului, 
în general bună. S-a greșit 
sîmbătă, programindu-se 
probe la ora 20,15, pe în
tuneric. Ștafeta 4 X 100 m. 
s-a alergat din această cau
ză în condiții necoraspunză- 
toare.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Spartachiada 

popoarelor

Peste 100 000 de spectatori au 
uraiânt stadionul Lujniki din 
Moscova deschiderea festivi a ce
tei de-a 3 a ediții * Spartachiadei 
popoarelor cir. U.R.S.S.. Disță de
filarea cei— 25 000 ac sportivi $i 

r»-șr?z£«„Jnd c'jboriic 
a<- întreaga ferâ, au avut loc 
mari demonstrații de gimnastica 
in ansamblu. Intmcenle dinele ale 
actualei ediții a ■ Spatiachiadei po
poarelor sînt urmărite de Averv 
Brundage, președintele 
lui Olimpic 
ganizațiila

In cadrul 
le de atletism 
progrdmui Spartachiadei, proba da 
100 m plat a fost ciștigati de Ozo- 
lin, cronometrat cu timpul de 
10’ 5/10. PToba feminină a revenit 
Măriei Itkina In 11 '6/10. Cursa de 
10 000 m plat a-a Încheiat cu vic
toria

Un 
tatie 
zi a . __________ . , .
Karetnikav a parcurs distanța de 
200 m bras In 2‘31”9/10. Vechiul 
record era de 2'32’4/10 ți aparți
nea. de asemenea, lui Karetnikov.

L< sfârâitul festivității di deschi
dere a Spartachiadei, cei peste 
100 000 de spectatori au urmărit 
finala „Cupei U.R.S.S." la fotbal, 
In care sau Intllnit Spartak Mos
cova și Șabtlor Donetsk. Fotbaliș
tii de la Spartak au intrat In pose
sia trofeului, obținfnd victoria cu 
«corul de 2—! (1—1).

— lux și decor al 
vieții de salon.

Delacroix dramati
zează temele, mode
lează figurile ca por
trete ale pasiunilor; 
el iși înțelege, tfi iu
bește sau își condam
nă eroii, îi explică 
într-un anume fel e- 
moțional, sugerînd 
drama existenței lor. 
In preajma lui 1830, 
luptele de eliberare 
națională din Balcani 
au avut un răsunet 
puternic in conștiința 
lui. „Masacrul din 
Scio", reprezentând 
Grecia, sfîrtecată de 
război,, prin citeva 
chipuri populare de 
un copleșitor pate
tism aț expresiei mo
rale și artistice, e un 
document de mare ar
tă al solidarității lui 
cu poporul care Iși 
apăra libertatea. In 
„Libertatea condu-

In raionul Piatra Neamț

Acțiuni vii, eficiente 
in propaganda științifică

a autogara din 
centrul orașului 
Piatra Neamț, du
minică dimineața 
noate fi văzut de 
obicei în mai toate 
lunile anului, un 

spectacol deosebit: zeci de 
cadre didactice sau alți inte
lectuali, constituiți de cele mai 
multe ori de Comisia raională
pentru răspîndirea cunoștințe
lor eultural-științifice în bri
găzi științifice, se îndreaptă cu 
autobuzele I.R.T.A. spre cele 
mal îndepărtate comune ale 
raionului.

Cifrele ne dăruie din plin 
dimensiunile cu totul remarca
bile ale activităților desfășu
rate în raionul Piatra Neamț 
pentru popularizarea oelor mai 
înaintate cuceriri ale știmței 
contemporane, pentru comba
terea misticismului și supersti
țiilor ! Numai în ultimele 3 
luni au fost trimiși în sa
tele raionului 257 de confe
rențiari care au prezentat di
verse teme de popularizare a 
științei în fața a 50 250 de 
oameni.

încercînd să trecem In re
vistă citeva dintre acțiunile or
ganizate în această direcție tre
buie să subliniem în primul 
rînd faptul că alături de o 
serie de manifestări în care 
sînt tratate diverse proble
me economice, alături de di
ferite discuții pe teme de mo
rală (interesantă a fo6t din 
acest punct de vedere, elabo
rarea unei conferințe despre 
„familia socialistă1, pe baza 
cărora lectorii reușesc să des
chidă ample dezbateri în locu
rile unde conferențiază) a fost 
instituit un ciclu de conferințe 
special destinate tinerilor, me
nit a le da bazele unor con
cepții științifice despre lume.

Organizind în mai toate ma
rile întreprinderi sau pentru 
tinerii din sate, acest ciclu de 
conferințe care conține printre 
alte teme probleme ca : „Apa
riția vieții pe pămînt“, „Opo
ziția de neîmpăcat dintre știin
ță și misticism", „Cucerirea de 
către om a Cosmosului — o 
mare izbîndă a științei", „Cum 
se formează ploaia, zăpada". 
Comisia raională pentru răs
pîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științlfice, împreună cu co
mitetul raional U.T.M., nu 
numai că au reușit să dea 
majorității tinerilor din raion 
bazele pentru înțelegerea unor 
fenomene naturale, dar le-au 
deschis în același timp gus
tul pentru lectura un-or cărți 
științifice, pentru permanenta 
completare a culturii gene
rale.

Alcătuindu-și planul de ac
țiuni pentru popularizarea 
științei în rîndul tineretului, 
comisia raională în strînsă co
laborare cu activiștii comitetu
lui raional U.T.M., cu cadrele 
didactice din școlile sătești, cu 
prtț^gandiștii cercurilor .poli
tice U.T.M.. s-a preocupat în 
același timp de a găsi perma
nent. noi si noi forme de acti
vitate pentru a oferi acțiuni
lor de popularizare a științei 
un maximum de eficiență.

Practica a dovedit intr-ade
văr conferențiarilor că un înalt 
grad de eficiență al acestor

Eugâne Delacroix 'Autoporliet

cînd popOTuT* aste 
exprimată cu maximă 
energie această stare 
de spirit — înflăcă
rarea pentru cauza li
bertății — care dâ 
compoziției accentul 
agitatoric de a irezis
tibilă vehemență. Aici 
apare personajul ale
goric al Libertății 
robuste și avînlate, 
urmat de o mulțime 
în care se disting 
portrete ala oameni
lor din popor. Aici, 
cunoașterea realistă 
a poporului se îmbină 
cu imaginația artisti
că. Omagiu și a- 
pel al luptelor pen
tru libertate, această 
compoziție, î[ consa
cră în istoria artei 
drept pictorul mo
mentului revoluționar 
1830. Sinteză de idei 
sociale înaintate ale 
epocii și, în altă or
dine de lucruri, sin

teză de experiență și 
gindire artistică, a- 
ceasta pinză impune 
tn secolul trecut con
cepția înaintată a lui 
Delacroix despre artă.

Delacroix — om 
suferind și mereu 
amenințat de boală— 
pictează vigoarea dra
matici și dragostea 
da viață; om însin
gurat sub săgețile ofi- 
cialițații burgheze, 
are viziunea forței 
populare a maselor : 
dăruit fatal unei 
munci profunde cu 
materialele pictu
rii pentru a stoarce 
din inerția lor, flui
dul emoțional, el dă 
imaginilor sale pros
pețimea naturii și 
spontaneitatea vieții. 
Astfel, și ca om, De
lacroix a un personaj 
patetic, zbuciumat de 
contradicții, care ie 
rezolvă tn opera sa

acțiuni poate fi asigurat numai 
prin găsirea unor mijloace su
gestive, concrete de fixare a 
cunoștințelor, a ideilor pe care 
le transmite lecția, dezbaterea, 
conferința respectivă.

Realizările obținute sub acest 
aspect sînt pe deplin elocvente, 
în prezentarea conferinței des
pre „Apariția vieții pe Pă- 
mînt" Comisia raională pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice nu s-a mărgi
nit, de pildă, numai la trimi
terea la căminele culturale a 
unor conferențiari care ar fi 
putut prezenta, mai mult sau 
mai puțin atractiv și accesibil, 
această temă de mare impor
tanță în formarea unei con
cepții științifice asupra lumii, 
ci a întocmit totodată o 
expoziție volantă în care 
sînt redate plastic, suges
tiv, principalele momente ale 
evoluției materiei vii pe pla
neta noastră. Expoziția a fost 
deschisă la Bicaz, după care 
va pleca la Bicaz Chei, Bicazul 
Ardelenesc, Dimiuc, Bărgăoani, 
Dochia, Pîngărați și alte loca
lități. Strădaniile pentru orga
nizarea unor cit mai eficiente 
acțiuni de popularizare a știin
ței i-a dus, de asemenea pe 
propagandiștii din P. Neamț 
la folosirea permanentă a 
uneia dintre cele mai intere
sante forme de propagandă 
științifică ; experimentul.

Pornind spre satele raionu
lui. conferențiarii duc cu ei 
nu numai cîteva obișnuite 
planșe sau tabele ilustrative, 
ci și o vastă gamă de aparate 
și ustensile de laborator ce se 
găsesc de altfel în mai toate 
școlile de 8 ani din localitățile 
raionului: o mașină electro
statică, fosfor și cîteva epru- 
bete cu diferite substanțe chi
mice, bucăți de metal ce poate 
fi ușor dilatat, un mic aparat 
pentru „producerea" unei e- 
clipse totale sau parțiale de 
lună și soare etc.

Profesorii Grigore Ungu- 
reanu, Constantin Corfu, L. 
Ortansa din Ceahlău, Mihai 
Bîrsan, Vaaile Găină din Griil- 
țieși, Preotu Vasile din Dobreni 
și alte cadre didactice din Băr
găoani, Borca, Bodești au reu
șit astfel să asigure un succes 
cu totul deosebit activităților 
de popularizare a științei 
numai pentru că au completat 
majoritatea conferințelor lor, 
cu experiențe și exemplificări 
concrete, sugestive.

La Comitetul pentru cultură 
și artă al Sfatului popular ra
ional s-au pus zilele acestea 
bazele programului de acțiuni 
pentru lunile viitoare. Planul, 
alcătuit prin sugestiile unui 
mare număr de lectori, cu
prinde o vastă arie tematică 
și o serie de acțiuni impor
tante pentru a asigura o largă 
varietate de forme de prezen
tare, de popularizare a științei* 

Putem avea certitudinile că 
lărgindu-și necontenit activi
tatea, căutînd permanent noi 
mijloace de educație științifică, 
propagandiștii științei din ra
ionul Piatra Neamț iși vor 
aduce din ce în ce mai mult 
contribuția la opera de cultu
ralizare a maselor.

TR. POTERAȘ

prin răscolitoarea ex
presivitate pe cară o 
atinge in anii de 
apogeu ai creației, în- 
trupînd tipul pictoru
lui romantic înflăcă
rat de libertate și 
deschis ideilor gene
roase, înaintate.

La noi în țară exis
tă o colecție de de
sene și gravuri ale 
lui Delacroix, adunate 
de acad. Gh. Opres- 
cu, care le-a dăruit 
Academiei R.P.R. A- 
ceastă colecție — ex
pusă acum intr-o sală 
a Palatului R.P.R. — 
este o calocție de ? 
documente ale luptei 
pentru măiestrie, cu
prinzând studii din 
laboratorul unde s-a 
creat una din cele 
mai emoționante ope
re ale picturii univer
sale.

ANCA ARGHIR



Vedere din Onești

Noi construcții 
școlare

In timp ce elevii reșițeni ai 
comunelor aparținătoare pe
trec zilele minunate ale va
canței, „acasă" se fac pregătiri 
pentru noul an școlar.

La Școala medie nr. 2 din 
Reșița, 8 săli noi de clasă cu 
mobilier nou vor întregi sur
priza celor ce învață aici. La 
Ocna de Fier a început cons- 
strucția a 4 săli de clasă, iar 
la Rafnic a 6 săli. Toate aces
tea vor fi terminate la înce
putul anului 1964. Colectiviștii 
din Ramna au terminat re
cent construcția unei școli eu 
8 săli de clasa. Noua școală 
din Ramna, in care la toamnă 
vor învăța copiii colectiviști
lor, necesita pentru construcție 
turna de 560.000 lei, însă co
lectiviștii de aici, prin muncă 
patriotică, au făcut o economie 
de 250.000 lei.

Reșița și teritoriul aparțină
tor își vor primi elevii in săli 
de clasă reamenajate cu ma
terial didactic și mobilier ca
re să creeze cele mai bune 
condiții de învățătură. Pentru 
acestea s-au alocat suma de 
1.300.000 lei.

GH. BOZU 
tehnician

PENTRU RECOLTA ANULUI VIITOR

ARATURI
A

PE SUPRAFEȚE
Paralel eu fitrîngeraa recol

tei, anul acesta în toate satele 
regiunii Oltenia au început 
pregătirile pentru recolta anu
lui 1964. Principala atenție a 
fost acordată efectuării la un 
nivel calitativ superior a ară
turilor de vară In miriște. 
Pină acum au fost executate 
arături adîncl pe circa 00 la 
sută din suprafața planificată, 
în majoritatea gospodăriilor 
agricole cc-lective. dar mal ales 
în cele din raioanele de sud, 
munca a fost bine organizată, 
iar executarea arăturilor a în
ceput concomitent cu desfă
șurarea recoltatului șl trele- 
rișului. Stațiunile de mașini 
și tractoare au organizat mun
ca în două schimburi pe ma
joritatea tractoarelor, Iar aco
lo unde nu a fost posibil s-a 
lucrat în schimburi prelun
gite. Venind în sprijinul me
canizatorilor, colectiviștii au 
asigurat eliberarea rapidă de 
paie a terenurilor. La această 
acțiune au fost concentrate 
un număr mare de atelaje. în 
raioanele Segarcea, Băilești. 
dar mai ales Calafat, la G.A.C. 
Golenți, Basarabi, Ciupercenii 
Noi și altele la combine au 
atașat colectoare de paie con
fecționate în G.A.C. care au 
ușurat mult munca de pregă
tire a terenului pentru arat.

în raioanele Segarcea, arătu
rile în miriște au fost execu
tate pe circa 91 la sută din 
suprafața planificată, la Cala
fat pe 70 Ia sută, iar la Băi- 
leștl pe 61 la sută. Ritmul lu
crărilor este însă scăzut in 
raioanele de nord. Faptul că 
cea mai mare parte a forțelor 
de muncă sînt concentrate 
aici pentru terminarea treie
ratului nu constituie singura 
cauză a rămînerii în urmă. 
Ritmul încet în care se exe
cută arăturile în raioanele 
Strehaia. Baia de Aramă, Tg.

La Rast, de pildă, !n raionul 
Băilești, unde treieratul a fost 
de mai mult timp terminat, 
în timp ce noaptea sînt la 
arat toate cele 16 tractoare 
repartizate gospodăriei, 2iua 
sînt folosite numai 10. Prln- 
tr-o judicioasă repartizare a 
forțelor si mijloacelor de 
muncă, executarea arăturilor 
adinei poate fi grăbită. Numai 
în felul acesta se asigură 
crearea unui bun pat germina
tiv pentru semănăturile de 

toamnă.

RAIDUL NOSTRU IN REGIUNEA OLTENIA

Jiu etc. este în principal de
terminat de faptul că munca 
nu este suficient de bine orga
nizată. în multe G.A.C. prin
tre care Budieni si Lelesti din 
raionul Tg. Jiu, Lupșa și Sa- 
marinfcști 
Siliștea ' 
raionul 
au fost eliberate cu întîrziere 
de paie, iar tractoarele nu au 
avut unde să are. 
te ori tractoarele 
trase de la arat 
site la alte lucrări, 
verse transporturi care justi
fică mai puțin utilizarea lor.

i din
Crucii ■ 
Băilești

siStrehaia 
și Cornu din 

l terenurile

De mul- 
sînt re- 
și folo- 

la di-

O mare atenție acordă 
colectiviștii din regiunea Ol
tenia acțiunii de fertilizare 
a solului. în multe G.A.C. din 
raioanele Oltețu. 
lort. Tg. Jiu. " 

‘ Strehaia. unde 
special solurile 

" transportate la 
forme 15 000 de 
damente calcaroase șl s-a tre
cut la incorporarea acestora 
în sol. In raionul Gilort, de 
pildă, au fost răspindite peste 
2 000 tone de amendamente 
calcaroase pe 726 ha. Pe 
aproape 800 de ha în raioa
nele Băilești, Calafat, Cora-

Filiași. Gi- 
Tr Severin și 
predomină in 

acide, au fost 
clmo în plat- 

tone de amen-

bia au fost Încorporate In sol 
cantități importante de îngră
șăminte chimice, iar pe alte 
2 374 ha au fost răspindite 
41 000 tone îngrășăminte or
ganice. Transportul gunoiului 
de grajd la clmp. efectuat în 
cea mai mare parte cu forțele 
tineretului, a început de fapt 
cu mult mai devreme. La Mă- 
ceșu de Sus, Goicea. Dobridor, 
Maglavit și multe »He gospo
dării colective, tinerii au ame
najat la cîmp, în perioada 
cînd muncile agricole erau 
mai puțin intense, platforme 
pentru gunoiul de grajd. Cei 
din comuna Rast au transpor
tat în asemenea platforme 
14 000 tone gunoi de grajd. 
Acest lucru le-a ușurat în 
mare măsură munca în actua
la perioadă și astfel au reușit 
să încorporeze pe circa 320 ha 
peste 7 100 tone îngrășăminte 
naturale. Există în regiune, 
o experiență bună în ceea ce 
privește pregătirea recoltelor 
anului viitor. Există, de ase
menea. posibilitatea urgentă
rii ritmului la arăturile de 
vară, asigurîndu-se ne aceas
tă cale menținerea în sol a 
unor importante cantități de 
apă.

V. BARAC
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Oltenia

FACULTĂȚILE
DE FIZICĂ

Șl CONDIȚIILE
DE ADMITERE

a Unl-Facultatea de fizică 
vers it ații București

Facultatea are 5 ani 
dii. în primii trei ani 
ții urmează cursurile de bază, 
lncepînd din anul IV studenții 
se împart în opt secții de spe
cializare și anume :

Fizică nucleară
Electroradiofizică 
Spectroscopie
Fizică teoretică
Fizica corpului solid
Geofizică
Fizica macromolecular A
Biofizică
Facultatea de fizică a 

versitățil „Alexandru 
Cuza* din Iași

Durata de studii 5 ani. 
cializarea se face in trei secții 
și anume :

Electroradiofizică
Spectroscopie
Fizică teoretică
Facultatea de fizică a 

versității „Babeș Bolyai41 
Cluj

Durata de studii 5 ani. 
cializarea se face în următoa
rele trei secții:

Electroradiofizică
Fizică teoretică
Fizica corpului solid
Facultatea de fizică a Uni

versității din Timișoara
Durata de 

specialitatea : 
zică.

de stu- 
studen-

Uni- 
Ioan

Sp«-

Uni- 
din

Spe-

studii 5 ani cu 
Electroradiofi-

¥
Concursul de admitere în fa

cultățile de fizică se va desfă
șura între 7 și 16 septembrie 
1963. Candidații la concursul 
de admitere vor susține urmă
toarele probe :

1 Aritmetică, algebră, trigo
nometrie și calcul diferențial 
(scris și oral).

2. Geometrie olană, în spațiu 
și geometrie analitică (oral).

3 Fizică (scris șî oral)
Programa analitică, actele 

necesare înscrierii la concursul 
de admitere sînt publicate în 
broșura : „Admiterea în tnvă- 
tămîntul superior", editată de 
Ministerul învățămintului. Lă
muriri suplimentare se pot 
obține de la secretariatele fa
cultăților respective.

Cum sini organizate

cursurile de ridicarea

(Urmare din pag. l-a)

țle de gradul de tehnicitate, de nevoile pe care Ie au oame
nii. Este firesc ca la o secție unde producția cere Însușirea 
unui amplu bagaj de cunoștințe, durata cursurilor să fie mai 
mare. La fel și în acele secții unde se lucrează in schimburi.

Mulți tineri și-au spus părerea și în legătură cu partici
parea la cursuri a elevilor de la seral, fără frecvență sau 
alte forme ale învățămintului de stat.

— în legătură cu aceasta se ridică două probleme, ne spu
nea tovarășul Alexandru Oprea. întreprinderile trebuie în- 
tr-adevăr să le creeze condiții pentru a se pregăti la școlile 
pe care le urmează (seral, fără frecvență etc.). Asta nu în
seamnă că ei trebuie să fie complet neglijați în ce privește 
ridicarea continuă a calificării lor. Eu cred că conducerea 
întreprinderii, a secțiilor, organizațiile U.T.M.. ar trebui să 
organizeze pentru ei un ciclu de conferințe tehnice (care să 
fie ținute săptămînal sau bilunar) și să-i îndrume spre stu
dierea cărții tehnice, pe baza unei bibliografii judicios 
stabilite.

4. Care este aportul organizației U.T.M. 1* buna funcțio
nare a cursurilor ?

Tovarășul inginer Radu Tomoioagă ne-a vorbit în deosebi 
despre acțiunile pe care organizația U.T.M. trebuie să le În
treprindă pentru a spori eficiența cursurilor.

— în primul rînd trebuie să subliniem ideea că marea 
majoritate a muncitorilor care urmează cursurile de ridicare 
a calificării sînt tineri. Cine altcineva, dacă nu organizația 
U.T.M. trebuie să mobilizeze pe tineri la cursuri, să urmă
rească frecvența acestora, modul cum se pregătesc, rezultatele 
obținute de ei în producție ? Nu este vorba numai de a dis
cuta într-o adunare generală U.T.M. problema importanței 
cursurilor și de a considera că prin aceasta s-a făcut totul. 
Ne așteptam ca în uzina noastră comitetul U.T.M. să spri
jine această acțiune de ridicare a cunoștințelor profesionale 
prin formele specifice organizației U.T.M. Bunăoară, posturile 
utemîste de control de la secțiile montaj aparate de joasă 
tensiune și montaj automate — unde numărul tinerilor care 
nu frecventează regulat cursurile nte mai ridicat — puteau 
să urmărească această problemă, sâ combată dezinteresul 
manifestat de unii tineri, să analizeze felul în care aceștia 
rezolvă problemele Ia locul de muncă și să le arate, prin 
gazeta postului, ptrin emisiunile la stația de radio-amplLficare 
că slaba calitate a lucrului lor se datnrește tocmai necunoaș
terii materialelor, a aparaturii.

Mulți dintre interlocutorii noștri s-au referit la îndruma
rea pe care trebuie s-o facă organele ministerului de resort 
în ceea ce privește ridicarea calificării.

— Regulamentul emis de M.M.C.M. privind ridicarea cali
ficării, ne-au spus tovarășii de la serviciul personal și for
marea cadrelor, prevede să se organizeze trei feluri de 
cursuri : pentru cei care dau rebuturi sau nu-și îndeplinesc 
norma ; pentru cei care vor să treacă într-o categorie supe
rioară de încadrare tarifară și pentru cei pe care-i speciali
zează întreprinderea. Regulamentul nu stabilește însă o ches
tiune clară, pe care însăși viața o ridică și anume, că toți 
muncitorii sînt datori să-și ridice necontenit nivelul cunoș
tințelor profesionale. El reduce numărul acestora la anumite 
categorii care, după cum se știe, nu reprezintă în nici un 
caz marea masă a muncitorilor.

După cum se vede, organizarea cursurilor de ridicare a 
calificării ridică o seamă de probleme : cine răspunde de 
organizare, in ce constă aportul organizațiilor U.T.M. și sin
dicale, cine participă la cursuri și cum trebuie făcută repar
tizarea cursanțîlor — în funcție de nivelul lor de pregătire—, 
cînd este bine să înceapă cursurile, cît să dureze, cum poate 
fi rezolvată mai bine problema schimburilor, a elevilor de 
la seral.

în multe întreprinderi aceste probleme au fost parțial 
sau total rezolvate, s-a acumulat o experiență bună în acest 
sens. In altele, mai există greutăți de organizare, încă nu 
sînt bine stabilite o serie de chestiuni importante.

Invităm de aceea secretarii organizațiilor U.T.M., cadrele 
de conducere din întreprinderi, să-și spună părerea, să arate 
cum e mai bine să se organizeze asemenea cursuri în așa 
fel îneît ele să aibă o eficacitate din ce în ce mai mare.

Funeraliile academicianului
Corneliu

TIMISOARA 12 (Coresp. 
Agerpres). —

Luni 12 august, la Timișoara 
a fost condus pe ultimul său 
drum academicianul Corneliu, 
Mikloși, eminent am de știință 
romîn, fondatorul școlii Tomî- 
nești de sudură, profesor și in
giner, care și-a pus întregul 
său talent și capacitate crea
toare în slujba construcției so
cialiste în țara noastră.

începînd de la ora 10, în 
sala mare de la rectoratul In
stitutului politehnic Timișoara, 
drapată în doliu, unde a fost 
depus corpul neînsuflețit al 
defunctului, au venit să*sl ia 
rămas bun sute de oameni ai 
muncii, oameni de știință, pro
fesori, ingineri, studenți, re
prezentanți ai organelor regio
nale și Iacale de partid și de 
stat, delegați ai organizațiilor 
obștești, de tineret si studen
țești.

La catafalcul celui dispărut, 
în jurul căruia erau depuse 
numeroase coroane de flori, 
au făcut de gardă reprezen
tanți ai Academiei R. P. Ro
mine și ai bazei de cercetări 
științifice din Timișoara a A- 
cademiei, colaboratori științi
fici apropiați, foști studenți ai 
profesorului Corneliu Mikloși, 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri din uzine și fabrici.

La ora 16, a avut loc mitin
gul de doliu. Din partea Pre
zidiului Academiei R. P. Ro-

mîne a vorbit acad. Ștefan Nâ« 
dășan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, care a 
relevat vasta activitate știin
țifică desfășurată timp de mal 
bine de 50 de ani de inginerul, 
profesorul și omul de știință 
Corneliu Mikloși în promo
varea în practică a celor mai 
înaintate cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane, Au 
mai luat ouvîntul prof. Ale
xandru Rofioian, prorector al 
Institutului politehnic din Ti
mișoara și conf. Traian Sălă- 
gean, din partea colectivului 
secției de sudură a bazei de 
cercetări din Timișoara a Aca
demiei R. P. Romîne, care au 
adus un ultim omagiu celui 
dispărut, în numele colegilor și 
colaboratorilor săi apropiați.

Cortegiul funerar s-a îndrep
tat apoi spre cimitir, unde a 
avut loc înhumarea.

La cimitir, acad. Coriolan 
Drăgulescu, directorul bazei de 
cercetări științifice din Timi
șoara a Academiei R. P. Ro
mine, profesor emerit ing. Co- 
loman Bakony, de la Institutul 
politehnic din Timișoara și 
ing. Alexandru Schauer, direc
torul întreprinderii regionale 
de electricitate Banat, au evo
cat personalitatea defunctului, 
munca sa neobosită pentru 
dezvoltarea științei și culturii 
noi în țara noastră, bogata 
tivitate desfășurată de el 
tărîm obștesc.

Rezultatele practicii 
in produeție

Un economist trebuie să fie 
în același timp și un bun teh
nician, să cunoască perfect 
procesul tehnologic, să lupte 
pentru reducerea prețului de 
cost, pentru realizarea de cît 
mai mari economii. Drumul 
cel mai sigur pentru dobindi- 
rea unui astfel de orizont tl 
constituie îmbinarea teoriei 
cu practica, cunoașterea rea
lităților din unitățile indus
triale și agricole.

Acest obiectiv l-au urmărit 
studenții I.S.E. „V. I. Lenin" 
București în practica din a- 
nul acesta, pornind cu entu
ziasm la locurile unde au fost 
repartizați, dornici să aplice 
cunoștințele învățate, sa stu
dieze aspecte noi din practica 
întreprinderilor noastre so
cialiste. Așa, de pildă, stu
denții facultății de economie 
generală au făcut practica teh
nologică la G.A.S. Mînăstirea 
— reg. București, precum și în 
unitățile industriale și comer
ciale din jurul Capitalei, stu
denții anului ți și IV, ai fa
cultăților de finanțe — cre
dite și contabilitate au făcut 
practică în întreprinderile in
dustriale.

Mulți studenți, fruntași la 
învățătură, au mers în toată 
țara pentru a studia și re
zolva unele probleme legate

ac- 
pe

de aplicarea matematicii 
producție, bazată pe calculul 
programării lineare.

Materialul documentar cules 
și concluziile ce se vor trage 
vot fi de un real folos in ac
tivitatea de viitor a cercurilor 
științifice studențești.

Astfel organizată, practica 
de producție efectuată a avut 
o deosebită importanță în pre
gătirea noastră.

In primul rind, 
să ne valorificăm 
teoretice; aceste 
s-au consolidat 
s-a creat perspectiva sigură de 
înțelegere mai ușoară a ma
teriei ce urmează a fi predată 
in anul viitor. De asemenea, 
trecînd prin toate sectoarele 
de muncă ale întreprinderilor 
am căpătat mai multă încre
dere în noi, ca viitori specia
liști, am îndrăgit și mai mult 
profesiunea pentru care ne 
pregătim. $i, în sfîrșit, în con
tactul nostru direct cu mun
citorii, cu activitatea vie a în
treprinderilor, Am. putut să în
țelegem < mai bine eforturile 
mari pe care le depun oame
nii muncii conduși de partid.

în

ne-a ajutat 
cunoștințele 

cunoștințe 
și îmbogățit;

ION IGNAT
student, Facultatea 

finanțe-credit 
București

(Agerpres)

în trecere prin Timișoara vizitați

■ ^FORMAȚII

Inginerul Adalbert Fischer șl tehniciană Mitache Magda de la secția proiectări a serviciului mecanic iei a Urinei rtJțulmen- 
tul“ din Brașov tac ultimele retușuri la proiectul unei piese care va intra în lucru

Foto : S. VIOREL

Luni seara, la cinematogra
ful Republica din Capitală, a 
avut loc un spectacol de gală 
cu filmul artistic coreean „A- 
gitatorul roșu", organizat cu 
prilejul celei de-a 18-a aniver
sări a eliberării Coreei.

Filmul a foit prezentat de 
regizorul Mircea Săuoan.

Au participat Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat centru Cultură Și Artă, 
Octav Livezeanu. vicepreședin
te al I.R-R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. conducători ai unor in
stituții centrale si organizații 
obștești, oameni de artă și cul
tură. ziariști.

Au fost de față Giăn Du 
Hoan. ambasador al R.P.D. Co
reene in R P. Romină. membri 
ai ambajadei și alți membri ai 
cornului diplomatic.

Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat la Casa agronomu
lui din Suceava lucrările con
sfătuirii regionale a apiculto
rilor. Participanții — aproape 
100 crescători de albine din 
G.A.C. și G.A.S. — au dezbă
tut probleme privind dezvol
tarea itupăritului pastoral in 
zona de munte. După ce au 
ascultat referatele prezentate 
de stuparii fruntași de la 
G.A.C. din Vlăsinești șt Să- 
veni, cei prezenți au asistat la 
hr schimb de experiență ce a 
avat ioc la stupinele fruntașe

din Coșna șt Dirmoxa din ra
ionul Vatra Damei.

★
Participanții la cursurile de 

vară de limbă și literatura, 
istorie și artă a poporului to- 
mîn, ce se desfășoară la Si
naia, au făcut timp de trei zile 
excursii la Lacul Roșu, Bicaz, 
Onești, Borzești, Bacău. In a- 
ceste localități ei au vizitat 
diferite uzine și fabrici, insti
tuții științifice, muzee, monu
mente istorice, locuri pitorești.

Muzeul regional al Banatului
A

I NOUL' AN ȘCOLAR
Secțiile de istorie, științe naturale, etnografie ți de artă 

ale muzeului conțin colecții bogate și interesante privind 
natura și istoria Banatului.

Muzeul este instalat în castelul Huniade.

I n pregătirile mul
tilaterale ce m fac 
pentru deschide
rea noului an șco
lar, întreprinderea 
de material didac
tic ocupă un loc

însemnat. Ea oferă materiale 
didactice variate ți de calita
te superioară pentru amenaja
rea si înzestrarea laboratoare
lor, atelierelor, cercurilor știin
țifice ale elevilor.

Expoziția amenajată in in
cinta întreprinderii, reprezen- 
tînd sortimentele cele mai reu
șite și mai semnificative d;n 
ultimii ani este prima noastră 
cunoștință. In vitrinele încă
pătoare, poți vedea diferite a- 
varate din domeniul fizicii, 
mecanisme care verifică legile 
matematicii, truse de chimie, 
aparate de măsură. O parte 
din obiectele expuse aici au o 
virată respectabilă, iar altele 
abia au trecut pragul atelie
rului de asamblare si se men
țin la rubrica „noutăți".

In atelierul de masă plastică 
si sticlărie, remarcăm o aglo
merare de plăci viu colorate Si 
o „armată" de termometre. Ur
mătorul sector pe care îl vizi
tăm este atelierul de tâmplari# 
manuală ri mecanică. Aici s-a 
elaborat stația meteorologică 
car# a înregistrat un deosebit 
succes. în momentul de față 
se lucrează la îmbunătă
țirea sistemului de funcționare 
al stației, prin completarea 
cu un anemometru. care îi 
«pori caracterul intuitiv.

Pe coridoarele lungi care

ei 
va

ta

l/n sortiment bogat
de materiale didactice

îndreaptă spre atelierul Mu
laje se lucrează la confecționa
rea hărților. Mîinile aleargă cu 
vioiciune pe planșetele proas
păt instalate pentru a reda îm
binarea armonioasă a diferite
lor forme de relief. Tot la Mu
laje, în atelierul propriu-zis, se 
confecționează si corpurile o- 
menești. demontabile. Si lec
torul Naturale și-a adus con
tribuția la bilanțul noiloT rea
lizări pentru acest an școlar. 
Una din încăperile secției de 
Biologie este destinată expe
rimentării unul nou procedeu 
de conservare a plantelor și 
animalelor.

Procedeul care se încearcă în 
prezent — incluziunea in me
tacrilat — este foarte simplu și 
avantajos. Ca materie primă se 
folosește o masă plastică, me
tacrilatul, asemănătoare unei 
prisme cristaline. In anumite 
condiții de temperatură se in
clud și se fixează în masa 
plastică cristalină diferitele 
plante și secțiuni de animale, 
menite studiului. Preparatul 
obținut prezintă o durabilita
te mare, este ieftin pentru că 
se întrebuințează deșeuri, și 
se poate transporta fără nici 
un pericol.

Secția Montaj. Printre o-

biectele „in stadiu de fini
sare" ce se disting pe mesele 
de montai se înscrie și apara
tul care demonstrează fenome
nul rezonantei in mecanică, 
electromecanică si electricita
te. O valoroasă creație este ?’ 
trusa electronică destinată ex
periențelor de electricitate din 
programa analitică a clasei a 
Xl-a. Cu ajutorul diferitelor a- 
parat# ce le conține pe baza 
celor 20 planșe schematice se 
pot efectua circa 70 de expe
riențe. O parte din sortimen
tele ne care le întâlnim, în lu
cru se reexecută după varian
te noi, mai simplificate și tnai 
demonstrative. Exemplele sînt 
numeroase. La alimentatorul 
existent s-a aplicat un sistem 
de funcționare mat eficace, 
care înlesnește elevilor înțele
gerea Si reținerea operațiilor 
executate. Un produs vechi, 
in serie nouă, este aparatul 
Joule-Lentz cu un calorimetru 
Si două rezistențe. Și in fabri
carea voltmetrului didactic s-a 
înfăptuit un serios salt calita
tiv. Cele realizate ptnă acum 
se puteau utiliza doar în lu
crările de laborator, nefiind fa
vorabile vizibilității de la dis
tanță. Pe aceleași caracteris
tici tehnice, dar intr-o altă e- 
xecutie, voltmetrul funcționea
ză în poziție verticală, incit se 
pot face experiențe chiar în

orele de lucrări practice, în 
clasă.

Cu litere mari si drepte, pe 
ușa unui atelier stă scris : pro
totipuri. Aici ie stabilesc con
ceptual viitoarele obiective, se 
studiază manualele școlare, se 
controlează programa pentru 
diferite cicluri de invățămînt, 
încercînd ca nici un capitol 
din domeniul fizicii, chimiei 
sau matematicilor să nu fie 
lipsit de aparatajul didactic 
necesar. O interesantă inovație 
în curs de experimentare este 
aparatul pentru înregistrat și 
redat sunetul, fiind constituit 
din două componente — elec
trică Si mecanică — care func
ționează separat; fenomenul 
puțind astfel fi urmărit și ex
plicat mai didactic. Tot în sta
diu de experimentare este și 
trusa aerodinamică, a cărei do
cumentar# a fost deja termina
tă, urmînd să intre în produc
ție. La capitolul „Noutăți* se 
mai înscriu ; alfabetarul de 
masă plastică, aparatul pentru 
geometria descriptivă, aparatul 
pentru studiul undelor stațio
nare. ohmetrul, pendulul re
gulator, pantograful. Iar pen
tru viitorii noștri poligloți se 
experimentează o cameră au 
instalație de fonie, care va în
registra și reda sunetul ușu- 
rind studiul limbilor străine.

Printre cele mai surprinzi-

toare exponate este ți schele
tul omenesc, confecționat din 
masă plastică, material care 
imită perfect substanța și mo
bilitatea sistemului osos al o- 
mului. Prototipul va intra cu
tând în procesul de fabricație. 
Si tot din toamna acestui an 
școlile se vor bucura de un 
produs deosebit de bine v^nit 
pentru oeografi: planiglobul 
în relief.

— Fină în prezent — ne-a 
informat tovarășul director 
Constantin Oproiu — din cele 
34 de obiective planificate, 18 
au intrat deja în producția de 
serie și se repartizează școli
lor înaintea începerii cursuri
lor, cu restul urmînd a fi do
tate școlile pină la sfîrșitul 
anului acesta. Pentru școlile 
medii am produs intre 300— 
400 exemplare de fiecare sor
timent, iar pentru școlile ele
mentare cifra producției depă
șește ordinul miilor. Întreprin
derea a livrat peste 3 000 de 
alfabetare, 2 800 corpuri geo
metrice 1'11, 220 anemometre, 
600 de ampermetre și aparate 
Joule-Lentz, 300 de cutii pen
tru rezonanță etc.

In toate sectoarele întreprin
derii, atmosfera de muncă la
borioasă. de creație, se împle
tește cu atenția și preocuparea 
ca toate obiectivele executate 
să fie permanent legate de ce
rințele scolii, să fie de bună 
calitate Si să ajungă la timp 
și în cele mat bune condiții în 
toate instituțiile de învăță- 
mint.

ooooooooooooooooooooooooooooooo o

Automobiliști și motocicliști
Vi puteți efectua lucrările de întreținere — reparație șl 3 

de apUiri-grMărl a autovehicolelor dvs. la stațiile de intre- ' 

ținere ale I.R.T.A. Ploiești.

Rețineți adresele stațiilor de întreținere auto :

— B-DUL REPUBLICII Nr. 88, TELEFON 3904

— STR, GHEORGHE DOJA Nr. 215, TELEFON 3281

*
X
6

6

Vizitînd regiunea Bacău, în popasurile ce lo faceți 
vă stau la dispoziție restaurantele și grădinile de 
vară : Trotuș, din Adjud, Căluți, Roznov, Tarcău. Băl- 
țătești, Tg. Neamț etc. unde găsiți un bogat sorti 
ment de produse de artă culinară, preparate la grătar, 

băuturi alese, servire ireproșabilă, muzică.

LUCIA LONGIN
studentă
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După semnarea Tratatului de la Moscova
la

MOSCOVA 
La 12 august 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleara în atmosferă, în 
Cosmos și sub apă a fost sem
nat de Khamphan Panya, am
basadorul Regatului Laos, de 
K. Gudmundsson, ambasadorul 
lslandei, Rolf R. Sohlman, am
basadorul Suediei, și de Se
bastian Kini, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Congo.

Pînă acum Tratatul de la 
Moscova a fost semnat de re
prezentanții a 37 de state, care 
au aderat la Tratat.

12 (Agerpres). — 
Tratatul de la

țelor nucleare fn atmosferă, n 
spațiul cosmic ți sub apd, a 
fost semnat la Londra de re
prezentanții diplomatici ai Tu
nisiei, Iilandei, Malagei, Laosu- 
lui, Trinidaduluî-Tobago ți 
Suediei.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
La 12 august Tratatul cu pri
vire la interzicerea erperien-

AMMAN. Agenția France 
Presse anunța că Abdel Ka
der el Saleh, ministru de stat 
pentru treburile Președinției 
Consiliului, a declarat presei 
că guvernul iordanian a hotă
rît în cursul unei ședințe a 
Consiliului de cabinet să sem
neze acordul de la Moscova 
privind interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în at-

51

că el simbolizează nosihilitatea 
deschiderii unor căi noi in re
lațiile dintre Vest și Esb

In cadrul dezbaterilor au 
mai luat cuvîntul senatorii 
Henry Jackson (democrat din 
statul Washington), Leverett 
SaltoQstall (republican din sta
tul Massachusetts), Richard B. 
Russell (democrat din statul 
Georgia) etc. care au pus di
ferite întrebări în legătură cu 
conținutul Tratatului

Răspunzînd la unele dîn în
trebările puse de către sena-

Continuă comentariile

mosferă, în spațiul cosmic 
sub apă.

începerea discutării Tratatului in Comisia
senatorială pentru afacerile externe a S. U. A.
WASHINGTON 12 (Ager

pres). — Comisia senatorială 
pentru afacerile externe a în
ceput în dimineața zilei de 12 
august discutarea Tratatului cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmos
feră, în spațiul cosmic și sub 
apă.

La propunerea senatorului 
republican, B. Hickenlooper, 
Comisia a adoptat hotărîrea ca 
toate persoanele care iau cu
vîntul în cadrul ședințelor ei 
să facă depoziții sub jurămînt.

Audierea din 12 august în 
cadrul Comisiei a fost deschisă 
de secretarul de Stat al S.U.A., 
D. Rusk.

Exprimîndu-șî la început 
speranța că Tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare, semnat de el săptă- 
mîna trecută la Moscova în 
numele guvernului S.U.A., va 
fi ratificat de Senat după ce 
va fi examinat și discutat în 
mod multilateral, D. Rusk a 
subliniat că Tratatul de la 
Moscova este „un prim pas îm-

portant” spre micșorarea peri
colului unui război nuclear. 
Este necesar ca faptele reale 
să fie privite în fața, a spus 
în continuare Rusk. „Nimeni 
nu poate gîndi realist la o vic
torie într-un conflict nuclear 
de proporții atotcuprinzătoa
re".

Rusk a subliniat că nici un 
om cu răspundere din S.ILA. 
nu poate să declare că securi
tatea țârii poate fi îmbunătă
țită cu ajutorul cursei nelimi
tate a înarmărilor, care ar 
continua fără nici o speranță 
de slăbire în viitor. Dimpo
trivă, a relevat ej în continu
are, în cazul continuării cursei 
înarmărilor riscul unei cata
strofe militare, care este mare 
și acum, va crește rapid în 
yiitor.*

Relevînd că Tratatul va con
tribui la încetarea răspîndirll 
în continuare a armei nucle
are în lume și va reduce con
taminarea radioactivă a globu
lui pămîntesc, Rusk a decla
rat că principala importanță a 
acestui tratat constă în aceea

Ședința extraordinară
a guvernului R. F. G.

In dimineața silei 
a avut Ioc ]■ Bonn

BONN. — 
do 12 augaat 
o ședință extraordinară a Consi- 
1 iuliii d&rMini;txi aj R.F.G^ |>re" 
EÎ^ată da eancelaml Adenauer, 
care a diacutat problema aderării 
Republicii Federale Germane la 
Tratatuț cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
atmoaferă, în spațiul cosmic ți 
■ ub apă. După cum anunță agen
ția France PreBse, după ședința 
care a durat trei ore, purtătorul 
de cuvînt oficial al guvernalni 
veat-german, Karl Guntber von 
Hate, a declarat în cadrul nnei 
conferințe de presă ca guvernul 
federal „a hotărît aă adere la 
Tratatul de la Moscova”. Totoda
tă, însă, purtătorul de cuvînt a 
declarat că anunțarea oficială și 
demersurile formale în vederea

aderării nu *or iitenexi dedt 
după ee vor lu dezbate
rile în legătură c« tratatul î> ca
drul acnatnlui aMarican. |i dos: 
ce miniitrul afacerilor extrru a 
R.F.G., C. Sckreder. faaa I

urmează
R.F.G., C. Sekredrr. 
▼ixiti la Londra. Viiita 

aibe Ioc miercuri.
Pe de alia parte. 

France Pretat anunți 
țedinții groparilor p 
tare din cadrul Bundeitagnlai 
veat-german an hotirit ea la 16 
augaat aâ aibe loc la Bonn ■ șe
dință a eomiaiei parlamentare 
pentrn afacerile externe care ii 
examineze problema aderării 
R.F.G. Ia Tratata] eu privire la 
interzicerea experiențelor 
arma nucleari în atmoaferă, 
apițiul cosmic |i aub apă.

favorabile in
NEW YORK 12 (Agerpres).— 

Revista „Buletin of Atomic 
Scientist" a publicat un articol 
al cunoscutului savant atomist 
american I. Rabinovici, în care 
este salutat Tratatul încheiat 
la Moscova între cele trei mari 
puteri. „Știrea privitoare la in
terzicerea parțială a experien
țelor nucleare ne-a bucurat 
foarte mult“, se arată în arti
col.

Savantul american sublinia
ză că Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor nu
cleare poate, de asemene^ 
ji „drept un prim pas pe 
spre o conciliere politică reci
procă crescîndă, reducerea pro
babilității unei crize și sporirea 
posibilității reglementării paș
nice a acestor crize în cazul 
cind ele vor izbucni".

MEXICO 12 (Agerpres). — 
Ziarul mexican „Dia“ a publi
cat un articol consacrat Trata
tului privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare.

întreaga lume
loara de pace dia L*r«*ga 
lume ți ub puuet trainic de 
plecare pentru culoare Ic îra- 
t olive care trebuie ut daoi La 
interzicerea p dutrvperea to
tală a armei alo neg, prrciB 
fi la dezarmarea gnenlA.

Orice mdnrd ta acetutd di
recție trebuie sd m baca re de 
înțelegerea fi sprijini tuturor 
popoarelor iubitoare da pace

BANGKOK 12 (Agerpres).— 
Presa tailandeză coiewftazB 
Tratatul de U Mobcocb cb pri
vire la interzicerea experie;.- 
țelor cu arma uuâeară. Ziarul 
„SiamniJcoB" nbiisaazd ei 
Tratatul cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleari poate deride f tor-o 
măsuri amiidembild încorda
rea relapik gixtre S_C_A 
fi UJLSX

Ziarul JTatrat" seria ea ma
joritatea eovirțitoere a țărilor 
lumii, printre cure ți TaHanda, 
htiimpină en căldxră Tratatul 
nemnat de cele trei

In Comitetul celor 18 state 

pentru dezarmare

GENEVA 12 (Agerpres). — 
La 12 august, s-a deschis la 
Palatul Națiunilor din Geneva 
cea de-a 150-a ședință a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul U.R.S.S., a adus felicitări 
celor treî puteri nucleare care 
au ajuns Ia încheierea Trata
tului de la Moscova.

Reprezentantul S.U.A., Ch. 
Stelle, a spus apoi că Tratatul 
a fost salutat de oameni de 
ctat și de popoarele din în
treaga lume. In fiecare zi el 
«te semnat de un număr 
crescînd de țări și importanța 
lui crește.

Luînd din nou cuvîntul după 
declarația Iui Stelle, S. Țarap- 
kin a sugerat Comitetului de a 
desfășura discuția generală a- 
supra măsurilor colaterale ale 
dezarmării care urmăresc 
destinderea încordării interna
ționale. „Cei doi copreședinți, 
a precizat el, sînt de acord să

recomande o discuție în acest 
domeniu". El a enumerat ur
mătoarele probleme ce urmea
ză să fie discutate : pactul de 
neagresiune între țările mem
bre ale N.A.T.O. și statele 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, reducerea sau blo
carea bugetelor militare, cre
area de zone denuclearizate, 
refuzul statelor de a accepta 
pe teritoriile lor rampe de 
lansare, stabilirea de posturi 
de control pentru evitarea unor 
atacuri prin surprindere. în 
încheiere, reprezentantul Uni
unii Sovietice a declarat: 
„Sarcina noastră principală a 
fost și rămîne totdeauna de
zarmarea generală și totală, 
care va da omenirii o garanție 
împotriva războiului termonu
clear".

în continuare au luat cuvîn
tul Paul Mason (Anglia), Vla
dislav Simovic (Cehoslovacia), 
F. Cavalletti (Italia), Luis Pa
dilla Nervo (Mexic) și J. Bar
rington (Birmania),

încheierea conferinței de la Dakar
DAKAR 12 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat. Ia 
11 august au luat sfîrșit la Da
kar lucrările Consiliului miniș
trilor afacerilor externe al Or
ganizației Unității Africane 
(O.U^A-j, ia care au participat 
reprezentanți din 32 de țări de 
pe continentul african. Potrivii 
relatărilor agențiilor occidentale 
dc presă, participanții la aceas-

Tratatul de la Moscova este 
prima victorie a forțelor iubi-

tă sesiune au discutat timp de 
nouă zile problemele Africii Și 
aceea a adoptării unei strategi, 
comune la Organizația Națiuni
lor Unite în problema lichidării 
colonialismului în legătură cu 
care au fost adoptate o serie de 
hotărîri. Pe de altă parte, mi
niștrii afacerilor externe ai țâ
rilor africane au hotărît, în afa
ra desemnării orașului Addis 
'Abeba ca sediu permanent al 
O.U.A., să recomande guverne 
lor africane recunoașterea gu
vernului angolez în exil, condus 
de Roberto Holden.

Participanții la conferință au 
căzut de acord să țină o nouă 
conferință, în ianuarie 1964, la 
Lagos (Nigeria), pentru a trece 
în revistă progresele înregistra
te în cursul discutării la O.N.U. 
a problemei colonialismului. 
S-a stabilit ca în aprilie 1964 să 
se desfășoare la Tunis o confe
rință a șefilor de state ai țari
lor africane, care va fi prece
dată de o conferință a miniștri
lor afacerilor externe.

PC SCURT PE SCURT | PE SCURT
PR AGA 11 Corespondentul 

Agerpres transmite : In sta
țiunea balneara Luhakovice 
din Moravia de sud, care a- 
cum 18 ani a fost eliberată de 
sub ocupația fascistă de către 
armata romină, s-a deschis 
Săptămîna culturii rominești. 
In cadrul acestei săptămini 
vor avea loc concerte de mu
zică simfonică și populară ro- 
mînească, vor fi prezentate 
filme de lung metraj și do
cumentare din R. P. Romină.

La deschiderea festivă a 
Săptămânii culturii rominești 
au luat cuvîntul Oldrich No
vak, președintele Comitetului 
național orășenesc, și P. Tă~ 
năsie, din partea Ambasadei 
Republicii Populare Romine.

După deschiderea Săptămî- 
nii culturii rominești, la cimi
tirul eroilor romîni au fost 
depuse coroane de flori.

VIENA. La 12 august s-a 
deschis în sala „Palais Palffy” 
din Viena expoziția internațio
nală de fotografii intitulata 
„Omul la lucru și în timpul 
liber”, organizată de Centrul 
de cultură austriac cu spriji
nul Asociațiilor de prietenie cu 
Austria. La expoziție partici
pă 17 țări. Asociația de prie
tenie Austria-Romînia a expus 
la această expoziție un intere
sant stand de fotografii cu as
pecte din diferite domenii ale 
activității oamenilor muncii 
din R.P. Romină, industrie, a- 
gricultură. cultură, sport, o- 
dihna.

SALZBURG 12 Corespondentul 
'Agerpres, St. Deju transmite — 
In cadrul Festivalului Internațio
nal Salzburg 1963, George Geor
gescu artist al poporului al R. P. 
Romine, a dirijat luni seara In sala 
Grosses Festspieihaus concertul 
orchestrei filarmonice din Praga, 
avînd ca solist pe pianistul Valen
tin Gheorghiu, artist emerit. Pro
gramul a cuprins : Simfonia 104 de 
Haydn, Concertul pentru plan fi 
orchestră opus 54 de Schumann și 
Simfonia nr. 1 de Schubert. Cel 
prezenți, printre care se aflau nu
meroase personalități ale vieții 
artistice Internaționale și repre-

zentantl ai autoritaiilar locale aa 
rdspldUt prin îndelungate ți repe
tate aplauze pe dirijor, pe inter 
preț fii orchestră.

MOSCOVA — Ehzpi cma ra 
anunțat oficial la Mocoora. N _S. 
Hrușciov. prim-secreiar al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Connlintei 
de Miniștri al Ul-SS-, cu soția, 
va soil la 20 august iu Ingodavia. 
la odihng — la invitația ce l-a fact 
făcutS de președintele L B. Tîto, 
In decembrie 1962, ne cind ea afla 
la odihni In UAS.S. N. £. Hre»- 
ciov va fi Insolit de L V. Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U-S_ 
N. G. Egoricev, membru al C_C- 
al P.C.U.S.. pzia-Mcretar al Co
mitetului Orășenesc Moscora al 
P.C.U.S.. fi da V. S. Tohtaknw. 
prim-secretar al Corni tetehn re^x>- 
na] Leningrad al P.CLU.S. pentru 
industrie.

LONDRA 12 (Agerprc- — 
După cum relevă cmspondra- 
ții diplomatici ai ziarelor bri
tanice ,Times* și .Guantar*. 
în momentul de față au loc 
tratative intre Mișcarea De
mocratică Portugheză D J- 
— o organizați* In exil care 
conduce activitatea Hegaiă de 
©poziție împotriva
Salazar din Portugalia — ț; 
Mișcarea de Eliberare Panafr:- 
cană (PAJ M E CA ■ al cărei 
scop este lichidarea ec’.zr.iaLs- 
mului in Angola. Mozambir s! 
celelalte teritorii portugheze 
din Africa.

In vederea definrfrvîri; a- 
cestor tratative, generalul 
Humberto Delgado, lider al 
MJ3.P. și fost candidat ta ale
gerile prezidențiale din Por
tugalia ta 1958 aflat fa mo
mentul de fața fn Brazilia, va 
întreprinde o călătorie In mai 
multe țări din Africa, inclusiv 
Tanganica unde se află se
diul P.AJ.M.ECA

Baza tratativelor urmează 
să o constituie linia politică 
definită de generalul Delgado 
într-un mesaj special. Potrivit 
acestui mesaj în cazul ctad 
mișcarea de opoziție din me
tropolă va provoca căderea 
guvernului Salazar, ea își ia 
obligația solemnă de a crea 
condițiile pentru instituirea u- 
nor guverne democratice în

prasrrionfle caloniaZe ptxfa- 
gbeze și pentru acordarea fa- 
dependentei acertr? teritorii 
cit mai rapid cu pir: "<1

CAIRO — Afrwete tff 

aw» șaOațr <c>aay 

et lrpabAni A•efct 
car* a ox-»r te p*-

e*,: x cn«^c ci «cavn:
MjLXT « bacMl ii
oca «a> nx <•

la cbtsbX meadirascfar e«r«

to rw:. iWtote ae-

BLXX, teC to «aaovdatot f*

PARIS — C_ - knptir.r.i 
a -X dc im <ie ia Iti
DeLicrtax. fa Marca a

Biblioteca Națională din Pa
ris va organiza, de asemenea, 
o retrospectivă de gravuri a- 
parțmînd aceluiași pictor. In 
atelierul unde a lucrat De
lacroix ta uiiimii ani ai vie
ții, a fost organizată o expozi
ție care amintește viața și 
activitatea cetățenească a ma
relui pictor.

TaSHINCTCK. — La 12 ■>- 
jwl DeșWMiarsi At Sot al 
S I A a i ■ f <4 a Utării 

f*i—rhaHÎ Manea 
Pena fatf ăâetaiac *1
VeaexMMi. Mlat ia prestai ia 
Statele Uutr a*e J*e-
Bea a feet prețeala:* al \eaerae— 
‘ei ia peri 1952—19S8 ptoă

a fact râe<a -2it de ța pater» 
ia Mrwa -—r paienjet arfăsai 
p«puan. D»i rrlaieaxa a-
feapa ^lamted Preta, pria- 
tx-<a decret dia 1959 JiBeaex 
este acvxat de abaraxi ft jaf de 
baaari pahliee ia vaiaare de 
peile 13 ailJiiie de dalari. Ce
rerea de extrădare a feat forwa- 
lată de gaveraal veaeneleaa îa 
aanat 1959 eeaferm »ai tratai 
dc extrădare ia vigoare intre 
Venezuela |i Statele Uaite. Pa- 
trivit agențiilor de preta. Depar
tamental de Stat al SXLL. a ca- 
■uieat hotărîrea de extrădare 
ashaiadei veneznelene la Wa- 
■hingtan. Un partător de covînl 
al ambasadei Venexaelei a decla
rat că judecarea Ini Jimenei va 
începe „cit de e urî nd poiihil”, 
după ce eceita ae va afla pe 
teritorial VeneiaeleL

•-CB cs MCSS mi

CIUDAD DE MEXICO 12 
(Agerprei). — La 11 august, 
într-una din piețele centrale 
ale capitalei Meancului a arut

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Publicația americană ^Yewslet- 
ter* se ocupă în numărul apărut 
la 11 august de traficul cu copii 
care ia o amploare tot mai mare 
în Italia. După cum scria revista, 
tJn Italia asta pe cale si izbue-

SINAIA (prin telefon de la 
trimisul nostru).— Un răgaz 
duminical ne-a purtat către 
Cola 1 400.

Participanții la Tabăra in
ternațională de tineret, or
ganizată de C.C. al U.T.M., 
au poposit aici mai multe 
ore. Uni} s-au simțit tentați 
să-și încerce priceperea tu
ristică luînd pieptiș potecile 
înlortochiate spre Cota 1 500. 
Alții au rămas să admire de 
pe terasa hotelului minunata 
Vale a Prahovei. Dintre a- 
ceștia cîțiva ou purtat o a- 
nimală discuție cu Eroul 
Muncii Socialiste, Ștefan 
Tripșa. Oaspeți din mai mul
te țări doreau să cunoască 
aspecte ale vieții tineretului 
romîn. Șiragului de între
bări, lînărui oțelar din Hu
nedoara le-a răspuns com
petent. cu multă vioiciune, 
impresionîndu-și ascultătorii.

Luni dimineața, la Casa de 
cultură se realiza schimbul 
de păreri ce are loc în ca
drul Taberei în legătură cu 
rolul organizațiilor de tine
ret în promovarea în rîndul 
tinerei generații a ideilor 
păcii, respectului reciproc șl 
înțelegerii între popoare. 
Numeroși reprezentanți al 
organizațiilor de tineret și 
studenți au luat cuvîntul.

Pînă la ora cind transmi
tem aceste rînduri. au fost 
ascultate intervențiile pre
zentate de: Alicia Puyana 
(Tinerelul mișcării revoluțio
nare liberale din Columbia), 
Osman Sorkatti (Uniunea ti
neretului din Sudan), Dimi
trov Gheorghl (Uniunea ti
nerelului comunist dîmilro- 
yist din R.P. Bulgaria), Ma- 
carro Pena (Tineretul comu
nist din Spania), Gorani Na
der (student din Siria), Ma- 
homud Ahmed Omar (Uniu
nea tineretului din Somalia), 
Sunday Udo Usoro, secretar 
general al Societății nige- 
riene de prietenie cu țările 
străine. Lamase Guy Claude 
(Uniunea studenților din Gu
yana franceză), Luis Simon 
Cesin (Uniunea tineretului 
comunist din Venezuela), 
Lassey James Sewoa, în nu
mele F.E.A.N.F. (Federația 
studenților din Africa nea
gră care învață în Franța), 
Jean Marc Mbey (Tineretul 
democrat din Camerun), Ma
lik Janusz (Uniunea tinere
tului socialist din R.P. Po
lonă). Vouncs Juman Moha
med (Uniunea studenților 
iordanieni care învață in Eu
ropa). Jean Laurans (Tinere
tul comunist din Franța) și 
Tauber Herbert din partea 
Tineretului Liber German 
(H.D. Germană).

Vorbitorii au abordat în

cuvîntările lor problema to 
lului și responsabilităților pe 
care le au organizațiile dc 
tineret ale studenților în e- 
ducarea tineretului în spiri
tul ideilor păcii. In această 
ordine de idei, s-a subliniat 
justețea si utilitatea propu
nerilor R. P. Romine la 
O.N.U., necesitatea adoptării 
unor măsuri practice pentru 
ca țintiră generație a lumii 
să He crescută în conștiința 
răspunderilor ce-i revin în 
societate.

Delegații care au luat cu
vîntul s-au pronunțat pen
tru unirea și mai strînsă a 
tuturor organizațiilor de ti
neret. indiferent de orienta
rea lor pe platforma comu
nă a apărării păcii. Fiecare 
din vorbitori a adus o con
tribuție proprie la dezbate
re. zugrăvind aspecte din 
viața și preocupările tinere
lului din țara sa, din acti
vitatea organizației pe care 
o reprezintă.

Intr-o pauză a schimbului 
de păreri, am slat de vorbă 
cu Claude Gatignon. secre
tar general al Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat.

— F.M.T.D. apreciază în 
mod deosebit inițiativa Uniu
nii Tineretului Muncitor care 
a reunit tineri din 38 de tari 
și care se înscrie printre în- 
tîlnirile internaționale ce 
permit utile schimburi de 
păreri fi experiență — ne 
spunea Claude Gatignon. 
Tema aliată în discuție este 
importantă și se află în a- 
tenția F.M.T.D. Este vorba 
de rolul pe care trebuie să-l 
joace mișcarea de tineret 
națională si internațională 
pentru a dezvolta educația 
în spiritul idealurilor de 
pace în rîndul tinerei gene
rații. Propunerile prezentate 
de guvernul R.P. Romine fa 
O.N.U, au o valoare deose
bită. F.M.T.D. apreciază a- 
ceste propuneri, ie aprobă și 
sprijină eforturile pentru a- 
plicarea practică a măsurilor 
preconizate. In acest sens 
F.M.T.D. preconizează o lar
gă cooperare cu toate forțele 
iubitoare de pace din lumea 
întreagă.

In încheiere, Claude Ga
tignon ne-a declarat :

— Cadrul creat pentru 
desfășurarea schimbului nos
tru dc păreri favorizează 
dezbateri rodnice. Mulțumim 
Uniunii Tineretului Munci
tor. tineretului romîn pentru 
primirea amicală și plină de 
ospitalitate pe care a iezer- 
vai-o participanțiior la Ta
băra internațională de ti
neret.

EUGENHJ OBREA

împotriva represiunilor din Irak
LONDRA 12 (Agerpres). — 

La 11 j-. desfășurat
la Londra,- jffyde-Park, un 
miting de protest împotriva 
regimului de teroare din Irak. 
Mitingul s-a desfășurat sub 
lozincile : . Să se pună capăt
terorii din Irak , ..Să se pună 
capăt ex^prmmării în masă a 
DODorului kurd*. H D. Husein 
rețrezentanCul atudmțilnr ira
kieni. care studiază în Anglia, 
a vorbit despre torturile be
stiale la care au fost supuși și 
pe care le îndură deținuții din 
închisorile regimului fascist 
din Bagdad

Regimul din Bagdad, & spus 
fa cociăauare Husein, încearcă 
să ir.ăbușe prin foc și sabie 
fapta dreaptă a poporului 
kurd. In acest scop sint folo
site artileria, tancurile și avi
oanele. care transformă în 
ruine satele kurde, sînt uciși 
copii, femei și bătrinL Cîrmui- 
torii din Irak duc un război de
nimicire împotriva kurzilor.

Luînd cuvîntul în numele 
Comitetul Executiv al Parti
dului Comunist din Marea 
Britanie. Idris Cox a subliniat 
că fa închisorile și lagărele de 
concentrare din Irak se află 
100 000 de deținuți.

El a cerut să ae pună capăt 
măcelului din Irak, să fie puși 
fa libertate toți deținuții poli
tici, să se pună capăt războiu
lui împotriva poporului kurd.

Același lucru a fost cerut și 
taîr-o moțiune adoptată de 
participanții la miting și adre
sată ambasadorului irakian la 
Tzmdra.

MuNCHEN 12 (Agerpres). 
— După cum transmite agen-

ția U.P X, colonelul Jalal Tala
bani, unul din liderii kurzilor 
irakieni care se află în pre
zent la Miinchan, unde asistă 
la congresul studenților kurzi 
care studiază în Europa, a de
clarat la 11 august că va pre
zenta Adunării Generale 
ON’.U. dovezi ale politicii de 
genocid duse de guvernul ira
kian împotriva populației 
kurde din această țară.

CAIRO — Cu prilejul primirii 
festive a celor două contingente 
de trupe egiptene care s-au îna
poiat din Yemen în patrie, la 11

august a luat cuvîntul la Ale
xandria președintele R.A.L'. — 
Nasser. * Afar bind despre atitu
dinea față de baasiftii din Irulc 
și Siria, Nasser a subliniat din 
nou că Partidul baasist nu do
rește unitatea. Toate chemările 
sale la unitate nu sînt deeît lo
zinci goale. El dorește un singur 
lucru — puterea. In prezent, for
țele imperialismului sprijină 
Partidul baasisf. Ele, a spus 
Nasser, t:ăd în baasiști pe alia fii 
lor. Nasser a chemat pe uma
niștii din toate țările arabe să 
depună eforturi in vederea creă
rii Frontului arab unificat.

Festivitatea inminării Premiului Lenin
lui Manolis Glezos

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
La 12 august, în Palatul Marc 
al Kremlinului, eroului națio
nal al Greciei, Manolis Glezos, 
i-a fost înmînat Premiul inter
național Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare".

La festivitatea înmînării 
premiului au participat sute 
de locuitori ai Moscovei, frun
tași ai vieții publice.

Manolis Glezos a fost salu
tat de scriitorul K. Fedin, Ni
kolai Tihonov, președintele 
Comitetului sovietic pentru a- 
părarea păcii, de Nadejda 
Troian, Erou al Uniunii So
vietice, de cunoscutul savant 
acad. Boris Ribakov și de alte 
persoane.

In cuvîntul său de răspuns, 
Manolis Glezos a subliniat, 
printre altele: „Calea pe care 
trebuie s-o mai străbată ome
nirea în lupta pentru întărirea 
păcii este încă lungă. Piedi
cile și greutățile care trebuie 
sa fie înlăturate stat încă 
mari. Cu toate acestea noi 
privim cu optimism spre vii
tor". „Pe zi ce trece, a subli
niat Glezos, devine tot mai 
clar că lupta popoarelor îm
binată cu politica de pace a 
țărilor socialiste și a celorlal
te țări care sînt pentru coexis
tența pașnică, constituie un 
factor decisiv în preîntîmpî- 
narea unui război".
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