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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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O TBIEIlM PREGĂEIRE PROEESHMIĂ
n cadrul planului de € ani partidul a Încredințat 
construe (orilor sarcini deosebit de importante. Di
rectivele celui de-al Ul-lea Congres al partidului 
prevăd ca pînă In anul 1965 râ se construiască din 
fondurile statului circa 380 800 apartamente și nu
meroase construcții industriale. Realizarea acestui
volum de construcții în condiții economice si de a 

calitate superioară, impune — pe linsă o mal bună organizare a 
muncii pe șantier — ca fiecare muncitor ti posede o temeinică 
pregătire profesională.

O dată cu publicarea acestui articol, ziarul „Scfnteia tinere
tului" își propune să organizeze un larg schimb de experiență, 
punînd coloanele sale la dispoziția muncitorilor, tehnicienilor fi 
inginerilor din construcții pentru a Împărtăși din experiența
colectivelor în care muncesc, pentru a populari» cele mai efi
ciente forme folosite în scopul ridicării calificării

Cursuri organizate
pe specific de meserii

IM IWBl
n 1962, pe șantie
rul de construcții 
Țiglina-Galați, s-a 
clădit o suprafață 
locuibilă de peste 
66 000 metri pă
trat!. Anul acesta 

sarcinile de plan sînt mai 
mari, volumul construcțiilor 
crescînd cu 138 apartamente
față de anul trecut. Aplicarea
în practică a metodelor și pro
cedeelor de muncă dintre oele
mai avansate, a accelerat rit
mul construcțiilor. Pentru ca 
muncitorii constructori să

poată să-și însușească proce
deele și metodele avansate, 
tehnica folosirii utilajelor și 
mecanismelor, conducerea șan
tierului și-a îndreptat atenția 
îndeosebi către organizarea 
cursurilor de ridicare a califi
cării : pentru profesiile de dul
gheri, zidari, betoniști, fierari 
betoniști și zugravi, pentru 
muncitorii de la baza de tran
sport și utilaj, mozaicari și in
stalatori, în total 13 cursuri. 
Serviciul tehnic al întreprin
derii de construcții a întocmit 
apoi programa analitică a

cursurilor și, pe meserii s-a 
stabilit totodată *1 aurcta ce 
funcționare a fîecăru: curs, or
dinea în care se vor przia te
mele.

După cum ne relata tovară
șul Marin Manoiacbe.
șef tehnolog, tema-ta aeertor 
cursuri a fost stabil'. :ă pe bara 
consultării cu maisir.*. ingi
nerii și tehaic*&n:-i de la Râu
rile de șantier. Serviciu: t-Vr- 
nic a întocmit, pe p«a-
nul de desfășurare a 
cuprinzi nd lecții cerute de a- 
plicarea tehnicii no: în cr r.- 
strucție. S-a slabdit 
s-a indicat bibliograf a care 
urma a fi studnlă și. d*n ria
dul celor mai buni maiștri yi 
ingineri, au fost iectori
O atenție deosebită s-a dat 
insă conținutului lecții.ri-r care 
se predau in cadrul urilor 
de ridicare a calificării- In 
acest sens, la Tiglina s-a >- 
cumulat o bună experiență.

Esențialul: 
eficacitatea

Experiența de pînă acum a 
arătat că au interesat acele 
lecții al căror conținut cît mai 
bogat a fost orientat către 
practica muncii de pe șantier. 
Interesul cursa nților a fost 
din ce in ce mai activ, pe mă
sură ce lectorii, în prelegerile 
lor. au dezbătut probleme ale 
construcției curente, specifice 
muncii de pe șantier. La Șan
tierul II instalații au frecven
tat cursurile 68 de muncitori 
dintre care 28 sînt electricieni, 
iar 40 sînt instalatori sanita- 
riști și caloriferiști. Dat fiind 
faptul că în ultimul timp în 
construcție se folosesc tot mai

mu’t Națiile din my* plas
tice. lecț-Je care s-au preda: 
la acest curs au avut ca scop 
rcp-r-^iHzrea în această direc- 

9 irc**c la tocilor. De la uti- 
inst^ațiilor din oțel SE 

fcx-.zâ si pînă la cele din mase 
este un drum de Frii- 

b-liri y. acest drum înseamnă 
unei tehn-st^s de 

prefucrere cu totul jâ cu to— 
nseă. Inginerul Gabr.e 

EZe-nescu. rond ură torul acesvuî 
c*-r«. ?i-a format un colectiv 
c? ~ siflr Si tehnicieni cu care 
a s’, d.s: literatura tehnică de 

și apo: a pus-o la 
:nc —i-. rurcanțiior. prin lec- 
lâ.-e predate : . Metode si ma
terii’» roi in instalațir. _Pre- 
f: crini tele în instala ții" si al
tele.

Pentru ca procesul de învă- 
țămînt să se desâbjcare in con
diții cit mai bune fi cunoștin
țele pe care muncitorii le asi
milează ia «eecte cursuri să 
aibă aplicabilitate imediată în 
producție, conducerea șantie
rului a amenajat un atelier, 
unde, pe bază de demonstrații 
practice, istalatorii au putut 
învăța cum să prelucreze țevi
le din P.V.C. rigid, cum să 
probeze la presiune radiatoa
rele. cum să le vopsească și 
să le usuce mecanizat etc 
Cursanții au învățat totodată 
să prelucreze țevile din P.V.C. 
prin încălzire cu ajutorul su
durii cu aer cald. Din litera
tura tehnică de specialitate in
ginerii au aflat însă despre o 
ncuă metodă de prelucrare a 
instalațiilor din mase plastice

A. I. ZArNESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Doua noi silozuri
de mare 

capacitate
De curind 1> Combinatul 

zahăr-ulei Oltenia din Podari 
și la Fabrica de zahăr din 
Bod aj fost ouse Li funcțiune 
două noi silozuri de mare ca
pacitate penini depozitarea 
zahărului.

Silozurile, construite aici au 
tost proiectate și realizate in 
mare parte de către uzinele 
constructoare de mașini din 
țara noastră. Ele asigură depo. 
zîtarea în cele mai bune con
diții a unor cantități de cîte 
20 000 de tone zahăr fiecare.

Silozurile vor satisface ce
rințele mult sporite de depozi
tare 5Î păstrare a zahărului, 
ca urmare a creării de noi fa
brici în acest sector al econo
miei naționale.

(Agerpres)

FIER VECHI-
OȚELĂRIILOR!

Organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile 
din Turda. ou mobi
lizat peste 1 500 de 
tineri la o mare ac
țiune de colectare 
a Herulul vechi. 
Folosind 2 maca
rale. tinerii au a- 
dunal 9i încărcat un 
tren cu 8 vagoane 
de Her vechi, pe 
care l-au expediat 
ofelăriilor hunedo- 
rene.

Printre cei care au 
depus mult interes 
în colectarea celor 
80 tone de Her vechi 
se număra și tinerii 
din organizațiile

U.T.M. de la Fabri
ca de ciment „Vic
toria socialistă", 
Fabrica de produse 
retractare pentru 
industria siderurgică 
„9 Mai“, Uzinei 
chimice și altele.

VALENTIN 
FELECAN 

corespondent 
voluntar

★

Tinerii din orașul 
Piatra Neamț au 
predat în ultimele 
tăplămini l.CJ^.-ului 
30 tone tier vechi și 
fontă.

Din totalul de 500 
tone Her vechi, cît 
orevede angajamen
tul anual a! Co
mitetului orășenesc 
U.T.M,., tinerii au 
trimis pînă în pre
zent spre oțelăriile 
patriei peste 300 
tone Her vechi.

Printre fruntașii 
acestei acțiuni se 
numără tinerii de la 
1. M. S. Ceahlău, 
C.I.A.-Piatra Neamț, 
U.F.S., Întreprinde
rea „Comuna din 
Paris"' și altele.

TOADER STAVAR 
operator chimist

1 Metode moderne 
de extracție a țițeiului

Petroliștii din unitățile tru
sturilor de extracție Ploiești și 
Tirgoviște folosesc metode 
moderne în scopul măririi de
bitului de titei la sondele 
vechi. Rezultate bune au dat 
tratamentele tensoactive for
mate dintr-un amestec de apă 
sărată rezultată din zăcămint, 
un detergent și acid clorhidric. 
Sondele din schelele de pe Va- 
lea Prahovei, unde au fost 
efectuate circa 13o de aseme
nea operații, dau în prezent o 
producție de țiței mult sporită.

Această metodă a ajutat pe
troliștilor ploieșteni să livreze 
rafinăriilor țiței în sortimentele 
planificate, la timp, cu impuri
tăți sub cifra admisă și să rea. 
lizeze economii suplimentare 
la prețul de cost care depășesc 
13 milioane Iei.

(Agerpres)

tehnicii moderne
în întreprinderile industria

le din regiunea Argeș sînt fo
losite cu succes diferite forme 
de activitate în vederea gene
ralizării noilor procedee teh
nologice și a metodelor înain
tate de muncă, pentru cunoa
șterea și mînuirea noilor ma
șini și mecanisme introduse în 
procesul de producție.

De mult interes s-au bucu
rat în rîndul colectivelor de 
muncă cele peste 600 de con
ferințe ținute pînă în prezent 
pe diverse teme tehnico-eco
nomice. Pentru petroliștii din 
Rm. Vîlcea a fost ținută con
ferința în legătură cu redu
cerea pierderilor de exploata
re, pîrghie importantă în reali
zarea de economii peste plan, 
iar pentru muncitorii din ex- 
plotarile miniere au fost orga
nizate peste 40 de conferințe 
pe teme ca : îmbunătățirea lu
crărilor de pușcare în minele 
de cărbuni, metode de organi
zare a lucrărilor de deschide
re $i pregătire, susținerea me
talică a abatajelor etc. De cele 
mai multe ori, conferințele 
sînt urmate de schimburi de 
experiență sau demonstrații 
practice la locurile de muncă.

în principalele întreprinderi 
din regiune au fost înființate 
10 universități muncitorești, la 
care au participat peste 1 560 
de muncitori șl tehnicieni.

Deosebit de eficace s-au do
vedit și cele 88 de lectorate, 
ca formă superioară a propa
gandei tehnice, schimburile de 
experiență organizate între în
treprinderile din regiune și cu 
cele din țară, întîlnirile cu e- 
vidențiații în întrecerea socia
listă, simpozioanele și jurna
lele vorbite pe teme tehnice 
etc., care au fost de un real 
folos oamenilor muncii în în
sușirea și introducerea tehni
cii moderne în procesul de 
producție, în întrecerea pentru 
realizarea și depășirea anga
jamentelor.

I 
I
I
I 
I

est^ cîmpuri a început să res
pire si xd-$i împrăștie aromele 
toamna.

Toamna timpurilor este to
nică. îmbietoare, volubilă.

Am scris în martie despre 
energiile declanșate pe tim

puri în prima zi de primăvară, tind oame
nii satelor începeau o muncă ale cărei 
roade le așteptau pentru septembrie; 
scriem acum, in septembrie, despre „cules". 

Mergem aproximativ pe același traseu, 
încercînd să așternem peste imaginile din 
primăvară, tn același peisaj, decorul toam
nei — așa cum l-a schimbat și l-a îmbo
gățit străduința colectiviștilor, a lucrători
lor din gostat, de a pune cît mai bine în 
practică agrotehnica.

La primii kilometri de la marginea 
Bucurestiului, un lan nesfîrșit de porumb. 
De-a lungul șoselei, în lan, se întinde o

c u L E U L
fîșie de ve care porumbul a fost tăiat. Oa~ 
meni, tractoare remorci în mișcare ne 
arată că aici, unde în primăvara intîlnim 
aceleași tractoare grăpind ori semănînd, 
culeg acum roadele muncii de atunci.

La G.A.S. Măineasca. raionul Urziceni, 
secția Movilita, inginerul Marius Roșea ne 
vorbește despre sutele de hectare de Po
rumb recoltate pînă acum, despre graba 
cu care sînt tăiați Și transportați cocenii 
pentru ca terenul să rămină liber pentru 
tractoarele care abia așteaptă să are.

Dintre toate roadele toamnei, cîte sînt 
de cules, nici una nu pune în mișcare mai 
multe forțe și nu le cere oamenilor de pe 
ogoare o concentrare mai mare decît po
rumbul.

Iată, la cîțiva kilometri mai încolo, con
firmarea. Colectivi?Lii din Movilița sint în 
plină campanie de recoltat porumbul. Au 
517 hectare. Nu-i alumă. S-au apucat din 
timp. Au de-acum peste 80 de hectare re
coltate.

In primăvară i-am oâsit pe colectiviștii 
de-aici săpînd un dig pentru irigații. Erau 
cu sutele. Știau pentru ce. Irigate, 20 de 
hectare de porumb, care încă nu-i copt 
dar promite o producție bună. Mai au și 
alte culturi irigate.

Recoltatul porumbului nu-i o treaba sim. 
plă. Președintele gospodăriei, tovarășul 
Ion Dinu, ne înfățișează planul. Se lu
crează pe brigăzi si în așa fel incit să se 
taie imediat și cocenii, care sînt duși la

gropile de siloz, tocați și însilozați. Două 
tocători merg de dimineață pînă seara.

Vedem totul cu ochii noștri, fotografiem. 
In același timp, se muncește la recoltatul 
florii-soarelui. la recoltatul sfeclei de za
hăr. la tnsilozatul ierburilor, al resturilor 
legumicole.

Toamna sînt o mie de treburi de făcut. 
Principalul: să strîngi ce-ai produs anul 
acesta, să asiguri producția anului viitor.

Reținem numele cîtorva dintre tinerii 
colectiviști pe care i-am găsit muncind și 
despre care ni se spune că-s fruntași: Fătu 
Emilian. Ivan Ion, Bănică Gheorghe, Dră- 
goi Radu...

Toamna se numără intr-adevăr bobocii.

Asta înseamnă că acum trebuie să te gân
dești la toate. Si la producția de lapte din 
iarna ce vine, si la asigurarea seminței, la 
tot ce ține de buna gospodărire a avutului 
obștesc. Iată la ce se gindește acum, toam
na, președintele.

— Parcă și astă primăvară aveați ace
leași preocupări 1

— Primăvara, toamna, iarna, treburile 
gospodărești iți cer aceeași atenție...

Mergem mai departe...
Dincolo de Urziceni, după ce am trecut 

pe lingă alte și alte timpuri, care ne oferă 
același peisaj, „cules” am văzut un ctmp a- 
coperit cu pepeni. G.A.C. Glodeanu-Sărat, 
Se culeg pepenii. Mari, verzi, bănuim că 
reci și dulci. înscriu prin aer de pe pămînt

I
I 
I 
I 
I 
I 
I

(Agerpres)

MIHAI CARANFIL 
EUGEN FLORESCU

(Contimwrt tn pag. a IlI-a)
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Bucuria recolrtf

UN NOU LOCAL
DE ȘCOALA

de

Noi unități
comerciale

O moderna stafie de benzină

tinere- 
înscrie

Alte două unități comerciale : 
galanterie șî un bufet lacto-

se 
realizările 

și le-a 
și reali-

BACĂU (de la coresponden
tul nostru). —

La Bacău se desfășoară din 
plin pregătirile în vederea în
ceperii noului an școlar. Nu de 
mult, constructorii băcăoani 
au terminat la data planifica
tă lucrările la noul local de 
școală medie de pe strada „15 
August". Clădirea cuprinde 24 
de săli de clasă, care are labo
ratoare etc.

în prezent se face înzestra
rea noii școli cu mobilierul 
necesar.

Suf* <fo hectare pe *J — înseamnă iute țl suie de ttmorcl 
pline cu porumb din noua recolrd.

Expoziția inovatorilor
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
La Fabrica de rulmenți Bîr- 

lad s-a deschis o expoziție a 
inovatorului. Expoziția cuprin
de numeroase prototipuri

S-a deschis

Culesul porumbului Înseamnă pentru colecti
viștii din Movilița și asigurarea unor cantități 

importante de coceni însilozați.

La Pietroasele. în vie, a început poezia și bucu
ria culesului

Pe partea dreap
tă a șoselei care 
vine de la Bucu
rești, lingă Timi
șoara. a fost da
tă de curînd în ex
ploatare o nouă 
stație de benzină. 
Capacitatea acestei 
statii. dotată cu uti
laj ultramodern 
este de 60 de tone 
benzină și 10 tone 
ulei, o cifră la ni
velul consumului 
de carburanți ne
cesar arterelor prin
cipale. Deși aflată 
în apropierea unui 
vast spațiu verde, 
noua stație are un 
oare al ei- Dintr-o 
’■întind arteziană se

rotesc șuvițe de 
apă. Cele 6 pompe 
sînt înconjurate de 
o mică autostradă. 
Locul de muncă al 
Comuniștilor Tilvan 
Adam, Horvath De- 
sideriu, care le de
servesc, amintește 
mai mult o farma
cie decît. o stație de 
benzină.

Clădirea, constru
ită din beton și sti
clă, e pavată cu 
mozaic si luminată 
cu neon. In apro
piere e o rampă de 
spălat, care ajută 
șuvoiului de motoci
clete și mașini să 
intre curate în ora
șul grădină.

Noua stația, situ
ată în apropierea 
Ștrandului 
tulul, 
printre
pe care 
planificat 
zat harnicul colec
tiv al Bazei a 8-a 
Timișoara. Stați
uni asemănătoare 
au fost create la 
Arad, Jimbolia, Sin- 
nicolau-Mare, Lu
goj, Alba Iulia, O- 
răștie, Deva, Sebeș 
Alba, localități un
de se extinde raza 
de activitate a Ba
zei a 8-a.

HORIA GUI A 
corespondent 

voluntar

0
vegetarian au fost date recent 
în funcțiune la parterul noilor 
blocuri din viitorul centru al 
orașului Deva. In noul oraș 
muncitoresc al siderurgiștiior 
de la Călan s-au deschis anul 
acesta 12 unități comerciale do
tate cu mobilier și utilaj mo
dern, iar la Petroșeni, Lupeni 
și Orăștie, magazine de des
facere a legumelor și fructelor, 
în total, în orașele și satele re
giunii Hunedoara au luat ființă 
în acest an mai mult de 60 de 
unități comerciale noi.

O dată cu lărgirea rețelei 
unităților de desfacere s-au îm
bunătățit și condițiile de deser
vire. Datorită acestora și ca 
urmare a creșterii puterii de 
cumpărare a oamenilor muncii, 
volumul desfacerilor a crescut 
în primele șapte luni cu 
63 500 000 lei față de realizările 
din perioada corespunzătoare a 
anului trecut

inovații și portretele mai mul
tor inovatori fruntași. Dintre 
prototipuri se remarcă „Dispo
zitivul pentru rectificat pan- 
soane" „Prototipul automat 
pentru alezarea găurilor mari“, 
„Suport reglabil pentru cuți
tele de forme la mașinile 1262 
m" etc.

Printre portretele expuse se 
află cele ale inginerului Ion 
Bangu — autor a 9 inovații 
aplicate prin care fabrica a 
realizat economii în valoare de 
aproape 1 200 000 lei — a 
maistrului forjor Mihai Asul- 
tanei. autor a 3 inovații 
aplicate cu o eficiență econo
mică de peste 1 000 000 lei a 
inginerului Vintilă Capiton, 
forjorului Gheorghe Darie și 
lăcătușului Marian Caracas, 
autori a 16 și respectiv cite 
inovații aplicate.

stagiunea
Filarmonicii

din Cluj
CLUJ (de la coresp. nostru). 
Filarmonica de Stat din Cluj 

și-a început recent stagiunea 
cu un concert extraordinar dat 
cu concursul dirijorului Mircea 
Cristescu, al violonistului Ștefan 
Ruha, și al corului Filarmonicii 
de Stat „George Enescu" din 
București. Programul a cuprins 
Simfonia a III—a de George 
Enescu, Concertul pentru vi
oară și orchestră în sol major 
de Mozart, Rapsodia I pentru 
vioară și orchestră de Bella 
Bartot

Concertul s-a bucurat de mult 
succes din partea iubitorilor de 
muzică simfonică din Cluj.

(Agerpres)

O povară... plăcută. Colectiviștii din Movilița au obținut o bogată recoltă 
de 20—30—40 de Âg unul.

de dovleci, mart

a, [|-^ PROFESOR.



TIMIȘOARA

BRAȘOV

Institutul pedagogic 
București a luat ființa în anul 
1959, funcționînd cu tref facul
tăți și anume : Facultatea de 
Istorie-geografie, Facultatea de 
științe naturale și agricole și 
Facultatea de matematici, cu 
un total de 225 de studențL în 
următorii doi ani s-au mai în
ființat următoarele cinci facul
tăți : Facultatea de filologie. 
Facultatea de educație fizică, 
Facultatea de arte plastice, Fa
cultatea de fizică șl chimie și 
Facultatea de muzici. în ulti
mul an universitar, 1962-1903, 
cursurile celor opt facultăți au 
fbfit frecventate de 197® de 
studenți, iar la secțiile fără 
scoatere din producție au fost 
cuprinși 1733 de studenți.

Pentru buna desfășurare a 
procesului de învățămint, in
stitutul dispune de toate con
dițiile materiale : amfiteatre, 
săli de semlnarli, 15 laboratoa
re moderne, săli și terenuri de 
sport utilate cu tot aparataju! 
necesar etc.

La dispoziția studenților In
stitutului pedagogic din Bucu
rești stau trei cămine modeme 
cu o capacitate de 1000 de 
locuri. Studenții pot lua masa 
la cantina institutului, care 
dispune de 1 200 de locuri.

Din cei aproape 2 000 de stu
denți, care au frecventat 
cursurile institutului în anul 
universitar 1962-1963, un nu
măr de 1 514 au fost bursieri.

De asemenea. Institutul pe
dagogic din București dispune 
de 0 bibliotecă Înzestrată cu 
manuale și cursuri de specia
litate.

IAȘI
Unul din cel® mai mari in

stitute pedagogice dta țară ; 1 
facultăți Și 10 aecții — institu
tul iașan a dat în 1M2 prfana 
promoție de absolvenți. la fie
care facultate, prin dvciplin® 
de bază, de apecialitate p au
xiliare. ce alcătuiesc un eastern 
unitar de cunoștințe, se asigu
ri studenților o pr*g*- £ 
multilateral*. Letfarea cur..*4- 
tințelor teoretice de pracvxa 
s® face prin forme de învăță- 
mint ea, apre exemplu, prac
tica în ateliere.

Facultatea de arte ptafl'.iCC 
dispune de ateliere apațioMt 
de desen artistic, pictură p 
modelaj, utilate cu șevalete, 
piedestale, mese, planșete. Stu
denții anilor I și II fac excunu 
de documentare în diferite lo
calități» cu obiective industria
le ți turistice.

La Facultatea de educație 
fizică se urmărește îmbinarea 
pregătirii teoretice, metodic® 
si practice a studenților. In 
cadrul institutului se află două 
săli de sport și un complex 
sportiv. Facultatea de muzică 
dă posibilitate studenților să 
cunoască Instrumentele muzi
cale • vioară, pian, neceaare în 
activitatea de catedră dt ți în 
conducerea formațiilor artisti
ce amatoare.

în anul școlar 1063—1964. în 
cele fl facultăți ale Institutului 
pedagogic de 3 ani din Timi
șoara (filologie, matematică, 
fizică-chimie și cunoștințe 
industriale, științe naturale și 
agricole, istorie-geografie, arte 
plastice, educație fizică și mu
zică) vor învăța peste 2 500 de 
studenți. Desigur, formele prin
cipale de desfășurare a proce
sului de învățămint slnt prele
gerile și seminariile. Dar, pre
gătirea studenților ca viitori 
profesori cuprinde în mod ne
cesar și activități din care se 
asigură principiul legăturii 
teoriei cu practica. Asemenea 
activități sînt practica în pro
ducție și practica pedagogică. 

Astfel, la facultățile de științe 
naturale și agricole, fizică- 
chimis» și cunoștințe indu
striale, matematică etc. prac
tica are drept «cop cunoa-

a) La faealtițtle de matemati
că te var da probe la :

— Aritmetic* algebră, tri
gonometrie — scrii șl 
•ral

— Geometrie plană, in spa
tia și geometrie analitic* 
arrh

— Ftetea — «ral

b) La facaritatale de tMcd 
cbtaate ae »w <a prabe ia :

— Feriri — acria ri *raJ

— Matematici - arai 
TbtaJ 4 prabr

e) La faewJtățiie ăe ițite te na 
tarile și agrimta *a var da 
probe la :

— Ba iele darwtaivmalta : 
botanică na anala gir da ale
gere) — acria și ani

— Am tenia p fWiligia 
•mălai — acns

— Chimie — erai
di Ia fac alt* Iile de iatofte- 
gaagrafie M var ia graba !■ - 

— Isteria Ramiaiei — sista 
și arai

— Geegnfla ftate* ii ceaaa- 
nki a — sens 

ș tarea teoretică ți practică 
a proceselor de producție -ți 
felul de organizare al diferi
telor întreprinderi. De aseme
nea, studenții se familiarizea
ză cu amploarea și ritmul pro
ducției noastre socialiste. La 
facultatea de istorie-geografie, 
practica în producție constă 
în excursii cu caracter științi
fic de cunoaștere a diferitelor 
obiective importante ale țării, 
din punct de vedere al geo
grafiei fizice și economice. La 
Facultatea de arte plastice, 
studenții fac practica de docu
mentare în întreprinderile in
dustriale ți agricole, adunînd 
materiale și teme de creație 
pentru următorul an universi
tar. Studenții facultății de 
muzică fac practică cultural- 
artistică în cadrul căminelor 
culturale și la sate și în tabe- , 
rele școlare de pe litoralul 
Mării Negre și de la munte.

In ce privește lucrările prac
tice executate de studenții fa
cultății de științe natural® și 
agricole, acestea sînt efectuate 
pe terenurile Stațiunii republi
cane a tinerilor naturaliști din 
Timișoara. Aici, studenții gă
sesc condiții pentru efectuarea 
unor lucrări practice cu carac
ter agricol ți lucrări speciale 
de practică pedagogică. Stațiu
nea dispune de un complex de 
6 sere cu o suprafață totală de 
520 mp.

— Socialism țtințific — 
arai

Total 4 probe 
e) La facultățile de filologie — 
secția limba 5! literatura ro- 
mină se vor da probe la :

— Limba șl literatura romi- 
nă — scris și erai

— Istoria Raminiei — sens 
|i erai

Total I proba

Obiecte pentru concursul de admitere

ia institutele pedagogice de 3 ani

O La famlUțfle de filologie, 
aecțifle Uaiba ți literteara rea* 
— Omba și literatara romlnă ; 
ltaba și Hteraivra frnacca* — 
limba și literator® romlnă j 
limba și Mteratan germaaă — 
ttaaba și literator» raadn* ;

trăsătură caracteristică a tineri
lor care pășesc pragul majoratu
lui o constituie preocuparea din 
ce în ce mai intensă pentru ale
gerea profesiunii, pentru alege
rea locului pe care îl vor avea 
în viața socială,

Mulți dintre tinerii noștri aflați astăzi in 
pragul alegerii profesiei visează să pătrundă 
tainele psihicului uman și să deslușească noi 
căi pentru a sprijini dezvoltarea lui spre per
fecțiunea morală și fizică, spre o largă acumu
lare de cunoștințe, priceperi și deprinderi in
telectuale și practice. Aceștia pornesc pe dru
mul apostolatului, și numărul lor crește vă- 
zi nd cu ochii de la un an la altul.

Extinderea continuă a rețelei școlare, dez
voltarea simțitoare a învățămîntului nostru 
general, obligatoriu și gratuit prin trecerea d* 
la școala de 4 ani Ia cea de 7 ani, ca urmare 
a sarcinilor trasate de Congresul al Ill-lea al 
P.M.R., la școala de 8 ani, dezvoltarea conti
nuă a invătămintului mediu, profesional și 
tehnic — au necesitat un detașament din ce 
în ce mai mare de cadre didactice, temeinic 
pregătite.

Numai în toamna acestui an școlar se vor 
îndrepta spre școlile patriei aproape 5 000 de 
absolvenți ai institutelor pedagogice de 3 ani 
ai universităților Si institutelor de 5 ani.

Viața lor de educatori începe în condiții ne
visate în trecut. Sfaturile populare ale tutu
ror regiunilor, îndrumate de comitetele regio
nale de partid, au si asigurat cazarea, aii or
ganizat excursii, care să permită cunoașterea 
frumuseților bogățiilor si a principalelor 
obiective economice si cultural* ale regiuni
lor și raioanelor in care vor munci, au orga
nizat însoțirea la locurile de muncă și pri
mirea lor sărbătorească.

Ce minunat este să fii astăzi profesor. Mun
ca aceasta e3te plină de satisfacții. Profeso
rul șt învățătorul nostru este stimat prețuit. 
Ei ocupă un loc de mare cinste, de mare răs
pundere în viața socială. Prin grija nemăr
ginită a partidului, astăzi profesorii se bucură 
de condiții minunate pentru a-și desfășura 
activitatea didactică educativă, pentru a ți 
perfecționa măiestria pedagogică. Ei sînt *n“ 
conjurați pretutindeni cu grijă și dragoste. 
Avem profesori și învățători care, in semn 
de adincă prețuire, sînt aleși deputați in Ma
rea Adunare Națională, în sfaturile populare. 
Pe piepturile celor mai merituoși sînt prinse 
Drdine si medalii; alti dascăli sînt distinși cu 
titlul de învățători sau profesori fruntași. 
Lot li se încredințează cel mai scump tezaur : 
copiii țării, viitorul ei. Activitatea instructiv- 
educativă ne care o desfășoară învățătorul, 
profesorul, constituie o verigă deosebit de im
portantă a revoluției culturale ce se desfă
șoară în patria noastră. Prin această activi
tate, el asigură pregătirea multilaterală a vi
itoarelor cadre al* producției, ale vieții cul
turale, a viitorilor cetățeni ai patriei.

Profesorul. învățătorul, reprezintă figura 
cea mai luminoasă, cea mai reprezentativă 
din viața copiilor. El conduce pașii copiilor 
spre deslușirea primelor slove, spre cunoaș-

limba 9I literatura engleiă — 
limba fi literatura romlnl, se 
vor da probe la :

— Limba fi literatura romi- 
n* — scris fi oral

— Limba străină respectivă 
(rusă, franceză, german*, en
gleză) — scris ți oral

Total 4 paobe.
g) La secția limba |i HI era tu ri 
tomIbA — limba ți Uter*tura

maghiari ie vor da probe la 1 
— Limba ți literatura romî

nă — țcris ți oral
— Istoria Rominiei sau lim

ba ți literatura 
alegere) — scris

Total 4 probe 

maghiară (ia 
fi oral

h) La secția limba 9! literatura 
romînă-istorie se vor da probe 
Ia :

— Limba fi literatura romî
nă — scris ți oral

— Istoria Rominiei — scris 
ți oral

Total 4 probe
0 La secția limba ți literatura 
maghiară istorie ae vor da 
probe la:

— Istoria Rominiei sau lim
ba 9! literatura maghiară (Ia 
alegere) — acria ți oral

— Limba si literatura romî
nă — scris și oral

Total 4 probe 
j) La facultățile de arte plas
tice se va susține concursul Ia:

terea treptată a realității, spre cunoașterea fi 
înțelegerea lumii si a vieții. El este cel car» 
îi apropie treptat pe copii de cunoașterea ne
prețuitelor valori ale culturii, svre jorțnarea 
unei concepții materialiste asupra lumii, spre 
formarea unei concepții etice în spirit comu
nist.

El le îmbogățește mintea cu cunoștințe, le 
dezvoltă forțele de cunoaștere, gindirea in
dependentă. le dezvoltă priceperile Și deprin
derile intelectuale. Si tot el este cel care, 
împreună cu familia cu organizația de P'°' 
nieri și U.T.M., contribuie la dezvoltarea la
turii morale a personalității copilului, ia for
marea reprezentărilor, noțiunilor convingeri
lor st sentimentelor morale, a calităților de 
voință 51 de caracter, a obișnuințelor dc com
portare morala, a trăsăturilor corespunzătoare 
normelor moralei comuniste : sirguința. cin
stea. modestia, disciplina, prietenia, tovărășia.

Dezvoltarea unei asemenea personalități 
implică din partea educatorilor o muncă stă
ruitoare, plină de continuă dăruire, o grijă 
permanentă pentru propria dezvoltare ideo
logică. profesională Și pedagogică. Această 
grijă și această dăruire sînt răsplătit* de dra
gostea Și recunoștința elevilor, de dragostea 
și prețuirea întregului popor. „Care dintre 
noi, spunea tovarășul Gheorgh* Gheorghiu- 
Dej. la Congresul învățătorilor, nu s a apro
piat cu un sentiment de emoție și de duioșie 
de fosta lui scoală, care dintre noi nu-fi a- 
mlntește cu drag de școală și de cei care l-au 
învățat carte!"

Tuturor acelora care doresc să se dedice a- 
do stelatului. facultăților si instituțiilor noa
stre pedagogice, de. trei ani. institutele și șco
lile pedagogice de învățători le stau La dispo
ziția.

O sarcind imnortantd a acestor instituții, 
o constituie formarea profilului moral al edu
catorului. Planurile Și programele de invăță- 
mînt. manualele si cursurile, activitatea di
dactică a profesorilor care lucrează aici. prac. 
tica pedagogică, activitatea organizațiilor 
U.T.M.. a asociațiilor studențești, toate con
tribuie [a desfășurarea unei munci educative 
de calitate, în viitor, de către tinerii dascăli. 
Studenții primesc o temeinică orientare poli- 
tico-ideologică. un nivel corespunzător aba
lelor cerlnț* din punct de vedere al pregăti
rii de cultură generală și de specialitate, sînt 
intțtati în domeniul măiestriei pedagogice.

Grija tuturor institutelor noastre pedago
gice este să pregătească astfel de educatori, 
incit să poată constitui, intr adevăr, exemple t 
pozitive pentru elevi, prin întreaga lor viață, \ 
prin stilul lor de muncă și de comportare, | 
prin devotamentul lor neclintit față de patrie. < 
față de partid

Pentru a ajunge să întruchipeze toate va- •; 
lorile morale pe care vor trebui să le formeze ? 
si să Ie dezvolte la elevii lor, studenții sînt 
chemați să manifeste ei înșiși dragoste de 
muncă Și de învățătură, o sete nestăvilită de 
cunoștințe, dorința de a cunoaște noutățile 
științei și ale tehnicii, cu deosebire în dome
niul specialității lor, preocuparea de a îm
bina cu ușurință activitatea teoretică cu cea 
practică, cu o bogată activitate obștească ș’ 
cultural-artistică.

Munca spre care se îndreaptă tinerii care 
doresc să devină educatori este deosebit de 
frumoasă. Ei vor crește, asemenea harnicilor 
grădinari, cele mai tinere mlădițe al* patriei J 
— copiii — vor pune cea dinții temelie < 
făurirea cetățenilor de mîine ai patriei socia- > 
Ziste. '

Conf. univ. ION BERCEA
Director generai in Ministerul 

Invătămintului

/
i

— Probă de desen după 
model de ghips

— Probă de culoare — grup 
de obiecte (în tehnica pe care 
o alege candidatul)

— Limba și literatura romî
nă — scris și oral

Total 4 probe
k) La facultățile de educație 
fizică se vor da probe la :

ți firlalorla 
ți «ral
literatura re

— Anatomia 
•mălai — seria

— Limba ți 
mină — scris

— Probe practice (sînt eli
minatorii ți preced probele 
scrise)

Total 4 probe
1) La facultățile de muzică se 
vor da probe la :

— Dictat colectiv — f.cris
— Teorie ți solfegiu (în ca

drul probei se va verifica au
zul, ritmul ți memoria muzi
cală) — oral

— Probă de interpretare vo
cală sau instrumentală (la 
gerea candidatului)

— Limba și literatura 
mină — scris și oral

Total 5 probe

ale-

ro-

înființat în 1960, pentru a 
pregăti cadre necesare genera
lizării învățămîntului de 8 ani, 
anul acesta institutul va serba 
prima promoție de absolvenți. 
Cei care se află în prag de 
studenție, pot alege aici între 
trei facultăți : matematică, 
fizică-chimie. științe naturale. 
Corespunzător acestuj profil, 
se asigură viitorului profesor 
o pregătire complexă și varia
tă, care se desfășoară pe pla
nuri multiple, cuprinzînd : 
cursuri, seminarii, consultații, 
activitatea îti cercurile știin
țifice. Activitatea semina- 
rială si studiu] individual al

CRAIOVA
Craiova a cunoscut în ulti

mii ani peisajul micilor orășe
le studențești, geometria mo
dernă și suplă a celor două 
cămine studențești cu 660 de 
locuri, a localului de cantină 
pentru 600 de studenți, a în
tregului complex studențesc 
care se numește „Institutul pe
dagogic de 3 ani'4.

Atît căminele cît și cantina 
sînt înzestrate cu utilaj, mobi
lier și cazarmament nou, ofe
rind studenților confortul și 0- 
dihna necesare după o zi de 
muncă.

CONSTANȚA
Impunătoarea clădire cu fa

ța din beton și culori îndrep
tată spre mare și aflată pe șo
seaua ce trece de la Constan
ța spre Mamaia, nu se detașea
ză decît prin destinație de fru
musețea și armonia arhitecto
nică a litoralului. De la începu
tul anului școlar 1M2-1963, un 
bloc cu 4 nivele a devenit că
minul studențesc al Institutu
lui de 3 ani din Conatanța, 
unde sînt găzduiți anual pes
te 330 de studenți. Fișa biogra
fică a acestui tînar institut do
brogean, care în 1961 consem

BAIA
Tinerilor candidați aj Insti

tutului pedagogic de tarei ani 
din Baia Mare le poți vorbi d® 
satisfacțiile inedite ale studen
ției, cînd vor face cunoștință 
cu 24 săli de cursuri, cu 6 la
boratoare dotate cu aparatură 
mereu înnoită, cu căminul stu
dențesc de 240 de locuri, cu 
cantina care servește masa la 
600 de'studenți. Studenții dis
pun de cele mal bune condiții

BACĂU
Numărul mereu crescând al 

celor „chemați Ia învățătură" 
de pe tot cuprinsul Mol
dovei face ca necesitatea 
de cadre didactice să fie 
mereu sporită. Institutul pe
dagogic de 3 ani din Ba
cău contribuie la pregătirea 
acestor cadre. Profilat pe trei 
specialități — matematică, 
științe naturale și agricole, fi
lologie — procesul de învăță- 
mînt din cadrul institutului 
urmărește o continuă legătură 
între teorie și practică, reali

studenților se verifică și se fi
xează în orele practice care se 
desfășoară în cele 15 labora
toare ale institutului. Sub În
drumarea celor mai compe
tente cadre didactice, în 8 
cercuri științifice, studenții de
prind metodele de cercetare 
științifică, bazată ne docu
mentare serioasă și pe capaci
tate de sinteză personală. Cele 
peste 10 000 de volume, cu care 
se mîndrește biblioteca, atestă 
grija și preocuparea institutu
lui pentru ca posibilitățile de 
instruire ale studenților să fie 
cît mai cuprinzătoare.

Practica de producție se dee- 
fășoară diferențiat, conform 
specificului facultăților, în 
G.A.S. și G.A.C. din regiunea 
Oltenia, în stațiunile experi
mentale, în uzinele chimice și 
în fabrici. Practica pedagogică 
este o verigă esențială în sis
temul pregătirii metodice a 
viitorilor profesori, căci ea 
cultivă interesul pentru profe
sia de educator și calitățile 
necesare pedagogului de tip 
nou. Laboratoarele cînt dota
te cu aparatură specială, 

na o lingură dată memorabilă 
—• înființarea — se îmbogățeș
te în fiecare an cu cifre și fap
te pline de o adîncă semnifi
cație. Institutul dispune de un 
local spațios care cuprinde 8 
săli de cursuri, aula cu 500 de 
locuri, 14 labora/toare, o can
tină cu 300 locuri. Pentru toți 
cei 370 de studenți sînt asigu
rate condiții prielnice de stu
diu, de trai și de asistență 
medicală. Amintim că 250 de 
student! sînt stimulați la învă
țătură prin acordarea de 
burse.

MARE
pentru a-și însuși o calificare 
superipară. Institutul pune la 
dispoziție laboratoare de elec
tricitate, de mecanică, optică, 
chimie, zoologie, botanică, do
tate cu utilaje de specialita
te și cu o bogată colecție de 
material didactic. în cadrul 
facultății de științe naturale, 
s-au organizat o stațiune ex
perimentală și un parc de ma
șini șl unelte agricole.

zată atît prin practica peda
gogică și practica in producție, 
cît și prin excursii științifice, 
vizitarea muzeelor etc. Com
plexul de laboratoare, organi
zat pe principalele discipline : 
botanică, fizică, horticultura, 
agroblologie, pune la dispoziția 
studenților Instrumente de cea 
mai mare precizie pentru efec
tuarea preparatelor microsco
pice, experiențelor și disec
țiilor de animale, în toamna 
acestui an va intra în folosin
ță noua cantină a institutului.

TC. MUREȘ
Avlnd la înființară (fo anul 

I960) do*r 3 facultăți (de fi
lologie și fizică-chimi®), in
stitutul s-a dezvoltat mult 
în ultimii ani. In prezent 
ar* 4 facultăți : de fizică- 
chimie, matematică, filologie 
și muzică. Facultatea de filo
logie funcționează cu «ecțiile : 
romînă, maghiari, romlnă-is
torie, maghiară-istorie.

In anul de studii 1962-1M3 
institutul ■ avut 621 de stu
dențL în noul an univenitar 
1963-64, In cadrul Institutului 
pedagogic din Tg. Mure« vor 
învăța peste tOO de studenți. 
Institutul are 8 laboratoare 
bta® înzestrate (de chimie or
ganică, chimie analitică, me
canică, electricitate, radio teh
nică 9! altele). Inc* 2 labora
toare (de optică șl de fotoci- 
netic*) vor fi amenajata în 
noul an universitar. Biblioteca 
institutului însumează în pre
zent aproape 30 000 de volu

me. Practica pedag-£ ■ ««- 
denților « daUfc-ri hi acr
iile medii ..Papiu Itarian" fi 
HUairoa“ dm Tg. Mureș, -a 
«colile de 8 ani -ir MzmezÂ. 
ăngeorgiu oe M-re? De Ase
menea. studenții de 'a Facul
tatea de fizirl-rh — e au 
in practică la combin alai chi
mic din Tîmăveni, iar cei da 
la facultatea de muzică, la că
minele culturale sătegti. In ta
bere de pionieri fi fcolarL

Anul trecut, aproape 300 de 
studenU ai Institutului peda- 
fece au foat găzduiți, ta bune 
condiții, In cele 2 cămine **u- 
dențețti ale institutului, iar In 
acest an numărul lor va fi și 
mai mare. De aaenenez, se va 
da In folotanță. In noul an uni
versitar, o cantină studențeas
că modernă, unde vor servi 
masa studenții celor 3 institute 
de învățămint superior din Tg. 
Mureș.

CALAȚI
Institutul pedagogic din 

Galați pregătește profesori 
pentru clasele I—VIII din în- 
vățămintul de cultură genera
lă. Institutul funcționează cu 
următoarele 4 facultăți : Fa
cultatea de filologie, cu secția 
limba și literatura romînă ; 
Facultatea de matematică, cu 
secția matematică ; Facultatea 
de fizică-chimie cu secția fizi
că-chimie și cunoștințe tehni
co-agricole ; Facultatea de 
științe naturale și agricole, cu 
secția științe naturale și agri
cole.

începînd cu anul universi
tar 1961-1962 în institut se or
ganizează anual sesiuni de co
municări ale cercurilor științi
fice, unde se prezintă și se

premiază lucrările cele mai 
valoroase.

Tot în clădirea institutului 
se află cabinetul de metodică 
cu material necesar studenți
lor în practica pedagogică : 
planșe, planuri de lecții, caiete 
de practică, materiale metodi
ce. Practica pedagogică dobîn- 
dește o tradiție bogată în 
ceea ce privește organizarea și 
conținutul ei. In vara aceasta, 
studenții gălățeni din anul al 
IlI-lea, cu prilejul practicii e- 
fectuate în școlile din comu
nele Pechea, Ivești, Indepen
dența, Smulți, au cules un ma
terial faptic plin de învăță
minte, care i-a ajutat să-și ve
rifice calitatea pregătirii lor 
universitare.

PITEȘTI
Ca! BUi tinăr institut oeda- 

fo<K din mata noastră uni
versitară împlinește la 1 oc- 
tomboe un an de existență.

Biblioteca a ajuns numai în 
• luni la Desie 13 000 da vo- 
T.me Institutul posedă un 
timsa studențesc In care 
slnt cazați 70 la aut* din 
numărul studenților. în a- 
nul 1MM sa va construi 
un rAnm modem cu o ca- 
Excitata d« 350 de locuri. In 
flecara an studenții care au 
obținut rezultate bimc la In
vita tur* stat trimis 1 să -91 pe
treacă vacanța In frumoasele 
stapuni climaterice din țara 
Cu grupuri mari de studenți fi 
organizează excursii științifice. 
excursii didactice precum fi 
excursii orin țară cu auto
carele O.N.T. La Facultatea de 
filolocie aste Drevăzută anual 
o excursie științifică, eu du
rata de 7 zile.

Studenții de la Facultatea de 
științe naturale efectuează ex
cursii în centre cu specific a- 
gricol, zootehnic fi horticol.

Craiova t O cameră in căminul 
de studenteIg. Mureș: In laboialoiul de chimie.

Bacău : Noul cămin studențesc

CLUJ
în imediit* apropiere a mi

cului parc de lingă Teatrul 
Național din Cluj — străjuit 
de pilcurile de pomi și de stîl- 
pii de beton al zidurilor — In
stitutul pedagogic își așteaptă 
în acest început de an univer
sitar — oaspeții ! înființat în 
anul 1960, institutul s-a dez
voltat într-un ritm vertiginos... 
în același ritm a crescut nu
mărul celor care pășesc în fie
care an în lumea amfiteatre- 
lor, a seminariilor, a labora
toarelor, îmbrățișînd profesia 
de dascăl. După cele 8 facul
tăți și 10 secții existente, dis
ciplinele care se predau se 
grupează în 4 categorii ;

— discipline ideologice, co
mune tuturor facultăților — 
avînd ca scop formarea une!

bune pregătiri ideologice și po
litice a studenților ;

— discipline de specialitate, 
care dau profilul specific fie
cărei facultăți.

— discipline ajutătoare, care 
înlesnesc asimilarea cunoștin
țelor esențiale.

— discipline pedagogice — 
care sînt menite a înarma pe 
studenți cu problemele proce
sului de învățămînt, a puterii 
și metodelor educației comu
niste.

Studenții bursieri și în ma
joritate și cei solvenți se pot 
bucura pe toată durata stu
diilor de cazarea în căminele 
frumoase și moderne din noul 
complex studențesc al orașu
lui.

Baia Mare : Oră de curs Pitești 1 Repetiția brigăzii ar
tistice

Facultățile și secțiile
rNSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 

ANI DIN BACĂU (str. MărășesU 
nr. 130 telefon 2312) Facultatea da 
filologie secția : Limba și literatu
ra romină f Facultatea de matema
tică — secția Matematică ; Facul
tatea de știința naturale și agricola 
— secția Stiinte naturale și agri
cole ;

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN BAIA MARE (Str. Vic
toriei nr. 82 tel. 1543) Facultatea 
de matematică — secția : matema
tici ; Facultatea de filologie — 
secția : Limba și literatura romină 1 
Facultatea de științe naturale și 
agricole — secția : Știința naturala 
și agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN BRASOV (str. Karl Mane 
nr. 44 tel. 3480) Facultatea de ma
tematică — secția matematică ; 
Facultatea de fizică și chimie — 
secția : Fizică-chimie și cunoștințe 
tehnico-agricole ; Facultatea de 
Științe naturale și agricole — sec
ția : Științe naturale și agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN BUCUREȘTI (șos. Panduri 

nr. 90 telefon 15 30 00 j 15 30 07 1 
15 30 08 și 15 79 51) Facultatea de 
filologie — secții : Limba și lite
ratura romînă ; Limba și literatura 
rusă — limba și literatura romînă < 
Limba și literatura engleză — lim
ba și literatura romlnă 1 Limba «ii 
literatura franceză — limba și li
teratura romlnă j Limba șl litera
tura germană — limba și literatu
ra romină ; Facultatea de matema
tică — secția : Matematică ; Facul
tatea de fizică și chimie — secția : 
Fizică-chimie și cunoștința tehni
co-agricole 1 Facultatea de științe 
naturale șl agricole — eectia !

Silințe naturale și agricole 1 Facul
tatea de istorie-geoqrafie ■— sec
ția : Istorie-geografie 1 Facultatea 
de arte plastice — secția : Arte 
plastice 1 Facultatea de educație 
fizică — secția : Educație fizică ; 
Facultatea de muzică — secția : 
Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN CLUJ (str. Stefan cel 
Mare nr. 4 j telefon 5140) Faculta
tea de filologie — secții : Limba 
și literatura romină ; Limba și lite
ratura rusă — limba și literatura 
romină ; Limba și literatura fran
ceză — limba și literatura romînă g 
Facultatea de matematică — sec
ția : Matematică 1 Facultatea de fi
zică și chimie — secția : Fizică' 
chimie și cunoștințe tehnico-agri
cole Facultatea de științe natura
le și agricole — secția : Științe 
naturale și agricole ; Facultatea 
de istorie-geografie —- secția isto- 
rie-geograiie 5 Facultatea de arte 
plastice — secția Arte plastice 1 
Facultatea de educație fizică — 
secția Educație fizică ; Facultatea 
de muzică — secția : Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN CONSTANȚA (B-duI 
V. I. Lenin nr. 124 ; telefon 1302) 
Facultatea de filologie —■ secția : 
Limba și literatura romînă 1 Facul
tatea de matematică — secția : 
Matematică , Facultatea de fizică 
și chimie — secția 1 Fizică-chimie 
și cunoștințe tehnico-agricole i Fa
cultatea de științe naturala și cu
noștințe tehnico-agricole — secția: 
Științe naturale și agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN CRAIOVA (Cal. București 
nr. 265 1 telefon 4472) Facultatea

de filologie — aectia : Limba și li
teratura romină 1 Facultatea de 
matematică — secția : Matematică j 
FaculLatea de fizică și chimie — 
secția : Fizică-chimie și cunoștințe 
tehnico-agricole ; Facultatea da 
științe naturale și agricole — sec
ția j Știința naturale și agricole 1 
Facultatea da istorie-geografie — 
secția : Istorie-geografie.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN GALAȚI (str. Dobrogea
na Gherea nr. 27 , telefon 3010) 
Facultatea de filologie — iecția : 
Limba și literatura romînă 3 Facul
tatea de matematici — aacția : 
Matematică 1 Facultatea de fizică 
și chimie — secția : Fizică-chimie 
și cunoștințe tehnico-agricole j Fa
cultatea de științe naturale și agri
cole — secția : Științe naturala și 
agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN IAȘI (str. Mohănescu 
nr. 3, telefon 1568) Facultatea de 
filologie — secții : Limba și lite
ratura romînă. Limba si literatura 
rusă —• limba și literatura romînă, 
Limba și literatura franceză — 
limba și literatura romlnă, Limba 
șl literatura germană — limba și 
literatura romlaă j Facultatea de 
matematică — secția : Matematicii 
Facultatea de fizică șl chimie — 
secția : Fizică-chimie și cunoștințe 
tehnico-agricole 1 Facultatea de 
științe naturale și agricole — sec
ția : Știința naturale și agricole 1 
Facultatea de Istorie-geografie — 
secția : Istorie-geografie j Faculta
tea de arte plastice — secția Arta 
plastice j Facultatea da educație 
fizică — secția ; Educație fizică 1 
Facultatea de muzică — secția 1 
Muzică,

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 
ANI DIN PITEȘTI (B-dul Gh. Doja 
nr. 41 | telefon 3079, 3646) Facul
tatea de filologie —- secția : Limba 
și literatura romină 1 Facultatea de 
matematică — secția : Matemati
că 1 Facultatea de științe naturale 
și agricole — secția : Științe natu
rale șl agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 8 
ANI DIN TIMIȘOARA. Facultatea 
de filologie — secții : Limba și li
teratura ramînfi j Limba 5! litera
tura rusă -— limba și literatura ro
mînă 1 Limba șl literatura germană 
■— limba și literatura romînă 1 Fa
cultatea de matematică — secția t 
Matematică ; Facultatea de fizici 
și chimie — secția Fizică-chimie 
și cunoștințe tehnico-agricole 1 Fa
cultatea de științe naturala și agri
cole — secția : Științe naturale și 
agricole j Facultatea de istorie- 
geografie — secția : Istorie-geogra
fie i Facultatea de arte plastice — 
secția : Arte plastice 1 Facultatea 
de educație fizică — secția : Edu
cație fizică 1 Facultatea de muzică 
— aectia : Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DF 3 
ANI DIN TÎRGU MUREȘ (str. Ni
cola® Iorga nr. 1 telefon 2340) Fa
cultatea de filologie — secții : Lim
ba și literatura romlnă — limba și 
literatura maghiară ■, Limba și li
teratura romină — istorie : Limba 
și literatura maghiară — istorie 1 
Facultatea de fizici șj chimie — 
secția : Fizică-chimie și cunoștințe 
agricole i Facultatea de matemati
că — secția : Matematică ; Facul
tatea da muzică — secția : Muzică,



INFORMAȚII
• Miercuri, dimineața, 

Un grup de conducători ai 
unor organizații de tineret 
din Africa, care se află — 
sub egida Organizației Na
țiunilor Unite — într-o vi
zită de studii în țara noa
stră, a făcut o vizită la In
stitutul romîn pentru rela
țiile culturale cu străinăta
tea, unde au fost primiți de 
Al. Buican și O. Livezeanu, 
vicepreședinți ai I.R.R.C.S.

în după-amiaza aceleeași 
zile, dl. Paul Alpert, șeful 
Secției programelor de pre
gătire în grupuri și a pro
iectelor speciale din cadrul 
Biroului operațiunilor de 
asistență tehnică a O.N.U., 
care a condus grupul de ti
neri africani în vizita lor 
In țara noastră, a oferit, la 
restaurantul „Athenee Pa
lace", un cocteil. Au parti
cipat prof. dr. Traian Io- 
nașcu, președintele Asocia
ției pentru Națiunile Uni
te, și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor 
Externe.

• Miercuri dimineață a 
părăsit Capitala Haruji Ta- 
hara, membru al parlamen
tului japonez, vicepreședin
te al Asociației de prietenie 
Japonia-Romînia, care ne-a 
vizitat țara la invitația In
stitutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străină
tatea.

• Miercuri dimineața a 
•plecat in Belgia acad. Mihai 
Beniuc, președintele Uniu
nii Scriitorilor din. R. P. 
Romină, care va participa 
la Bienala internaționali 
de poezie ce m va deținu
ră intre 5—S septembrie ta 
localitatea Knokke-Ls Zott- 
te.

• Ambasadorul R 9- 
Cehoslovace la București, 
Jaroslav Sykora, a organi
zat miercuri dimineață o 
conferință de presă consa
crată apropiatei deschideri 
s Tîrgului internațional de 
la Bmo.

• în luna noiembrie va 
avea loc la București tel 
de-al IV-lea Salon interna
țional de artă fotografică al 
R. P. Romîne-1963. organi
zat de Asociația artiștilor 
fotografi din R.P.R. sub 
patronajul Federație! in
ternaționale de artă foto
grafică.

Pînâ acum pentru acea
stă manifestare s-au yi pri
mit seturi de fotografii din 
partea a numeroși membri 
ai Asociației artkțt:Ior fo
tografi din R. P. Romfnă 
precum și din partea unor 
artiști fotografi din aproa
pe 40 de țări-

(Agerpres)

electrificare
sate

CAROL BORA
foto: AGERPRES
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Dintr-o statistică a secțiunii 
regionale de gospodărie am 
aflat că de la începutul anu
lui, în regiunea Oltenia au fost 
executate lucrări de electrifi
care a 22 localități rurale. 
Printre astfel de lucrări amin
tim și postul de transformare 
cu racord de 15 kW de la 
Capul Dealului, modernizarea 
iluminatului public la Băile 
Săcelu prin trecerea la ilumi
natul cu vapori de mercur, în 
care scop au fost montate în 
stațiune 27 lămpi cu vapori de 
mercur. S-a extins, de aseme
nea, rețeaua de joasă tensiune 
pină la izvorul Căciulata.

Aceeași statistică ne arată 
că numărul satelor electrifica
te în regiunea Oltenia a cres
cut simțitor. In numai 15 ani 
au fost electrificate de peste 
14 ori mai multe Mie decit 
s-au electrificat fa întreaga 
perioada de guvernare a regi
mului burghezo-moșieresc. O 
întreagă rețea de linii electri-

ce de înaltă și joasă tensiune 
traversează de la un capăt la 
altul teritoriul regiunii noa
stre.

în cursul anului trecut s-au 
executat 170 km rețea de înal
tă tensiune de 15 kW repre- 
zentind axe, racorduri și pos
turi de transformare ; s-au 
terminat și dat in exploatare 
axele : Corabia—Cucîniș; Se- 
garcea—Măceșul de Sus ; Ca
racal—Stoenești—Plăvinceni fi 
sînt aproape terminate lucră
rile la axele Plăvinceni—Co
rabia și Horezu Poenari—Be
chet.

Pentru anul 1863 în regiu
nea Oltenia tint prevăzute 
pentru a fi electrificate Încă 
60 de sate. Pnn construirea a- 
xelor de înaltă tensiune dm 
cursul anului 1®62, s-au creat 
posibilități pentru electrifica
rea, în următorii ani, a peste 
300 de sate.

* rwrel

IN SĂLILE MVZRJLVI
DE ARTA POPULARA DIN BUCUREȘTI

Expoziția „Aspecte de artă populară
din regiunea Hunedoara

De 
sălile 
artă .. 
București adăpos
tesc o nouă expozi
ție : „Aspecte de 
artă populară din 
regiunea Hunedoa
ra". Aceasta este 
prima din seria ex
pozițiilor 
Muzeul 
populară 
Romîne urmează să 
le organizeze pe 
baza unor achiziții 
sistematice și a cer
cetărilor etnogra
fice întreprinse în 
fiecare din regiu
nile tării. Cele pes
te 300 de exponate 
— elemente de port 
și obiecte de inte-

clteva zile, 
Muzeului de 
populară din

pe care 
de artă 
al R. P.

ri or, piese din 
lemn, metal, cera
mică etc. — oglin
desc caracteristicile 
și bogăția artei 
populare din ceoe 
mai importante zo
ne etnografice ale 
regiunii: Valea Jiu
lui, Țara Hațegului, 
zona Pădurenilor și 
a Orăștiei

Se remarcă în
deosebi elemente 
de port din Țara 
Hațegului — a că
ror vechime este a- 
testată de prezenta 
lor pe Columna lui 
Traian — portul 
din zona Pădurem- 
lor — unul din cele 
mal interesante co
stume romînești.

carc-i'ri »• 
sobr-c.»* a >- 
ganța 
broderia da 
valoare asiMUCâ. 
podeahe i* *Afii 
le și 
lele cu 
gecrr.sț 
Ion» te - 
meiesc din z 
răștie — un- 
cele mai interesante 
costume populare 
din s-jdul Transil
vaniei, precum și 
exponatele în care 
creatorii populari 
hunedoreni au con
tinuat bogata tradi
ție artistică a re
giunii.

Tinerilor
constructori
o temeinică

pregătire 
profesională

șl anume tot prin încălzire — 
dar cu ajutorul radiațiilor fa
ir aroș ii.

Programa analitică a aces
tor cursuri nu este rigid în
tocmită, ea este deschisă stu
diului oricărei metode de lu
cru noi. Pavel Chircuță. Ion 
Munteanu, Laurențiu Budai 
și alțl instalatori, aplicînd ceea 
ce au învățat Ia cursuri, obțin 
rezultate deosebite în produc
ție. Utilizînd din ce în ce mai 
mult masele plastice, instala
torii au realizat economii cu 
20 Ja sută mai mari decît în 
cazul întrebuințării materiale
lor din oțel și fontă, iar timpul 
de prelucrare și montare a 
acestora s-a redus cu 40—50 la 
aută. Folosirea cofrajelor togo 
— foarte bune înlocuitoare ale 
lemnului de construcție —• a 
pus acut problema ridicării ca
lificării dulgherilor. După ce au 
frecventat cursurile de ridica
re a calificării, dulgherii din 
brigada lui Constantin Mareș 
au ajuns să întrebuințeze co-

frajele tego de dte 30—40 de 
ori. economisind pe fiecare 
lună cite 4—8 metri cubi de 
lemn de construcție. De aae- 
menea. în kirrările de fintaaj, 
constructorii au Învățat teh
nologia folosirii miselor plas
tice (la parchetat și la tapetat 
pereții), mozaicarii sa Învățat 
să aplice culori luminoase, 
după desene, iar zugravii au 
deprins cum să aplice culorile 
din vinacet Finisajele au că
pătat astfel un aspect mult 
mai plăcut, sint durabile fi de 
calitate.

Un anume specific l-eu avut 
cursurile de la baza de tran
sport și utilaje a șantierului. 
Aici exista părerea că șoferii 
și mecanicii n-au ce învăța 
mai mult decît ceea ce știu : 
să conducă și să întrețină ma
șinile. Venind în sprijinul con
ducerii bazei, organizația 
U.T.M. a desfășurat o muncă 
susținută în ceea ce privește 
încadrarea tinerilor la aceste 
cursuri. Lecțiile predate au 
fost axate pe tema organizării 
locului de muncă și exploata
rea mașinilor. Eficacitatea lor 
este ilustrată și de faptul că, 
din luna martie și pină acum, 
prețul de cost al unei tone de 
material pe kilometru de tran
sport s-a redus cu aproape 50 
la sută.

Răspunderea 
organizației U. T. M.

Printre măsurile inițiate de 
comitetul U.T.M. și birourile

crfinisaUîior U.TM. da 
ter, privind btL?® drafățurara 
a cursurilor de ridtcara a cali
ficării, tfrț și ceie menite să 
asigure eravr- '.rnr enedîțîiie 
care stat necesare studiuiuL 
AstfeL comitețu! U-T-M^ ta 
colaborare cu ciubul și cabi
netul tehnic al șantierului, a 
luai Fvț?=rivi ea biblioteca 
tehnică cen:relă oă-și mute se- 
diul la elidi și. pe întreaga du
ra :ă a cursurilor, să fie des
chisă și (fopă-amiază, pină 
seara tindx De asemenea, bi
bliotecile volante au feet or
ganizate pe meserii și înzes

trate cu cărțile specifice, difu
zate pe cursuri de favăț&mfat.

Organizațiile U.TM. s-au 
ocupat îndeaproape de mobili
zarea tinerilor, a urmărit felul 
cum aceștia frecventează 
cursurile de ridicare a califi
cării. Evidența frecvenței nu 
Înseamnă insă totul. îndepli
nirea acestei sarcini a presu
pus în același timp și inițierea 
unor acțiuni prin care organi
zația U.T.M. să îndemne 

cursanții la un studiu atent, 
temeinic. Conferințele pe teme 
concrete de producție, recen
ziile cărților tehnice prezen
tate la stația de radioamplifi
care, schimburile de experien
ță organizate, concursurile pe 
tema „Cine știe meserie, cîș- 
tigă” sînt tot atîtea activități 
prin organizarea cărora comi
tetul U.T.M. al șantierului a 
venit în spirijinul multor lecții 
ce se predau la cursurile de 
ridicare a calificării.

Experiența dovedește că

Peisaj de pe Valea Bistriței la Vaduri.

beiro (Brazilia)—Gaudenzi (Italia) 6—3, 6—3 ; 
Ma oii Qtaliaj—Bala» (R. P. Ungară) 7—5, 
6—2 : turneul feminin : Ermolaeva (U.R5.S ]— 
Haixsle-n (R. F. Germană) 6—4, fi—2 ; Laure 
(Franța)—Kur.ovitz (R. P. Ungară) 7—5, 6—2 ; 
rolei : R. S. Cehoslovacă—Chile 3—0 ; Brazi
lia—Pena gali a 3—0.

fa cmpetițîa de scrimă proba de floretă 
ferae; a fota câștigată de Josefma Sakovita 
(R. P. Ungară), urmată de Level (Franța)- 
După 4 zile de întreceri ta clasamentul pe 
țăn eoBOuec R- P Ungară cu I medalii de 
aur. de Japonia. 4 medalii de aur,
U R5S — 3 și R. F. Germană — 2

fio
• Astăzi, pe sta- 

dionul 23 August, 
in program cuplat 
se dispută primele 
meciuri intema- 
ționale ale sezo- 
nului fotbalistic de 
toamnă. în meci 

vedetă, Dinamo București în- 
tilnește, cu începere de la ora 
16,30, puternica formație iugo
slavă O.F.K.—Beograd. în des
chidere, de la ora 14,45, Pe- 
trotai Ploiești joacă cu selec
ționata Sudanului.

Astăzi se va transmite la 
radio, pe programul II, cu în
cepere de la ora 17,30 repriza 
a doua a intllnirii de fotbal 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și O.F.K. Beograd.

ra balcanic de fotbal. Deși 
echipe gazdă a presat în am- 
beâe reprise fotbaliștii bucu- 
reșzeni au obținut un rezultat 
de egaliteie (®—0), datorită 
™ apărări foarte bune. Por
tarul rapida Todor s-a com
parat L La meci au a-

j-u r>—u

I 
I 
I
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I 
I
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Concertele Orchestrei 
de estradă 

a Radioteleviziunii sovietice• •

în mediul 
salonul da 
în aer liber

araio unde organizația U.TJL 
a deebătut fa detaliu această 
problemă rezultatele scontata 
n-au fatirztat să se arate. Ten- 
cuttorii, de exemplu, se obiș
nuiseră să creadă că aplicarea 
prevederilor proiectului nu 
poete fi potabilă și la finisaje 
— așa sum Învățaseră la 
cursurile de ridicare a califică
rii- întrucâtva, ei aveau drep
tate. dar de ce : dulgherii, ctod 
făceau decofrarea nu erau a- 
tenți la gradul de curbare « 
acestora, fapt care se răsfrin- 
gea apoi in munca betoniștilor: 
ci nd se turna cimentul, pere
ții căpătau mici curbărL A- 
cestea trebuiau remediate de 
tencuitori. Insă aplicarea in
tr-un punct al peretelui a 
unui strat mai gros de var și 
nisip, în alt punct mai subțire, 
se solda nu numai cu o depă
șire a timpului de finisare ci 
și cu o scădere a indicilor ca
lității. Dulgherii au învățat 
însă la cursuri cum să mane
vreze și să recupereze cofra- 
jele tego, ceea ce a dat posibi
litate betoniștilor să toarne 
pereți cît mai netezi. într-o 
adunare generală, organizația 
U.T.M. de la acest lot de șan
tier a dezbătut această proble
mă ; organizîndu-se un schimb 
de experiență, pe această temă, 
procedeul a fost însușit și de 
către echipe și brigăzi. De la 
această organizație, acțiunea 
s-a extins pe întregul șantier.

în perspectiva sarcinilor de 
plan pe anul viitor, ținînd sea
ma și de alte metode șâ pro-

oede* da lucra care ae vor »- 
pfcăra ta producție. cursurile de 
râbeare a rahfvării iși vor re- 
taa in ctirind «rtrefartea. Pfaă 
atunci, comitetul U.TJL are 
datoria să se interfere Îndea
proape. să cunoască ce alte ac- 
pecte ale muncii să
fie dezbătute la aceste cursuri, 
care sînt In acest sens preie- 
r.ntele tinerilor (de p JdL insta
latorii cer In continuare să 
învețe despre prelucrarea ma
selor plastice, zugravii despre 
aplicarea culorilor din vinaceC) 
și. ta această ordine de idei, 
să contribuie de pe acum la e 
și mai bună organizare a 
cursurilor de ridicare a califi
cării. Experiența acestui an, 
poate fi valorificată și dezvol
tată ta 1964.

maiorul de muzică 
ce irecventează cu 
regularitate sălile 
de spectacole a 
primit cu interes 
concertul Orches
trei de estradă a

Radioteleviziunii sovietice din 
Moscova. Și aceasta în ciuda 
lipsei de spectaculozitate, de 
„surprize", de montare scenică, 
cu care ne-au obișnuit forma
țiile ce ne-au vizitat în ultima 
vreme-

Attiștii Ansamblului sovietic 
promovează cu precădere în 
program un repertoriu semi- 
simfonic. Rapsodia, fantezia, 
intermezzo-ul, valsul de con
cert, uvertura — sînt forme 
muzicale de largă accesibilitate 
ce îmbină muzica ușoarâ, mu
zica populară și muzica simfo
nică, făcînd trecerea către cul
tura muzicală superioară a ma
rilor forme concertante. Desi
gur că abordarea unui aseme
nea repertoriu solicită o for
mație amplă, cu bogate resurse 
sonore, cu o variată paletă co- 
loristică, cu instrumentiști de 
reală cultură profesională. Este 
tocmai ceea ce remarci Ia or
chestra de estradă a Radio
televiziunii sovietice.

In program figurează lucrări 
grele, cu multiple probleme de 
execuție, semnate de nume cu 
prestigiu mondial, ca Adagio 
de Șostakovici, Dansul săbiilor 
de Haciaiurian, Rapsodia ro- 
mînă de Enescu. De o remar
cabilă ținută artistică și per
fectă stăpînire a mijloacelor 
de expresie muzicală (în spe
cial in domeniul orchestrației) 
ne apar de asemenea Fantezia 
pe teme de George Gershwin, 
Piesa pentru trompetă și or
chestră, Fantezia pe muzică din 
filmele lui Charlie Chaplin, 
lucrări de concert revelatoare 
pentru nivelul atins de creato
rii sovietici legați de genul 
semi-simionic. Ne referim act 
la aportul creator adus de au
torii pieselor (vmonii îndrăz
nețe fi inedite — mai alea la 

grupa suflătorilor de alamă — 
suprapuneri ritmice originale, 
culori sonore variate). Adese
ori, cu mijloacele aceleiași 
formații, ne-am transpus din 
lumea orientului (Cîntec arab,

Cîntecul tinereții) 
popular rus, din 
dans, pe estrada 
(Cîntecul cosmonauților, Te iu
besc viață).

Această capacitate de inter
pretare a muzicii de pe diferite 
meridiane am aimțit-o cum nu 
ae poate mai bine în tălmăci
rea pieselor romînești (Lalele 
de Temistocle Popa, unde am 
reținut efectul inedit al peda
lei trombonului și variațiile 
trompetei la readucerea refre
nului, Mandolina mea de Geor
ge Grigoriu), dar în special în 
Rapsodia lui Enescu aranjată 
de dirijorul Jurii Silantiev, ar
tist emerit al R S.F.S.R.

Am asistat apoi la o „para
dă' a soliștilor formației re- 
marcînd sobrietate, echilibru, 
bun gust, muzicalitate, tehnică 
vocală și instrumentală 1 Desi
gur că la loc de frunte se si
tuează trompetistul V. Cijik, 
care nu cînlă, ci „vorbește' cu 
publicul pe calea instrumentu
lui sâu. Neobișnuit de cald, su
netul clarinetistului Lew Mi
hailov, un temperament liric 
prin excelență. Cei doi soliști 
vocali — soprana de coloratu
ră Ludmila Isaieva și baritonul 
Alexandr Tihonov — se com
pletau reciproc, unul în reper
toriul de virtuozitate mai apro
piat stilului de operetă, celălalt 
în muzica de mase.

Desigur că ar merita sS ne 
ocupăm și de această — im
propriu denumită — „masă', 
perfect omogena, de suplețe și 
siguranță ritmică, pusa la punct 
cît se poate de bine de către 
dirijorul Iuri Silantiev.

Comperajul în limba romină 
a Iul Emit Radov, cu excelente 
evoluții de mimă și pantomimă, 
a dat culoarea specifică genu
lui atîl de divers și atrăgător 
al estradei.

Prezența formației sovietice 
în țara noastră ne-a înlesnit 
nu numai un prilej util de cu
noaștere, ci și un moment de 
reflectare asupra largilor posl- 
bilități de afirmare și îmbogă
țire artistică pe care genul 
semi-simfonic îl poate oieri 
compozitorilor și inierpreților 

ce-1 abordează în viața de con
cert.

VIOREL COSMA

Cocteil la Ambasada U. R. S. 5.
Miercuri lears, însărcinatul cu 

■ faceri ad-ioterim al Uniunii So
vietica Ia București, G. E. Cebo- 
tirior, a «ferit la lediul Amba
la dej un cacteil cu prilejul 
tu rom lai ia țara noaitra aj or
chestrei do eitradâ a Radtodifu- 
ainnii |i televuiunii lovietice.

An luat parte Ion Meraru, 
vicepreședinta «1 Comitetului de 
■t<A pemn colturi și artă, Petre 
Bariaca. tecretar general al Mi- 
■iaterului Afacerilor Externe, 
Petre Couitantineaoa-Iafi, tîco

președinte a! Consiliului Genaral 
ARLUS, Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., Dioniiie 
Ioneacu, șeful Ceremnniilnlni de 
■ tat, oameni de cultură ți arta, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice alt* membri ai 
corpului diplomatic;,

în timpul cocteilului, orchestra 
de estradă a Radiodifuziunii și 
televiziunii «ovietice a oferit un 
icuri concert.

(Agerpree)

CINEMATOGRAFE

Jertte. da* «eeimM ka-
DfTCrira- repede. firA pierderi.

ftarfca fa atma de deal ta 
PierixMaete. fo rsioavl JfuiL 
Doad Mn operații m for azi 
eiă: porunbalsi și
recoZtalid straffvrttar de smjmL 
(Doar taatew Ia Pietrooaeie Q.

Intftaend cgrtmont Dumi
tra Bobeleec. care e și pre
ședintele ooopoddriei, M spune 
cd ras recoltat de pe <eun* 
40 de hectare cu porumb, ci au 
fost prepâtKe toate cele nece- 
tare : atelaje, vitale. In triiUM- 
rel« 15 zile porumbul va fi fa 
întregimr recoltat răminind «o 
ie faci 
toamna.

In vii 
struguri,
cdrcate ta camioane

Multe tone de struguri, cu
leși și sortați de mâinile ace
stor fete, ajung de «ici ve 
șei# uoastre.

fete colectiviste culeg 
Lddițele sînt apoi in*

dinte ?
— Pe teren !
“ Inginerii ?
— Pe teren 1
A sosit toamna 1

Ca 9i In primăvară, la câteva
coiuilii agricole raionale am

în căruțe, traiectorii epecta- fost tatimpinați cu... uși in-
culoase, aruncați din mînă în chise.
mini. Unde-i tovarășul pre-

La Smeeni. la Gălbinași, la ședințe ?
Gherăseni, la Pogoanele, în — Pe teren.
multe $i multe alte locuri, de — Tovarășul vice-preșe-
fapt în întreaga cimpie a Bă
răganului, aceleași imagini, a- 
ceeași frenezie a culesului, 
mai ales a porumbului. Cule
sul e organizat în chipuri di-

Dudești 22), Q. Coșbuc (Piața 
G. Coș buc 1). Cumpărățl un 
balon : rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (OaL 
DudeștI 97). Moby Dick : Mio
rița (Cal. Moșilor 127). Regina 
stației de benzină : Munca 
(șos. Mihai Bravu 221), Lucea
fărul (Cal. Rahovei 118). Doi 
din alte lumi : 16 Februarie
(bd. 30 Decembrie 89), B. Dela- 
v ran ce a (bd. Libertății 70—72). 
Cel mai mare spectacol î Arta 
(Cal. Călărași 153). Misterele 
Parisului — cinemascop : ru
lează la cinematograful M. 
Eminescu (str. M. Emmeacu 
117). Elena din Troia — cine
mascop : Floreasoa (str. I. S'. 
Bach 2). Podul rupt — cine
mascop : Drumul serii (str. 
Drumul serii 30).

Televiziune
ta jurul orei 15.45 — trana- 

mtaîe de la stadionul „23 Au- 
guata : repriza a H-a a meciu
lui de fotbal dintre echipele 
Petrolul—Selecționata Suda
nului, «1 tatîtaireâ de fotbal 
dintre echipele Dinamo Bucu- 
reșfi—O FJL-Beograd. 19.00 — 
Jurnalul televiziunii. 19.15 — 
Pentru capii : „Excursie... pe 
Evereta*. 1S.35 — Filmul — 
HSofoJ soției sale”. 21.10 —
Spfâmfaa „Crucii Roșii". 
21J0 — Greierele și furnica. 
21-30 — Seară de romanțe. în 
tncheiere: Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Insă »n*wțd Hi*

Tăietorii Alexandru Cobîrne și Grigore Dumitru de la Între
prinderea „Marmura' din Capitală sortează placajele din 

marmură In vederea prelucrării.
Foto: rAGERPRES



După semnarea Tratatului

de la Moscova
WASHINGTON 4 (Agerpres) 

Comisia pentru problemele 
externe a Senatului S.U.A. a 
prezentat la 4 septembrie un 
raport Senatului american în 
care recomandă ratificarea 
Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă. După 
cum se știe, Comitetul a apro
bat săptămîna trecută Tratatul 
cu 16 voturi contra unu.

Comisia senatorială pentru 
problemele externe cheamă în 
același timp la „întărirea efor
turilor în vederea îmbunătă
țirii colaborării interocciden- 
tale“ recunoscînd însă că ,.a- 
ceasta va fi o sarcină dificilă*1.

După cum transmite agenția 
Associated Press, Senatul 
S.U.A. va începe la 9 septem
brie dezbaterile în problema 
ratificării Tratatului.

LONDRA 4 (Agerpres). — 
La 4 septembrie, reprezentan
ții Repubikni Ghana ți Repu
blicii Sierra-Leone au semnat 
la Londra, în numele guver- 
nelor lor, Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare In at
mosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

PARIS. — Biroul Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat a dat publicității o d^a- 
rație in care arată că Tratatul 
de la Moscova cu privire Ia 
interzicerea experiențelor nu
cleare constituie un succes al 
forțelor păcii din in:reaga 
lume, o primă etapă în rezol
varea pașnică a problemelor 
de cea mai mare importanță, 
cum sînt: lichidarea cursei 
înarmărilor și înlăturarea pe
ricolului unui război mondial

Totodată, Biroul FAf.T_D. 
subliniază în declarația &a că 
este necesar să se depună toate 
eforturile pentru a lichida in 
întregime pericolul unui război 
nuclear.

Haiti a cerut convocarea j 
Consiliului de Securitate '

.VFW YORK — La N'afftuffle
Căit* »-« cd s-jnij.TLi.' aia-
::r:!or vxlztr.e z! r.. Hal i.

• ceiuL laîro 
terirocre cs-'îic-â ©rețedftrJate! 
Caai ■___J de tafisaM*
rea c-e a C~r«. bmk de
Srx-jzsi.’e „rec:-i.dercrea
p ■ < :e~ei ■«■«■Kaar *
Mmm! —r AEiCî-a c a z-:îcs-
:i cerere Mie ssărsrtfâ ,e

tâ = î-na-ei Orfc--
rc.‘.ei S'.zle^r .Axx^rce . :r^z‘.ă 
-■e&irj rec'.e~rr
c.r.he cele :irî

YORK — L« 3 >ep- 
reprezexlcr.nt țdnlor 
ale a/ro-c-
O5 L’. «■ adopta: o 
pri« care cer ea pe

PREZENTE ROMÎN HOTARE peruviene
STOCKHOLM. — La Con

sultația mondială de genetică 
forestieră și de ameliorare a 
arborilor, care s-a ținut recent 
la Stockholm, sub egida orga
nizației mondiale pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.) 
au participat peste 200 delegați 
din 30 de țări. Delegația ro- 
mînă, compusă din ing. Horla 
Nicolescu, director în Ministe
rul Economiei Forestiere, și 
ing. V. Benea, șef de secție la 
Institutul de cercetări forestie- / 
re a prezentat 6 
științifice.

La încheierea 
delegatul romîn 
fost ales membru în Comitetul 
de organizare a viitoarei reu
niuni.

__  _ ______________________ •

precierî elogioase referitoare 
la modul de participare a țării 
noastre la acest tîrg.

DAMASC 4 (Agerpres). — 
Cu ocazia participării R. P. 

‘ Romîne la Tîrgul internațio
nal de mostre de la Damasc, 

J directorul pavilionului R. P. 
1 Romîne la acest tîrg. Ion Tan- 

1 ceanu. a oferit o recepție la 
care au participat Ahmed 
Abdu-Saleh, ministrul Comu
nicațiilor $î lucrărilor publice 
al R A. Siria, Rafik Acha, se
cretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. A. 
Siria $1 alți reprezentanți ai 
autorităților siriene, membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
Ia Damasc, oameni de afaceri 
sirieni și străini, ziariști.

In cadrul recepției au fost 
prezentate filme documentare 
și publicitare rominești

înainte de plecare, numeroși 
invitați au consemnat în car
tea de aur a pavilionului a-

i

NEW 
îembrie, 
membre 
siarie Ifi 
hoedrire 
ordiatc de zs a apropiam se- 
siunî « Adi.năni generale să 
fie inclasd „problema ciolăr-.i 
dreprisrilot omzd'x-. ta Vietna- 5 
mul de r^d*. —

★

Din partea Asociației de prie
tenie . _
kio a 
Vdada, 
liei.

japono-romîne din To- 
fosl prezent Toshiaki 
vicepreședintele Asocia-

TOKIO 4 Agerpres). — în 
orașul Shizuoka, capitala pre
fecturii Shizuoka, s-a constituit 
recent filiala Asociației de prie
tenie japono-romîne. Cu acest 
prilej, secretarul cultural al Le
gației R. P. Romîne la Tokio a 
tăcut o prezentare a realizărilor 
abținute de R. P. Romînă în do
meniul economic, politic și cul
tural, precum și a relațiilor co
merciale dintre țara noastră 
și Japonia. Keitaru Masui, 
președintele Camerei de comerț 
si industrie din Shizuoka, a 
subliniat necesitatea organiză
rii schimburilor economice din
tre cele două țări.

★

PRAGA, — La 4 septembrie la 
Karlovy Vary au luat sfirșit lu
crările celui de al 111-lea Conqres 
internațional de istorie a rezisten
ței europene.

In ultima zi a lucrărilor, In ca
drul secției „regimul politic al ocu
pației", conducătorul delegației 
R. P. Romîne, Ion Popescu-Puțuri, 
directorut Institutului de istorie a 
partidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R., a prezentat comunicarea 
„Despre regimul politic în Romi- 
nia în perioada dictaturii militaro- 
fasciste și agresiunii hitleriste".

1
>

comunicări ‘

Consultației, . 
V. Benea a

LIMA — După cum trans
mite agenția Prensa Latina, cu 
prilelul simpozionului asupra 
tuberculozei, care a avut Ioc la 
Lima, specialiștii peruvieni au 
arătat că 80 din fiecare 100 de 
persoane care încetează din 
viată în această țară sînt vic
time ale tuberculozei. Diferiți 
medici au declarat că princi
pala cauză a acestei realități 
tragice este sărăcia populației 
peruviene. In regiunea cu o 
populație densă din sudul Pe
rului. au arătat participants la 
simpozion, consumul de ali
mente al populației reprezintă 
abia 30 Ia sută din minimul de 
calorii necesar unei alimenta
ții normale.

T

I

UE PESTE HOTARE
sovietic

Continuă greva minerilor spanioli

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul 
U.R.S.S. a dat publicității la 4 
septembrie o declarație în care 
a respins din nou încercările 
Republicii Federale Germane 
de a-și aroga „dreptul de a 
vorbi în numele întregii Ger
manii" cuprinse în declarația 
guvernului R.F.G. din 19 au
gust 1963.

„Guvernul R. F. Germane — 
se arată în declarație — fiind 
pus de împrejurări in fața ne
cesității de a semna tratatul 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară a 
însoțit acest pas cu o declara
ție fățiș revanșardă, menită sa 
adumbrească atmosfera in
ternațională*1.

Guvernul sovietic declară că 
atît R.F.G. cit și R.D.G. cu a- 
celași statut juridic interna
țional, se bucură de drepturi 
egale în relațiile internaționa
le, au aceleași obligații și «u 
slnt subordonate una alteia. 
In declarația sovietici «e su
bliniază că Republica Federa
lă Germană nu poate repre
zenta întreaga Germanie.

„Încercările ffuve.-r.aJm 
R.F.G. de a-șî asurt.3 ir. m-r-d 
ilegal împuternicirea de a ac
ționa în numele R_D.G. șj « 
Berlinului occidental «ir: 
site de orice temei iri p 
și juridice și sînt în 30*11 
ție cu normele 
noscute ale dreptului ‘«1
ț io nai", se spune ir. der.x-xj-a 
guvernului sovietic.

■ •P-
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MADRID — După cum reia- 
tecx corespondentul din Mo
di — agentfeî France Presse, 
•z 24 de ore '---z ce toate mi- 

2?.g barir.ul carbonifer Na- 
Ion czr rost redeschise luni din 
■ird-iiu! autorităților iranchiste, 
ele r.u fost din nou închise, 
deoarece minerii greviști care 
revendică majorarea salariilor 

îabunâiâțirea condițiilor de 
atuncâ r.u prezentat ia Tu-

'?e *

a® de grevă agenția France 
Presse scrie că o atmosferă 
încordată se semnalează la Ovi
edo. important centru minier, 
unde greva durează de 47 de 
zile- Aceeași stare de neliniște 
domnește și în bazinul Caudai.

Pe de altă parte, citind surse 
oficiale din provincia Leon, 
agenfia France Presse mențio
nează că autoritățile iranchiste 
au ordonat Închiderea minei de 
cărbuni Toreno după ce peste 
■•■f) ăe mineri au declarat gre-

MEXIC Poliția repri
mă cu brutalitate o demon
strație din orașul Mexico in 
favoarea eliberării din în
chisoare a deținuților poli
tici, între care și liderul 

sindical Vallejo.

Foto: II Giomo-Milano

RĂSFOIND

Tendințele expansioniste

„AL-AMAL" (Libia): Businessul

și discriminarea rasială

Ziarul „Al-AmaJ“ din Libia 
scrie că politica discrimi
nării rasiale este insepa 

rabilă de business. Ziarul arată 
ră discriminarea rasială iățișă 
este folosită pe scară largă in 
Libia de către societățile petro
liere americane „Esso* și „Oa
sis” fală de muncitorii din Li
bia. Muncitorilor de ia exploa
tările petroliere li s-qu creat 
condifii grefe : ei sînt supuși 
la înjosiri și ofense. Citind nu
meroase fapte de discriminare, 
ziarul relatează între allele că

muncitorii libienl de la Sods- 
tatea .£sso‘ primesc salar: i tfe 
mizerie — 42 piaștri pe n ei 
te adăpostesc in barăci aeiaca- 
păloare. iar unii duo ei sini ae- 
voiți să doarmă sub cerul lAer.

De cele mslle ori. xxrs 
de muncă a Muncitor Jor petro-_ 
Beri ânreaiă tnoi anult de 
ore. fără nici o 
pentru samca
Vici vorbă despre rotir/rr *<*- 
ruce. nuu cu seasei ră hzai de-a 
riadul muncitorii nu au posAi-

în sprijinul dezvoltării

comerțului internațional
BUENOS AIRES. — După 

cum transmite agenția Prensa 
Latina, președintele ales al 
Argentinei, Arturo Illia, a de
clarat la 3 septembrie, cu pri
lejul unei întâlniri cu un grup 
de ziariști uruguayeni, că se 
pronunță în favoarea stabilirii 
de relații comerciale cu toate 
țările lumii, inclusiv cu țările 
socialiste.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu poziția Fondului 
Monetar Internațional (orga
nism economic controlat de 
monopolurile nord-americane) 
față de proiectele sale de dez
voltare a economiei argentinie- 
ne, Illia a subliniat că dacă 
Fondul Monetar Internațional 
se va amesteca și va încerca 
să controleze aceste proiecte 
„vom lua măsurile necesare 
pentru apărarea economiei și 
demnității noastre naționale". 
Președintele argentinean s-a 
pronunțat în favoarea elaboră- 

către Argentina și

Uruguay a unei politici comu
ne față de Piața comună euro
peană pentru apărarea expor
turilor de carne și lină ale a- 
cestor țari.

TOKIO — Consiliul pentru 
cercetarea economiei japoneze, 
care studiază problema corner, 
țului dintre Japonia si țările 
socialiste, a dat publicității un 
raport în care se arată că con
siderentele politice nu tre
buie să împiedice dezvol
tarea comerțului Japoniei cu 
țările lagărului socialist.

Această concluzie, subliniază 
ziarul „Mainîți”. exprimă pă
rerea comună nu numai a 
cercurilor industriale și finan
ciare. ci și a cercurilor guver
namentale din Japonia, deoa
rece din acest consiliu fac 
parte și reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
precum și ai Ministerului Co
merțului exterior și industriei.

ale rasiștilor
JOHANNESBURG 4 (Ager

pres). — Rasiștii din Republica 
Sud-Africană au încăput să 
manifeste vădite tendințe ex
pansioniste. Primul ministru 
sud-african, Verwoerd, a cerut 
la 3 septembrie, guvernului 
englez să cedeze Republicii 
Sud-Africane, administrația 
Bechuanalanduluă, Basutolan- 
dului și Swazilandului. El a 
pretins că aceste teritorii ar fi 
legate economicește de R.S.A. 
și că viitorul lor ar putea fi 
asigurat numai de guvernul 
sud-african.

Aceasta declarație este o în
cercare abia ascunsă de a 
anexa aceste teritorii și a ex
tinde politica de apartheid si 
împotriva populației africane 
din Bechuanaland, Basutoland 
și Swaziland. Guvernul rasist 
al Republicii Sud-Africane ur
mărește prin aceasta să obțină 
dintir-o dată două avantaje 
majore : să pumă mîna pe bo
gățiile acestor tenitorid și să 
lichideze o cale de refugiere a ] 
patrioților sud-africani supuși 
celor mai crunte represiuni.

Pretențiile guvernului R.S.A. 
au provocat nemulțumire Ia 
Londra. Purtătorul de cuvînt 
al Ministerului de Externe 
hritanic a refuzat pentru mo
ment să comenteze declarațiile 
lud Verwoerd, deoarece guver-

sud-africani
nul englez nu a primit din 
partea guvernului sud-african 
nici o propunere oficială.

Agenția Reuter transmite ca 
reprezentanți ai țărilor afro- 
asiatice de la O.N.U. și-au 
exprimat îngrijorarea față de 
„oferta" lui Verwoerd. Cîțiva 
membri proeminenți ai Comi
tetului O.N.U. pentru aplica
rea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale au 
calificat declarația primului 
ministru sud-african drept o 
sfidare la adresa O.N.U.

După cum se știe, la 26 iu
lie acest comitet a recomandat 
ca Organizația Națiunilor Uni
te să ia în considerare stațio
narea unor observatori în Ba
sutoland, Bechuanaland și 
Swaziland pentru a preveni o 
posibilă acaparare a lor de că
tre Republica Sud-Africană.

♦-

TRUPE ENGLEZE AU ATACAT
0 REGIUNE YEMENITĂ

V

SANAA. — După cum relatează 
agenția M.E,N.( la 3 septembrie Ia 
Sanaa, s-a anunțat că blindate en
gleze au atacat regiunea Havashib 
din sudul Yemenului. Departamen
tul pentru problemele Yemenului 
de sud a relatat că artileria en
gleză a bombardat de pe teritoriul 
Adenului alte trei regiuni ale Re
publicii Arabe Yemen.

După cum anunță agenția A.F.P., 
la Sanaa a avut loc o mare de
monstrație de protest Împotriva 
acțiunilor militare ale Antjliei la 
frontiera de sud a Yemenului.

Demonstranții au străbătut stră
zile principale ale capitalei Yeme
nului și au adresat președintelui 
republicii un mesaj în care expri
mă hotărirea poporului yemenit de 
a anăra revoluția.

din Santos
RIO DE JANEIRO — Prin- 

cinalul dotî comercial brazi
lian Santos (statul Guanabara) 
este in întreeime paralizat de 
greva docherilor și marinarilor. 
Dună ce autoritățile poliție
nești și militare, ia ordinul gu_ 
vematorului reacționar Lacer- 
da, au intervenit arestînd un 
număr de conducători sindi
cali, greva s-a extins în cele
lalte sectoare paralizînd acti
vitatea întregului oraș. Ca răs. 
Dims la renresaliile organizate 
de politie, care a operat peste 
250 de arestări în ultimele 24 
de ore, sindicatele naționale 
au dat Dublicității o declarație 
in care cere eliberarea condu
cătorilor sindicali arestați și 
renunțarea la măsurile de con
trol polițienesc instituite asu
pra sediilor sindicale din San
tos. In caz contrar, se subli
niază în declarație, muncitorii 
din diferite domenii de activi
tate. docheri, marinari, fero
viari. care se găsesc angajați 
-prin pactul național de uni
tate de acțiune’’ să sprijine ac_ 
ți unde revendicative ale sindi
catelor. vor declara grevă ge
nerală In Întreaga țară.

Războiul 
citricelor11

încearcă si înăbușe prin teroare sîngeroasă lupta de eliberare aColonialiștii portughezi
poporului angolez. Mereu alte contingente de trupe sînt aduse în Angola. în fotografia 
noastră putem vedea soldați portughezi în incinta uneia din numeroasele tabere militare 

ale colonialiștilor în Angola.

WASHINGTON. — Intre fi
liații occidentali a izbucnit, 
după „războiul puilor de găi
nă", un nou conflict cunoscut 
sub denumirea de „războiul ci
tricelor". In legătură cu aceas
ta, agenția France Presse re
levă că Statele Unite „au in
vitat guvernul britanic să pună 
capăt restricțiilor discrimina
torii la intrarea în Marea Bri- 
tanie a citricelor de provenien
ță americană". Potrivit agen
ției, americanii s-au plîns ca 
aceste restricții nu sînt apli
cate altor țări exportatoare, ca 
de pildă, Africa de sud și 
Izrael, subliniind că Statele 
Unite „sînt hotărîte să pună 
capăt acestui regim discrimi- 
natoriu%
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DJAKARTA. — La 4 sep

tembrie a plecat din Djakarta 
într-o călătorie prin mai multe 
țări o delegație unită a Parla
mentului și Consiliului Suprem 
Consultativ, condusă de Aii 
Sastroamidjojo.

Delegația va vizita Uniunea 
Sovietică, R.D. Germană, Ceho
slovacia, Ungaria, Romîn ia, 
Bulgaria, Iugoslavia. Din dele
gație fac parte miniștri Suaba- 
mia, Puspoiudo și alte perso
nalități de seamă politice și 
fruntași ai vieții publice din 
Indonezia.

înainte de plecare, Sastro
amidjojo a declarat pe aero
port că această călătorie a de
legației pe care o conduce va 
contribui la consolidarea rela
țiilor cu țările pe care le va vi
zita delegația, precum și la în
tărirea păcii în lume.

NEW YORK — La New 
York s-a anunțat că peste 
cîteva zile va pleca în Portu
galia secretarul general ad
junct al O.N.U., Godfrey 'Ama- 
chree, nentru a avea convor
biri cu guvernul portughez a- 
sunra hotărîrilor Consiliului 
de Securitate cu privire Ia co
loniile portugheze din Africa.

Guvernul portughez îl invi
tase pe secretarul general U 
Thant să facă o vizită la Li
sabona. U Thant nu a dat însă 
curs invitației și l-a însărcinat 

De Amachree să aibă convor
biri cu guvernul portughez.

MOSCOVA. — La 4 septem
brie N. S. Hrcșcîov, președ. oi
țele Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S.. l-a primit Ia Kremlin 
pe Thomas Denier, vicepre
ședinte al Bundestagului Re
publicii Federale Germane.

In aceeași zi, Thomas Deh- 
ler a părăsit Moscova, plecind 
spre patrie.

PARIS. — Înainte de ■ pJLriii 
postul de cancelar al R. F. Germa
ne. Adenauer va face o vintA de 
„bun rămas'’ nreședintelui de 
Gaulle, relatează corespondentul 
din Paris al agenției Reuter. Data 
exactă a vizitei nu a fost incă sta
bilită, dar se crede că, Adenauer 
va vizita Parisul Intre 20 si 21 
septembrie.

Agenția Reuter subliniază că in 
cercurile politice din Paris se acor
dă o deosebită importanță vizitei 
Iui Adenauer în Franța, deoarece 
se crede că, cu acest prilej gene
ralul de Gaulle va fi informat din 
timp asupra liniei politice externe 
pe care o va promova Ludwiu 
Erhard, succesorul lui Adenauer in 
funcția de cancelar al R. F. Ger
mane.

S.U.A. : Conflicte rasiale 
la deschiderea 

cursurilor școlare

NEW YORK — In statul 
Alabama, în sudul Statelor 
Unite, conflictele rasiale ame

nință să caprre proporțiile 
unei noi crize naționale. sublL 
n.a7ă agențiile de Dresă ame
ricane. Guvernatorul acestu. 
stat. George Wallace. > împie
dicat prin folosirea forței des
chiderea. șcrxEor care urmau 
să eîesn de culoare
in conformitate cu decizia Tri
bunalului suprem al S.U.A. 
Marti. în localitatea Tuske
gee peste 200 de soldați din 
unitățile militare ale statului 
au înconjurat școala pentru a 
împiedica începerea cursurilor, 
deoarece consiliul școlar a- 
nunțase că refuză să respecte 
ordinul de aminare a deschi
derii cursurilor, emis de gu
vernator. Solda ții au împiedi
cat pe elevi șj profesori să 
pătrundă in școală. In con
secință. cursurile nu au 
putut începe. Marți după- 
amiază. din ordinul guver
natorului Wallace, unități 
militare au fost trimise și în 
orașul Birmingham pentru a 
împiedica, de asemenea, des
chiderea scolii, programată 
pentru miercuri.

In orașul Huntsville autori
tățile școlare au cedat presi
unilor exercitate de guverna
tor Si au amînat începerea 
cursurilor. Atît la Tuskegee 
cit și la Birmingham autorită
țile locale și populația au con
damnat folosirea forței de că
tre guvernator.

La Washington, ministrul fe

deral al justiției. Robert Ken
nedy. a dat fiublicitâtii o de
clarație în care arată că poli
tica de lichidare a segregației 
rasiale va fi aplicată împotriva 
poziției adoptate de guverna
torul statului Alabama.

SEUL. — Agențiile occiden
tale de presă transmit că la 4 
septembrie autoritățile sud- 
coreene l-au arestat pe gene 
ralul Song Yu Chan. fostul 
prim-rnînistru și membru pro
eminent al juntei militare a- 
(Late la putere. El fusese elibe
rat recent din motive de sănă
tate. iar procesul ce-i fusese 
intentat a fost amînat. Song 
Yu Chan a fost înlăturat din 
junta militară în urmă cu 
cîtva timp după o ascuțită 
Tupta pentru putere cu Pak 
Cijan Hi. El a fost arestat pen
tru prima dată la 11 august, 
fiind acuzat de «calomniere a 
guvernului* și pentru faptul 
ca a ordonat executarea unor 
militari în 1950. in timpul răz 
boiului din Coreea. în baza a- 
ccetor acuzații el poate fi 
condamnat la moarte.

NEW YORK. — La 3 sep
tembrie au luat sfirțit lucră
rile Consiliului de Securitate, 
convocat la cererea guvernelor 
Siriei și Izraelului, pentru 
examinarea ■ voblemei noilor 
conflicte de frontieră dintre 
cele două țări.

Proiectul de rezoluție anglo- 
american, care arunca întrea
ga răspundere pentru eveni
mentele petrecute la granița 
dintre Siria și Izrael asupra 
Siriei, a fost respins, neîntru
nind unanimitatea de voturi 
a membrilor permanenți ai 
Consiliului.

Înainte de a fi supus la vot 
acest proiect, delegația Maro
cului a prezentat o serie de a- 
mendamente prin care din re
zoluția a nglo-ame ricana erau 
înlăturate învinuirile nefon
date aduse Siriei. Intrucit 
pentru ele au votat numai 
U.R.SJS. și Marocul, amenda
mentele nu au fost adoptate.

Puternic incendiu 
in Brazilia

RIO DE JANEIRO — Agen
ția France Presse transmite 
că, potrivit știrilor sosite din 
Curitiba, capitala statului bra
zilian Parana, întreaga regiune 
din nordul și centrul acestui 
stat eflte în momentul de față 
Dradă unui incendiu uriaș care 
amenință să atingă rezervoa
rele forestiere. Regiunea Pa
rana este centrul producției 
de cafea • Braziliei.

Șase centre locuite au fost 
deja distruse de flăcări, iar 
populația a fost obligată să 
fuga fără să poată lua nimic 
din bunurile ei. „Animale și 
șerpi, scrie agenția, ies din pă

duri și se amestecă în mulți
mea care fuge de-a lungul șo
selelor”. Localitățile din regi
unea Penta Grossa, la 100 km 
de Curitiba, sînt privat© de 
energie electrică, firele elec
trice fiind tăiate de flăcări. 
Potrivit aprecierilor provizorii, 
pînă acum au pierit 20 de per
soane.

Potrivit agenției France 
Presse, situația este conside
rată drept „catastrofală" și au
toritățile îndreaptă spre Pa
rana toate ajutoarele posibile.

ATENA. — Ziarul din Atena 
anunță că Procuratura din Sa
lonic a deschis acțiune publică 
împotriva generalului Vardu- 
lakis, șeful jandarmeriei din 
Grecia. Vardulakis a exercitat 
presiuni asupra martorilor acu
zării in cazul asasinării lui 
Lambrakis, obligindu-i să re
nunțe la depoziții din care re- 
ieșeau unele împrejurări în 
care a fost comisă această 
crimă.

DJIBOUTI. — In noiembrie ur
mează să aibă lac alegerile pentru 
Coniiliui legislativ al Somaliei 
iraneexe.

Toate forțele democratice der ti
nerea unor alegeri libere pentru 
a se asigura independența deplină 
a acestui teritoriu, care se află 
înefl sub «tfipînire franceză.

Strâduindirse să-și menjinâ do
minația asupra țării, auloritd/ile 
coloniale franceze aptă lupta in- 
lestină Intre diferite grupuri ale 

populației. In ultima vreme auto
ritățile franceze au, Inlărjl garni
zoanele de trupe franceze din So
malia,

KUCHING (Sarawak). ~ La 
4 septembrie, misiunea O.N.U. 
însărcinată să stabilească dacă 
populația din Sarawak și Bor
neo de nord este de acord cu 
includerea acestor teritorii în 
Federația Malayeză, și-a în
cheiat activitatea. Dwpă cum 
se știe, membrii acestei misi
uni au vizitat mai multe loca
lități din cele două teritorii, 
avînd convorbiri cu reprezen
tanți ai diverselor cercuri ale 
populației, precum și cu re
prezentanți ai autorităților, în 
ciuda măsurilor represive luate 
în prealabil de către autorită
țile coloniale britanice, mem
brii misiunii au fost primiți în 
cîteva localități din Sarawak 
cu demonstrații împotriva pla
nurilor colonialiste de creare a 
Federației Malayeze.

DELHI. — După cum anunță 
ziarul ,.Indian Express”, care apare 
Ia Delhi. în capitala Nepalului. 
Katmandu, a avut Ioc o demonstra
ție de solidaritate cu budistii din 
Vietnamul de sud. La demonstrație 
au participat aproximativ 1 000 de 
hudiști, Demonstrația a fost urma
tă de un miting ai cărui pârtiei" 
panți au adoptat o rezoluție cerînd 
să sa pună capăt represiunilor 
bestiale ale autorităților eud-viet- 
nameze împotriva populației bu
diste.

RIO DE JANEIRO. — Agenția 
Associated Press transmite că Par
lamentului statului brazilian Ama
zonas (cu capitala la Manaus) a 
dezbătut la 3 septembrie, timp de 
cîteva ore, un proiect de credite 
pentru reparațiile urgent necesare 
la plafonul sălii de ședințe a par
lamentului. Nu s-a putut ajunge la 
nici o hotărire. La mai puțin de 2 
minute după ce ultimul deputat a 
părăsit sala de ședințe plafonul s-a 
prăbușit complet, îngropînd sub 
moloz întregul mobilier..,

MANILA. — Ministrul de 
externe al Filipinelor, Salva
dor Lopez, a declarat la 1 sep
tembrie câ țara sa consideră 
că este „prematură** anunțarea 
datei de 16 septembrie pentru 
constituirea Federației mala
yeze. El a anunțat că guvernul 
filipinez pregătește note care 
vor fi adresate Malayei și Ma
rii Britanii, în care se va ex
prima părerea că fixarea datei 
pentru constituirea federației 
„nu este în conformitate cu 
spiritul și litera acordurilor 
de la Manila", care prevăd 
consultarea prealabilă a popu
lației din Sarawak și Borneo 
de nord.

LEOPOLDVILLE. — Agenția con
goleză de presă relatează că în 
localitaea Kindu ou avut ioc tul
burări în rîndurile trupelor con
goleze, provocate de acțiunile unui 
subofițer care a deschis foc împo
triva poliției. In urma incidentelor 
care s-au produs, au fost ucise 
cinci persoane, inclusiv subofițerul.
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