
Au îndeplinit

planul

Proletari din toate țările, uniți vă! r

pe primele

trei trimestre
• Zilele acestea, constructo

rii de pe șantierele Trustului 
regional Bacău au îndeplinit 
planul pe primele 9 luni ale 
anului. O dată cu acest succes 
ei anunță că, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, pro
ductivitatea muncii a crescut 
pe întregul trust cu 5 la sută, 
iar economiile realizate în opt 
luni ale anului depășesc suma 
de 1 800 000 lei.

Constructorii au acordat In 
acest an o atenție mai mare 
respectării termenelor de dare 
în folosință a apartamentelor. 
Ei au folosit pe scară mai lar
gă metodele industriale de 
execuție, care le-au permis să 
construiască înainte de termen 
600 de apartamente.

(Agerpres)

pe 3 trimestre din 
în ziua de 21 sep-

predarea ultimului

• întreprinderea de Repara
ții Utilaj Electric-Cîmpina și-a 
îndeplinit sarcinile planului dc 
producție 
anul 1963 
tembrîe.

Pînă Ia
bilanț, >i-au realizat economii 
la prețul de cost peste sarcina 
planificată în valoare de 
935 000 lei, iar beneficii peste 
plan în valoare de 869 000 lei.

GH. BOBOCEL 
corespondent voluntar 

i
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RECOLTA
DE PORUMB

LA TIMP
ÎN PĂTULE!
Pe scurt
din țară

• In urma măsurilor organiza
torice luate, în regiunea Ploiești 
a sporit ritmul recoltării culturi
lor de toamna. Pîna la 23 sep
tembrie, s-a string porumbul de 
pc aproape 109 000 ha, reprezen
tând mai mult de 52 la sută din 
suprafața cultivată. Lucrătorii 
din G.A.S. au recoltat porumbul 

La floarea-soarelui și alte culturi
se apropie de afirșit. Pentru pregătirea 
itisâmînțărilor de toamnă g-au luat mâ-

I

Un rodnic
schimb

de experiență
La G.A.S. Prejmer, raionul Sf. 

Gheorghe, care a acumulat o bo
gată experiență în cultura griu
lui, a avui loc duminică un schimb 
de experiență. Au participat briga
dieri din G.A.S. și G.A.C., colecti
viști fruntași ai recoltelor bogate 
mecanizatori din S.M.T., 
9i tehnicieni, președinți 
podarii colective.

După ce ing. Ion Toma,
ral G.A.S. Prejmer, a expus me
todele folosite în cultivarea griu
lui. participanții la schimbul de 
experiență au urmărit o demon
strație practică efectuată pe una 
din tarlalele gospodăriei, privind 
pregătirea pentru însămînțirile de 
toamnă.

Luarea probei de control 
trebuie făcută cu mare a- 
tenjie. De ea depinde cali
tatea întregii șarje. Tinerii 
oțelari pe care-i vedeți (Ia- 
liu Golooszi și Alexandru 
Trilean de la Industria Sîr- 
aiii — Câmpia Turzii) au lost 
surprinși de obiectivul apa
ratului fotografic tocmai in

tr-un asemenea moment.

Foto : O. PLECAN !■

I
inginerl 
de gos-

directo-

Muncitor

Marți 24 septembrie 1963

In numărul de azi •
net: Activități culturale in
teresante, eiiclente

IN PAG. a II-a

• SPORT

— Sparlachiada de vară a 
tineretului

— Zece goluri în 180 de 
minute (Consemnări pe mar. 
ginea cuplajului bucure- 
ștean)

— Prima zi pe stadion

• In ilecare secție a uzi- 
I1------------------ -------------- --------------------------------------

IN PAG. a IlI-a

• Metalul poate 11 șl mal 
bine gospodărit: Reducerea 
consumului pe tona de la
minate

• DIN POȘTA DE IERI 
(grupaj)

Invățămintal profesional
și tehnic la început de an

i<
i•:>

lături de celelalte 
forme de învăță
mânt, școlile pro
fesionale și tehni
ce cunosc în țara 
noastră o continuă 
dezvoltare, avînd

un rol de seamă în formarea 
tinerei generații de muncitori 
și tehnicieni. Statul nostru a 
alocat sume importante pentru 
construcții de noi unități șco
lare. pentru dezvoltarea celor 
existente precum și pentru do
tarea acestora cu aparatură și 
utilaje modeme.

Au fost construite noi com
plexe școlare pentru învăță
mântul profesional și tehnic la 
Craiova, Suceava, Tg. Jiu, Pi
tești, Bistrița, Arad, Timișoara, 
Agigea, Tulcea, Halînga, Tg. 
Mureș, Boldivești, Fundulea și 
alte localități. Spațiul școlar 
pentru școlile profesionale de 
mecanici agricoli s-a extins 
în acest an școlar cu circa 200 
săli de clasă, iar spațiul de in
ternat a crescut cu peste 2 000 
de locuri.

Aceasta asigură condiții de 
viață și de muncă și mai bune 
celor circa 250 000 de elevi 
care învață în școlile profe
sionale, tehnice și tehnice de 
maiștri, astfel îneît viitorii 
muncitori, tehnicieni și mai
ștri să-și însușească încă de Pe 
băncile scolii, in procesul in
struirii practice, cunoștințe, 
priceperi și deprinderi de 
muncă temeinice. în meseria 
sau specialitatea în care se 
pregătesc.

Paralel cu dezvoltarea bazei 
materiale a învățământului 
profesional și tehnic, s-au adus 
îmbunătățiri substanțiale pla-

Extinderea forajului cu

prof. univ. Marin Rădoi
diijdor general in Ministerul învățămintului

nurilor de învățămînt și pro
gramelor școlare prin introdu
cerea problemelor legate de 
procedeele tehnice înaintate, 
de mecanizarea și automatiza
rea producției. Eliminarea 
unor cunoștințe depășite din 
programele școlare și introdu
cerea unor teme noi. vor con
tribui într-c măsură mai mare 
la însușirea de către elevi a cu
noștințelor teoretice în strînsă 
legătură cu producția.

Pentru a veni în sprijinul 
elevilor, s-au depus eforturi 
sporite privind elaborarea ri 
tipărirea-la timp și în condiții 
grafice cît mai bune a manua
lelor școlare necesare învâță- 
mîntului profesional și tehnic. 
Astfel, în afara celor 600 de 
titluri de manuale apărute în 
ultimii ani. în noul an școlar 
apar 150 de titluri noi de ma
nuale într-un tiraj de circa 
900 000 exemplare. Elaborarea 
manualelor pentru aproape 
toate obiectele de învățămînt 
și editarea lor într-un tiraj co
respunzător constituie o reali
zare importantă, fiind expre
sia grijii statului nostru demo
crat-popular pentru continua 
dezvoltare a învățământului 
profesional și tehnic.

Pentru acest an școlar s-au 
creat deci condiții mult mai 
bune în vederea desfășurării ia 
înalt nivel a procesului de în
vățământ. Si e firesc să fie așa; 
școlile profesionale și tehnice 
pregătesc viitoarea generație 
de muncitori și tehnicieni pen-

tru uzinele, șantierele și agri
cultura socialistă a patriei, iar 
această pregătire trebuie să se 
facă la nivelul cel mai înalt 

Procesul de învățământ îi a- 
sigură elevului pregătirea teo
retică și practică la nivelul 
cerințelor tehnicii actuale. Ce 
i se cere deci tînărului care 
s-a hotărît să devină muncitor 
sau tehnician ? In primul rind, 
să învețe, să se pregătească la 
nivelul marilor exigențe care 
se impun astăzi; succesul de
plin la învățătură depinde în 
cea mai mare măsură de ati
tudinea elevilor față de sarci
nile școlare.

Aș vrea să mă opresc asu
pra pregătirii teoretice a ele
vului. Munca într-o uzina "au 
în oricare altă unitate de pro
ducție este astăzi de neconce- 
put fără o solidă cultură teh
nică. Elevul trebuie să înțelea
gă acest lucru, să știe de la 
bun început că el nu va fi un 
simplu executant, care va în
deplini mecanic o indicație a

maistrului 
un om cu 
re-si stăpânește deplin meseria 
Accentuez asupra acestui lu
cru, pentru că. uneori, tînărul 
care se pregătește să devină 
muncitor neglijează materiile 
teoretice pe motiv că el tre
buie să fie numai un bun 
practician. Este o concepție 
greșită. Materiile teoretice sînt 
Ia fel de importante pentru tî
nărul de la școala profesională 
sau tehnică, ca și pregătirea 
practică. Muncitorul trebuie să 
tie la curent cu cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii în dome
niul meseriei respective, să știe 
să descifreze un desen, să știe 
să facă o schiță, într-un cu- 
vînt să facă fată cu succes 
sarcinilor de Droducție.

Școala trebuie să găsească un 
sprijin susținut în organizațiile 
U.T.M. pentru a-i antrena pe 
elevi să se pregătească din pri
mele zile, temeinic, la toate 
materiile. Este foarte impor
tant ca profesorii, împreună 
cu organizațiile U.T.M., să ducă 
o muncă susținută împotriva 
pregătirii mediocre, să mobilî-

si a inginerului, di 
spirit creator, ca-

(Continuare fn pag. a IV-a)

în proporție de 67 la aulă, 
tîrzii, această lucrare 
terenurilor în vederea __T___ ____ _______  o
suri de curățire a suprafețelor destinate a fi însămințate.

• Lucrările de recoltare a culturilor de toamna și de pregătire 
a terenurilor pentru însămînțări se desfășoară cu intensitate pe 
ogoarele regiunii Galați. Colectiviștii din raionul Panciu se men
țin fruntași în această campanie. Ei au cules porumbul de pe 60 'a 
suta din suprafețele ocupate cu această cultură, iar cri din raioa
nele Focșani, Făurci și Brăila au recolta! pînă acum aproape ju
mătate din suprafețe. Pînă acum în regiune au fost pregătite peste 
98 000 <le ha în vederea însămtnțărilor.

I (Agerpres)

Ca urmare a rezultatelor 
bune obținute prin aplicarea 
forajului cu diamante, munci
torii și inginerii din întreprin
derile Comitetului Geologic au 
trecut la generalizarea acestei 
metode modeme. Pe unele șan
tiere de explorare cu sonde și 
sondeze, ei au înlocuit parțial 
sau total vechea tehnologie de

(Agerpres)

Prin munca patriotică 
a tineretului

CLUJ (de la corespondentul nostru).
• Mii de tineri din regiunea Cluj au răspuns în aceste 

zile la chemarea organizațiilor U.T.M. de a ajuta prin mun
că patriotică la recoltarea porumbului în G.A.S. Duminică 
dimineața, spre tarlalele gospodăriei de stat din Ocna Mureș 
s-au îndreptat cîteva sute de tineri din oraș, cărora li s-au 
alăturat numeroși elevi ai școlii de șoferi din Aiud. Brigăzile 
utemiste de muncă patriotică și-au stabilit obiectivele de 
realizat și munca a început cu mult entuziasm. Pînă la prinz 
se strînsese recolta de porumb de pe mai bine de 37 de hec
tare. S-a remarcat activitatea tinerilor de la școala de șoferi 
din Aiud, care au dat dovadă de o deosebită hărnicie, recol
tând în cîteva ore porumbul de pe 16 hectare.

Asemenea acțiuni de muncă patriotică la culesul porumbu
lui au fost organizate și la gospodăriile de stat din Turda și

Bistrița. Numai tinerii din orașul Turda au strint pină du
minică la prinz recolta de porumb de pe o suprafața de 50 
hectare.

In zilele următoare organizațiile U.T.M. din regiunea Cluj 
vor organiza noi acțiuni de muncă patriotică, asigurind ast
fel o contribuție sporită a tineretului la urgentarea acestei 
lucrări deosebit de importante.
• MIZIL (prin telefon]
Duminică. 22 septembrie, numeroși tineri din raionul și 

orașul Mizil au contribuit prin muncă patriotică la stringerea 
recoltelor de toamnă și în primul rind a porumbului pe ogoa
rele unităților agricole socialiste din raion. Organizați în bri
găzi utemiste de muncă patriotică și avînd asigurate toate 
condițiile pentru buna desfășurare a lucrării, ei s-au străduit 
să folosească din plin timpul și să obțină rezultate cît mai 
bune. Astfel, în această zi ei au strins recolta de porumb de 
pe o suprafață de 116 hectare, au tăiat cocenii de pe 6 hectare 
și au ajutat la transportul unei cantități de 70 de tone de 
știuleți la bazele de recepție. Totodată, tinerii au cules 13 600 
kg de fructe și au recoltat struguri de pe un hectar de vie

Bilanțul acestei acțiuni bine organizate a fost bogat.
• IAȘI (de la corespondentul nostru).
Ora 7,00. duminică dimineața. în fața parcului din centrul 

orașului Huși era o animație deosebită. Numeroși tineri din 
oraș se îndreptau spre locul de întâlnire stabilit in ajun, unde 
îi așteptau cîțiva ingineri de la gospodăria de stat Huși. După 
ce li s-a explicat importanța și modul de organizare a ac
țiunii la care s-au angajat să participe — culesul porumbului 
— au plecat cu toții la cîmpurile din marginea orașului.

Cine ar fi trecut la aceeași oră pe la lași, Birlad, Vaslui și 
în multe alte localități din regiune, ar fi întâlnit aceeași ani
mație. în după-amiezele de joi, vineri și simbătă și in ziua 
de duminică, mii de tineri din regiune au ieșit la muncă 
patriotică. Ei au ajutat unitățile agricole socialiste la recol-

(Agerpres)

diamante

de coceni

foraj cu alice și plăcuțe dure 
de vidia.

Lucrările executate pînă în 
prezent prin forajul cu diaman
te confirmă o îmbunătățire sub
stanțială a indicilor tehnico- 
economici. Astfel, vitezele me
canice au crescut în medie de 
1,5 pîna la 2 ori față de cele 
realizate cu metodele obișnuite 
de foraj, iar recuperajele de

carote (probe din roci) au cres
cut și ele simțitor.

Această metodă a permis tot
odată reducerea prețului de 
cost ne metrul forat în medie 
cu 23—25 la sută și o scurtare 
a timpului de săpare cu 30 la 
sută.

talul porumbului și a altor culturi de toamnă. Lucrul s-a 
desfășurat cu spor. Bilanțul muncii tinerilor a fost rodnic. 
Ei au cules porumbul de pe o suprafață de peste 900 de hec
tare, au despănușat aproape 3 000 de tone de știuleți și au în
cărcat și transportat alte 1700 de tone. De asemenea, tinerii 
au itrins recolta de pe 130 de hectare de floarea-soarelui și 
au cules 40 de tone de struguri.

în siloz—cantităti

Colectiviștii din raionul Mirii au o importantă suprafața 
porumb pentru boabe — peste 28 000 de hectare. Acum recol
tatul știuleților este în toi în toate cele 50 de gospodării co
lective. Paralel cu culesul, se execută tăiatul și transportul 
cocenilor de pe cîmp. Aceștia sînt depozitați în jurul grajdu
rilor și sînt clădiți in szoguri mari. In multe gospodării însă 
iau altă destinație: gropile de siloz. Cunoscind că acest produs 
secundar constituie o sursă prețioasă de furaje — mai ales 
pentru animalele puse la îngrășat — oamenii s-au gîndit să-1 
valorifice cît mai bine. Metoda e simplă și economicoasă. 
Cocenii tocațî mărunt (în amestec cu melasă, borhoturi, res
turi de la grădina de legume, colete de sfeclă și altele) pot sta

NICOLAE BARBE
(Continuare In pag. a IV-a)

in iureșul dansului, pe scena finalei celui de-al Xll-lea con-

I 
I
I
I

EXAMEN DE STAT LA AGRONOMIE

Si acest răspuns al viitorului medic veterinar Constantin Vasiu 
a fost cotat cu nota 10.

Zilele acestea, absolven
ții institutelor agronomice 
din Iară tși susțin exame
nul de stat, examen care ii 
va atesta ca specialiști cu 
înaltă calificare în domeniul 
agriculturii. horticulturii, 
medicinei veterinare

Examenul este susținui 
anul acesta după perioada 
de practică în producție. 
Ceea ce aduce nou aceasta 
ultimă practică studențească 
este că, locul în care a fost 
efectuată ea corespunde cu 
viitorul ioc de muncă al 
fiecărui absolvent. După un 
prim contact cu locurile, cu 
oamenii fn mijlocul cărora 
te vei reîntoarce ca specia
list este firesc ca simțul 
răspunderii, al datoriei să 
crească.

In sală, în fața comisiei, 
răspunde viitorul medic ve
terinar Constantin Vasiu. 
Cunoștințele sale sînt te
meinice. Răspunsul sau a 
fost notat cu 10. notă cu 
care, de altfel, a 
cială șj lucrarea 
plomă.

Despre primele
ale examenului de stat de 
la facultatea de medicină

fost apre-
3 a de di-

rezultate

Foto : VL. IONEL

veterinară ne vorbește prof, 
univ. IL1E POPOV IC!, pre
ședintele comisiei :

— Examenul este în pli
nă deslăsurare. Au fost sus
ținute pînă acum lucrările 
de diplomă și un prim exa
men oral. Am remafeat ni
velul științific, de riguroasă 
cercetare și adincire a tu
turor temelor care au fost 
dezbătute în cadrul lucrări
lor. De altfel este semnifi
cativ faptul că nici o lu
crare de diplomă nu a fost 
respinsă și că majoritatea 
lucrărilor au fost notate cu 
note foarte bune. Multe din 
lucrările de diplomă au por
nit de la cercetările efec
tuate jn cadrul cercurilor 
științifice studențești, cer
cetări verificate apoi In ca
drul perioadelor de practi
ca in gospodăriile agricole 
d? stat sau In circumscrip
țiile veterinare sătesLi. So
cotesc acest lucru ca foar
te hun. De asemenea, toate 
lucrările au fost orientate 
către rezolvarea unor pro
bleme practice concrete, 
de care se vor preocupa In 
viitor absolvenții noștri. 
Desigur, și aceasta este □□

lucru foarte bun. Asemenea 
lucrări au prezentat candi
dați! Ion Coma2, Alexan
dru Cosma. Torni Comin și 
alții. Ca unul e.*?e • urmă
rit de-a lt±ă?q_l anilor felul 
în care s-au r ab
solvenții la examenul de 
stat, «s vrea să remarc. 5n 
concluzie, a Șfus proi. univ. 
Iiie Popovici — că an de 
an viitorii i î .. veterinari 
se prezintX in ca»».»dei 
mai bine nai »!>•
pini pe «uMVttataAv Ier 
Promoția 1!‘_ > m fi o pro
moție de bu-: specialiști 
pentru agricultura noastră 
socialistă.

IONEL

Premiera filmului 
la lași și Timișoara

VLADIMIR

Li Iași ți Timișoara a vnt loc luni premiera fil
mului „Codin’, coproducție romino-francezâ.

Cu aerat prilej, critici de arta au vorbit despre 
valoroasa realizare cinematografica după romanul lui 
Panait IitratL

La Timișoara filmul a fost urmărit în prima si de 
peste 8 000 de persoane.

PENTRU SEZONUL RECE
de toamnă si iarnă, 1n- 

mdustriei ușoare din regiu
nii introdus in fabricație pe*

Pentru » 
treprindenle 
nea Cfișana 
sie 300 de modele noi si 22 de sorii mente. 
Noile modele de tricotaje. paltoane, par- 
desie și costume bărbătești, Încălțăminte 
pentru femei și copii au o linie modernii 
Si tint executate In diferite culori. La Fa
brica de tricotaje, numărul noilor modele 
pentru sezonul rece este de două ori mal

(Agerpres)

mare fală de anul trecut. Colectivul aces
tei întreprinderi a pregătit alte 150 de 
modele noi ce vor fi introduse în fabri
cație In prima jumătate a anului viitor. 
Pină acum, Întreprinderile industriei 
ușoare din regiune au si livrat din noile 
modele uni la [ii or comerciale mai mult de 
40 000 perechi de Încălțăminte, peste 
150 000 de tricotaje. Însemnate cantltăil 
de confecții și țesături.

...Pinza amurgului albastră. Ma
rea se îneacă în noapte. O corabie 
se leagănă pe valurile veșnic clă- 
tinăloate. Pc covertă, un marinar 
linăr. In inserarea calmă, privind 
peste ape, cîniâ. Vocea lui. Inăl- 
(jndu-se, amintește armonia frunze
lor pădurii în zori. Clntccul spune 
despre fata lăsată In sat și despre 
o scrisoare trimisă de ea băiatului 
dial la datorie, pe hotarul de apă 
al țării. De undeva, nevăzute, vio
rile Întregesc cintecul. Cintecul 
se stinge treptat și apoi, brusc, 
răsună ropote de aplauze...

Sînletn în sala Teatrului C.C.S. 
din București unde se desfășoară, 
In aceste 2ile. finala celui de-al 
doisprezecelea concurs al forma
țiilor artistice ostășești. In fa
zele preliminare au evoluat două 
mii de formații ]n care activează 
pesle douăzeci de mii de artiști 
amatori. De-aiungui unui an ele au 
prezentat peste cincisprezece mii 
de spectacole In fala a pesle patru 
milioane de spectatori.

Anii de armată constituie. In 
epoca socialistă, o școală de for 
mare ca am șl cetățean pentru 
fiecare tânăr ol țării. Invățînd 
să-și apere patria, munca celor ră
mași acasă, ostașii cresc la școala 
curajului, a bărbăției, educați în 
spiritul devotamentului față de po
por si partidul clasei muncitoare. 
Armata nouă cultivă fn ei, deopo
trivă, sentimentul frumosului. In 
clipele de răgaz șl de sărbătoare, 
tinerii aflați sub arme citesc în 
bibliotecile pentru ei create, iac 
sport clntă și creează. Pregătirea 
ca luptător implică nemijlocit și 
dezvoltarea ca om cult, cu cunoș
tințe complexe despre viață. Echi
pele artistice ostășești sînt locurile 
unde ei Ișl pot pune In valoare 
înclinațiile spre muzică, dans, lite
ratură.

Cele șapte formații, ajunse în

finală pe armată, numără peste o 
mie de artiști amatori, militari în 
termen, fruntași In pregătirea de 
luptă șl politică. Una din cele mai 
cunoscute si iubite formații este 
aceea a marinarilor militari. Se nu
mește ,,Albatrosul" și participă 
pentru a douăsprezecea oară în fi
nala concursului. Din 1953 șl pînă 
acum, a ocupat de cinci ori locul 
1 și de trei ori locui II, iar anul 
trecut, ea a obținut un mare nu
măr de medalii de laureat al Con
cursului formațiilor artistice de 
amatori din armată.

Formația „Albatrosului" e con
dusă de plutonierul major Marin 
Hudlțeanu, dirijor șl compozitor...

In concurs, fiecare formație, se 
prezintă, anul acesta, cu cîntece 
ostășești, creații originale ale mi
litarilor în termen sau ale ofițe
rilor. La fel, textele de brigadă sau 
cele ale prezentatorilor au fost 
scrise de ostașii din cercurile li
terare. Astfel, sergentul lstrale 
Gheorghe, de la cercul literar 
„Alexandru Sahia" de pe lingă 
Casa Centrală a Armatei a pregă
tit programul formației „Ferovia
rul", bogat Li conținut și scris în
tr-o formă literară deosebit de 
atrăgătoare.

Seri de septembrie. Pe scena 
Teatrului din strada Lipscani osta
șii din formațiile artistice de ama
tori Incintă sutele de spectatori 
venijf să-i privească și să-i admi
re. Dansurile populare, și cu 
tematică ostășească, cîntecele 
pe care fiecare din ei le-a adus de 
pe toate meleagurile patriei, exer- 
cijiile sportive, dovedind suplețe, 
curaj și forță tinerească stârnesc 
admirația spectatorilor. Slnt ca un 
dar pe care fiii patriei, ailați în 
rîndurile armatei, 11 întorc cu 
mîndrie poporului.

F. N.



Spartachiada de vară
tineretului

■ sfîr|îtul lăplJmînîî, ti
nerii colectiviști din 
raionul Cărei, regiunea 
Maramureș, au trăit un 
eveniment sportiv de sea
mă. Pentru primi osri, 
ei au găzduit o impor

tantă competiție de masă, li care 1D 
fost prezenți peste 500 de «potrivi ;î 
sportive din satele și comunele regiu
nilor Banat, Cluj, Crișana ți Maramu
reș. Erau participanții Ia întrecerile 
finale din cadrul celei de a doua ion< 
a Spartachiadei tineretului — compe
tiție dotată la aate cu „Cupa Agricul
turii”.

în preajma competiției, gudela aa 
împodobit sărbătorește comunele fi 
bazele sportive, au amenajat noi te
renuri de sport, cum «înl cele de la 
Santău, Petrețti, Bervenî. Urxiceni etc. 
Aici au avut loo, timp de două zile, 
jocuri (le handbal, volei, oină, fotbal, 
concursuri pasionante de ei el iun, gim
nastică, trîniă, la care și-an disputai 
întâietatea cei mai buni sportivi din 
comunele ți satele celor 4 reginni. A 
foit o frumoasă întrecere I tinereții, 
o sărbătoare a sportului de ■ «■! la
tele.

In comuna Santău, numeroși ipee- 
tatori an urmărit cu tnterei jacurile 
masculina de handhal, c&xe s-au da- 
vedit de na bun nivel tehnic — i|i 
după cum aprecia i* delegatul federa
ției de ipeciilitite prezent la caoape- 
tîție. La aerate jocuri a participat fi 
echipa de handbal „Recalls" dia Șan
tan, calificată penlrp prima oari iu 
finala Spartachiadei tineretalnj. Ea a 
opua o rexiitenți dină vzlarpaiei far- 
mațil din tamam Bulgăruț, a 
na regiunii Banat. Dovedind- ÎMI. •

Li surul Insignei 
dt (wliiporlif

mai bună pregătire, echipa din comu
na Bulgăru;) a obținut victoria la li* 
mită. După terminarea jocnlni. învin
gătorii |i învinșii și-au atrina mina 
prietenește. Și la jocurile feminine de 
handbal, titlul de campioană a aceatei 
competiții a revenit tot unei echipe 
din regiunea Banat, respectiv forma
ției ProțTMnl — Beta, care a întrecut 
ia finală, cu 6—2 (2—2), echipa Vic
toria G.A.C. PetreitL

Un frumoi apetlacol ipartiv • • dea- 
fășnrat pe terennl dia iitnl Ciamești.

ÎNTRECERILE
FINALISTELOR

ZONEI A II-A

ri»

mureș. Aici activează numeroase 
echipe, care au reușit, în ultimul timp, 
■ă obțină o serie de rezultate remar
cabile. De altfel, această competiția a 
fost cîftîgată de o echipă din regiunea 
Maramureș, — „Lăpujul” Tr. Lăpuș. 
Ea cucerește, astfel, pentru a treia 
•ară, consecutiv, titlul de campioană 
a Spartachiadei tineretului.

Din bogatul program sportiv deifi- 
(urst in cele 9 localități ale raioawini 
Cărei mai menționăm concursurile de 
ciclism fi zimniitică. întrecerile de 
atletism, nnde s-au remarciT <f wrif 
de elemente tinere fi talanlaLa ea : 
Rod ica Marchiș, din Sebi*. Viori£> Se- 
r*M, dia Inem tiaarîi: Traiaa lancn, 
dia Gilâu. Petra Zarie dia Făget, care 
au ocupat primele locuri la concursu
rile de cietum. întrecerile de atletism 
aa fast domtnale. in xeacral, da »pnr- 
tjvit dsa ngiaaiJa Maramnret |i Ba
nat. caro au «cerit. de altfeL «i cele 
mm malta titîan dc camaiaai. Cu ae**t 
uri?*’- partiriaanțn la îateerwil* d* 
i’ ct.im au »îab;*iț ao- recorduri :*• 
resale ase Spartachiad*-. riueiata 
Bmukm pe taaaarolo. Flanca Cop-oa. 
diu comuna Ta^ad. larvugâioaro ta 
oru*M do 500 aa_ A ea Tllv». âm mini 
Albiri n. eifUxătoaTVa prohei de wei- 
Zsei în inâ-țime. ca H p« Dumitru 

dra tiuan Bar». eiaaat pe 
arimml Wc la aanrai-n ia îaâilzme. 
ro'ae Covaci, dia safal Zahaa m rfți»-

Cncrr^od I? tirinn de campiemt ai 
ttaeretaăuL apartrvo dm 

roc-oaea Maramamt sa o^ușml pomul 
fu •vaMX»cat«S geaetul. eu «€ 

puane Pe loenefe* orna loara o-au 
-**>•_ *u oedrae. apoi tivit dia ra- 

r-aoalo laaaL Crifaaa și

Dwp.'d Aî fiteu. Pază din turneul Masculin de 
volei.

Handbal in 7

Rapid promovează 
elemente tinere

fPOQT
PE STADION

PRIMA ZI

TON CEA NT

Zece goluri

campionatului

insuccesul. Și

am
re- 

Victona 
4 14 m 
In lun

m-W» . : «* ?TC- 
o peteari*1 nome 
wrrw s de

>a£ap«Kxtir Ne bacu- 
oe proqzefcaie pe 

: ere elevu le-eu fă- 
r— »> î~ sport. în 

da odihni 
veni.

l^ale profeeo- 
FMÎXJ D:«conu 
• ti eî:eve 
»>eie 
SclriaaeiA 
ti Oncsa 
@ «ee- .*r te aJergAxi 
60 x pe primele 
k'-rari au ieșit Cor 
eeîie Mcroienii fie 

fi Juatân Pale- 
senu te băieți.

Sr=t prisele rac- 
rew sportive din e- 
cw. en școlar. Peste 
cw.zLi adia vintul 

dar stadio- 
y&l irita oarei o 
pruni varl rqlobi*.

Concursurile pentru cuceri
rea insignei de polisportiv 
invita în fiecare zi la start 
zec/ și suie de tineri. In
tr-o recentă vizită făcută pe 
stadionul „Unirea" am sur
prins citeva instantanee din- 
tr-o asemenea întrecere. Vd 
prezentăm în cefe 3 imagini 
tineri de la Uzina „Tudor 
Vladimir eseu" și asociația 
sportivă ^Prefabricate Pro
gresul" trecînd normele de 
aruncare a qreulății, ciclism 

și cros.

în 180 de minute

Olimpiada famininâ 
d e țah

Cn citeva s*otă®ini 
!a mai c-pA prima 
<^«■4 a campionatului 
■ mtiiIcj dn andtoai In 
?. pamovabi acestui 
mms< isa inuabat cari 
cala expbcaba surpn.T 
ilionuaJ maci pgal ob- 
t ca echipe Rafină- 
net dttn Teieejra In com
pania Rapâdttânf Baca- 
resS. Aatrwnnrii Rapi- 
dnhal tu pmactat 1n 
■ai1 mt da detrat cr achi- 
pfr maJt intiftenU. ți lip- 
na da matwuat» ai mai 
aiJM da enexiuQa ai a 
apia cuv-întuț. Dar !■ 
acorî ionititele fapadia-

contează mai puțin 
derif ce)« abținute da
torit! undi buna |i în- 
dofejagate pregătiri. De 
aceea aKe lăudabilă ho- 
tărtrea nntranorrioe de-a 
prngtti o seria da tineri 
talentat pantru ea după 
eltva timp aceștia aă

devin! jucltari de ba zi 
ai echipei

Duminici tinerii răpi- 
dnti i au Întâlnit pa dr 
namovițti. a căror va
loare e>te îndeobște cu- 
noccutl. Aproape două 
trai mi din maci, |i da 
abia In minutul 44 a- 
caștia au reușit al-i 
„prindă" pe feroviari, 
agallnd scorul la 12, 
după ce In majoritatea 
timpului fuseseră con
duși (la vn moment dat 
chiar cu 4 puncta). Pen
tru a obține victoria 
cotnponențîi echipei Di
namo, care porneau de 
altfel ciștigltori siguri, 
au trebuit să ia între
buințeze serios, să fo
losească o variată gamă 
de cunoftințe tehnice și 
tactica să facă dovada 
nnai bune pregătiri fi
zice și morale.

S. UNGUREANU

PE SCURT

i Uzina de utilaj 
: petrolier Tîrgoviș- 

.1 te, acțiunile cul- 
I curai-educativ or

ganizate la nivețul 
uzinei al secțiilor 
sau în grupuri mai 

restrinse — sint rezultatul dis
cern ării judicioase a propune
rilor făcute de tineri. Formele 
prin care sînt cunoscute do
rințele. ori sugestiile acestora 
sînt multiple. Fie că membrii 
comitetului U T.M. discută în 
pauze cu ei, sau tinerii se a- 
dresedză comitetului U.T.M. cu 
propuneri, fie că după fiecare 
acțiune inițiată se discută efi
ciența ei, țicindu-se noi pro
puneri — se are in vedere rea
lizarea aceluiaș scop: acțiunile 
cult ur al-educativ să fie cit 
mai variate, sâ aibă nn conți
nut cit mai bogat, să dea răs
puns problemelor dc viață pe 
ee»e a* te tmeeii ete-«4ei.- - 
Procedindu-se astfel, ț și- fi-, 
resc ca participarea tinerilor 
la. VULța. culturală a -serțiilqr să 
,':e numeroasă, activă. Despre 
experiența dobînditâ in cunoa
șterea părerilor tinerilor, și 
organicares — «uram acettiA 
r^npcșferi — a unor acțiuni 
cu’tural-educatire, interesante, 
d'-ziente — i~am rugat să ne 
vorbească pe coordonatorii ac- 
•-tâifății cultural-educatice din 
uc; nd :

ION MORTOIU — secreta
rul comitetului 
rina noastră lu
crează u" nu- 
mflr foartf ma
re de tineri. 
Pentru a hotări 
care acțiune e 
mai interesantă 
sau care este 
modul adecuat 
de organizare, 
noi am cerut 
întotdeauna pă
rerea lor, tngri- 
jindu-ne ca fie
care propunere 
să fie discutată 
ne larg de întregul colectiv 
le-am ales numai pa acelea 
pentru care și-au dat adeziu
nea cei mai mulți tineri. Chiar 
și atunci cind era vorba de 
activități intrate deja în tradi
țiile noastre cum ar fi „Joila 
tineretului" am căutat, de fie
care dată, ca ele să se desfă
șoare după un program pro
pus, discutat și stabilit de co
lective 
Să dau 
ceput, 
multă 
aceste ___ — ....
după un program supraîncăr
cat cu conferințe, recenzii etc. 
Pe atunci rareori veneau 100 
de tineri. Am discutat aceasta

U.T.M. : In u-

se sînt rezulți', al cunoașietîi 
părerilor tinerilor. Aș aminti 
vizionările de filme și specta
cole, în colectiv, urmate apoi 
da discuții, audițiile muzicale. 
Recent, tinerii au propus să or
ganizăm cercuri de artă plas
tică, prieteni ai muzicii, litera
tură, a căror activitate să-i a- 
jute la formarea și dezvoltarea 
culturii estetice. Cadre compe
tente, capabile să organizeze 
științific această activitate 
avem și în oraș și în uzină. 
Rămâne, ca în cel mai scurt 
timp, să alcătuim planul tema
tic de activitate al acestor 
cercuri, să le deschidem.

DUMITRU VESELIU — In
structor artistic : Dacă forma
țiile noastre au prezentat de 
la începutul anului peste 80 de 
spectacole — aceasta se dato- 
reștt, în primul rină, faptului 
că tinerii ne-au solicitat foarte 
dRj, dîtidu-ne șngestii de îm- 

continuă a repertarlu- 
hiî. Cum aflăm' dorințele tine- 
tttor? Stinplu _• printr-o largă 
consultare, și asupra spectaco
lelor prezentate, șt asupra celor 
în faza de finisare, sau aflate 
abia la alcătuirea repertoriu
lui. Astfel tinerii au sugerat 
membrilor brigăzii de agitație 
să prezinte pe lingă programe 
unitare și fragmente in cadrul 
unor reuniuni tematice care se 
organizează în uzina. Am ră-

In fiecare secție a uzinei:

Activități culturale
interesante, eficiente

ri t mai largi de tineri, 
citeva exemple. La în- 
rind nu aveam prea 
experiență, organizam 
„Joi ale tineretului"

mas însă datori tinerilor fn 
ceea ce privește echilibrarea 
formațiilor. Pentru că, dacă 
formația de dansuri și brigada 
de agitație au ocupat locul II 
pa regiune la cel de al VII-lea 
Concurs al formațiilor artistice 
de amatori, și iși continuă ac
tivitatea, echipa de teatru și 
formația corală excelează prin 
...absență. Cerind mul susținut 
sprijinul membrilor comitetu
lui U.T.M., va trebui ca, în 
scurtă vreme, să reorganizăm 
aceste formații, redîndu-la ti
nerilor care așteaptă de la noi 
spectacole 
frumoase.

ELENA 
bliotecara

incă doi ; formarea celui u; 
mare număr de biblioteci per
sonale. Biblioteca noastră de 
secție are 600 de volume, dar 
pe tot timpul concursului nu
mărul de cărți s-a dovedit in
suficient. Din această cauză 
într-o ședință a noastră, mai 
multi tineri, printre care $er- 
ban Stancu si Ana Marin au 
propus să ținem un număr și 
mai mare de seri literare în 
cadrul cărora să se organizeze 
$i dezbateri pentru a se înțe
lege și mgț bvne mesajul cărți
lor citite. Așa s-au născut se
rile literare pe temele cărți
lor : „Viața unui om simplu", 
„Oameni fără identitate", 
„Născuți în furtună" și altele. 
Ca urmare a acțiunilor noas
tre, tinerii s-au apropiat — 

-cum mărturisea unul dintre ei, 
Simion Modoran — și mai 
mult de bibliotecă, de cărți, 

. numărul bibliotecilor perso
nale cr^xdtnd la 115. Aceasta 
poate fi Si explicația, faptului 
că secția naastTd a cișligat

—CRRt concurs.
ION GH. DUMITRU : secre

tar U.T.M., secția scule : $. la 
■noi în secție au existat astfel 
de acțiuni. De curind am ținut 
o seară literară la care tova
rășa Paula Gegiu a prezentat 
romanul „Setea** de Tițin Po- 
povici. De altfel, noi ținem cu 
regularitate ședințe în care 
discutăm acțiunile interesanta 
din ultima vreme, cî£ și pe cele 

care s-ar putea 
organiza. La 
uliima ședință 
de acest fal Du» 
mitru Dumitru 
a pronvĂ ca 
primul pro- 
grttm al brigă
zii de agitație 
să fie întocmit 
de membrii 
secției; NtcoloB 
Ghițu a dat iu- 
gestia organi
zării unei seri 
literare cu te
ma „Pe tțrufntc- 

tar Cristache Me-

din ce în ca mai

• »• *•- 
lee «țcădJu oi Om r 
p-oșiera ie Bn*n* ■-< 
c speîit cee d«-« daca

• competiției 
ir.:ertM*.iaM>« da mo- 
t-reroe ..Cufa Prie‘.a- 
«!•? care a rnnît 
i glxert dm f R S S . 
IP Bulina V. RP 

Alerqitoril
»-ae comoartat 

T.-*afca*:i cacerisd 
T-.-isitt ia 3 ce»a 
4 «sate Buorimdte- 
?■_.□ Chr-Z - : !?5

M Kia-
w 15# ^mc' ii Gberw- 
qee !«■ (claia 330 
cmc) au adus victoriile 
echipei noastră. Proba 
de 125 cmc a revenit 
alergătorului aeriene 
lakorlcY. Cits am enrol 
pe echipa : 1. R P. Ro
nin! Ii 2. RP. Pomină

m 1 UTLS S. , 4, R P. 
Bulgaria.

• Ciclistul lugxxiav 
Frank Skcrl. conducă 
fn Tund R P. Batea 
na. depd etapa a 4-q, 
care a cuprins șl o 
prabl i“dfvkina]d con- 
ira-cror.cmeirulw' El 
aa:« urmai ac Wide* 
man (R D G t la 52". 
I Kofev fR P BJ la 
it". Lkina; (lagosla- 
v»al Ja TîB". A'encio 
Hristov IR P.B I Ia S'. 
Etapa a 4-a Skua 2a- 
pazo—âurgaj. Unpdtâf* 
fd !n dtoud frac/luni a 
fost clșligată de Wide
man. Alergătorul ger
man a oblinut cal mai 
bun timp In proba 
contra . eronometrului, 
parcurglnd 28-5 km 1n 
S4-32".

Muscalul - Clmfiuhmg 
Muscel na Începui 
turneul In S.D. Ger- 
ipanfl Inlllnind la 
Schewerin. echipa lo
cală Trakfor. Gazdele 
au oblinui victoria cu 
scorul de Î2—S.

• Jdl Ja .4rad ara 
lee jatllniiea. interna
țională de fotbal din
tre echipele de tine
ret ale R P. Rnmîne și 
R P. Polone. Oaspeții 
urmează iâ soseascf 
astăzi )« Capitală.

• lnir-un meci in- 
fernațional de fotbal 
desfășurat la Pheniqji, 
echipa R.P.D. Coreene 
a Învins cu jcorul de 
3—1 (1—0) echipa Bir- 
manie!.

(Agerpres)

STĂNESCU — bi- 
.--------- - ------- - —- secției racorduri

problemă in adunările noastre speciale: tn U2tna noasiră func- 
generale^ Tinerii au făcut^nu- " ' "----- -
meroase propuneri și rezulta
tele n-au întîrziat să se arate.
Am început să. organizăm „Joi 
ale tineretului" pe o temă a- 
nume, stabilind un program 
cit mai. atractiv. Una dintre- 
cele mai izbutite acțiuni de a- 
cest fel a fost aceea organizată 
pe tema „Partidul, părinte iu
bit al tineretului". Au fost in
vitați să vorbească inginerul 
Dumitru Lambrache, fost uce
nic In uzină, despre felul cum 
a fost sprijinit să devină ingi
ner; iar veteranul Marin To- 
pirceanu, care lucrează de 25 
de ani în uzină, despre condi
țiile de lucru și viață ale tine
rilor in trecut și acum. S-au 
recitat apoi versuri închinate 
partidului. La întilnire au par
ticipat peste 700 de tineri. Cred 
că este un amănunt grăitor.

Si celelalte acțiuni intraprin-

ționează peste 20 de biblioteci 
de secție. Unele desfășurau o 
activitate bogată, altele nu. 
Atunci, am inițiat Un concurs 
inter biblioteci cu obiective din
tre cele mai mobilizatoare ca 
antrena™* celui- mai mare- 
număr de tineri la lectura 
cărților politice, tehnice și be
letristice: amenajarea celei mai 
frumoase biblioteci și a celei 
mai frumoas* soli de lectură; 
aplicarea inițiativei tinerilor 
de la Uzinele „1 Mai" Ploiești, 
adică fiecare cititor să aducă

rit# patnei,'.
aieșu~. organizarea unei reuni
uni „In fața hărții turistice**.

Dtn cele relatate s-a putut 
constata că întotdeauna cînd 
acțiunile cultural-educative r£^- 
zulța din. dorințele firești ale 
tinerilor, se găsesc și formele 
cete mal adccvăfe de Organi
zare a lor și aățivmile, astfel 
întreprinse, își ating scopul. 
Sint însă cazuri cînd la uneia 
secții ale uzinei această expe
riență pozitivă n-a lost gene
ralizată. Deși, la majoritatea 
secțiilor s-a discutat și s-au 
luat măsuri pentru înființarea 
brigăzilor de agitație la nive- 
Inf mtrttor rrsprttur. >rr- 
Ha mecanică ușoară, de pildă, 
unde si celelalte acțiuni sînt 
organizate anevoie, transpune
rea în realitate a acestei pro
puneri a fost amînată. Corni-: 
tetulul U.T.M. îi revine așadar , 
sarcina nu numai de a orga
niza acțiuni model la anumite 
seefr*» ct 
tetele de 
cit mai 
fiecărei _ 
sească noi metode (ie a 
druma activitatea creatoare a 
tinerilor.

și să îndrume comi- 
secții sa folosească 
intens posibilitățile 
organizații, șă Qțț- 

in-

ION NI CITES CE

Viitorii electricieni rurali, 
la practică

Creșterea de la un an ia al- 
tul a numărului de sate elec
trificate a impus ca aarcină 
pentru întreprinderea regio
nală de electricitate Bacău să 
pregătească din timp electri
cieni rurali calificați,

in acest sens, tn luna mar
tie a.c. la j.R.E. Bacău, s-a 
deschis căi de-al 5-lea curs 
de calificare cu durata de un 
an de zile, pentru electricieni 
rurali.

Condițiile bune de studiu 
create celor 55 de cursanți au 
dat nosibilitatea însușirii te
meinice a cunoștințelor preda-

te. Etapa de pregătire teoreti
că a fost încheiată, toți cursan
ta obtinînd rezultate bune. De 
curînd, ei au fost repartizați 
la practică pentru o perioadă 
de 6 luni de 2ile. in sectoarele 
de activitate ale întreprinderii 
noastre de la Comănești, Pia
tra Neamț, Roman etc.

Pînă în prezent, au fost ca
lificați prin asemenea cursuri 
veste 150 de electricieni rurali. 
Ei lucrează acum în comunele 
Si satele electrificate din regi
unile Bacău și Suceava.

ION ARH1RE 
electrician

• Echipe

M/nd/u intervine spectaculos, dar ji eficace la un atac al studenților clujeni.

Foto : V. RANGA

Co din: Patria (bd. Magheru 
12—14), București (bd. 6 Mar
tie 6), 1 Mai (bd. 1 Mai 322), 
Grădina cinematografului 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Aventura: rulează la cinema
tografele Republica (bd. Ma
gheru 2), I. C. Frimu (bd. 6 
Martie 16), Gh. Doja (cal. Gri- 
vițej 8Q), Stadionul Giulești, 
Stadionul Dinamo. Ikarîe X B 1
— cinemascop: rulează la ci
nematografele Magheru (bd. 
Magheru 29), Tineretului (cal. 
Victoriei 46), Grădina Progre
sul (str. Ion Vidu 5), înfrățirea 
între popoare (bd. Bucureștii 
Noi). Babette pleacă Ia război
— cinemascop: rulează la cine
matografele Elena Pavel (bd. 
6 Martie 14), Giulești (calea 
Giulești 56), Libertății (str.
11 Iunie 75). E permis să calci » 
pe i&rbfl! Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), Grivița (calea Griviței 
lingă podul Basarab), Arta 
(cal. Călărași 153), Ștefan cel 
Mare (șos. Ștefan cel Mare colț 
cu str. Lizeanu). Marele drum: 
Central (bd. 6 Martie 2), Flo- 
reasca (str. I. S. Bach 2). Căpi
tanul Fracasse — cinemascop: 
Lumina (bd. 6 Martie 12). Culi
sele varieteuiui: rulează la ci
nematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7). Pro
gram special pentru copii — 
dimineața la cinematograful 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Doctor în filozofie: după-amia- 
ză la cinematograful 13 Sep
tembrie. Marea bătălie de pe 
Volga — jocuri periculoase — 
sport nr. 4/1S63: Timpuri noi 
(bd. 6 Martie 18), Oameni de 
afaceri: Cultural (Piața Ilie
Pintilie 2). Viață fără chitară: 
rulează la cinematograful Alex. 
Popov (cal. Griviței 137). Mis
terele Parisului — cinemascop: 
8 Martie (str. Buzești 9—11). 
Mongolii — cinemascop: rulea
ză la cinematograful Constan
tin David (șos. 
Tutunul: rulează 
graful V. Roaită 
57). Adorabile și

L Mai 143). Cain 
: rulează la cine- 
Alex. Sahia (cal.

Unireg (bd. 1 
al XVIII-lea: 
matograful
Văcărești 21). Escondida: Fla
căra (cal. Dudești 22), Aurel 
Vlaicu (șos. Cotroceni 9). Din
tele de aur: rulează la cinema
tograful T. Vladimireseu (cal. 
Dudești 97), Dracul și cele șece 
porunci — cinemascop, Mio
rița — dimineața (cal. Moșilor 
127). Nori albi —după-amiază: 
Miorița (cal. Moșilor 127). Cel 
mai mare spectacol: Munca 
(șos. Mihai Bravu 221). Doi din 
alte lumi: Popular (str. Mătă- 
sari 31). O perlă de mamă: 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Ulii-*

centru. E un fapt clar eă de 
la Îtîeeputul
chiar. Ștunța Chij parcă î$i 
caut* singur*
il gâsețte — atit acasă, rit și 
in deplasare. Unsprezeeelui 
clujean îi lipsește un coordo
nator. Adam, investit cu acea
stă sarcina, joacă nervos, gre
șelile ceechj|Mfirilor il supără 
și ca urmare, cînd prinde min
gea, se arunci înainte și șutea- 
ză puternic, dar mereu pe lin
gă poartă

Dr. Luca, antrenorul echi
pei, se pîînge că are la dispo
ziție un lot redus de jucători.

meciurile cupla- 
uui desfășurat 

d ummici pe Sta- 
dionui _Z3 Autuct" 
din București s-au 
marcat zece gotari. 
S-a jucat eu în

verșunare in rima, fiecare ju
cător, silindu-se. nu știm de 
ce, s* alGarse mai mult decit 
mingea (de la ua timp încoa
ce spațiul de acțiune al cercu
lui magic — interi, halfi — a- 
trage ca un magnet șl funda
șii și extremele).

In partida de deschidere, 
Progresul a învins Știința din 
Cluj cu 3—1. Bucureștenii, 
timp de treizeci de minute, în 
prims repriză, n-au expediat 
absolut nici o lovituri pe poar
ta apărată de Moguț. Golul 
marcat de Ivansuc (urmare a 
unui 1oc matur si închegat al 
studenților) a produs derută 
în rîndurile bucureștenllor. A- 
tacanții, speriați, au trecut toți 
pe linia halfilor și, ceea ce 
Știrbey se chinuia si constru
iască, dărîmau prin driblin
guri largi Mafteuță. Mateianu 
șl Oaidă In această repriză 
Mîndru, lîngă poarta căruia 
am stat, a răgușit împărtășind 
sfaturi apărării imediate.

In repriza a doua studenții 
egalați Înainte de pau2ă, s-au 
retras, neinspirat, în apărare 
Contraatacurile lor au fost 
rare, Ivansuc. Marcu și Adam 
părînd jurați sS nu-și mai 
paseze șl să nu treacS linia de

ii tceva deck să-i pună în po
ziția de șut pe plaieșteni. E- 
chipa lui Cană a acoperit în
treg terenul, cu pase scurte, 
la firul ierbii, trimise la in
tercepție. Superioritatea plo- 
ieștanilor s-a făcut simțită mai 
ales după pauză, cînd tribu
nele așteptau o revenire a ce

In partea a doua a jocului, 
Petrolul a tras necruțător la 
poartă, mareînd de trei ori 
prin lovituri expediate de la 
35 metri. Rapidul a prezentat, 
în schimb, o echipă ce se su
foca de la un minut la altul. 
La înaintare, Ion Ionescu, 
ruia nu i-a reușit nici

Diferența fabuloasă de scor 
se datorește, în mod limpede, 
și apărării feroviare. Funda
șul Dan, greoi și masiv, n-a 
cîștigat niciodată la Moldovea
nu, Motroc l-a lăsat în per
manență liber pe Dridea I, iar 
Greavu, în două rînduri, i-a 
servit ideal pe atacanții plo- 
ieșteni. Andrei, și pe urmă To
dor, cunoscuți prin plasament, 
de data aceasta au stat țepeni 
în mijlocul porții. Ne gîndim 
totuși că dacă fundașii de la 
Rapid s-ar fi întors cu fața 
spre propria poartă și ar fi 
șutat, scorul ar fi fost mai mic 
pentru că mingea foarte rar a 
trecut pe la el...

în aceste condiții, galeria 
giuleștenilor, cu arsenalul ei 
pitoresc de trompete și pîrîi- 
tori si-a deplasat repede sim
patia către echipa din Plo
iești. E un simptom ? Nu 
credem. Echipa ceferiștilor 
pierde suporterii ! Mult prea 
răsfățațli băieți de la Rapid 
poate nu știu că omul din tri
bună, într-o zi, se satură să-și 
tot vadă mereu speranțele de
zamăgite.

>SpliU 4* 
Mini A- 

inctpnt

In orițul 
pe eonii 
driitice. i 

dc a doua ediție 
a Olimpiadei femi- 

A nine de jab. Echi- 
O polo reprezentative 

a 15 țări ie întrec 
pentru cucerirea titlului de cam
pioana mondiali. La ediția pre
cedentă, victoria a revenit echi
pei U.R.S.S. care a terminat îuaa 
Ia egalitate de puncte cu echipa 
R P, Romîne.

Iu primul tur, desfășurat dn- 
m ini că teara, selecționata R. P- 
Ronune a întâlnit echipa Austriei. 
Deși au avut piesele negre, jucă
toarele uoaatre au obținut victo
rii: Nicolau ■ cîțtigat în 52 de 
mutări la Cattinger și Perevoznic 
în 34 de mutlri la Ketlerowalci. 
Scor final 2—0 pentru R.P. Ro- 
jnină, care în runda a doua în
tâlnește echipa Olandei. Alte re
zultate din prirunl tur: Belgia— 
R.P. Polonă 0—2; Scoția—Mo
naco 1—I; S.U.A.—R.F. Germana 

2—0; Olanda — R.P. Bulgaria 
1,5—0,5; Iugoslavia—-R.D. Ger
mană 1,5—0,5j U.R.S.S.— R. P. 
Ungară 1—0 (1); R.P. Mongolă a 

avui zi liheră.

<

că
lin

Consemnări pe marginea cuplajului 
bucureștean

șaisprezece, dintre care patru 
accidentați. în ce ne privește, 
credem că la mijloc e vorba și 
de altceva : echipa nu e pre
gătită sa joace nouăzeci de 
minute și adoptă o tactică de
ficitară : marchează Un gol ii 
apoi trase cu dinții să mențină 
acest infim avantaj.

Cel de-al doilea meci s-a ca
racterizat printr-o vijelie de 
goluri. Petrolul a realizat în 
fața Rapidului scorul etapei 
(0—0) într-un meci în care a- 
părarea ceferiștilor n-a făcut

feriștilar. Mijlocașii, și în spe
cial Marin Marcel, au trimis 
mingi excelente celor cinci 
atacanți și aceștia au expediat 
puternice lovituri la poarta a- 
părată de Andrei și apoi de 
Tador. Anton Munteanu, Dri- 
dea I ți Moldoveanu au încer
cat și au izbutit un-doiuri ex
celente (tinarul Moldoveanu, 
mai ales, cu un demaraj cel 
puțin egal cu al dinamovistu- 
lui Haidu, dar cu o pofta de 
șut mult mai sporită se impu
ne, credem, atenției selecțio
nerilor noștri).

dribling, a rupt jocul, NSstu- 
rescu a fugit mult șl a tras o 
singură dată mai periculos la 
poartă, Dumitriu II s-a învîr- 
tit în copci cu, dar mai mult 
fără balon, iar Krauss a șo
mat. Singurul atacant pericu
los s-a dovedit Georgescu. 
Bombele lui au scos în evi
dență forma excepțională a 
portarului Ionescu. în plus, 
Georgescu a creat pentru co
echipierii lui situații sigure de 
gol pe care Ion Ionescu, Ja- 
maischi și Dumitriu II n-au 
fost capabili să le fructifice. PANTJȘ neagu

i

Crîngașt 42). 
la cjnemato- 
(bd. 1 Mal 
mincinoase :

mul tren din Gun Hill: 23 Au
gust (bd. Dimitrov 118), G. 
Coșbuc (piața G. Coșbuc 1), 
grădina cinematografului T. 
Vladimireseu (cal. Dudești), 
Arenele Libertății (str. 11 Iu
nie). Fortăreață pe Rin — ci
nemascop : 16 Februarie (bd. 
30 Decembrie 89). Generalul 
rulează la cinematograful M. 
Eminescu (str. M. Eminescu 
127). Umbre albe cinemascop : 
rulează la cinematograful Ilie 
Pintilie (șos. Colentina 84).

Televiziune
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19,00 : Jurnalul televiziunii : 
19,10 : Emisiunea pentru cei 
mici ; 19,30 : Expoziția tineri
lor artiști plastici ; 19,50 : Emi
siune de știință ; 20,05 : Șah ; 
20,20 : Teatrul, artă realistă. 
In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.



I
ntroducerea unor 
metoda înaintate 
în laminarea țevi
lor a preocupat și 
preocupă perma
nent colectivul de 
muncă al uzinei 

noastre. Promovarea cu con
secventă a procedeelor mo
derne de lucru ne-a permis ca 
Si în acest an să înregistrăm 
succese de seamă. în această 
perioada au fost date peste 
plan, mai bine de 3 500 tone de 
țevi finite. De asemenea, pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 3,1 la sută, iar prețul de 
cost al produselor a fost re
dus cu 1 Ia sută. Numai în 7 
luni, colectivul uzinei a reali
zat o economie la prețul de 
cost în valoare de aproape 1.5 
milioane lei.

Acestor succese li se adaugă șl 
realizările dobîndite de colec
tivul nostru în privința redu
cerii consumului specific de 
metal. O sumară analiză a a- 
cestui indice arată că în ulti
mii 5 ani consumul de materie 
prima a scăzut cu 35 kg pe fie. 
care tonă de țeăvă produsă. In 
deeure d« numai 8 luni difi a~ 
cest an. prin buna folosire a 
materiei prime, s-a realizat o 
economie de 127 tone de oțel.

La mal buna folosire a me
talului, la creșterea coeficien
tului de utilizare al acestuia un 
loc important în măsurile pe 
care le-am stabilit îl ocupă 
pregătirea materiei prime pe 
■orturi ii. calități. Prima ope-

•

rație la care este supusă mate
ria primă în vederea laminării 
este încălzirea. Realizarea unei 
încălziri omogene a lingouri- 
lor constituie una din condi
țiile principale în obținerea 
unei cantităti sporite de țevi 
laminate din aceeași cantitate 
de metal. Datorită măsurilor 
luate — îmbunătățirea regimu
lui termic, automatizarea par

ținute în acest an, cînd atît 
procentul de rebuturi cit si cel 
de declasate a fost mal mic 
decît cel admis, dovedesc din 
plin eficacitatea acestui proce
deu.

Pentru buna desfășurare a 
acțiunii de folosire cît mal de
plină a metalului s-a organizat 
șl se organizează la toate 
punctele de lucru o largă con
sultare pentru a se cunoaște 
și evidenția rezervele interne 
Pe care le oferă fiecare fază 
de producție. La această acți
une participă eu deosebit inte
res. alături de ceilalți munci
tori, și tinerii laminoriști. Co
mitetul U.T.M., organizațiile 
de bază din secții se ocupă în
deaproape de această pro
blemă. urmărind felul cum ti
nerii folosesc metalul, cum îl

evidentă felul cum tinerii 
luptă pentru gospodărirea fie
cărui gram de metal.

Tinerilor laminoriști le este 
caracteristică dorința de a a* 
fia tot ce este nou, de a lucra 
după metodele cele mai avan
sate pentru a-șl îndeplini cu 
cinste aarcinile. Trebuie să 
mințim că unii dintre el aduc 
prețioase contribuții la desco
perirea unor procedee tehnice 
noi, eficiente. N-a trecut multă 
vreme de cînd Un colectiv con
dus de tlnărul Inginer Rai- 
mund Zeman a creat și pus în 
funcțiune ne fluxul tehnologic 
o mașină de amborat țagle la 
cald. Pînă nu de mult această 
operație, așa cum precizam la 
început se făcea la rece și cu 
mijloace mal puțin perfecțio
nate. De aceea unele țevi ie

tehnologii de fabricare a țevi
lor mici pentru instalații etc.

In acțiunea de folosire cît 
mal deplină a metalului pe 
care am desfășurat-o în uzină, 
un loc important îl ocupă res
pectarea strictă a parametrilor 
tehnologici. Pe această linie 
s-a luat inițiativa de a se efec
tua un control riguros al capu- 
lul-serie Ja fiecare sortiment 
introdus în laminor. Pentru a- 
ceasta a fost montat un aparat 
de înregistrare a temperaturii 
în timpul perforării ; cu aju
torul acestuia se determină a- 
Doi viteza optimă de avan* ■ 
domului perforator. De ase
menea. au fost întocmite dia
grame care cuprind limitele de 
temperatură la care se încăl
zesc țaglele în funcție de cali
tatea și compoziția oțelului. In

Reducerea consumului 
pe tona de laminate

țială a unor cuptoare, suprave
gherea atentă a aparatajului 
— am reușit să reducem în 
mod evident pierderile prin 
oxidate datorate depășirii li
mitelor de încălzire.

Un alt factor spre care 
ne-am îndreptat atenția l-a 
aoastituit reglarea eu precizia 
a lamlnoarelor. Am pus un ac
cent, .deosebit pș mecanizarea 
unor instalații,în prezent ar
borarea taglelor se face în flux 
tehnologic la cald. Se obține 
astfel o centrare mai perfectă 
a materialului, a® reduce aim- 
titor manopera, iar calitatea 
produsului finit este mult mai 
hună- De altfel realizările ob

gospodăresc. Printre cel mal 
buni muncitori în această pri
vință se numără de fiecare 
dată si un mare număr de ti
neri. In prezent sînt eviden
țiat! în întrecerea socialistă ti
neri ca Radu Stoian, Costică 
Leu, Mflrin Dinu, Stănică Io- 
nițfi. Eremia Vlad și alții. în 
adunările generale U-T.M. stat 
puse în discuție probleme care 
să lămurească tinerilor impor
tanta ce o pTezintă pentru spo
rirea cantității de laminate, 
folosirea rațională a materiei 
prime, gospodărirea cu grijă * 
acesteia. Posturile utemiste de 
control au organizat periodic 
raiduri prin care au icoe in

șeau excentric® de pe linia de 
laminare. Din această cauză 5i 
pierderile de metal er>u mai 
mari (creșterea procentului de 
rebuturi). Noul țrocedeu eli
mină astfel da defecte. îmbu
nătățind substanțial calitatea 
țevilor.

Comitetul V TH. organiza
țiile U-T-M- din secții s-au o- 
cupat de antrenarea tinerilor 
la introducerea m de
producte si a altor txocedre 
Înaintate de lucru enm ar fi : 
laminarea la tolerante nega
tive. stabilirea si utilizarea 
tehnologiei qb laminare eu a_ 
j uterul unor depuri cu răcire 
interioară. stabilkaa unei noi

felul acesta cuptorarii pot re
gla focul cuptoarelor In așa fel 
Incit încălzirea să ie facă uni
form în întreaga masă de me
tal Aceasta a adus, cum este 
si firesc, la realizarea unor 
produse de calitate superioară.

Paralel cu măsurile tehnice- 
organlzatorice. In uzină se des
fășoară o largă ar.’.une de îm
bogățire ■ CjrKwttațekir profe
sionale. Comite tul U.TJJ-, sub 
îndrumarea comitetului de 
partid, s-a preocupat și conti
guă să se preocupe de ridica
rea continui a nivelului da 
calificare a fiecărui tinăr. In 
cursul acestui an au funcțio
nat 22 cursuri de ridicare a

calificării, diferențiate pe me
serii, care au fost frecventate 
de 457 tineri. Mulțt tineri la- 
mtnatori. printre care Nicolae 
Radu. Constantin Ștefănescu, 
Bucur Giurcan și alții au că
pătat ia aceste cursuri cuno
ștințe valoroase, care-i ajută 
să lucreze cu mai multă preci
zie Si siguranță.

Toate acestea le-au dat po
sibilitate tinerilor muncitori 
din uzină să cunoască cele mai 
importante probleme pe care 
le ridică tehnica avansată în 
domeniul laminării. îmbogă
ți ndu-și continuu cunoștințele 
profesionale tinerii vor putea 
să-și însușeacă mai bine noile 
procedee ce se află în momen
tul de fată în studiu pentru a- 
Dlicare ca : automatizarea în
călziri! taglelor, instalarea 
unei nrese de calibrat țagle Ia 
linia de laminate etc.

Desigur, relieftnd unele din 
principalele căi care au dus 1» 
folosirea mai deplină a meta
lului. nu putem spune că re
zervele noastre au fost epui
zate. în fiecare loc de muncă, 
la fiecare faza de lucru există 
încă destule rezerve care, des
coperite CI valorificate, pot 
contribui la reducerea consu
mului de metal. la ohUnerea 
de cît mai multe ecanomil-

Coc ducerea tehnică, comite
tul U.T.M.. vor căuta să antre
neze și mal activ tineretul ală
turi de întregul colectiv la îm
bogățirea experienței dobân
dite. Mocrtnri astfel contribuția 
tinerilor la lupta pentru gos
podărirea fiecărui gram de 
metal.

ION SALJUAN 
îngtner-șef

ERNEST MOISE 
secretar al comitetului U.T.M. 
Uzina, de tuburi „Republica”- 
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Imagina a noului earlier muncitoresc 
al Gnlaiin/ui.: Țiglina.

Studenți ai Institutului
de irti teiirali <i cinematograf ici 

I. L. Caragiâle“ pe scenă
INFOHHATII

Nai mațini fi utilaje 
pentru industria 

forestieră
Industria constructoare de 

mașini din țara noastră a reali
zat de curind noi mașini și 
utilaje -pentru industria fores
tieră.

întreprinderea mecanică din 
Roman, de exemplu, a intro
dus în fabricație un fierăstrău 
circular dublu, tip Fod, cu 
diametrul de 500 mm, si o ma
șină de găurit multiplu pentru 
cepuri rotunde. Constructorii 
de mașini de la Uzinele „23 
August" din București au 
realizat, de asemenea două ti
puri de preșă hidraulică pen
tru încleiat placaje, cu 6 și 15 
etale.

Noile mașini sîrrt realizate 
la nivelul tehnicii înaintate, a- 
vînd un randament sporit. De 
asemenea, la construcția lor 
s-au folosit metode moderne 
de turnare, forjare și matri- 
țaje, care au asigurat noilor 
produse 0 greutate mai redusă.

(Agerpres)

!

Recent la ctebtd „33 Au- 
outt“ din Botoșani alți 170 d« 
ti aer: care au împlinit 14 ani. 
au rjrimit ia cadru, festin bu
letinele de identitate. Euenv- 
mentul a fost sărbăioresc, e- 
motionan*. alit pentru tineri 
oft fi pentru iftntttți — frun
taș fn producție. fiOtecfin<șxl, 
pdrînt».

C« ac«M 
Aurel Hrib, 
eamiîeîului 
te-a txjrbit 
hidatoririle 
fetiettet călduros. D« 
nea. locotinentui Araante Du
mitru. înainte de a le tnwiîaa 
buletinele, ie-a tx>rbit dexpre 
neeexttctea de a pdxtra m 
grijă acest document, precum 
li deimc comportarea civili
zată în societate. Despre viața 
tor grea din trecut, despre 
perspectivele și condițiile ce 
le au «tăzi tinerii au 
uorbit oărutți. mim ei teri co

prilej tmxrdștd 
prixa-secretor al 
orășenesc 
tinerilor despre 

tor de viitor, i-a 
ierni-

Luni dimineața, Ia sediul 
Sfatului popular al orașului 
Constanța, a avut loc solemni
tatea semnării protocolului de 
înfrățire dintre orașul finlan
dez Turku și orașul Constanța.

Protocolul, în care se arată 
că conducerile celor două orașe 
vor promova și susține inițiati
vele și masurile menite să ducă 
la dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor 
sportive și 
semnat de 
membru al 
racție al orașului Turku, con
ducătorul delegației finlandeze, 
și de Petre Nicolae, președin
tele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului 
Constanța.

*
în aceeași zi. la Constanța 

a fost deschisă o expoziție de 
grafică modernă finlandeză.

w

eultural-jtnnțiflce, 
economice, a fost 
Olavi Santalahti, 

Consiliului de di-

După-ftmlpzS, membrii dele
gației orașului finlandez Tur
ku au vizitat stațiunile din 
sudul litoralului romlnesc al 
Marii Negre.

¥

Seara, la cazinoul din Con
stanta. Petre Nicolae, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașu
lui Constanta, a oferit o masă 
»n cinstea oaspeților.

(Agerpres)

încercase. In stil 
regizorul german

Ceea ce 
brechtian, 
Kurț Hofman cu „Fantomele 
din Spessart" sau „Copiii mi
nune' (satiTă împotriva mili
tarismului prusac și a belicis- 
mului dement ii înfumurat — 
filme insă net superioara fra
gilei „Babette") își propune, la 
o altă tonalitate Si facturi ar
tistică — de vodevil cinemato
grafic — francezul Christian 
Jaque. Desigur, parodia sa cea 
mai subtila rămîne strălucito
rul „bun rămas" al romantis
mului de capă și spadă — 
Fanfan la Tulipe”. Dar „Ba

bette" se desparte, făcind haz, 
de un trecut mai recent și de 
aceea mai interesant (sub as
pect critic) pentru spectatorul 
contemporan.

Punctul de plecare în acea
stă nouă comedie e savuros. 
Războiul e văzui cu ochii unor 
pensionare ale unei case de to
lerantă în retragere din orășe
lul ocupat de nemți, și cu ochii 
unui client al ospiciilor scos 
da Hitler si învestit cu gradul 
de colonel al Gestapo-ului 
(„Papa Schultz") Cînd schimba 
însă unghiul (și o face deseori, 
oscilînd intre o replică de un 
umor rafinat $i un simplism nl 
situațiilor, deconcertant) regi
zorul pierde cursa, prin hand

cap. Handicap creat de inami
cul nr. 1 al vodevilului și — 
de multe ori — al calamburu
lui de tip galic: facilitatea, ne- 
precizarea țintei comice, culti
varea situației de dragul situa
ției. al încurcăturii cu orice 
preț (vezi filme care și-au ra
tat din aceste motive eficiența, 
ca „Frumoasa americană* „Ne- 
vAzut. necunoscut’, „Confi-

99

ln paesant, atndenții 
Iichtstulm 
(•atnJă 
grafiei 
fiato” 
praetiei 
pi diferite scena bncn- 

riatioA.
pnldl. pe mica 

a rtadioulni din 
„30 Decembrie” 

ailnio atndenti 
poBtra a-ți veri- 
ptfaibilitlțile lor 

artiatici faa repetiții 
ppntni o cît mai bonă 
pregătiră în vederea 
confruntării eu publi- 
eu| ap cetitor.

Ca orice teatru, atu- 
dianl are Stagiunea lui 
eare va începe la afîr- 
șital lunii octombrie. 
Pentru repertoriul vii
toarei atagiuni, atuden- 
|iî-M*ori pvegăteae pîe-

de artă 
ciaemita- 
L, C&ra- 
•on tisul 

producție

■o dte dramaturgi* ro- 
mînoMcă și iHivenilă 
ca. „Steaua firi nume* 
du Mibaij Sebastian, 
„Ce La tea de fuc~ do Mi
hail Davîdegln, ț,Ced 
din urmă” do Maxim 
Gorki |i ^Pescărușul* 

de Cehor.
în același timp, atu- 

denții participă la pre- 
■cutarea 
spectacole 
studioului.
au vizionat
lizat împreună Inter
pretările actorilor pro
fesioniști din piesele 
„Nofr" ți „Peer Gynt” 
do H. Ihsen, „Neves
tele vesela din Wind- 
aar" de XV. Shakespeare 

ți aițe piese din actu
ala stagiupe a teatre
lor bucureștenp.

diferitelor 
ți fn af>T« 
De pildă, 
ți m ma

Luni seara a plecat spre Bu- 
danesta o delegație a Uniunii 
Scriitorilor dip R. P. Romînă, 
care va avea un schimb de pă
reri cu scriitori din R. p. Un
gară asupra unor probleme 
actuale ale literaturii celor 
două țari.

Din delegație fee parte •«!- 
îtorii Aurel Baranga, Mihu 
Dragomir, Georgeta Horodin- 
că. Ion Ianosai. Pop Simion și 
Nicolae Tic.

să
Cu ocazia sărbătoririi cente

narului nașterii profesorului 
dr. Gheorghe Marinescu, fon
dator al școlii romîne de neu
rologie, promotorul endocrino
logiei experimentale, creatorul 
teoriei trofismulul reflex, Edi
tura Academiei R. P. Romîne 
a tipărit în limba franceză 
primul volum din operele ma
relui savat (Oeuvres choisies, 
voi. I).

Luni seora, atașatul militar, 
naval si al aerului al R. P. 
Bulsana în R. P. Romînă, co
lonelul Todor Todorcv, a ofe
rit un cocteil cq prilejul Zilei 
armatei populare bulgare și a 
celei de-a 40-a aniversări a 
Insurecției din septembrie 
1923.

Au participat general de ar-

ma iâ Le on tin Sălăjan, mini
strul forțelor annate ale R. P. 
Romine, adjuncții ministrului 
forțelor armate, generali și ofi
țeri superiori, funcționari su
periori din Ministerul Afaceri, 
lor externe, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R P. Romînă, atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR
ANUNJÂ CÂ:

In anul țcolar 1963—1964 absolvenții ,colilor roedn 
tură generali (cu sau fără examen de maturitate) 
pregăti la următoarele școli:

Centrul școlar de construcții București, sos. 
Brava, nr. 428 — leleion 21.76.99 :

de cai
se pot

Mihal

(Agerprea).

w
în Capitală s-a deschis luni 

dimineață o expoziție a între
prinderii ungare de comerț ex-

LectivUrf, tatritațt ta acea
stă adunare — printre °a^« 
Si Bfritoa Mihai, președintele 
G.A.C Roman, Erou dl muncii 
«oria late.

GHEOBGHE BOTOȘANEAND 
secretar al

Comitetuiul orlșmeae U.T.M. 
Botoșani

într-una din zilele trecute, 
tînărul lăcătuș Ion Slăvilă de 
la sectorul VI-preparat al U- 
zinelor ,, Semănătoarea" din 
Capitală a întîrziat de la lu
cru. El se aștepta, desigur, la 
obișnuita mustrare a maistru
lui. la priviri dezaprobatoare 
ale tovarășilor de muncă și se 
liniștea cu gindul că „va trece 
și asta', a intrat în atelier, 
si-a schimbat hainele și s-a 
prezentat maistrului. Spre sur-

EXPOZIȚIE A TINERILOR

FOTOGRAFI AMATORI
Do curînd, ta aala 

Caaei de eaharl ăia 
Cinpnlaiig Unicei a-a 
deachtt expaiiția fo
tografilor amatori. 
Participă 14 fotografi 
cu poate 150 de lu- 
triri care au auiprini 
pS pelicnli imagini 
inipirafe din manca 
ți viața cultura l-a rtia- 
tici a cimpoi unge oi
lor. Aatfol, tfnârul 
N. Mitrei (responsa
bilul cercului) ■ pre
zentat aipecte aemai- 
fîsatrre diu viața 
nouă („Peiaij nou p«

dealnri vechi”. ..La 
prifit", „FhricrMd !■ 
concura”); Plopcanu 
Gabriel ao desvjiuia 
locuri aaiaunate din 
preajma arațalui în
titulate : ^Spr« Valea 
Dîmboviței”. -Pers
pectivă nonă”. iar 
Gbeorgin Dan a eapaa 
fotografia rBuann»- 
■u pe eatradă”. Mo
mente din timpii pro- 
eeaului muncii ni le 
redă Bogarău Ian 
prin fotografii ,J.i 
guri cuptorului”, iar 
tlnărul Weber Ion na

nferi Momente coti
diene. ^Peiijj miner*", 
..CoDftrncții noi” etc. 
la prezent colectivul 
cereulai de fotografi 
amatori de pe lÎDgă 
caia de callară din 
localitate developează 
două filme donmen- 
tare intitulate : wPe 
plaiurile muecedene”. 
Expeaiția a fo«t vuî- 
tală de Mii de lical- 
■ici, preenm |i de 
namerofi exconii- 
niști.

ION MALANCU 
cot ea p. toluiiltT

prinderea lui, acesta l-a în- 
tîmpinat liniștit, ba chiar ve- 
sel.

— Ai venit ? Ei bravo, treci 
la lucru 1

Nici ceilalți nu-l iscodeau cu 
privirile.

— Ce o fi cu meșterul ? E-n 
toane bune azi — și-a zra *1.

Si s-a Îndreptat spre mași
nă. Ceilalți muncitori își ve. 
deau de treburile lor. Privirile 
i-au fost însă repede atrase de 
un... manechin, pe piept îi 
stătea scris : „Lucrez în locul 
lui Slăvilă care absentează ne
mo tî vat".

A rămas pentru cîteva mi
nute locului, neștijnd ce să 
facă. întregul colectiv a Iz
bucnit în rîs. Se pare că a rîs 
si Slăvilă. dar numai el știe In 
ce fel a ris- Cineva a strigat:

— Măi Slăvilă, de-acum 
poți întîrzia fără grijă, are 
cine sâ te înlocuiască !

De la apariția în atelier a 
..înlocuitorului* au trecut nu
mai 10 zile. El l-a înlocuit însă 
numai ne Slăvilă și numai în 
prima zi De atunci nimeni 
n-a mal vrut să-1 dea de lu
cru. Se nare că cei car® erau 
obițnuiti «ă tntirzie s-au hotă- 
rit că renunțe la asemenea... 
înlocuitor. Si este bine.

CORNELIU MORMAN 
tehnician

cea mai inocentă pasageră — 
Babette — ajunsă în slujba 
sobrei alianțe anglo-țranceze. 
Alianță ironizată și ea, cu ma
lițiozitate cam exagerată, prin 
persoana ofițerului englez 
(reușit portret al profesorului 
de Ia Oxford atras mai mult 
de invenții mărunte, devenite 
mai utile, decît de savantele 
speculații psihologiste), și a

celor doi locotenenți—păpuși, 
figuranți francezi ta Cartierul 
forțelor unite aflat în Anglia.

Tonul persiflării e totim. 
spiritual, familiar, dar păcat 
că cineaștii Sși risipesc aici 
verva si nu le mat rămîne 
pentru partea a doua: statul 
major german, decît un singur 
„atu" puternic — portretul 
lui Papa Schultz. Caricatura

BABETTE PLEACĂ LA BĂZBOI*
dentul doamnelor"). ,lBabette“ 
pășește cu dreptul în acest 
război cinematografic decla
rat războiului. Ținta sa ar fi 
nobilă dacă nu s-ar abate prea 
det din drum. O colorată, 
„arcă a lui NoeM (vaporașul 
caraghios încărcat cu pensio
narele casei de distracții, „pa
triote* ce nu vor să r&mînă 
sub „ctsma prusacă") plutește 
pe Canalul Mînecii, însoțită de 
o fanfară intonînd cu gravitate 
de alămuri un marș eroic e- 
xaltat. Miniaturala arcă e in
terceptată tn drum ri rechizi
ționată pentru interesele fal
nicei flote engleze, și iat-o pe

nebunului-cretin qe vede peste 
tot dușmanii „iubitului fuhrer" 
care l-a pus să facă ordine in 
Europa, e admirabilă și poate 
trece drept una din cele mai 
acide gravuri cinematografice 
consemnînd demența pro
stia, infatuarea războinică.

Christian Jaque folosește a- 
ici modele clasice, o tradiție 
bogată înscrisă între Artsto- 
fan și Jaroslav Hașek (saltul 
in istoria literaturii antirăzboi
nice g cum amețitor, dar viru
lența rămîne aceeași, adăugîn- 
du-aa. bineînțeles, comediei 
contemporane nota specifică 
umorului galic), Pentru perso-

najul central, candida — din 
punct de vedtre spiritual — 
Bdbetta. inspirația a fost mai 
madeslă. Rolul — ușurel — < 
irud fructificat cu inteligență 
de o actriță de talent — Bri- 
gitte Bardot (a cărei vogă a 
fost creată, din nefericire pen
tru ea. de presa de senzație, 
pe însușiri mai mult fizice de
cît intelectuale). Spre final 
chiar, cînd începe sa poarte o 
idee, o concluzie inteligentă, 
(el, omul simplu, anonimul care 
a dus de fapt războiul, n-a 
sporit decît gloria „aliaților*1 
de profesie, alegindu-se cu 
un „mulțumesc” lejer, da cir
cumstanță) personajul creat 
de Brigitie Bardot (mai mult 
decît de Christian Jaque) de
vine chiar foarte simpatic pu
blicului. Impărțindu-și însă 
cam exagerat — uneori aproa
pe egal — sarcasmul intra cele 
două fronturi (englez și ger
man), privind cu o detașare 
care alunecă spre obiectivism 
— regizorul francez realizează 
o satiră inegală (din punct de 
vedere artistic) si cam ab
stractă, generală, împotriva 
războiului.

— Tehnicieni cu durata de școlarizare de 3 ani în specia
litatea :

— Tehnician electromecanic mașini și utilaje
— Tehnician construcții civile și industriale
— Tehnician constructor instalații tehnico-sanitare
— Tehnician Instalații electrice
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură generală 

cu și fără examen de maturitate în vîrstă de 17—25 ani din 
orașul București și regiunile București, Bacău, Brașov, Galați, 
Ploiești, Oltenia, Banat, Hunedoara, Cluj, Iași, Dobrogea, 
Mureș — Autonomă Maghiară.

— Muncitori calificați cu durata de școlarizare de 3 tai 
în specialitatea :

— Electrician pentru întreținerea agregatelor mecanizate 
șl automatizate.

Nu se dan examene de admitere.

Centrul școlar de construcții Sibiu, str. Pedago
gilor nr. 5 — telefon 3974

— Tehnician pentru construcții civile și industriale CU 
durata de școlarizare de 3 ani.

Centrul școlar de materiale de construcții Turda, 
str. Aurel Vlalcu nr. 1, telefon 45 s

*— Tehnician tehnolog pentru industria materialelor da 
construcții, cu durata de școlarizare de 3 ani,

Înscrierile se fac pînă la 24 septembrie a.o, pe baza ur
mătoarelor acte :

-— Certificat de naștere
— Diploma de maturitate sau certificat de absolvire ta 

original
— Certificat medical
— 2 fotografi!
Examenele de admitere pentru tehnicienii de la școlile din 

București și Sibiu se vor ține între 25—30 septembrie a.c« șl 
vor consta din :

— Matematică (scris șl oral)
— Fizică (oral)
Examenele de admitere pentru tehnicienii din Turda U 

ver ține în aceeași perioadă și vor consta din :
— Chimie (scris și oral)
— Matematică (oral)
— Fizică (oral)
Elevii pot primi bursă
Informații suplimentare la secretariatele școlilor,

STATIUNEATtir.ATERICA
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Plecarea unei delegații a Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine in R. P. Polonă

Luni la amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd la Varșovia, o 
delegație a Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romine, care, la 
invitația Seimului R.P. Polone, 
va face o vizită în Polonia.

Din delegație fac parte de
putății : Anton Moiseacu, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, conducătorul dele- 
gafiei, acad. Geo Bogza, prețe- 
dintele Comisiei de politică 
externă a M.A.N., Maxim Ber- 
ghianu, Emil Bobu, membru în 
Comisia juridică a M.A.N., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular re
gional Suceava: artistul po
porului Costache Antoniu, rec
torul Institutului de artă tea
trală și cinematografică .,1. L. 
Caragiale**, ing. Maria Mano- 
leiscu, membru al Comieiei 
pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale a M.A.N., se
cretar al Consiliului Național 
al Femeilor din R.P. Romînă, 
Eroul Muncii Socialiste Dumi
tru Tu dose, președintele G.A.C, 
— Stoicâneșli, regiunea Argeț.

La plecare, pe aeroportul 
Hăneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Ștefan Voitec. președintele Ma
rii Adunări Naționale. Grigore 
Geamă nu, secretarul Consiliu
lui de Stat. Gheorghe Pele. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de deputați ai Marii 
Adunări Naționale și funcțio
nari superiori ai M.A.N.

Au fost de față W ies law So- 
bierajski, ambasadorul R. P. 
Polone în R P. Romînă. și 
membri ai ambasadei.

Luni dimineața. Wieslaw So- 
bierajaki. ambasadorul R. P. 
PolonP în R P. Rominâ, a or
ganizat o întilnire prietenească 
în cinstea delegației Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Ro
mine. care va face o vizită în 
R.P. Polonă.

Au participat tovarășii Ște
fan Voitec. Anton Moiaearu. 
Gheorghe Pele, membrii dele
gației Marii Adunări Naționa
le, funcționari superiori a: 
Marii Adunări Naționale și ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne

Tn seara zilei de 23 septem
brie. delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine a 
sosit Ia Varșovia. Pe aeropor
tul Okecie. delegația a fost în- 
tîmpinată de Ian Karol Wen- 
de. vicemareșal ai Seimului 
R P Polone. Stanislaw Sîcrse- 
szewski. șeful cancelariei Sei
mului. Ioaef Macikowski, pre
ședintele Comisiei pentru sil
vicultură și industria lemnu
lui a Seimului, deputați

în numele Seimului R P 
Polone, delegația a fost salu
tată de Ian Karol Wende. A 
răspuns Anton Moisescu.

• (Agerpres)
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Pavilionul
R. P. Romine

la Tirgul 
alimentar

de la Koln
F.

Discuțiile din Senatul S.U.A. cu privire
la ratificarea tratatului de ia Moscova

VASHINGTON 23 (Agerpres). 
— La 23 septembrie. Senatul 
S.U.A. a respins (cu 77 de voturi 
contra 17) nn amendament pro- 
pni de senatorul Barrv Goldwa
ter (repnhlican din statul Arizo
na) la proiectul de rezoluție pri
vind ratificarea de către Senat a 
Tratatului ru privire la interzi
cerea parțiala a experiențelor 
nneleare. Amendamentul condi
ționa intrarea în vigoare a tra
tatului de adoptarea unor măsuri 
ostile Cubei.

Discuțiile din Senatul S.U.A. în 
legătură cu ratificarea rezoluției 
menționale începute la 9 septem
brie an intTat in stadiul final. 
In afara de amendamentul propus 
de Goldwater, au mai fost supu
se dezbaterilor cinci amenda
mente la proiectul de rezoluție. 
Referindu-ie la soarta acestor ■- 
mendamente. agenția United 
Preu International menționează 
că -infrîngerea reierTclor for
mulate de Goldwater asiguri ți 
respingerea celorlalte rezerve 
aflate incă în suspensie".

La 24 icptembrie ora 10,30, ora 
locala (16,30 ora Bucureștiului) 
în Senatul american urmează bă 
aibă loc votul final în legătură 
tn rezoluția aflata în discuție. 
Agențiile de preaă menționează 
că pentru aprobarea rezoluției 
rate necetară o majoritate de 
dană treimi din numărul total al 
lenatorilor. Referîndu-ae la fap
tul că majoritatea covîrșitoare a 
lenatorilor a~a pronunțat în 
favoarea ratificării, agenția Asso
ciated Preia arată că „81 de ic- 
natori aînt hotărîți sau înclinați 
■ă voteze pentru ratificare, 16 ae 
apun, iar trei nu și-au precizat 
încă pozițiile**.

WASHINGTON — La 23 
septembrie, ambasadorul Re
publicii Malgașe a semnat la 
Washington Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul 
cosmic Șt sub apă.

Învățămîntul 
și tehnic la
(Urmare din pag. 1)

zeze opinia colectivului pentru 
a dovedi exigență față de acei 
care-și neglijează studiul, mai 
ales în primele zile de șccalâ. 
O mare atenție să se acorde 
îndeosebi elevilor care au intrai 
în primul an de școală și care 
nu cunosc încă specificul mun
cii la școala profesională sau 
tehnică. Aceștia, ca de altfel 
toți elevii, sa fie ajutați și în
drumați sa acorde timpul ne
cesar studiului, să-și formeze 
deprinderi de muncă indivi
duală, sa dovedească disciplină 
în timpul orelor de meditație.

Firește, cultura tehnică tre
buie sa se îmbine cu practica 
In procesul de învățământ la 
școala profesională și tehnică. 
activitatea nractică are un rol 
însemnat. Din an în an. pre
ocuparea pen tivi mai buna or
ganizare a practicii elevilor 
sporește. Efite foarte important 
ca elevii să dovedească multă 
disciplină la practică, să fie re
ceptivi la ceea ce li se explică, 
să confrunte in permanență 
cunoștințele teoretice cu prac
tica. în ateliere, elevii sc fa
miliarizează cu primele ele
mente ale meseriei pe care au 
îmbrățișat-o; și este foarte im
portant ca aceste prime cle
mente, care stau la baza 
șirii meseriei, să fie trainic în
sușite. în ateliere elevi] lu
crează sub îndrumarea mai
ștrilor față de care ei trebuie 
să dovedească respect și o se
rioasă disciplină. Maistrul 
poate găsi în organizația 
U.T.M. un ajutor de nădejde 
în asigurarea disciplinei, a 
participării efective a elevilor 
Ia muncă. Elevii care fac prac
tica în unitățile productive au 
de acum avantajul de a fi alâ-

profesional 
început de an 

turi de muncitor.; cei mai 
buni, de a participa efectiv la 
procesul de producție, de a-și 
însuși tainele meseriei. Li se 
cere să fie foarte disciplinați, 
să asculte cu atenție stătu* 
muncitorilor, să dovedească 
interes și pasiune pentru cu
noașterea tehnicii, să ceară în
drumări în permanență pen
tru însușirea multilaterala a 
meseriei. Organizația U.T.M. 
poate ajuta ca procesul desfă
șurării instruirii, practicii să 
fie eficient contribuind în a- 
celasi timD Ia dezvoltarea dra
gostei elevilor fată de meserie 
Totodată. în colaborare cu or
ganizațiile l'TM din intre- 
Drinderile în care se desfă
șoară ora etica, elevi: să fie an
trenați să Darticine la întreaga 
viată □ acestora.

De nrexătire* DOCtică a ele
vilor răspunde in primul rind 
școala. Dar nu trebuie uitat 
faptul că ucenicii si elevii d? 
astăzi se Dregi lese să devină 
muncitorii și tehnicienii de 
mîine ai uzinelor unde acum 
se desfășoară practica. între
prinderile sînt interesate să 
primească muncitori și tehni
cieni bine pregătiți. Iată de ce 
este necesar ca uzinele să par. 
ticine. alături de școală, in 
mod susținut, la buna pregă
tire a viitorilor lor muncitori, 
să colaboreze cu școala.

Tî nărui, care se pregătește să 
lucreze în producție, in peri
oada școlii trebuie să dobân
dească cunoștințe trainice, să 
obțină numai rezultate bune 
și foarte bune în pregătirea 
teoretică și practică. Acestea 
sînt cerințe de care trebuie să 
țină seama fiecare tînăr caro 
a pășit pe poarta școlii profe
sionale sau tehnice.

In siloz — cantități 
cit mai mari de coceni

(Urmare din vag. I)

alături de cel mai bun siloz. 
Așa au socotit și colectiviștii 
din Clondiru. Pînă acum ei au 
băgat în gropi peste 1 400 de 
tone de siloz. Din această can
titate 1 000 de tone reprezintă 
porumbul-siloz, restul fiind 
coceni de la porumbul pentru 
boabe. De cîteva zile o echipă 
in care sînt mulți tineri lu
crează în două schimburi la 
două tocători. Cum pe atela
jele care .cară cocenii lucrează, 
de asemenea, numai tineri, 
organizația U.T.M. a cerut or
ganizației de partid și consi
liului de conducere să încre
dințeze tinerilor aceasta lu
crare. Tovarășul Octavian Că
lin. activist al Comitetului ra
ional de partid Mizil. spunea 
că experiența tinerilor de la 
G.A.C. Clondiru în această pri
vință ar fi bine să fie larg 
popularizată. De altfel, dînsul 
adăuga că și în gospodăriile 
colective Glodeanu-Sărat. Mi- 
hăilești, Movila Banului și al
tele tinerii participă cu însu
flețire la acțiunea de însilo- 
zare a cocenilor. Un exemplu 
este edificator în acest sens. La 
G.A.C. Glodeanu-Sărat se află 
în gropi peste 1 100 de tone de 
siloz. Din acestea 684 de tone 
sînt cu porumb-siloz, aproape 
200 de tone provin din alte 
resurse : ierburi, colete de sfe
clă. frunze de floarea-soarelui, 
pleavă, iar restul, din coceni. 
A Viind aproape 2 000 de hectare 
cu porumb pentru boabe, se 
înțelege că gospodăria va a- 
vea și însemnate cantități de 
coceni. Daca vor fi adminis
trați în hrana animalelor așa 
cum sînt. se va pierde din ei 
aproape jumătate. Tocați și sa
ramurați. în amestec cu dife
rite alte nutrețuri suculente, 
cocenii pot fi consumați de a- 
nimale aproape în întregime. 
De aici și grija colectiviștilor 
de a-i valorifica gospodărește. 
Așa că, imediat ce sînt ridicați 
de pe cîmp, cocenii sînt aduși 
la gropile de siloz. Aici tocă- 
torile ii fac mărunți ameste- 
cîndu-î uniform cu paie de 
grîu. melasă, colete de sfeclă 
și resturi de la grădina de le
gume. Fiecare strat de 30 de 
centimetri se tasează bine. 
Lucrarea se continuă pînă cînd 
gospodăria își va crea pentru 
primăvara viitoare o rezervă

va intra partial în funcțiune încă în cursul acestui an.

Foto : TASS Moscova

azotoase din Grodensk lucrează intr-un ritm susfinut. Uzina

U.R.S.S.: Constructorii de pe șantierul uzinei de îngrășăminte

DE PESTE HO TARE

I
I
I
I
I
I
I
I
I Lucrările Adunării
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
\ șefilor de delegații

a O.N.U
Generale După intîlnirea 

de la Rambouillet
5

NEW YORK 23 (A*erpr«î 
— Lun: au eontiruat in Adu
narea Generală a O-N.U. dez
baterile aeneraie Primul a 
luat cuvinrul primul ministru 

ministrul afacerilor externe 
al Libiei. Mohieddin Felini, 
rare a salutat încheierea Tra
tatului de u Moscova privitor 
la Încetarea experiențelor nu- 
zleare jn cele trei medii. E a 
cerut marilor pateri să-$i con
tinue eforturile in vederea ’ăr- 
2irii acestui Drim acord. In 
continuarea cuvin tării sale. 
Dremierul libian «*a referit la 
>«uata din Orientai Mijlociu, 
orecum si la lupta de eliberare 
a Doooarelor Omanului și An- 
czic-. w a condamnat politica 

discriminare rasială a re
gimului Verxroerd ară tind că 
ea constituie o crimă împotri
va nmanității.

Primul ministru al Libiei a 
subliniat necesitatea unor mă- 
«tri mai energice în vederea

lichidăm deDcnder.ței coloni- 
a.e a Docoareior care nu $i-au 
dobîndz't iacă independenta 
națională- El a ceruL printre 
aiteie. excluderea din O-N.U. a 
Republicii Sud-Africane, in- 
irucit aceasta persistă in pro
movarea politicii criminale de 
apartheid.

Apoi a luat cuvin tul mini
strul afacerilor externe al 
R S- Cehoslovace, Vaclav Da
vid. Acesta a subliniat. în pri
mul rind necesitatea rezolvării 
neintîrziate a problemei dezar
mării. oe care a calificat-o 
drept ..cea mai importantă sar
cină care urmează să fie rezol
vată”. Vorbitorul a salutat 
propunerea sovietică privind 
convocarea la cel mai înalt ni
vel a conferinței celor 18 state 
membre ale comitetului pen
tru dezarmare. In discursul 
său. ministrul de externe al 
R- S- Cehoslovace, a subliniat 
că pentru a progresa pe calea

Dejun oferit de 4.4. Gromiko in cinstea

sie țărilor socialiste

de cei puțin 500 de tone de 
siloz.

Această resursă de siloz — 
cocenii — nu este însă Ia fel 
de bine folosită în toate gos
podăriile colective. Colectiviș
tii din Glodeanu-Siliștea. de 
exemplu, au multe tone de si
loz : peste 1 800. Față dc nece
sar ar fi aproape suficient. 
Dar poți să te bizui numai pe 
atît ? Firește că nu poți cu
noaște cit se ' va prelungi 
iarna. O rezervă de siloz este, 
deci, absolut necesară. Cocenii 
de porumb de pe mai bine de 
500 de hectare — iată o sursă 
ieftină care poate fi valorifi
cată — așa cum am văzut — 
cu bune rezultate. Deci, pe 
măsură ce se string cocenii de 
pe cîmp — e bine ca aceștia 
să fie însilozați. Nici la Șa- 
rînga, Conduratu, Cîrligu-Mare 
și în alte gospodării din raion 
nu se dă atenția cuvenită în- 
silozării cocenilor, cu toate că 
se simte nevoia creării unor 
rezerve de nutrețuri bune pînă 
la recolta anului viitor și chiar 
peste această dată. Dintr-o si
tuație de la consiliul agricol 
raional Mizil. rezultă că gos
podăriile colective au planifi
cat să realizeze 68 000 de tone 
de siloz. Pînă acum s-au însi- 
lozat aproximativ 40 000 de 
tone, din care 35 000 tone pro
vin din porumbul cultivat cu 
această destinație. Rezultă de 
aici un deficit de siloz destul 
de însemnat. Ori se știe că pe 
măsură ce toamna înaintează, 
resursele de furaje se reduc. 
De aici, necesitatea ca însilo- 
zării cocenilor să i se acorde 
o atenție mult mai mare.

In această privință organi
zațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. au datoria să mobili
zeze un număr cit mai mare 
de tineri, care să contribuie 
din plin la urgentarea aceste 
acțiuni de important interes 
economic. Generalizarea expe
rienței bune despre care am 
amintit, u preocupe mai mu?, 
în aceste zile Comitetul raional 
U.T.M. Mizil. Se știe că în ra
ion organizațiile U.T.M. de Ia 
sate au răspuns cu cinste la 
multe acțiuni frumoase. Și a- 
cum, la asigurarea unei baze 
furajere bogate prin valorifi
carea cocenilor, tinerii pot a- 
duce o importantă contribu
ție.

NEW YORK 23 (Agerpres).
— La 22 septembrie. A. A. 
Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S^„ a oferit, în 
vila reprezentanței U.R.S.S. 
la O.N.U.. un prînz în cin
stea $elilor de delegații ale la
rilor socialiste la cea de-a 18-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

La prînz au participat : Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria, Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace, M. 
Dughersuren, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Mongole. 
Cornetiu Mânescu, ministrul a- 
facerilor externe a) R.P. Ro
mine, Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Un
gare, Jozef Winiewicz. adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al R.P. Polone, C. Lechuga re
prezentantul permanent a! Cu
bei la O.N.U., L. F. Palamar 
ciuk, ministrul afacerilor ex
terne al R.S.S. Ucrainene, K. V. 
Kiseliov, ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Bieloruse, 
precum și membri ai delegații- 
lor.

In timpul prinzuhii, care s-a
»»»»««« »»»»»»»»*«** «««»»»oo»t«»««»»»onooo«ooooooooooooB»oo»»oo»«a«»c»ag99««ttt»t»tatt«?»țg»<>ooooo°<ia,i.

desfășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, a avut loc 
un schimb de păreri în proble
mele legate de activitatea ac
tualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

destinderii încordării interna
ționale trebuie adoptate mă
suri concrete cum ar fi : în
cheierea unui pact de neagre
siune între țările mem
bre ale N.A.T.O. și țările 
participante la organizația 
Tratatului de la Varșovia, 
reducerea bugetelor militare, 
adoptarea unor măsuri pentru 
prevenirea atacurilor prin sur
prindere si pentru a împiedica 
răsDîndirea armelor nucleare, 
crearea unor zone denucleari- 
zate.

In continuarea dezbaterilor, 
a luat cuvîntul ministrul afa
cerilor externe al Iranului, 
Abbas Aram. El a subliniat 
că aniversarea a 20 de ani de 
la constituirea O.N.U., care va 
avea loc peste doi ani, ar trebui 
bui să constituie o dată impor
tantă în istoria umanității, să 
marcheze începutul unei ere, 
care să fie mai mult decît era 
coexistentei, care să fie o eră a 
adevăratei colaborări interna
ționale și a nrieteniei trainice.
Referindu-se la relațiile reci

proce dintre Iran și țările ve
cine. Abbas Aram a spus că 
în ultimii ani între Uniunea 
Sovietică si Iran s-au cimentat 
relații de prietenie bazate pe 
egalitate în drepturi și respect 
reciproc, si că aceste relații nu 
sînt numai avantajoase pentru 
cele doua țări dar contribuie 
și la stabilitatea relațiilor in
ternaționale în general.

PARIS. — Nici un comunicat 
oficial nu a consemnat, sfirșitul 
întrevederilor de la Rambouillet, 
dintre președintele Republicii 
Franceze, generalul de Gaulle și 
cancelarul Republicii Federale 
Germane, Adenauer. O simplă de
clarație oficială sublinia „perfec
ta identitate de vederi" dintre 
cei doi participants la discuții și 
un angajament că aceștia „se vor 
intîlni din timp în timp" chiar 
și după retragerea lui Adenauer- 
Aceasta este tot ceea ce au con
simțit cei doi interlocutori să se 
spună despre convorbirile pe 
care le-au avut timp de două 
zile.

Din această laconică declarație 
se desprinde totuși faptul că nu 
este vorba de o simplă vizită de 
rămas bun, înainte ca Adenauer 
să părăsească postul de cancelar. 
Ziarul vest-german „Frankfurter 
Allgemeine" dezvăluie obiectivul 
esențial al întâlnirii de la Ram
bouillet. „Conversațiile de la Pa
ris — scrie ziarul — nu au fost 
consacrate cuvintelor de rămas 
bun, ci continuării unei politici”. 
„Deși nu a filtrat nimic din a- 
ceste întrevederi, arată la rindui 
său ziarul francez „Liberation", 
cei doi vechi prieteni nu au putut 
decît să-și reafirma scepticismul 
și chiar ostilitatea lor față de 
orice măsură menită să favorize
ze programul destinderii". Această 
politică — subliniază și ziarul 
„L’HumaniteP — „este aceea pe 
care ministrul de externe de la 
Bonn, Schroder, caută să o pună 
în aplicare în timpul tratativelor 
pe care le duce cu reprezentanții

• guvernului S.U.A".
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ALGER 23 (Agerpres). — Co
respondență specială : Luni dimi
neața, motonava „Lîtva", pe bor
dul căreia se află ziariști din 
peste 50 de țări, participanți la 
cea de-a III-a Reuniune Mon
dială a Ziariștilor, a sosit în ca
pitala Algeriei, tn cursul dimi
neții delegații au depus coroane 
de flori la cimitirul eroilor na
ționali „El Alia" din Alger.

Deschiderea lucrărilor celei 
de-a Ill-a Reuniuni Mondiale a 
Ziariștilor a avut loc după-amia- 
ză in sala cazinoului „Corniche 
din Alger.

în numele guvernului algerian, 
parlicipanții la reuniune au fost 
salutați călduros de Chcrij Bel- 
l.assem. ministrul 
a subliniat rolul 
presei progresiste 
intre popoare. în

Orientărîi. El 
important al 

în înțelegerea 
apărarea înde-

ZIARIȘTILOR
pendenței naționale și în conso
lidarea forțelor progresiste din 
lumea întreagă.

A fost ales un prezidiu format 
din reprezentanți ai ziariștilor 
din 19 țări, de pe cele 5 conti
nente. în prezidiul Reuniunii 
Mondiale a Ziariștilor a fost ales 
și tov. Teodor Marinescu, redac- 
tor-șef al ziarului „Scînleia", 
conducătorul delegației de zia
riști romîni.

în prezidiu au fost invitați, 
de asemenea, reprezentanți ai 
O.N.U. și U.N.E.S C.O.

înainte de a se intra în ordi
nea de zi, s-au citit numeroase 
mesaje și telegrame de salut pri
mite din partea unor ziariști, 
directori de ziare, asociații de 
presă și oameni politici din toate 
continentele. Șeful delegației so
vietice, P. Satiukot, a dat citire

unui mesaj adresat reuniunii de 
N. S. Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic.

Participau ții la reuniune au 
aprobat apoi următoarea ordine 
de zi:

1) Ziaristul în centrul dialo
gului dintre popoare ;

2) Condițiile dc muncă ale 
ziariștilor în lume ;

3) Datoria ziaristului de a in
forma despre lupta popoarelor 
în curs de dezvoltare, împotriva 
colonialismului și imperialismu
lui sub toate formele, pentru in
dependența națională, politică și 
economică, pentru pace.

Lucrările Reuniunii Mondiale 
a Ziariștilor vor continua în gru
pe de lucru.
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Qipania a rămas în urmă cu o sută de ani', astfel caracteii- 
<3 zeazâ corespondentul din Madrid al ziarului austriac 

„Die Presse" stadiu] în care se află în prezent învăța- 
mîntul superior în Spania. „Universitățile spaniole se află în
tr-o situație dificilă. Ele sînt suprapopulate, programa anali
tică este învechită, nu au profesori, le lipsesc mijloace finan
ciare și laboratoare". Cu excepția universităților din Madrid și 
Barcelona, remarca ziarul, alte universități cu vechi tradiții ca 
acelea din Salamanca, Santiago de Compostela, Valladolid nu 
pot ține pasul cu necesitățile dezvoltării științei. Amtiteatreie 
sini aglomerate și numărul de săli de seminar insuficient. 
Programa analitică se bazează în cea mai mare măsură pe tra
diție și nu corespunde diferențierilor din știința modernă. Din 
numărul studenților înscriși 60 la sută nu-și termină studiile.

Corespondentul pune aceste lipsuri în mare măsură pe 
seama faptului că numărul de profesori în discipline de bază ca 
matematică, biologie, medicină, fizică este insuficient. Ziarul 
spaniol „Ya" arată că în momentul de iață universitățile spa
niole numără doar 32 de profesori de matematică. Cauza con
stă, pe de o parte, în lipsa de interes care s-a acordat studiu
lui științelor exacte în Spania, pe de altă parte, în salariile 
mici plătite profesorilor.

Eiecte deosebiț de proaste are această situație asupra învă- 
țămîntului tehnic superior. In cazul cînd se menține situația 
prezentă, specialiștii consideră că în anul 1967 Spania va avea 
de făcut față unui deficit de cei puțin 4 500 de ingineri. Din 
această cauză o reformă a învățămîntului tehnic superior se 
impune. „Astăzi, scrie corespondentul, absolvenții școlilor teh. 
nice superioare constituie o castă închisă. Pînă de curînd, unui 
tînăr care dorea să se dedice unui studiu tehnic îi stăteau în 
cale atâtea dificultăți îneît doar pregătirea examenului de ad
mitere îi cerea cinci ani de studii. In acest mod, studiul teh
nic a devenit o rezervație pentru cei bogați". Corespondentul

< ziarului vede o legătură între această situație și lipsa gene- 
• rală de interes manifestată de guvernul spaniol iață de cer- 
f cetările științifice. Din venitul național al Spaniei nici măcar 
/ 2 la sută nu este consacrat cercetărilor științifice.
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„II Glorno“: Surprize neplăcute
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Odată cu deschiderea școlilor, scrie ziarul „II Giorno', ( 
părinții vor avea surpriza neplăcută : prețurile cărților < . • »-• r,<- 1----- r-. O------ ---- - }
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au crescut cu 15 si chiar cu 25 la sută'. Severino Pagani, 
președintele Asociației italiene a editorilor, a declarat ziariști- 
lor că anul acesta un elev de la școala medie va trebui să 
cheltuiască pentru cărți 8 500 lire, fără dicționare și atlase.

Pentru școlile tehnice costul cărților va fi de aproximativ 
5 000 lire, iar pentru institutele tehnice de 7 200 lire.

Motivul pentru care s-au majorat prețurile cărților, declară 
Severino Pagani, este creșterea generală a costului vieții în 
Italia.
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HAVANA. La Havana a avut 

Ioc prima conferință sindicală 
națională a femeilor munci
toare din Cuba, la care au par
ticipat peste 300 de delegate 
din toate provinciile țării. Con. 
ferința a adoptat o serie de re
zoluții menite să 
țească activitatea 
rindui femeilor.

imbunătă- 
sindicalâ în

BRATISLAVA. — După cum 
anunță agenția Ceteka. la Bra
tislava s-a încheiat Conferința 
internațională a directorilor și 
a unor funcționari cu munci 
de răspundere ai navigației 
dunărene din Austria. Bulga
ria. Cehoslovacia R. F. Ger
mană. Iugoslavia. Romînia. 
Unaaria si U-R-S-S

La lucrările conferinței iu 
S participat, de asemenea, repre- 
■ zentanți ai Ministerelor 

Transporturilor Si ai orgam- 
S zatiilor comerțului exterior 
I din țările participante, lucră- 

wri ai Comisiei dunărene.
în cadrul conferinței au f»; 

wwlvate probleme tehnice, de 
-■-.avueafie si comerciale, care 
stxurg din creșterea serioasă 
a •ran.sportului De Dunăre.

în interesul dezvoltării 
mrr.inuare a transportului 
mărfuri ne Dunăre pină 
porturile maritime, conferința

I

I 
I 
I;
Ia însărcinat jetudu! de lucru 

îi pregătească condiții deose-

in 
de 
în

bite pentru transportul și 
■ transborda re a mărfurilor in 
I tranzit.

Comisiile unor organizații 
“ de navixatie vor continua lu- 

i DTO-I
de navixatie vor conținu 
crările pentru stabilirea
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iectului de regulament pentru 
transportarea produselor pe
trolifere in nave-petroliere.

SOFIA. — La 22 septembrie, 
poporul bulgar a sărbătorit 40 
de ani de la insurecția popu
lară antifascistă din septembrie.

In piața orașului Mihailov- 
Qrcd a avui loc un mare miting 
la care a rostit o amplă cuvîn- 
tare Todor Jivkov, prinrsecre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, și 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.

W.ASHINGTON — Președintele 
Kennedy a avut luni dimineață o 
întrevedere cu ministrul de răz
boi. McNamara, și cu președin
tele Comitetului mut al șefilor de 
stat maior ai armatei americane, 
^eaeralul Taylor.

In dimineața zdei 
doi trimîsi a:

franceză Agefi, producția de fon
tă pe primele opt luni ale anu
lui curent ale țărilor membre ale 
Comitetului European al cărbu
nelui și oțelului (C.E.C.O.) a acă- 
znt cu aproape 700 000 de tone 
în comparație cu aceeași perioa
da a anului trecut. Această redu
cere a producției coreipunde cu 
o icădere de aproape 2 la sulă.

Paralel a scăzut |t producția 
de cărbune în proporție de 2.3 
la sută.

brilor cabinetului său, Ben Bella 
a ținut un scurt discurs în care 
a subliniat eforturile depuse de 
gurernui condus de el în cursul 
anulai trecut. El a anunțat câ 
săptămina viitoare va da publi
cității un mesaj cuprinzi nd un 
hilanț asupra activității guvernu
lui in cursul anului trecut, pre
cum și asupra perspectivelor 
pentru anul viitor.

M:
pc’.n

:e
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la Moscova 
înțelegere 
pentru Occident.

care susțin că această 
ar prezenta „riscuri"

de luni, cei
președintelui S.U.A., 
J.A., pieciod spre

>i Taylor urmează, 
ei Associated Press, 
j !*‘ba locului situa- 
bciiI de sud ți să 
esisi informațiile si 
mise de personalul 
ai ‘ U X de la Sai- 

ci autoriUțile 
fta* . îngrijorate 
situației din Vietna- 
de efectul pe care îl 
.rea miscirii antidie- 

$i demonstrațiile 
i budist) tor. asupra 
care trupele diemiste

de ag:av*iM 
de sud si i 

ver «M lărgi 
nirte. crrrele 
«.todesțiîor si 
puhoiului oe < 
spujmite de cei 25 000 de ameri
cani care se afla in Vietnamul de 
sud fi desfășoară împotriva par
tizanilor

ROMA. — Agenția France Presse 
publică raportul Ministerului de 
Interne italian în legătură cu ac
țiunile întreprinse de autorități in 
ultimele trei luni împotriva Mafiei 
(organizație teroristă, cere acțio
nează in sudul Italiei In interesele 
marilor latifundiari).

Din relatările agenției reiese că 
in acest trimestru acțiunile poli
tiei împotriva Mafiei, desfășurate 
in Siciba. s-au soldat cu arestarea 
a 600 de membri ai acestei organi
zații, expulzarea din Sicilia a 300 
de indivizi, precum si cu trecerea 
sub supravegherea strictă a poli
ției a 272 de SQspecțj. De asemenea 
scrie France Presse. cu prilejul 
numeroaselor percheziții, poliția a 
descoperit și confiscat importante 
stocuri de grenade ofensive, puști 
Si pistoale, precum si alte arme 
aparținiad Mâfiei.

LUXEMBURG. — După cum 
infomejii publicația ecou o mica

ALGER. — După cum anunți 
•țențit frate Preste. la 23 
septembrie, președintele Republi
cii Algeriene Democratica ri 
Populare, Ben Bella, a prezentat 
in Adunarea națională noul gu
vern. După ca a citit lista mem-

PARIS. — Luni a început la 
Strasburg discuția politică In ca
drul adunării ,,Consiliului euro
pean*'. Cu acest prilej a luat ctl- 
vintul lordul sigiliului privat al 
Marii Britanii. Edward Heath, care 
s-a referit în primul rind la rela
țiile internaționale in urma sem
nării Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare. Heath și-a 
exprimat convingerea că sini po- 
*.;bile in continuare acorduri în 
’re Est șt Vest pe calea destinderii 
încordării friternabonale si a re
zolvării problemei dezarmări*. 
.Trebuie să procedăm la noi son
daje pentru a descoperi noi posi
bilități de înțelegere cu Răsăritul 
— a spus ministrul britanic. Tre
buie ca fim hotîrîți să încheiem 
acorduri rezonabile ori de ejte ori 
p-ot fi obținute asemenea acorduri. 
Este de dorit ca evenimentul pe 
csre-] constituie acordul de ld 
Moscova să devină o cotitură is
torică în relațiile dintre Est ți 
Vest spre binele întregii omeniri”.

„Un alt domeniu de înțelegere, 
a spus îu continuare Heath, l-ar 
putea constitui un acord pentru a 
împiedica răspândirea armelor nu
cleare"

Ministrul britanic a subliniat 
lipsa de temei a poziției adaptate 
de unii adversari ai Tratatului de

BAMAKO. — Luînd cuvînlul 
cu prilejul celei de-a 3-a aniver
sări a Republicii Mali, președin
tele Modibo Keita a salutat Tra
tatul de la Moscova privitor la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosfera. în 
spațiu] co’mic și sub apă, carac- 
leri2Îudu-l drept un „pas înainte 
pe calea dezarmării**. Modibo 
Keita a subliniat că pentru asi
gurarea unei păci trainice este 
necesară lichidarea definitivă a 
rolonialismultij în toate formele 
lui de manifestare.

Referindu-se la succesele re
purtate în anii existenței sale 
independente dc către Republica 
Mali, Modibo Keita a arătat că 
principala atenție s-a acordat 
problemelor agrare și înzestrării 
agriculturii cu tehnică modernă.

slranții purtau pancarte pe care 
erau plasate fotografii înfățișind 
crimele regimului diemist față 
de populația budistă din Vietna
mul de sud. După cum transmi
te agenția U.P.L, în cursul de
monstrației au fost împrăștiate 
manifeste care cereau „retrage
rea imediată a tuturor militari
lor americani din această țară“-

RANGOON. — Ziarul birma- 
nez „Nation1* relatează că guver
nul Birnianiei va naționaliza in
dustria pescuitului, atît în ce 
privește peștele cît ți perlele. 
Guvernul a numit un consiliu de 
administrație care urmează să 
preia conducerea pescnitulni de 
perle și a pescuitului de pește în 
largul mării.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

AMSTERDAM. — In urma gre
vei a 550 de tipografi, la Amster
dam n-au apărut trei zile ziarul 
conservator „TelograaF*, ziarul ca
tolic „De Volkskrant” și ziarul 
socialist dc seară „Het Parool".

Tipografii, care cer o majorare 
de 25 la sută a salariilor, au hotă
rî! declararea grevei peste capul 
conducerii sindicatului respectiv.

NEW YORK. — în fața sediu
lui Organizației Națiunilor Unite 
a avut loc o demonstrație a cetă
țenilor Nete York-ului în semn 
de protest împotriva politicii re
presive a guvernului sud-vietna- 
mez ți a sprijinului acordat de 
S.U.A. regimului diemist. Demon-

PE SCURT •

NEW YORK. — 'Autoritățile 
americane au anunțat la 22 sep
tembrie că un avion militar de 
transport de tipul C-133, pe bordul 
căruia se aflau 10 persoane, „s-a 
pierdut in Atlantic”, în timp ce se 
îndrepta spre insulele Azore. Cer
cetările întreprinse pentru găsirea 
avionului nu au avut pină acum 
nici un rezultat.

TOKIO. — Agenția Associated 
Press transmite că Ministerul Să- 
nătăfil al Japoniei a dat instruc
țiuni serviciilor sanitare din par
tea de sud-vest a acestei țări să 
ia măsuri stricte de carantină Îm
potriva unei epidemii de holeră 
care s-a manifestat In orașul Pu
san din Coreea de sud, unde au 
fost Înregistrate pînă în prezent, 
potrivit agenției, B9 de cazuri de 
boală. Oficialităfile sud-coreene au 
anunțat că 12 persoane șiau pier
dut viata din cauza acestei boli.
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