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PREGĂTIREA PROFESIONALA 
LA NIVELUL TEHNICII MODERNE

• Prelegere pentru cel mal 
tineri studenți

• Radu Beligan, Florin 
Scărlătescu ți Gh. Dinică des 
pre noua stagiune a Teatrului 
de Comedie

• Cărți științifice
• La școala tinerelor talente

• Rubrica SPORT
— Noutăți olimpice
— In Capitală »-a Inaugurat 

sezonul de cros
— Ultimele întreceri ale 

campionatelor republicane de 
ciclism

— La startul insignei de poli 
sportiv

ZECE răspunsuri
IIE M UZINELE

a

1. CTND ȘI CUM ORGANIZAȚI CURSURILE DE RIDI
CARE A CALIFICĂRII ?

2. CUM SE FACE SELECȚIONAREA ȘI DIFERENȚIEREA 
CURSANȚILOR — PE CE CRITERII ?

3. CE CUPRIND TEMATICILE ?
Combinatul chimic Victoria și Combinatul chimic Făgăraș au 

același profil și sînt — ca așezare — vecine : Ie despart circa 30 
de km. Amindouă au de rezolvat in anul viitor sarcini mai mari 
și mai complexe ca în acest an. Și la Făgăraș și la Victoria se 
pun in funcțiune noi secții, se continuă — in ritm susținut — ac
țiunea de mecanizare și automatizare a proceselor de producție. 
Noile sarcini impun, cum e și firesc, măsuri complexe și pentru 
ridicarea calificării profesionale a muncitorilor.

Am întreprins o anchetă la cele două combinate pentru a 
------------ —:----------- jj, acr5t an.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

rimul interlocutor 
— tovarășul Itu 
Aarei, ștfitl srrvi- 
ciuită personal și

VICTORIA

S
»■’
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Galați. Un coif din frumosul earlier Țiglina
Foto: N. STELORIA.V

Pictarea unei delegații 
de partid și de stat 

a P. P. Romîne ia Berlin
Luni dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Berlin, 
delegația de partid și de stat a 
R. P. Romîne care, la invitați i 
C. C. al P.S.U.G., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane va participa la 
sărbătorirea celei de-a 15-a ani
versări a proclamării «Republicii 
Democrate Germane.

Din delegație fac parte tovară
șii Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C. C. al P.M.R., conducătorul 
delegației, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Con
stantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Ștefan 
Cleja, ambasadorul R. P. Romîne 
la Berlin.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost conduși de to
varășii Gheorghe Apostol, Du
mitru Coliu, Mihai Dalea, Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui.

Au fost de față Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

siunilor diplomatice acreditate în 
Republica Democrată Germană, 
precum și membri ai Ambasadei 
Republicii Populare Romine.

După intonarea imnurilor de 
Stat ale Republicii Populare Ro
mine și Republicii Democrate 
Germane, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kurt Hager au tre
cut în revistă o companie de 
onoare.

uzate

mrpem «iei relatarea a- 
circulare. Deri racci«:ă 

a este foarte clare. !■ ea ri«î 
upnwse principalele mdK*|ri 
entru organizarea i« bane 

condiții a cursurilor de ri
dicare a calificării. Am aflat 
insă că conducerea como-.na
tului nu s-a rezumat nunta: 
la atit. A fost organizată o 
discuție cu toți șefii de secții 
în legătură cu fixarea perioa
dei și duratei de desfășurare 
a cursurilor. S-a stabili: astfel 
că perioade. si durate cea mai 
potrivită pentru desfășurarea 
cursurilor este 15 octombrie 
1964—15 ma* 1965.

— De ce? — îl întrebăm pe 
tovarășul director.

— Am avut în vedere două con
siderente : 1) Pregătirile ce se 
fac pentru producția anului vii
tor impun, pe prim plan, și ri
dicarea calificării oamenilor. 
Cursurile de ridicare a calificării 
trebuie să înceapă o dată cu a- 
ceste pregătiri — ca o parte or
ganică a lor. Deschiderea cursu
rilor încă din toamnă dă posibi
litatea muncitorilor să-și îmbogă
țească cunoștințele. să-și însu
șească din timp noile procedee 
și tehnologii cu care vor lucra 
in anul viitor; 2) Această pe-

ii u wtt.eze cursuri 1e —
pentru ci le de odihnă exis-

șea c

Pe trade acestui ghid
— masările stabilite de 
conducerea uzinei — ne-am 
deplasa: m principalele secții 
ale combinatuluL

— Ne-am convins din pro
prie exper-.ezță că. pentru a 
asigura o eficacitaie maximă 
a cursurilor de ridicare a ca
lificării este absolu: necesar 
ca aceste cursuri să fie orga
nizate în mod diferențiat — 
pe meser.i «i nivel de pregâ- 
tire.

Remcrca zzf zszz aparține to- 
rsrcșth.! ing. Ion Oneț, șeful 
secției ingrișăaunze azttoase. 
Este o re-r-xres eclectică m- 
trueiz la discuția noaszri «jU 
de fașă și teciaoiogul secției fi 
maistrul principal care au a- 
ceenși părere.

— Cm j-c -ezslrtt fa sec- 
ția dr. această pebbîeesă?

— Meser_> de bază în sec
ția noastră sfat ceie de opera
tor chmust și cele de meca- :. 
Pentru amindouă vom organi
za cursuri de ridicare a caiîfi- 
cării-

CriteriuZ diferesitserii ne-a 
fost preciza: de conducerea u- 
Zunei — organ:
pe couă cicluri. Este un crite
riu bun care asiguri pe în
tregul combinai, o diferențiere 
pe meserii £ pe categorii tari
fare de încadrare. In procesul 
de producție apare insă o 
mulfirinFne de situații- Ele 
trebuie studiate cu grijă și so
luționate — după părerea mea
— in funcție de particularita
tea lor. Iată un exemplu. In 
secția noastră circa 50 la sută 
din muncilor-, sînt calificați 
prin cursuri de scurtă durată. 
Pe baza vechimii și experien
ței în prtxțugiie» să
fie încadrați majoritatea in 
categoriile a V-a și a Vl-a. In 
ultimii ani am primit un nu
măr mare de absolvent: de 
școli profesionale. Cam în a- 
celeași categorii se află în ge
neral, și aceștia. Pot fi cele 
două categorii de muncitori 
cuprinși în același curs? Noi 
am considerat că nu și am a- 
dîncit diferențierea în funcție 
de : nivelul de pregătire : for
ma prin care a fost calificat 
muncitorul; instalația la care 
lucrează. Cursurile din cadrul

CONSTANTIN PRIESCU

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In aceeași zi delegația a sosit 

la Berlin. La sosire, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii 
Kurt Hager, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Werner Ja- 
rowinski, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, mem
bri ai Prezidiului Camerei Popu
lare, ai Consiliului de Stat, și ai 
Prezidiului Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Ger
mane.

Au mai fost de față șefii mi-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Comunistul Nicolae Petal — strungar în seclia sculărie a Uzinelor ..TractoruC-Brașov discută cu ti- 
nărui loan Năftănoila proaspăt absolvent al școlii profesionale despre modul cum trebuie executată o 

măsurătoare precisă cu comparatorul polo . q pljșcAN

0 nouă promoție 
de ingineri agronomi
După stagiul de practică și 

susținerea examenului de stat, 
promoția 1964 a institutelor de 
învățămînt agricol superior a fost 
repartizată zilele acestea în uni
tăți agricole socialiste. Cadrelor 
tehnice din agricultură li s-au a- 
dăugat astfel încă 1 038 de ingi
neri agronomi, hortiviticultori, 
mecanici și medici veterinari.

Dezvoltat în funcție de noile 
cerințe ale agriculturii noastre 
socialiste, înoățămîntul agricol 
superior a pregătit în perioada 
1951—1964 peste 15 000 de spe
cialiști față de 3 667 absolvenți 
în trei decenii dinaintea celui 
de-al doilea război mondial. In 
prezent, în agricultura noastră 
își desfășoară activitatea aproape 
20 000 de specialiști cu pregătire 
superioară, de 10 ori mai mulți 
decît în 1938.

CRONICA
Mărci pentru „Centenare"

Cu prilejul împlinirii în a- 
cest an a 100 de ani de la în
ființarea unor însemnate insti
tuții, Direcția Generală a 
P.T.T.R. a emis o serie de 
mărci poștale întitulată „Cen
tenare", formată din 5 valori, 
în sumă totală de 2,90 lei.

„Centenarul Universității 
din București" este sărbătorit 
prin marca de 40 de bani (a- 
vînd în desen portretul lui A- 
lexandru Ion Cuza, facsimilul 
decretului de înființare a Uni
versității și medalia centena
rului, și ca fundal vechiul lo
cal al acesteia) și 75 bani (în- 
fățișînd noi amfiteatre și labo
ratoare), iar marca de 20 bani 
are legenda „Academia dom
nească 1694—1864", de la a că-

rei înființare se împlinesc 
270 de ani, precum și portre
tele lui Constantin Brînco- 
veanu, Stolnicul Cantacuzino 
și Gh. Lazăr.

Marca de 55 bani este pen
tru „Centenarul învățămîntu- 
lui superior de artă" (Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu" 
și Institutul de arte plastice 
„N. Grigorescu*4 din București) 
iar cea de 1 leu pentru „Cen
tenarul Casei de Economii și 
Consemnațiuni", înfățișînd în 
desen localul acesteia.

Mărcile, în dimensiunile de 
42/27 mm, sînt tipărite în he- 
liogravură policromă, dante
late, pe hîrtie cretată, după 
machetele graficienilor I. Du- 
mitrana și I. Untch.

recoltei

Din prima zi —

rezultate bune

viitoare

Drumul

met

- w -xrx pe
ăe kee-rare. De rizera n

râaânâețdrâe. - J
■?te. ce£ ■iei «are roiam» <
crări 2 e
L Penîrv •ceasta ei.
'egătit es c<

rare «pt 
tis cu sniuțA fiteure 
ton re a făcut ea mei d 
zi nserii
ăepâșeascâ viteza zHuid d2u 
nificaU pe fiecare

Sporirea nzezei de
!< toate lucrările și ix ipeeis. 
Ia semânat* se datcteșzc tatr-a 
buni măsură și eclcborf-. 
ririnse dintre brigada de trac
toare și brigăzile de eimp, aju
torului permanent pe care 
primesc mecanizatorii din par
tea colectiviștilor.

Menținînd acest ritm de hi- 
cru mecanizatorii din bri
gada condusă de Dumitru Ji-.- 
culae vor încheia tnsăwur.;ă- 
rile cu trei zile mai devreme 
Semănatul va fi execul 
evoca optimă.

Mecanizatorii de la S.M.T. Ad- 
jud, regiunea Bacău, desenesa 
20 de gospodării agricole colec
tive. Ei au de semănat cu gri — 
in această toamnă, 9 400 de hec
tare. Firește, tot ei trehuâe 
execute și arâtunle pvegârir 
patului germinativ. Este un v 
Ium mare de lucrări a cărui e- 
fectuare în epoca optimă, im
pune folosirea CU randame-• 
sporit a tractoarelor și celorlalte 
mașini agricole. Este de

ACTUALITĂȚII
In stațiunile 
de odihnă 

clujene

Diafilme pentru noul ande învățămînt
Școlarii din învă- 

țămîntul de cultu
ră generală, profe
sional și tehnic sînt 
familiarizați c u 
procesul de produc
ție din diferite în
treprinderi indus
triale și cu ajutorul 
diafilmelor. De a- 
semenea, orele de 
istorie, limba și li
teratura romînă, 
matematică, fizico- 
chimice vor fi mai 
interesante, prin 1- 
lustrarea lor cu noi 
diafilme realizate

pentru actualul an 
școlar : Monumente 
istorice și culturale 
din diferite regiuni 
ale țării, București, 
ieri și azi, Viața și 
Opera scriitorului 
Ion Slavici, Istori
cul numerației și al 
calculelor, Chimia 
în agricultură și al
tele. In vederea 
cultivării gustului 
pentru artă al ele
vilor, creatorii sec
ției de diafilme din 
cadrul Studioului 
c|pjțmatografic „A-

nimafilm" realizea
ză în prezent pro
ducțiile : Elemente 
decorative în unele 
manuscrise 
Din colecțiile 
artă populară.

De asemenea, se 
lucrează la trans
punerea în diafilm 
a diferite basme și 
istorioare pentru 
copiii de vîrstă pre
școlară, precum și 
a unei cărți mult 
îndrăgite de ei — 
„Amintiri din copi
lărie" de Ion Crean
gă,

vechi, 
de

CLUJ *de Za 
nostru).

In decvrsul sezonului de 
rară ir. stațiunile balneo-cli- 
materice din regiunea Cluj 
• Smgriorz Băi, Valea Vinului* 
Someșul Rece, Băița, Cojocna 
ele) și-au îngrijit sănătatea 
peste 20 000 oameni ai muncii 
totalizind un număr de 240 000 
zile tratament. Odată cu apro
pierea sfîrșitului sezonului 
cald, la unele stațiuni s-a și 
efectuat o bună parte din pre
gătirile pentru iarnă. Pentru 
iarnă s-au pregătit și cele 13 
cabane din regiune. Au fost 
modernizate cabanele de la 
Băișoara, Scărișoara, Cheile 
Turzii, Meseș etc.

corrsponden tul

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

I n toate regiunile țării lucrările agricole de
I toamnă sînt în plină desfășurare. Ritmul 

de lucru este, de la o zi la alta, mai intens. 
Recolta a fost strînsă de pe aproximativ o treime 
din suprafețele ocupate cu porumb și sfeclă da 
zahăr. Se apropie de sfîrșit culesul florii-soarelul.

Se ară suprafețele de curînd eliberate ; se exe
cută un volum mare de lucrări pentru pregătirea 
unui bun pat germinativ.

De cîteva zile au intrat în brazdă și semănă- 
torile. A început masiv semănatul griului. Numai 
în ultima săptămînă au fost însămînțate cu gria 
aproximativ 463 000 de hectare.

Sînt lucrări deosebit de importante. Executa
rea lor la timp și la bun nivel agrotehnic asigură 
strîngerea fără pierderi a ultimelor roade din 
acest an, hotărăște în același timp într-o măsură 
însemnată soarta recoltei din anul viitor.

Redăm în continuare cîteva secvențe din aceas
tă muncă clocotitoare care întrunește într-un 
singur torent eforturile lucrătorilor din G.A.S., 
ale mecanizatorilor și colectiviștilor.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cu toata capacitatea mași
nilor.

Foto : 1. CUCU

- 
Tineri mecaniză
ri. lucrători din 

G.A.S., colectiviști! 
Contribuiți cu toate 
torțele la asigurarea 
tuturor condițiilor 
necesare pentru în- 
sămințarea griului 
in epoca optimă și 
ia un înalt nivel a- 
grotehnic in scopul 
obținerii unor re
colte sporite de 
grîu in anul viitor.

Mai multă operativitate
în eliberarea terenului!
In raionul Luduș 

datorită condițiilor 
pedoclimatice speci
fice, insămînțarea 
culturilor de toamnă 
a început mai devre
me, încă din prima 
jumătate a lunii sep
tembrie. Deja la gos
podăriile colective 
Bogata, Fînațele, 
Cuci, Luduș și altele 
suprafața semănată 
acum cu grîu depă
șește 50 la sută din 
cea planificată. A- 
proximativ jumătate 
din suprafața ce ur-

mează a fi semănată 
cu grîu urmează du
pă plante care au pă
răsit din vreme tere
nul. Ea este de acum 
pregătită, așteaptă 
doar sămînța. Totuși 
suprafețe întinse vor 
fi semănate după cul
turi prășitoare. Era 
necesar, prin urmare, 
ca aceste terenuri să 
fie la timp eliberate 
pentru ca tractoarele 
să poată lucra cu în
treaga capacitate 
arat. Lucrurile 
stau așa.

la 
nu

La G.A.C. Ghețarii, 
de pildă, se vor în- 
sămînța cu păioase 
aproape 500 hectare. 
Piuă acum ogorul a 
fost pregătit numai 
pe 240 de hectare, 
din care 50 au și fost 
însămînțate. Diferen
ța pînă la 500 da 
hectare este ocupată 
cu sfeclă de zahăr. 
Lucrările de recolta*

(Continuare
în pag. a IlI-a)

realizat de: VASILEBaid ____  __ ,
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Prelegere pentru
cei mai tineri

studenți
Convorbire cu prof. univ. 

Al. Roșea
membru corespondent al Academiei R.P.R., 
director general în Ministerul Învățământului

este 20 000 de tineri au început, 
alături de colegii lor mai mari, 
viața de student. Firește că tre
cerea de la etapa școlară la cea 
a studenției, ridică în fața celor„__J_ ,1.1, _121_1 2_i fața celor
din anul I numeroase probleme 
legate toate de munca pe care o 

vor desfășura ca studenți. Acestor probleme 
ne-am gindit să le răspundem dîndu-i cuvîntul 
(în cadrul unei convorbiri realizată de colabora
torul nostru G. Mitroi) tovarășului prof. univ. Al. 
Roșea, care va ține, pentru cei mai tineri studenți, 
prin intermediul ziarului, prima „prelegere" uni
versitară : „Despre metodica studiului*’.

„în primul rînd, noi, profesorii, le a- 
dresăm noilor studenți un cald și sincer cu- 
vînt de „bun venit", cuvînt pe câre-1 vrem 
de fapt o urare, un „drum bun" în anii ce 
urmează.

începutul anului universitar a devenit 
astăzi, la noi, un mare eveniment nu numai 
în viața tînărului înscris într-o facultate, ci 
și în viața țării. Tînărul face un pas nou, sau 
un pas mai departe, spre însușirea profesiei 
alese, însușire ce trebuie realizată la cel 
înalt grad pentru că acestei profesii îi 
dedica întreaga viață.

Tînărul știe că se pregătește pentru a 
veni inginer, profesor, medic, agronom 
alt specialist. Și știe că valoarea lui de inte
lectual depinde, în primul rînd, de el însuși. 
De aceea, își pune tot felul de întrebări, care, 
de fapt, pot fi sintetizate astfel :„Cum, unde, 
cit și cînd să învăț Pentru a-1 ajuta să 
contureze mai ușor un răspuns la această 
întrebare, voi încerca să-i ofer cîteva jaloane.

Intrînd în facultate, tinere de 18 ani, ai 
căpătat o nouă calitate: ai devenit 6tudent. 
Anii, lunile, săptămînile, zilele și orele ce 
urmează, pînă în clipa absolvirii, ești dator 
să ți le consacri sarcinii minunate, dar grele, 
de a munci la cursuri și seminarii, în labo
rator și la consultații, în sesiune ca și în 
prima zi a semestrului, și din prima zi a 
semestrului mereu ca în sesiune. Să te consi
deri, cu alte cuvinte, student. Să-ți iubești 
într-atît profesiunea îneît să muncești îndîr- 
jit, cu dăruire, zi de zi pentru însușirea ei. 
Profesorii, organizația U.T.M. și asociația 
studenților, colegii tăi mai mari te vor ajuta 
să dobîndești ceea ce se numește titlul de 
muncă universitar, să cunoști metodele frun
tașilor la învățătură pentru a le prelua și tu, 
în funcție de particularitățile tale psihice, 
de orizontul cunoștințelor pe care le posezi. 
Pentru a ajunge să poți folosi cu maximum 
de eficiență ajutorul primit este necesar să 
înțelegi la un nivel superior unele noțiuni și 
să te familiarizezi cu altele noi. încerc să-ți 
lămuresc succint cîteva, răspunzîndu-ți, frac
tional, la întrebarea ta capitală.

Cum să înveți ? întotdeauna cu creionul 
'în mînă. La CUrs, la seminar, în bibliotecă. 
Tot ce asculți, tot ce vezi în timpul progra
mului sau al studiului trebuie să sistemati
zezi în caietul de care nu trebuie să te des
parți. La curs, participare activă înseamnă 
luare selectivă de notițe. Trebuie să știi că 
acestea înseamnă consemnarea relaxată a 
schemei de idei esențiale ce constituie eșa
fodajul demonstrației pe care o întreprinde 
profesorul într-o prelegere. E contraindicat 
să faci o stenogramă care să noteze cuvînt 
cu cuvînt — nici n-ai putea. Cursul se as
cultă și se înțelege — notîndu-ți sintetic nu
mai ideile, datele și denumirile principale. 
Pentru rest, aj manual și bibliografie. La se
minar trebuie să vii cu capitolul din curs, 
bibliografia și notițele citite. Pentru că semi
narul nu e altceva decît o dezbatere amplă 
a noțiunilor însușite. Aici, la orice întrebare 
„de ce" tu trebuie să fii în măsură să începi 
un răspuns cu „pentru că". La seminar nu se 
vine fără conspect — care este o chintesență 
logică și personală a lecturii materialului 
bibliografic. Nu faci conspectul rezumînd, 
nici copiind pasaje, ci expunînd, interpretînd 
și comentînd în caietul tău ideile principale 
ale autorului din punct de vedere al temei 
generale de studiu urmărită. Felul în care 
îți organizezi studiul depinde de volumul de 
materie ce trebuie parcurs în săptămîna res
pectivă. De aceea, e bine să-ți alcătuiești în 
mare un plan de studiu în care să-ți fixezi, 
pe zile, obiectivele pentru fiecare materie si 
seminar. Și, evident, să respecți propria-ți 
planificare.

Unde să înveți ? Bineînțeles, la bibliotecă 
«au acasă, dar la masa de lucru. Nu în parc, 
nu la șosea, nu tolănit pe pat. De ce ? Fiindcă 
numai la masă te poți concentra și rămîne 
tot timpul atent la cele ce faci.

Cît să înveți ? Ca volum de ore, cît îți e 
necesar ție pentru a-ți pregăti integral ma
terialul ce-1 ai de însușit. Dacă ai 6 ore pro
gram la facultate, evident că nu mai poți 
studia în ziua respectivă decît 3 ore. In rest 
trebuie să faci plimbări și sport, să mergi la 
spectacole. Dar să nu existe zi în afară de 
duminică în care să nu ai o activitate inte
lectuală (prin orar sau prin planul tău) de 
8—9 ore și să nu dormi minimum 8 ore din 
24.

Cînd să înveți ? Igiena muncii intelectuale 
îți recomandă ca, pe cît îți permite progra
mul facultății, 6ă preferi a învăța dimineața 
sau seara. După-amiaza, chiar dacă înveți ai 
nevoie neapărat și de circa o oră de odihnă în 
pat sau de plimbare. Oricum, să nu înveți 
niciodată noaptea pentru că a doua zi n-ai 
să mai poți reda nimic, nici măcar din ceea 
ce știai. Făcînd din noapte — zi, vei fi silit 
6ă faci și din zi — noapte.

...Sfaturile mele, tinere student, deși am 
cam abuzat de ele, nu sînt rețete și nici nu 
se pot referi la întreaga ta sferă de activi
tăți universitare. In facultatea în care ai pă
șit vei mai putea afla și altele pe care vei u 
îndemnat să le urmezi. Aceasta dacă yrei să 
parcurgi drumul de la student începător la 
absolvent, cu folos. Ceea ce trebuie să mai 
știi este că acest drum are în mod obligator 
același itinerar: o frecvență de sută la sută 
la cursuri și seminarii, un studiu individual 
planificat și perseverent, sprijinit pe curs, 
dar și pe bibliografie — în concluzie, respec
tarea tuturor verigilor procesului de învăța- 
mînt. Ceea ce, în esență, constituie un capi
tol important al disciplinei universitare.

N-am vorbit încă de faptul că perioada 
studenției este perioada celei mai intensive 
dezvoltări spirituale, în sensul larg al cuvîn- 
tului. în facultate, în orașul în care ai venit, 
vei avea condițiile cele mai propice petrece
rii timpului liber în mod plăcut și instructiv. 
Mergi la teatru și la concerte, la manifestă
rile Casei de cultură din centrul tău univer
sitar, du-te la filme. Nu uita lecturile și nici 
plimbările în aer liber sau dansul. Dar fă-le 
pe toate cu măsură. Economisește cu grijă 
timpul". 

In EDITURA POLITICA a
apărut volumul :

In ajutorul celor care stu
diată STATUTUL P3I.R.

Culegere de lecții

208 pag 3 lei

In EDITURA POLITICĂ * 
apărut:

J. D. Bernal 
ȘTIINȚA IN ISTORIA
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Școala medie nr. 2 din Ploiești. La o oră de matematică cu clasa a /A-a r
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CĂRȚI ȘTIINȚIFICE
„Automatizarea" „Prima călătoru

fi bh firi premeditare. Am 
pss ia scenă piese care înfăți
șau drumul nostru spre reali
zarea unei orinduiri superioa
re. nrînduirea socialistă, sati- 
rizînd urmele duplicității mo
rale Prietena mea Pix'), ale 
individualismului („Nuntă la 
cAstel'l. ale exploatării omului 
de către om in planul senti- 
me ațelor («Șeful sectorului 
suflete!, ale tranzacțiilor cu 
propria conștiință („Mi se pare 
rocnanăc'). Am pus în scenă 
piese tare înfățișau primejdia

nmanîsm care caracterizează 
după noi, în modul cel mai cu
prinzător, noțiunea de contem
poraneitate. Este, de altmin
teri, ceea ce ne propunem să 
facem și de aici înainte.

Cu „Troilus și Cressida' 
nădăjduim să relevăm un Sha
kespeare uimitor de contem
poran și de „angajat" în actua
litate. E vorba, după cum se 
știe, de condamnarea drastică 
a războiului nedrept și de 
demitizare a istoriei. Cu „Fi
zicienii" lui Durrenmatt vom 
încerca să ne spunem cuvîntul 
in problema hamletiană a zile-

RWl BELI6AV ti OPIS SCĂPLATtSdl
și OH dimcă despre:

Noua stagiune

a Teatrului

de Comedie
lor noastre și anume folosirea 
energiei nucleare'.

între piesele care ilustrează 
elocvent probleme contempo
rane se află viitoarea premieră 
„Fizicienii- de F. Durrenmatt. 
O derogare pare a fi „Troilus 
și Cressida" piesă shakespeari
ană cu care se încearcă însă 
un spectacol vizînd actualita
tea. Despre ,.Troilus și Cressi- 
da“ l-am rugat să ne vorbeas
că pe interpretul Umbrei, din

pîesa Iu! E. Svartx, GH. DT-
NICĂ :

— In ,Troilus și Cressida* 
joc un rol cu probleme noi 
pentru mine. Un bufon sha
kespearian diferit de ceilalți, 
mai tăios, spunînd cu mare du
ritate adevărul. Piesa are un 
mesaj antirăzboinic care pri
vește și lumea contemporană. 
Rolul mă solicită într-un fel, 
am mai spus, nou, dar mai 
ales sub raportul mișcării sce
nice, al tensiunii .acestei miș
cări și al replicilor. Bufonul 
este totdeauna prezent în sce
nă, de o mare mobilitate și lu
ciditate. întregul spectacol 
este o experiență teatrală deo
sebită și la fel și rolul meu 
aici.

Fostul Svejk, FLORIN 
SCÂRLÂTESCU. devine în 
„Fizicienii" un savant con
damnat la disimulare pentru a 
nu trăda rezultatul experien
țelor sale, care o dată divulga
te ar putea căpăta o întrebuin
țare nimicitoare.

— Este un rol nou care m-a 
pus pe gînduri, ne spune popu
larul actor. E vorba de un om 
care se sacrifică pentru binele 
omenirii și gestul lui intră în 
categoria sjmbolului. Totul se 
face însă fără spectaculozitate. 
Greutatea interpretării constă 
tocmai în a reda cu cele mai 
simple^ mijloace scenice aceas
tă măreție. Dedublarea lui, 
diferența între ceea ce spune 
și face și frămîntarea lui in
terioară fac rolul foarte dificil 
pentru actor. Omul își sacri
fică soția, copiii, familia. își 
sugrumă sora chiar pentru ca 
lumea să-l creadă nebun și 
să-și poată apăra invenția de o 
întrebuințare antiumană. Un 
lucru foarte important : asupra 
felului cum am imaginat rolul 
mă aflu într-un deplin acord 
cu regizorul.

MIHAI UNGHEANU

ffllljl.illl

Realizările științei fi 
tehnicii din ultimii zece 
ani, sînt atât de surprinză
toare incit provoacă nu nu
mai uimire, ci stârnesc un 
viu și constant interes al 
marelui public pentru teh
nica modernă. Broșura 
„Automatizarea" recent pu
blicată de Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice răspun
de acestei legitime dorinți 
de informare, prezentând 
noțiunile de bază ale auto
matizării, urmate de o suc-

cintă expunere a proble
melor reglării automate. 
In lucrare» sint descrisa 
principalele elemente ala 
dispozitivelor de automa
tizare — traductoare, ele
mente de comparație, am
plificatoare și elemente de 
execuție — și se dau exem
ple de mstalafii automate 
din diferite domenii, cum 
ar fi: metalurgia prelucră
toare, chimia, centralele 
electrice. Autorii încheie 
cu un scurt dar edificator 
istoric al acestei științe.

„Pe urmele
lui Marco Polo“
Pornind în paginile bro

șurii cu același nume, pe 
urmele lui Marco Polo, 
care a întreprins una din 
primele mari călătorii ale 
epocii descoperirilor geo
grafice, vom străbate o 
parte din Europa și Asia 
secolului al XUI-lea, cu- 
noscînd locuri, popoare și 
obiceiuri noi, retrăind e- 
moțiile pe care întotdeauna 
le stârnește confruntarea 
cu necunoscutul. Călătoria 
a durat 24 de ani. iar în
toarcerea lui Marco Polo la 
Veneția, a avut un mare 
răsunet. Mărturiile călăto-

rului venețien. cuprinse în 
cartea sa „Milionul* au 
ațîțat pofta de ciștig a 
negustorilor și nobililor, 
dar au servit și geografilor 
timpului; cartografii și-au 
corectat hărțile, care vor fi 
folosite mai târziu de însuși 
Columb în expediția sa. 
Utilizînd un bogat material 
informativ, expus într-o 
formă sistematică» lucrarea 
lui C. Giurcăneanu și C. 
Mocanu, apărută recent în 
Editura științifică, prileju
iește o lectură plăcută și 
instructivă.

M. FIRU

în jurul lutnii“
La Kt ana a***^ad 30

oameni s^b csadacexm in feeax
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e Ia Toulouse, se
diul unor celebre 
concursuri artis
tice internaționale, 
a sosit o veste îm
bucurătoare pen
tru oricare dintre

iubitorii muzicii din tara noas. 
tră : după cîteva zile de emo
ționantă competiție, doi ti
neri cîntăreți romîni — teno
rul Ludovic Spiess Și soprana 

Guguianu au 
zren&fu al ce-

eșecului de la

ca G

Pentru e*

«a

al

or

rnrarrr.
rxMtanr. 
spre tsG'

Mf al Teat:

a ecra-

lui „Gavril Muzicescu" al Fi
larmonicii din Iași, Viorica 
Cortez Guguianu (născută la 
Iași în 1936) și studentă în 
prezent în anul V la Conserva
torul din orașul natal) a cîn- 
tat adesea în fruntea unora 
din formațiile muzicale din 
tara noastră.

După ’.uni de muncă febrilă, 
ce. de-al III-!ea Concurs In
ternațional „George Enescu". 
le-a adus tinerilor cîntăreți o 
largă notorietate.

Frumusețea timbrurilor, stră- 
_c.:oarea tehnică, muzicalita- 

:ea. profunda înțelegere a 
ideilor cuprinse în partiturile 
tălmăcite, au impus arta celor 
doi cmtăreți în fața juriului 
Concursului „Enescu-, formate 
din remarcabilele personalități 
ale vieții muzicale internațio
nale care le-au decernat înalte 
(Lstincții — premiul IV la 
canto femei și respectiv pre- 
mtul V — la canto bărbați.

La cîteva zile de la înche-

t

ierea concursului bucureștean, 
tinerii, care și-au însușit pa
ralel programul obligatoriu a 
două mari competiții artistice, 
s-au îndreptat spre Toulouse, 
încercările lor au fost și aici 
încununate de un impunător 
succes — ei au obținut mdrele 
premiu rîvnit de artiști din 17 
țări ale lumii.

„Valoarea celor doi cîntăreți 
premiați de concursul de la 
Toulouse este cu atât 
mare cu cît au întâlnit 
interpreți cu mari calități și 
din școli renumite. Părerea 
mea este că cei doi interpreți 
romîni au în față perspective 
dintre cele mai frumoase".

Aceste cuvinte pe care Ema
nuel Bondeville, președintele 
juriului le declara presei la 
cîteva ore de la încheierea 
concursului, vin să consfin
țească din nou valorile cu to
tul deosebite ale artei inter
pretative romînești.

I. SAVA

mai 
aici

Formația de dansuri a Casei de cultură Bistrița, regiunea Cluț.

La școala tinerelor talente
I uiți dintre cei mai 
remarcabili tineri 

I muzicieni și-au 
început cariera 
artistică pe băn
cile Școlii de mu
zică de 12 ani nr.

1. înființată în 1949, 
s-a dezvoltat an de 
du-se cunoscută și 
în întreaga țară, 
elevilor a crescut 
cataloagele celor 24 
cuprinzînd în acest an de șco
larizare peste 760 de elevi.

Pe drumul greu, dar nespus 
de frumos, pentru însușirea 
acestei arte muzicale elevii 
școlii se bucură de îndru
marea competentă a unor ca
dre cu reale calități pedago
gice și de mare valoare artis
tică : prof. George Manoliu 
{decanul Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu"), prof. Fi
laret Barbu, Mircea Birsan, 
Mereș Cornel, Emil * 
etc.

Cu multă dragoste și 
tament Conservatorul 
prian Porumbescu" se 
de această școală selecționînd 
și depistând talentele. Cristes- 
cu Crimhilda — pian — lau-

școala 
an, făcin- 
apreciată 
Numărul 
continuu, 
de clase

Bîclea

devo- 
„Ci- 

ocupă

reală a concursului de la Ge
neva, Popa Aurelian — clari
net — premiul I la concursul 
internațional „Primăvara la 
Pragă", Varujan Cozîghian — 
vioară — laureat al Concursu
lui Internațional „G. Enescu", 
Ilarion Ionescu-Galați, Avi 
Abramovici, Viorica Diaconu, 
Rodica Gheorghiu, Elena Doi
na, Th. Paraschivescu etc. — 
iată doar cîțiva dintre absol
venții școlii care au devenit 
instrumentiști de frunte ai u- 
nor mari formații muzicale 
ale țării.

Preocuparea pentru crește
rea tinerelor talente începe 
cu mult înainte de venirea lor 
în școală... Colectivul de con
ducere supraveghează micile 
talente încă din grădinița de 
preșcolari a școlii, de aici de 
la clasa. I la a Xll-a. și chiar 
mai departe pe băncile con
servatorului.

Trecînd pe culuare, valuri 
de armonie se revarsă din să
lile de studiu. Intrăm la în
tâmplare în cîteva clase. Se 
exersează cu atenție și răb
dare. Crețu Viorel — clasa a 
IlI-a plan, Coleașu Sabina — 
clasa a IV-a vioară, Doroftei

Carmen clasa a Vll-a vioară, 
Toiescu Radu — clasa a X-a 
pian, Badea Cristian clasa a 
XI-a vioară, Dumitrescu Ilin- 
ca. clasa a Vll-a pian, sînt 
doar cîteva nume care închid 
în ele mari promisiuni.

Elevii și profesorii sînt u- 
niți într-un efort comun de 
însușire și predare a teoriei și 
tehnicii muzicale și această 
muncă este plină de roade. 
In audițiile publice — peste. 
40 de audiții numai în anul 
trecut — elevii școlii culeg 
ropote de aplauze. Astfel. în 
1963 la al VI-lea Festival re
publican al școlilor și institu
țiilor de artă, Școala de mu
zică nr. 1 a întrunit 
mare număr de distincții: 
premii și 4 diplome din 
numere de program ! Dar 
numai atit. Confruntările 
publicul, de un real folos 
pentru practica solistică a mi
cilor instrumentiști, constituie 
tot atâtea prilejuri 
pentru conducerea 
și pentru elevi. Cu 
tre elevii fruntași 
tîlnit în numeroase 
cadrul audițiilor 
prezentate la microfon sau tn

cel mai
7 

11
nu 
cu

de bucurii 
școlii cit 
mulți din- 
ne-am in- 

seri, în 
muzicale

fața micului ecran. Corul și 
orchestra simfonică a școlii 
au participat și la manifes
tări de amploare, la specta
cole de gală, pe unele scene 
mari ale Capitalei și tn tur
nee prin țară și străinătate

In dorința de a-și îmbogăți 
cultura muzicală, elevii frec
ventează concertele Filarmo
nicii bucureștene, ca și re- 

• citalurile date de interpreți 
romini și străini. Deosebit de 
instructive sint întîlnirile cu 
compozitori, interpreți și mu
zicologi din țara 
cu cei care ne 
diverse prilejuri

Ca un moment 
nificații s-a înscris în agendă 
întâlnirea 
de mult 
lui de-al 
Festival 
Enescu".

Elevii școlii desfășoară o 
bogată și vie activitate în ca
drul organizației U.T.M. și de 
pionieri, ținind permanent le
gătura cu Palatul pionierilor 
și Casa de cultură a raionului 
N. Bălcescu.

Grija pentru tinerele talen-

noastră, sau 
vizitează cu

plin de sem-

care a avut loc nu 
cu laureați ai 

lll-lea Concurs
Internațional

ce
ri 

,,G.

te se materializează și in con
dițiile create pentru 
și viața elevilor, care 
de an tot mai bune, 
dispune de o sală de 
tați, cabină de imprimări, și o 
bibliotecă cu peste 16 000 vo
lume de literatură muzicală, 
beletristică, științifică. Elevii 
școlii — receptivi și sensibili 
la frumos — muncesc cu dra
goste și sirguință intr-o am
bianță minunată.

Tovarășa Eleonora Suciu, 
directoarea școlii, ne prezintă 
proiectul dezvoltării acestei 
școli. Elevii vor avea în cu- 
rind o nouă clădire modernă 
care va cuprinde 36 de clase 
de specialitate, 6 de cultură 
generală, un studio de impri
mări.

Liniște ! In sala de festivi
tăți orchestra repetă, în cla
sele de specialitate instru
mentul favorit e mînuit cu 
virtuozitate, în sălile de stu
diu individual se exersează.

Muncă, o muncă pasionantă 
împletită cu talentul, iată ce 
ne dă garanția succesului.

studiul 
sint an 
Școala 

festivi-

LILIANA C. BOTEANU

Cinematografe

(ambele serii) rulează •- * «
orele 9 13 17 21. LuceaUrai
orele 8,45 12.15 - 16 19,30, Melo
dia orele 10 13,30 17,15 20,45 j
, VIAȚA PARTICULARĂ rulează 
la Republica orele 9,45 11,30 13.4a
16.30 18,45 21,15 (pînă la 8 oct.}, 
Festival orele 9,45 12 14,15 16,30
18.45 21 s ,,COLABORATORUL 
CEKA" rulează la Capitol orele 
10 12 14 16,15 18 30 21, înfrățirea 
între popoare orele 16 18,15 20,30, 
Modern orele 10 12 15 17 19 21 ; 
„V1NĂTOAREA" — cinemascop — 
lulează la Victoria orele 10 12 14 
16 18.15 20.30 ; „HATARI- — am
bele serii rulează la București ore
le 9,30 13 16,30 20, Feroviar orele
9.30 13 16,30 20, Grivița orele 9,30 
13 16,30 20 ; „DRAMA CIOCÎRLI- 
Et“ rulează la Central orele 9,30
11.45 14 16,15 18,30 20,45, Dacia
e rele 10,45 13 15,15 17,30 19,45 21, 
Miorița orele 10, 12,15 15,30 18
20.30 ; „JOCURI ÎNTRERUPTE*' ru
lează la Lumina orele 10 12 14 16 
18,15 20,30 : „NOPȚILE CABIRIEI- 
rulează la Carpati orele 10 12 14 
16 : „GALAPAGOS" rulează la 
Doina orele 11,30 13,45 16 18,15
20.30 (program pentru copii ora
10) : „PAGINI DE ISTORIE" — 
„ROMINIA. ORIZONT 64“ rulea
ză la Giulești orele 9 14 18,30 ; 
„VARA ÎN NORDUL SĂLBATIC" 
rulează la Timpuri Noi orele 10 — 
2! j „DOI COLONEI" rulează la 
Cultural orele 15 17 19 21 ; „CAU
ZE DREPTE" rulează Ia Buzești 
orele 14.30 17 19,30 (cinemascop) ; 
„SINGURĂTATEA ALERGĂTORU
LUI DE CURSA LUNGĂ" rulează 
la Cringași orele 16 18,15 20,30
(duminică ora 12), Flacăra orele
15.30 18 20.30: „BRAȚUL NEDREPT
AL LEGII" rulează la Bucegi orele 
10 12 16 18,15 20.30, Popular orele 
16 18.15 20,45, Cosmos orele 16 
18,15 20,30 : „SECHESTRATUL
DIN ALTONA" rulează la Unirea 
orele 16 18,15 20,30 ; „DRAGOSTE 
LA ZERO GRADE" rulează la To
mis orele 9,15 11,30 13,45 16 18,15 
20,30, Aurora orele 10 12 14 16,15
18.30 20,45 „AVENTURA DE LA
MIEZUL NOPȚII" rulează la Vitan 
orele -- -- -
15.30 __ 
RUL" rulează la Munca orele 
18,15 20,30, Colentina orele 16 18,15
20.30 ; „MORAL '63“ rulează la
Arta orele 14 16,15 18,45 21, Ra-, 
hovei orele 16 18,15 20,30 ■. r
„FLOAREA MANLO" rulează la o- ij 
rele 15 17 19 21, Cotroceni orele li
16 18,15 20,30 ; „PĂȘESC PRIbU
MOSCOVA" (cinemascop) rulează j 
la Moșilor orele 15 17 19 21 > j
„DRAGOSTE NEÎMPLINITĂ" Uni-t 
on orele 16 18.15 20,30, Lira orele/. 
15 17 20,45 ; „OCOLUL PĂMlNTU- î 
LUI ÎN 80 DE ZILE" (cinemascop li 
ambele» serii) rulează la Vitan orele l
17 19,30 ; (

16 18 20, Progresul orele
18 20,15 ; „FĂLSIF1CATO-

î 16

i



La Tokio, orașul celei de a 
18-a ediții a Olimpiadei de vară, 
timpul se menține în general fa
vorabil. Luni, un vînt de „sud- 
est“ a adus însă cîțiva nori dea
supra cerului capitalei japoneze, 
Care în ultimele 4 zile a fost tot
deauna albastru. Serviciul meteo
rologic japonez a anunțat că este 
posibil ca marți să plouă și tem- i 
peratura să scadă cu 3—4 grade. 
Pînă în prezent, la Tokio au so
sit 6 533 de sportivi și sportive 
din toate colțurile lumii. In satul 
olimpic, luni au fost înălțate alte 
12 drapele ale țărilor participante 
la marea întrecere internațională 
care începe sîmbătă. Acum, pe 
suporturile metalice din „cartierul 
sportivilor" flutură în bătaia vîn- 
tului 64 de drapele de stat.

Ieri, echipa noastră de fotbal 
a susținut o nouă partidă de an
trenament. De data aceasta, fot
baliștii noștri au jucat în compa
nia primei formații a Japoniei. 
Echipa romînă a dominat majori
tatea timpului, repurtînd victoriei 
cu scorul de 7—2 (4—0). In 
prima repriză punctele au fost 
realizate de Pîrcălab (3) și Con
stantin dintr-o lovitură de la 
11 m. După pauză, echipa romî
nă a mai înscris de trei ori prin 
Pîrcălab, Creiniceanu și Petru 
Emil. Echipa japoneză a aliniat 
formația utilizată în turneul pe 
care l-a întreprins vara aceasta 
în țara noastră. Olimpicii noștri 
au jucat în următorul „11“: 
Datcu, Greavu, Nunweiller III, 
Dan Coe, Hălmăgeanu, Petru 
Emil, Koszka, Pîrcălab, Constan
tin, Ionescu, Creiniceanu.

• Dintre toate cele 20 de 
sporturi care figurează pe lista 
Jocurilor Olimpice, cele mai mul
te înscrieri de participare au fost 
înregistrate la atletism : 614 spor
tivi și sportive din 55 de țări ale 
lumii. Urmează în clasament no
tația și canotajul academic cu 
cite 322 înscriși.

• Spectatoarelor care vor asista 
sîmbătă la deschiderea festivă a 
celei de-a 18-a ediții a Jocurilor 
Olimpice programată pe stadionul 
„Național" din Tokio li s-au dat 
„indicații"' să nu poarte pantofi 
cu tocuri înalte gen... „cui", pen
tru a evita accidentele. Li s-a 
recomandat să poarte pantofi de 
sport cu tocul „jos"", care sînt 
mai practici în astfel de ocazii... 
aglomerate. De asemenea, servi
ciul de pompieri a verificat cele 
80 de camere pentru fumători 
amenajate special la stadion și a 
stabilit ca amtorii de fotografii să 
nu utilizeze aparate cu... tripiede.

• La 15 octombrie, în sala 
de conferințe „Sankei“ din Tokio 
se vor desfășura lucrările congre
sului federației internaționale de 
haltere. Oscar State (Anglia), se
cretarul forului de specialitate, a 
declarat ziariștilor că la ordinea 
de zi punctul principal îl con
stituie discuția pe marginea... „a- 
nulării la viitoarele competiții in
ternaționale a stilului „împins"". 
Dacă se va lua o astfel de hotărî- 
re, înseamnă că în viitor haltero
filii își vor disputa întîietatea la 
stilurile „smuls"" și „aruncat"". 
Specialiștii au declarat aici că 
stilul „împins"" a provocat multe 
discuții și în același timp contes
tații la edițiile trecute aleanurilor 
competiții și că ar fi mai bine 
dacă forul internațional l-ar anu
la. Tot în cadrul lucrărilor se va 
tealege președintele federației in
ternaționale de haltere. Actualul 
președinte Clarence Johnson are 
doi „rivali"", în francezul Jean 
Dame și finlandezul Bruno Ny- 
berg.

• Celebrul decatlonist ameri
can Rafer Johnson, medaliat cu 
aur la Jocurile Olimpice de la 
Roma, a sosit la Tokio în calitate 
de... comentator al postului de ra
dio New York. Johnson a declarat 
ziariștilor că s-a retras din activi
tatea competițională. El va trans
mite sîmbătă deschiderea festivă 
a celei de-a 18-a ediții a J.O. și 
desigur va comenta proba de de
catlon în care cu ani în urmă a 
fost cel mai bun atlet din lume.

Gimnaștii In timpul trecerii probei pentru insigna de poli-
sportiv

O interesantă „duminică sportivă" a găzduit stadionul bucure ștean Dinamo. Inițiativa apar
ține ziarului „Sportul popular" și clubului sportiv „Dinamo". In programul „duminicii 
sportive" la care au asistat mii și mii de spectatori au lost cu prinse întreceri de călărie, 
dirt-trak și un meci de fotbal mult gustat de public la care și-au dat întîlnire vechii inter

naționali ai țării noastre.

SPORI • SPORI
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IN CAPITALA

S-a inaugurat 
sezonul de cros

Sute de tineri concurenți au luat parte duminică 
la crosul (devenit tradițional, a V-a ediție) elevi
lor din școlile profesionale metalurgice din Capitală.

Atît concursurile de atletism de pe pistă, cît și 
aceste crosuri organizate de Direcția de învățămînt 
a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini 
în colaborare cu Clubul „Metalul" au constituit un 
continuu izvor de elemente dotate, care în decursul 
anilor au urcat treptele măiestriei sportive. Este su
ficient să amintim pe Mihail Calnicov-Simionescu, 
deținătorul recordului R.P.R. la lungime, Dan Vlă- 
descu, campion balcanic de juniori, Eugen Ducu si 
Lucian Kotlar, componenții lotului R.P.R. de seniori, 
pentru a nu prezenta decît cîteva nume din cei care 
au intrat în activitatea atletică prin poarta deschisă 
de aceste concursuri ale școlilor profesionale meta
lurgice.

Regulamentul concursului de cros disputat du
minică a prevăzut ca fiecare școală să fie repre
zentată de cîte 6 concurenți, cei mai buni din școala 
respectivă.

Aceasta a determinat pe profesorii de educație 
fizică din școli să selecționeze pe cei mai buni elevi. 
De altfel, profesorii de la școala profesională „Elec
tromagnetica", Tabacu și Ișoveanu, ai căror elevi au 
cîștigât concursul de pistă din acest an și s-au 
clasat, de asemenea,’ pe locuri fruntașe-: și lareros, 
afirmau că „secretul" victoriilor acestei școli, care 
nu are un efectiv prea mare de elevi, este o selecție 
minuțioasă.

Pe un traseu variat. în jurul lacului din parcul 
„23 August" probele de cros au dat prilej tinerilor 
elevi, majoritatea pentru prima oară participanti 
într-o competiție sportivă oficială, să se întreacă cu 
dîrzenie, animați de elanul care le e caracteristic.

în probele feminine Maria Lupescu și Rodica 
Popescu de la Școala profesională „Electromagne
tica" s-au dovedit dotate cu calitățile fizice speci
fice disciplinei. De asemenea, Catargiu Niculae 
(Școala profesională „Grivița roșie") și Marin An
dres (Școala profesională „Vulcan"), cîștigătorii pro
belor masculine, au demonstrat multă ambiție, ca
racteristică celor care se afirma în aceste probe.

Pe primele locuri s-au clasat școlile profesionale 
„Grivița roșie". „Electromagnetica" $i ..Electro- 
aparataj", la juniori II. iar la juniori I școlile „Vul
can", „Timpuri noi" și „Electromagnetica", care a 
cîștigât primul loc și la fete).

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

PE SCURT «PE SCURT
• In campionatul republican 

de rugbi. fruntașa clasamentului 
Steaua București a suferit prima 
înfringere. Jucătorii militar, au 
fost întrecuți de formația Con
structorul București cu 6—3 
(3—0).

In derbiul etapei. Dinamo 
București a învins Gr'. ța roșie 
cu scorul de 6—0 0—0) și s-a 
angajat din nou în lupta pentru 
titlu. Alte rezultate : Progresul 
București — Ancora Calați 10—0 
(10—6); C.S.M.S. Iași — Știința 
Timișoara 11—3 (0—0) ; Știința 
Cluj — Știința Petroșeni 6—3

Ultimele întreceri 

ale campionatelor 

republicane de ciclism

Duminică la prînz s-au încheiat disputele din ca
drul campionatelor republicane de ciclism pe velo
drom.

în ultima probă a seniorilor, 100 de tururi cu a- 
dițiune de puncte, V. BURL ACU (Steaua), de de
parte cel mai bun din cei 20 de concurenți, a ob
ținut o victorie categorică, dominînd cursa datorită 
unui sprint viguros, unei excelente orientări tactice 
precum și sprijinului colegilor de club. Animatorul 
disputei a fost tînărul M. Gurgui (Steaua) clasat pe 
locul III, la un punct diferență de dinamovistul N. 
Ciumete, un fondist în continuă ascensiune în pro
bele de velodrom. C. Dumitrescu, cunoscut specia
list al acestei probe, a luptat mult, dar, pînă la 
urmă, a trebuit să se mulțumească cu locul IV, la 
un punct în urma lui Gurgui. A concurat sub va
loarea cu care ne obișnuise.

Ca și in zilele precedente, probele juniorilor 
(mari și mici) au prilejuit lupte interesante prin în
suflețirea și dirzenia cu care juniorii și-au disputat 
întîietatea. Astfel, în cursa de urmărire pe echipe, 
(juniori de categoria I) finala, care a aliniat la start 
formațiile Steaua și Voința, a oferit un duel pasio
nant, balanța înclinînd de la un tur la altul cîml 
spre una, ci nd spre altă din echipe.'Echipa Voința 
(C. Grigore, R. Calagiu, G. Toader și L. Mnațaca- 
nian) bine pregătită și priceput îndrumată de pe 
„tușă" de fostul internațional Si. Poreceanu, a 
„smuls"" victoria la diferență de o zecime de se
cundă. In proba de viteză (juniori mici), George 
Negoescu (Steaua) a depășit clar, în finală, pe di
namovistul, în real progres, N. Ianculescu, colectînd 
astfel patru titluri de campion (pe oraș și republi
can).

Dacă la seniori — așa cum subliniam într-o cro
nica anterioară — lotul de pistarzi este foarte redus 
• și asta constituie o problemă acută a ciclismului de 
velodrom), la juniori se pot trage concluzii îmbucu
rătoare.

In concluzie, se poate afirma că, în momentul 
de față, ciclismul de velodrom dispune de un nu
meros lot de tineri care bat insistent la poarta con- 
sacrării, mulți dintre ei vădind certe posibilități. De 
aceștia, ca și de depistarea în continuare, în mod 
permanent, a noi talente, trebuie să ne ocupăm în 
mod temeinic, potrivit unui metodic plan de per
spective. dacă crem (și trebuie) ca și în ciclismul 
de velodrom (rămas, din păcate, mult în urma celui 
de iă ne afirmăm pe plan internațional.

EMIL IENCEC

0—3); Rulmentul Bîrlad — Glo
ria București 6—3 (3—0).

• Pe terenurile Progresul și 
Știința din Capitală au continuat 
duminică întrecerile campionate
lor republicane de tenis de cîmp. 
Rezultate înregistrate în proba 
de simplu masculin (optimi de 
fmalâ : Țiriac — Baia 6—0; 
6—1; Bosch — Dron 3—6; 6—3; 
6—3; Serester — L N ăst ase 6—3; 
8—6; D. Viziru — Boaghe 7—5; 
3—6; 6—4; Mânnureanu — Mar
ca 6—1; 6—3. S-au mai calificat 
per-tra „sferturi- Al. Bardan și

Semifondiștii în plină cursă
Foto: V. RANGA

Turneul fotbaliștilor 
romîni în R. Â. U.

Echipa de fotbal (tineret) a 
R. P. Romîne și-a încheiat tur
neul în R.A.U., întîlnind dumi
nică la Cairo pe stadionul clubu
lui „Zamalek" echipa Sporting 
Club. Fotbaliștii romîni au ter
minat învingători cu scorul de 
2—1. Aceasta a fost cea de-a 5-a 
victorie consecutivă realizată de 
echipa noastră în cadrul turneu
lui. Fotbaliștii noștri au învins de 
două ori echipa olimpică a 
R.A.U., o selecționată a orașului 
Alexandria, echipa selecționată a 
Deltei Nilului și în ultimul meci 
pe Sporting Club.

C. Popovici. Cîteva rezultate din 
„optimile" probei feminine: Ma
riana Ciogolea — Florica Butoi 
6—1; 7—5; Iudith Dibar — A. 
Kuhn 1—6; 6—2; 6—3;. Cam
pionatele continuă astăzi.

• Echipa iugoslavă de fotbal 
Vardar Skoplje și-a continuat 
turneul în țara noastră, jucând 
duminică la Craiova cu echipa 
Știința. Fotbaliștii romîni au ter
minat învingători cu scorul de 
1—0 (1—0) prin punctul marcat 
în minutul 35 de Popescu. 

i Înmînirea Medaliei 
memoriale „A XX a 

aniversare a insurecției 
naționale slovace*1 

unor foști partizani 
ronioi

Luni dimineața a avut loc la 
ffte*Lnța ambasadorului R. S. 
Cehodocaee. o solemnitate în 
codrul căreia a fost inminatd 
Mrdaita memorială «A XX-a a- 
ntcermre a ms*;rer1iei naționale 
tlocsct* unor foști part: zum m- 
tn'.ni. care au luptai pe teritoriul 
CehodzKcciez. împotriva trupelor 
fasciste.

Au part-cipai generali activi ți 
de reserxă. foști c nnendanti de 
mari unități in războiul antihit
lerist. fmrionari *uperiori din 
Minixteni! Afacerilor Externe, O- 
fițeri superiori.

In mi ni nd distmețide, ambasa
dorul R. S. Cehodocace, Jaros
lav Sykora. a vorbit despre con
tribuția atlusâ de partizanii ro- 
mtni, participanți la insurecția 
națională slovacă. despre ajutorul 
dat prin participarea armatei ro
mi ne la lupta de eliberare a po
porului cehoslovac. Noi cinstim 
memoria eroilor romîni care 
și-au dat viața pentru eliberarea 
Cehoslovaciei — a spus vorbito
rul — prețuim ajutorul dat în 
acele zile de prietenii romîni, 
prin participarea armatei romîne, 
alături de cea sovietică, la elibe
rarea Cehoslovaciei, ca și dez
voltarea relațiilor tradiționale 
de prietenie care leagă popoa
rele noastre.

In numele foștilor partizani, 
distinși cu Medalia memorială 
„A XX-a aniversare a insurec
ției naționale slovace"", a mulțu
mit tovarășul Ion Olteanu. După 
ce a evocat momente din luptele 
duse în urmă cu 20 de ani pen
tru izgonirea trupelor hitleriste 
de pe teritoriul Cehoslovaciei, 
vorbitorul a subliniat că primirea 
distincției constituie totodată un 
semn al prieteniei statornicite 
între cele două popoare, și care 
s-a dezvoltat și se dezvoltă con
tinuu.

-------•-------

INFORMAȚII
AZI LA 

TELEVIZIUNE

Azi la ora 19,10, Studioul 
de televiziune transmite o e- 
misiune specială cu participa
rea echipajelor de pe traule- 
rele „Galați" și „Constanța".

★

Luni seara, în sala Dalles 
din Capitală, a avut loc un 
concert oferit de ambasadorul 
R. D. Germane în R. P. Ro
mînă, Anton Ruh, la care și-a 
dat concursul cvartetul de 
coarde „Palm" din Leipzig.

Programul a cuprins piese 
instrumentale simfonice de 
Mozart, Weyrauch și Schu
bert.

Au luat parte reprezentanți 
ai unor instituții centrale, 
funcționari superiori ai Mini
sterului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură din 
Capitală, ziariști.

Au fost prezenți, de aseme
nea, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Țesătoria „Panduri" din Capitală. Sub privirile atente ale controloare! de calitate — Mag
da Simionescu — trec zilnic țesături de relon

Foto : AGERPRES

Prof. dr. STATE DRĂGĂNESCU
——- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In ziua de 3 octombrie a.e., 
a încetat din viată, după o 
grea suferință, prof. dr. State 

| Drăgănescu.
Născut în 1891 în satul Oha

ba, raionul Baia de Aramă, 
urmează liceul și Facultatea 
de medicină la București, ur- 
cind apoi treptat întreaga ie
rarhie medicală și didactică 
de la extern și asistent pînă 
la cea de profesor.

Dr. State Drăgănescu și-a 
completat pregătirea medicală 
atît în țară, ca asistent în Cli
nica de neurologie condusă de 
prof. Gh. Marinescu, cît și în
tr-o serie de institute de spe
cialitate din Germania și 
Franța.

încă de la începutul activi
tății sale la spitalul Colentina 
a publicat lucrări importante 
in domeniul neuroinfecțiilor ; 
a întreprins numeroase studii 
asupra activității normale și 
patologice a sistemului nervos, 
aăucînd contribuții ce au in
trat în patrimoniul neurofi- 
ziopatologiei. A desfășurat o 
rodnică activitate de cercetare 
în cadrul Institutului de neu
rologie al Academiei R. P. Ro
mîne, încă de la înființarea 
acestuia.

Profesorul State Drăgănescu 
. a pregătit numeroase genera

ții de medici. Prin îndelunga
ta și neobosita sa activitate în

Mitingul de doliu va avea 
; loc în ziua de 6 octombrie,

Prof. dr. ALEXANDRU BUIA
Ministerul Invățămîntu- 

lui și Consiliul Superior al 
Agriculturii anunță cu a- 
dîncă durere că, la 4 octom
brie 1964, a încetat din via
ță, în urma unei grele sufe
rințe, prof. dr. Alexandru 
Buia, rectorul Institutului 
agronomic „Tudor Vladimi- 
rescu" din Craiova.

Profesorul Alexandru Buia 
s-ra născut în ziua de 29 
martie 1911, la Sîngeorz-Băi, 
raionul Năsăud, regiunea 
Cluj. După absolvirea Facul
tății de agronomie din Cluj, 
în anul 1934, obține titlul de 
inginer agronom și este nu
mit asistent la catedra de 
botanică a aceleiași facul
tăți. In anii care au urmat 
a parcurs toate treptele în
vățămîntului universitar, a- 
jungind profesor de botani
că la Facultatea de agrono
mie din Timișoara. Alexan
dru Buia s-a remarcat ca 
un bun pedagog și om de 
știință. Activitatea sa știin
țifica este concretizată în 
tratate și manuale universi
tare, în studii și cercetări 
privind flora țării noastre 
și a altor țări.

Dotat cu un deosebit spi
rit organizatoric, prof. dr.

★

Mitingul de doliu va avea 
loc marți, 6 octombrie a.c., 

domeniul sănătății publice â 
devenit unul dintre cei mai 
cunoscuți neurologi din țară, 
punîndu-și întreaga pricepere 
și abnegație în slujba dezvol
tării învățămîntului și cerce
tării medicale din țara noa
stră.

Pentru meritele sale în do
meniul activității didactice și 
științifice a fost premiat în 
mai multe rînduri de instituții 
academice din țară și de peste 
hotare, a fost membru a nu
meroase societăți științifice 
medicale și redactor al mai 
multor reviste de specialitate 
din țară și străinătate. în 
1956 i s-a decernat Premiul 
V. Babeș al Academiei R. P. 
Romîne, în 1962, titlul de pro
fesor emerit, iar în 1964, Pre
miul de Stat pentru aportul 
hotărîtor la lucrarea^ tipărită 
„Encefalitele virotice umane".

Moartea prof. dr. State Dră
gănescu constituie o grea pier
dere pentru medicina din țara 
noastră.

MINISTERUL 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

ACADEMIA R. P. ROMlNE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

ȘI 
PREVEDERILOR SOCIALE 
VMVNEA SOCIETĂȚILOR 

DE
ȘTIINȚE MEDICALE

★

ora 14,30, la Institutul de me
dicină și farmacie din Eucu» 
rești.

Alexandru Buia a ocupat 
funcții de conducere în învă- 
țămîntul agricol superior, 
fiind decan al Facultății de 
agronomie din Cluj și apoi 
rector al Institutului agrono
mic „Tudor Vladimirescu" 
din Craiova, funcții în care 
a dovedit competență di- 
dactico-științifică, răspun
dere și dragoste pentru for
marea atîtor promoții de 
ingineri agronomi necesari 
agriculturii socialiste a țării 
noastre.

A participat cu pregătirea 
sa științifică și cu elan cetă
țenesc la înfăptuirea marii 
opere conduse de partid pen
tru transformarea socialistă 
a agriculturii. în anul 1963 
a fost primit în rîndurile 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

Pentru activitatea sa rod
nică a fost distins cu ordine 
și medalii ale R. P. Romîne.

Prin dispariția lui Ale
xandru Buia, învățămîntul 
superior din țara noastră 
pierde un valoros și devotat 
profesor.

MINISTERUL 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

CONSILIUL SUPERIOR 
AL AGRICULTURII

★

orele 13,00 la Casa de cultu
ră a studenților din Craiova.

La startul Insignei 
de polisportiv

...O după-amiază însorită de 
toamnă. Pe stadionul asociației 
sportive a Uzinelor de vagoane 
din Arad întîlnim un număr 
mare de tineri care au lucrat în 
primul schimb. Acum, ei se an
trenează sau participă la întrece
rile pentru cucerirea „Insignei 
de polisportiv". Mare parte din
tre concurenți se află la primele 
întreceri. Toți, însă, sînt ani
mați de dorința de a realiza re
zultate cît mai bune. La startul 
probelor, tineri din secțiile fini
saj, sculărie și vopsitorie.

...După o ușoară încălzire, 
grupurile de concurenți se alinia
ză pe gazonul din mijlocul sta
dionului. Notăm aproape 100 de 
concurenți. Ei participă, mai în- 
tîi, la un interesant program de 
gimnastică, ce se desfășoară sub 
îndrumarea instructorului sportiv 
Mihai Sferlea.

în același timp, pe pista de 
alergări se pregătesc participanții 
la proba de 100 m plat. Pe listele 
de concurs s-au înscris peste 60 
de tineri, care vor evolua în 10 
serii. Chiar de la startul primei 
serii asistăm la o dispută atrac
tivă. Cu un finiș mai bun, tînă
rul Traian Rotaru (sculărie) tre
ce primul linia de sosire, crono
metrat cu timpul de 13,01 se

cunde. în seria a Il-a victoria ■ 
revine lui Ion Dincă (finisaj) I 
care a realizat un timp mai bun: ■ 
12,09 secunde. Seriile următoare ■ 
sînt cîștigate, pe rînd, de Aurel I 
Feher, Gheorglie Sfira, Francisc ■ 
Goja (finisaj), Gheorghe Barbu ■ 
(vopsitorie). Apoi, concurenții I 
clasați pe primul loc în serii ■ 
și-au disputat întîietatea pentru | 
a desemna cel mai bun partici- I 
pant la această probă. Victoria a ■ 
revenit lui Traian Rotaru. în ■ 
continuare s-a desfășurat proba I 
de 400 m, cîștigată de tînărul • 
Alexandru Toth (sculărie). |

Un număr mare de concurenți I 
a participat și la proba de sări
tură în lungime. La prima în- I 
cercare, tînăruj lăcătuș Ștefan I 
Miller a reușit să treacă peste 
linia care marchează 5 m. El a I 
fost întrecut de Gheorghe Barbu, | 
cu o săritură de 5,60 m. Rezul
tate meritorii au realizat și con- I 
curenții : Dragomir Băncilă, Au- I 
rel Feher, Vasile Roșuț și alții. 
Proba de aruncare a greutății a I 
fost cîștigată, de asemenea, de | 
Gheorghe Barbu, care a reușit, 
astfel, să-și înscrie pentru a doua 8 
oară numele pe lista învingăto- | 
rilor. |

S. SPIREA

| Zece răspunsuri de la 
. Uzinele „Victoria" URMĂRI DIN PAGINA I

secției noastre vor fi organiza
te astfel. în ciclul I vom în
cadra — fără a ține în mod 
rigid seama de categoria tari
fară — muncitorii calificați 
prin cursuri de scurtă durată; 
în ciclul II vom încadra — 
în aceleași condiții — absol
venții de școli profesionale.

Această diferențiere — după 
cum ne-au relatat și inginerii 
Ion Florea și Dumitru Ruja, 
s-a impus și în celelalte secții.

Interlocutorii noștri — înce- 
pînd cu cei de la serviciul per
sonal și învățămînt și termi- 
nînd cu șefii de secții — au 
subliniat și rolul deosebit de 
important pe care-1 au, pen
tru asigurarea unei maxime 
eficacități, tematicile. Ele con
stituie elementul de bază în 
însușirea și perfecționarea 
cunoștințelor tehnice pe care 
muncitorii trebuie să le stăpî- 
nească în procesul de pro
ducție.

— Noi am indicat — ne spu
nea tovarășul Itu — ca întoc
mirea tematicilor să se facă 
de șefii de secții împreună cu 
maiștrii și tehnologii. Am lă
sat la latitudinea lor stabilirea 
disciplinelor de studiu — pen
tru că ei sînt, de fapt, cei care 
cunosc cel mai bine de ce cu
noștințe au nevoie muncitorii 

într-o secție sau alta, la o in- 
sxalație sau alta.

Am cercetat numai o parte 
din tematicile elaborate, — 
restul nefiind întocmite, deși 
această operație trebuia ter
minată la 1 octombrie. Chiar 
și numai la cele căzute se im
pun cîteva concluzii. Apreciem, 
bunăoară, modul cum au fost 
elaborate tematicile la cursuri
le de ridicare a calificării din 
serrictile tehnice. ^Ăm consi
derat util — ne spunea șeful 
serviciului tehnic — ca în ca
drul cursurilor să se predea o 
singură disciplină — tehnolo
gia meseriei. In fond — a- 
ceasta urmărim: să înarmăm 
pe oameni cu cunoștințe de 
specialitate cît mai com
plete".

Iată un mod simplu și efi
cient de a acționa asupra pre
gătirii muncitorilor. In alte 
secții ni s-a spus că s-a consi
derat necesar — dat fiind spe
cificul industriei chimice (în
tregul proces tehnologic se 
bazează pe fenomene fizico- 
chimice bine determinate) — 
să se predea și discipline de 
cultură generală. Astfel în 
terrtaticile cursurilor de la 
grupul azot, metanol, apar 
|i aceste discipline. Foarte 

bine. Insă se pare că s-a 
neglijat un lucru: ce cu
noștințe se vor transmite 
muncitorilor prin aceste dis
cipline. Predarea acestora 
— așa cum se prevede în sec
ția îngrășăminte azotoase — 
după programa din anul I a 
școlilor profesionale este însă 
complet nejustificată. Și acea
sta din două motive : I) majo
ritatea cursanților au absolvit 
școli profesionale și. ca atare, 
le-au parcurs amănunțit în 
școală; 2) predarea unor cu
noștințe elementare de fizică 
și chimie — la nivelul progra
mei pentru anul I a școlilor 
profesionale — nu-i va ajuta 
pe muncitori să aprofundeze 
procesele tehnologice Ia nive
lul tehnicii cu care sînt înze
strate combinatele, să inter
preteze principalele fenomene 
din interiorul instalației, să 
facă o legătură logică intre 
teorie și practică.

Pregătirile ce se fac pentru 
deschiderea cursurilor din 
acest an la Combinatul chimic 
Victoria au intrat în faza fi
nală. Principalele probleme 
organizatorice au fost rezol
vate cu succes. Mai trebuie fă
cut un pas înainte : îmbunătă
țirea conținutului tematicilor, 

astfel incit ele să eonstitirie. 
intr-adevăr, baza sigură pe 
care să se facă ridicam cali
ficării muncitorilor la nivelul 
tehnicii modeme.

■ir

In numărul viitor — conți- 
nutnd ancheta — vom relata 
și cele 10 nsspunsuri primite 
de Ia Combinatul chimic Fă
găraș.

Tractoarele - 
mai bine 
folosite

fie însămînțate într-un bun pat 
genninativ.

Dar pentru a asigura efec
tuarea la timp a acestor lucrări 
este necesar ca mecanizatorii să 
fie ajutați și de colectiviști. E 
vorba de eliberarea la timp a 
terenului de culturile de toamnă, 
de pregătirea seminței și aduce
rea ei la cîmp etc. Iată însă că 
la G.A.C. Găiceanca. Ruginești 
și altele din raza S.M.T. Adjud 
eliberatul terenului de porumb 
se face anevoie. Din această 
cauză mașinile nu pot lucra cu 

întreaga lor capacitate. La 
G-Ă.C. Găiceanca, de pildă, 3 
tractoare repartizate la arat fac 
multe deplasări în gol, pentru 
că lucrează pe fîșii înguste la 
distanțe mari una de alta. Se 
impune deci ca în cele 20 de gos
podării colective în care lucrează 
mecanizatorii de la S.M.T. Adjud 
să se ia cele mai eficiente mă
suri pentru ca terenul să fie la 
timp eliberat, arăturile să se facă 
din x-reme, iar cele peste 9 000 
de hectare planificate să se însă- 
mînțeze în condiții bune. Posibi
lități există, experiență de ase
menea. Ele trebuie din plin va
lorificate.

Mai multă 
operativitate 
in eliberarea 

terenului!
re a sfeclei se fac manual. Supra 
fețele eliberate zilnic sînt mici și 
izolate. Viteza de lucru ar putea 
crește. In remiza brigăzii S.M.T. 
se află un dizlocator mecanic a 

cărui utilizare ar spori conside
rabil ritmul de recoltare. El nu 
este însă folosit. „Nici nu putem 
recolta mai mult, spun tovarășii 
din conducerea gospodăriei, fi
indcă nu avem cu ce transporta 
sfecla". Și fabrica e doar la 5 
km... Așa că cele 10 tractoare 
efectuează operații secundare. 
Terenul pregătit pentru semănat 
se reduce de la o zi la alta pe 
măsură ce se însămînțează.

Și gospodăria agricolă Bitiș 
are de însămînțat cu grîu 800 de 
hectare. Tractoarele au pregătit 
patul germinativ numai pe 200 
hectare. Și aci griul va fi semă
nat după sfeclă. Dar din cele 138 
de hectare, numai 20 au fost eli
berate și acestea în puncte răz
lețe. Firește, în asemenea condi
ții randamentul tractoarelor la a- 
rat este minim.

In raionul Luduș suprafețe în
semnate cu grîu vor urma după 
sfecla ele zahăr. Recoltarea a- 
cestei culturi trebuie deci inten
sificată. S.M.T. Luduș a repar
tizat la brigăzile de tractoare un 
număr mare de dizlocatoare me
canice pentru recoltatul sfeclei. 
Ele trebuie folosite la întreaga 
capacitate. E necesar, de aseme
nea, ca la această lucrare să fie 
repartizați un număr mai mare 
de colectiviști (iar organizațiile 
U.T.M. pot recomanda mulți ti
neri) pentru grăbirea ritmului de 
execuție. Numai în felul aceste 
tractoarele vor avea cîmp Iar# 
de lucru, vor ara cu întreaga ca
pacitate asigurînd un bun p<A 
germinativ pentru însămînțaren 
griului.



Delegația guvemamcivtală
1 Ieri la Cairo s-a deschis Campania electorală

rosnînă a părăsit Algerul
ALGER 5. — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite :
Duminică seara a părăsit Alge

rul delegația • guvernamentală ro
mînă condusă de Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, care la invitația gu
vernului algerian a participat la 
festivitățile de inaugurare a pri
mului Tîrg Internațional de la 
Alger, la punerea în funcțiune a

uzinei de lichefiere a gazelor de 
la Arzew și la începerea lucrări- 
lor celei de-a treia conducte sa- 
hariene de petrol.

STOCKHOLM
Expoziție 
de grafică

PEscuni rominească

Conferința la nivel înalt
a țărilor neangajate

Participă reprezentanți din 58 de țări

Mesajul adresat conferinței

britanică se apropie
Vești din R. IX Germană

OSLO — La Oslo a fost sem
nat planul schimburilor culturale 
dintre R. P. Bulgaria și Norve
gia pe anul 1965. Planul prevede 
acordarea de burse studenților 
din ambele țări, schimb de ex
poziții, publicații, colaborarea în 
domeniul radiodifuziunii și tele
viziunii, în domeniul științei, în- 
vățămîntului, tehnicii c.

PEKIN — La Pekin s-a sem
nat un contract între Oficiul 
chinez pentru turismul interna
țional și Agenția de călătorii ja- 
pono-chineze. Contractul are 
drept scop dezvoltarea relațiilor 
comerciale și turistice între Chi
na și Japonia, precum și promo
varea înțelegerii și prieteniei din
tre popoarele celor două țări.

REZULTATELE UNEI 
ANCHETE

WASHINGTON. — Agenția 
de informații a S.U.A. (USIA) 
a dat publicității rezultatele 
unei anchete cu privire la 
ecourile stîmite în lume de 
raportul comisiei Warren asu
pra împrejurărilor asasinării 
fostului președinte Kennedy. 
Referindu-se la aceasta, agen
ția U.P.I. relatează că conclu
ziile comisiei, potrivit cărora 
nu a existat un complot pentru 
asasinarea lui Kennedy, „s-au 
bucurat de reacții diverse 
din partea ziarelor din diferi
te țări. Unele ziare au accep
tat aceste concluzii, altele au 
exprimat scepticism și nume
roase le-au negat cu desăvâr
șire".

IN SEMN1 DE PROTEST
LONDRA. — 

produs la Londra 
miting organizat 
glezi. Grupuri de 
nați de insolența 
protestat împotriva îngăduinței 
manifestate față de acțiunile fas
ciștilor. Poliția a intervenit, ope- 
rînd 22 de arestări. Au fost ră
nite mai multe persoane.

Duminică s-au 
ciocniri la un 
de fasciști en- 
retifrni indig- 
fasciștilor au

C ARACI. — Pakistanul a 
hotărît să rupă relațiile co
merciale cu Republica Sud- 
Africană, a anunțat luni mi
nistrul comerțului al Pakista
nului, Uzzaman. El a precizat 
că exporturile pakistaneze in 
Africa de sud sînt apreciabile, 
dar că Pakistanul s-a hotărît 
să renunțe la piața sud-afri- 
cană pentru a protesta împo
triva politicii de apartheid din 
această țară și a întări solida
ritatea afro-asiatică.

STOCKHOLM. — 
le definitive ale 
pentru Parlamentul 
la 20 septembrie, 
duminică, au adus 
schimbare în urma ____
voturilor trimise prin poștă : 
partidul social-democrat a 
pierdut un mandat.

Rezultate- 
alegerilor 
suedez de 
publicate 

o singură 
numărării

ȘEDINȚA A UNEI 
COMISII PERMANENTE 

A C.A.E.R.

BUDAPESTA 5 (Agerpres). 
Intre 29 septembrie și 4 oc
tombrie la Budapesta a avut 
loc cea de-a 18-a ședință a 
Comisiei permanente a Consi
liului de Ajutor Economic 
Reciproc pentru siderurgie. La 
ședință au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Ro
mania, Ungaria și Uniunea So
vietică. In calitate de obser
vatori au participat reprezen
tanți ai Republicii Cuba, 
R.P.D. Coreene și R. D. Viet
nam.

Comisia a examinat proble
mele lărgirii continue a cola
borării economice și tehnico- 
științifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul side
rurgiei. Au fost analizate în
deosebi propunerile prelimi
nare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. privind specializarea 
și cooperarea în producția de 
laminate, țevi și alte produse 
ale siderurgiei pe anii 1966— 
1970, pentru producerea a 
noi tipuri de materiale pentru 
nevoile construcției de mașini 
chimice, pentru îmbunătățirea 
calității și creșterea volumu
lui producției de oțel pentru 
rulmenți. Comisia a examinat, 
de asemenea, direcțiile prin
cipale ale coordonării cercetă
rilor științifice și tehnice în 
domeniul siderurgiei, care vor 
fi efectuate de țările membre 
ale C.A.E.R. în anii 1966—1970, 
precum și alte probleme.

Ședința comisiei a avut loc 
în spiritul unității, prieteniei 
și înțelegerii reciproce.

STOCKHOLM - La 3 
tombrie a.c. s-a deschis 
Stockholm expoziția de grafică 
romînească cuprinzînd lucrări 
a peste 30 graficien- printre 
care Jules Perahim. Cornelia 
Baba, Brăduț Covaliu și alții.

La deschidere au participa: 
șefi ai unor misiuni diploma
tice, oameni de cultură și artă - 
ziariști și un numeros public.

oc- 
ia

dă

de secretarul general al O. IM. U

Din viața tineretului lumii

Cresc rîndurile Federației

tineretului comunist italian
ROMA. — Duminică a avut 

loc la Roma o adunare a Fede
rației tineretului comunist itali-

PLENARA UNIUNII 
TINERILOR COMUNIȘTI 

DIN CUBA

Or

LONDRA 5 (Agerpres).
Campania electorală britanică 
pentru alegerile generale din 
15 octombrie se apropie de 
faza finală o dată cu termina
rea numirii candidaților de 
către partidele politice. Luni 
a fost ultimul termen pentru 
depunerea candidaturilor.

După cum transmite agenția 
Reuter, pe listele electorale fi
gurează 1700 de candidați 
care își dispută cele 630 de 
locuri ale Camerei Comune- 

Partidul conservator și-a 
;. li în toate 

rin in ii ripțiile electorale. Par
tidul laburist nu și-a desem- 
na: candidați în trei circum
scripții. Partidul liberal 
r rez-ntâ in alegeri numai 
395 de candidați.

Ultimele sondaje electorale 
indică acum o creștere accen
tuată a popularității laburiști- 
!■; r»r|ii ii. „capabilă în mo- 
■oM de față să aducă vic- 
tieia acestora în alegeri" 
(Bmnen. Obaervatorii politici 
puetăd • antoniificare a pro- 

alaburiste pentru 
wt ii acest avantaj.

ciuda interzicerii

La Saigon au continuat

Aspect din munca tinerilor creatori de modele din R. D. 
Germană.

Noi blocuri de locuit cutere și traulere, opt combinate 
plutitoare pentru pescuitul și 
prelucrarea peștelui, nave de 
cercetări etc.In orașul-port la Marea Bal

tică Stralsund (R.D.G.), au 
fost recent date în folosin

ță peste 2 400 apartamente în 
noul cartier Knieper-Nord. în 
felul acesta, în ultimii 15 ani, în 
oraș au fost date în folosință în 
total 6 400 apartamente noi, ceea 
ce reprezintă aproape de două 
ori mai mult decît în perioada 
anilor 1919—1945. în prezent, au 
început lucrările de construcție 
a unui nou cartier de locuit, în 
care se vor muta, peste cîțiva 
ani, 6 100 de familii.

Orașul Stralsund, vechi de 730 
de ani, a căpătat, în anii repu
blicii, o mare importanță, dato
rită celor 12 noi întreprinderi in
dustriale ale sale. Cea mai mare 
dintre ele este șantierul naval 
denumit și „Fabrică de nave pes
cărești” — unicul șantier din 
R_ D Germană care construiește, » 
pe bandă în flux, nave pescă- ; 
rești speciale din elemente în în- ' 
tregîme sudate.

Jubileul unei vechi școli 

de artă

demonstrațiile studentesti- ->

Dezvoltarea industriei piscicole

I

JA BELGIA A AVUT LOC 
INAUGURAREA UNEI 

UNIVERSITĂȚI A PĂCII

ă lovituri de

Un plan pentru acordarea

independenței coloniilor britanice

Aeroportul
din Leopoldville

de buzunar"

i *e Ja

in afara celor două

șt aeriene ale lui

SATIACO DE CUBA — La 
Santiago de Cuba, capitala pro
vinciei Oriente, a luat sfirșit pri
ma Plenară națională a Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba 
(U.T.C.C.). La lucrările Plenarei 
care au durat patru zile, au luat 
parte membri ai conducerii na
ționale in frunte cu Miguel Mar
tin, secretarul general ai Unnutri 
p conducători 
provinciale.

Pienaru , 
indeplhurii 
muncă în cinstea celei de-a 6-a 
aniversări a revoluției raf r~ 
Participanțu la Plenară au salu
tat mișcarea de eliberare a 
popoarelor asuprite, s-au pronun
țat în ..................  “sprijinul mișcării pentru

In localitatea Tihange-lez- 
Huy, din Belgia, a avut loc 
recent, in prezența reprezen
tanților din 20 de țări, inau
gurarea solemnă a nnei Uni
versități a Păcii, fondată din 
inițiativa reverendului Domi
nique Pire, laureat a! premiu
lui Nobel pentru pace.

Cu, ocazia acestei festicitiți, 
reverendul Pire a vorbit des
pre scopul noii unirersități. 
El a arătat printre altele: 
„Pacea este un lueru pontic — 
ea înseamnă crearea unui cli
mat de înțelegere și respect.

/ndustria piscicola a R.D.G. 
dispune, în prezent, de 
134 de întreprinderi din

tre care cele mai importante sînt 
combinatele pentru prelucrarea 
peștelui de la Rostock și Sassnitz, 
precum și întreprinderile de pre
lucrare de la Rostock-Mariene- 
he, Sassnitz, Lauterbach (Rii- 
gen), Barth și Schwaan. In afară 
de aceasta mai există numeroase 
cooperative de producție a pes
carilor.

Flotila de nave pescărești cu
prinde, în prezent, numeroase

încurcăturile diplomatice

Chombe

Atmosferă posomorită pe care 
nu reușesc să o atenueze zîm- 
betele protocolare. Chombe n-are 
vioiciunea din fotografii. Pare 
ingîndurat, chiar furios. Intr-un 
fel, explicabil: pornește către o 
conferință la care n-a fost invi
tat, încercînd să-și impună pre
zența. Va reuși ? Dibăcia lui po
litică, experimentată în atitea 
ocazii, îi insuflă optimism. Un 
lucru, totuși, îl neliniștește. Nici 
un reprezentant al ambasadei 
Republicii Arabe Unite — țara 
gazdă a conferinței neangajați- 
lor — nu și-a făcut apariția. Pe 
pistă, avionul este gata să-și ia 
zborul. Așteaptă doar un sem
nal. Semnalul întîrzie. Coman
dantul aeronavei anunță amîna- 
rea plecării. Sînt invocate, lapi
dar, fără explicații suplimentare, 
„motive diplomatice". Nedume
rire generală.

15 minute mai tîrziu. Un con
silier al ambasadei R.A.U. urcă 
în avion. In mînă ține pașapoar
tele membrilor delegației congo
leze. Se apropie de Chombe și îi 
remite documentele. Premierul 
de la Leopoldville izbucnește :

— Nu doresc să vă văd...
Manierele diplomatice au fost 

date uitării. Cho- be nu se mai 
poate stăpîni. Obligațiile primu
lui ministru au trecut pe planul 
doi. A revenit la comportarea 
patronului de mercenari de la 
Elisabethville.

Diplomatul egiptean nu pare 
intimidat:

— Am venit să vă spun la re-

vedere fi ti ti insunez pașa
poartele-.

Chombe răspunde see:
— Ar fi trebuit să ceniți mai 

devreme-.
Replica drploroaîului este fer

mă :
— Nu aveți dreptul să-mi 

vorbiți pe acest ton. Reprezint 
guvernul meu. Intirzierea a fost 
cauzată de dezorganizarea cave 
domnește în serviciile dc.

— leșiți, domnule, ieșiți! —
strigă Chombe.

— Voi telegrafia guvernului 
meu pentru ca să fiți tratați la 
Cairo în același mod în care 
m-ați tratat pe mine — atrage 
atenția consilierul ambasadei 
R.A.U.

Dialogul l-am transcris după 
relatarea „FRANCE PRESSE". 
Episodul următor, consumat 
după cîteva ore, îl înregistrăm 
după aceeași sursă.

Aeroportul din Cairo

Oră matinală. Un avion „Boe- 
ing-707" purtînd însemnele bine
cunoscute ale 
giene „Sabena" 
deasupra pistei de aterizare. 
Chombe, înfundat într-un fo
toliu comod, încearcă să 
rupă cu gîndurile care l-au în
vălmășit. Se pregătește să-și com
pună o figură mai veselă pentru 
momentul în care va descinde 
din avion.

„Boeing"-ul nu coboară. De
fecțiune a avionului ? Nu. Tur
nul de control al aeroportului 
anunță pe navigatorii aerieni: 
„Cele două piste sînt inutiliza
bile". Comandantul încearcă să

societății bel- 
se rotește

aeroporturi

Duminică după-anăszâ, Comi
tetul politic instituit de ranut- 
.nea miniștrilor de externe ai ță
rilor neangajate a aL -dat spi
noasa problemă a prezenței lui 
Chombe la conferință. Discuțiile, 
destul de animate, tu note con
tradictorii, s-au încheiat cu un 
vot. Marea majoritate s-a pro
nunțat împotriva participării 
premierului congolez. O telegra
mă pornea către Leupoldt iile. 
Destinatar: Kasacubu. Telegra
ma îi cerea să desemneze o altă 
persoană decît Chombe in frun
tea delegației congoleze cu 
scopul de a evita „dificultăți 
inutile" în buna desfășurare a 
conferinței de la Cairo. Semnau 
conducătorii R.A.U., 
și Ceylonului.

Chombe a pornit 
drum.

Epilogul ?
„Cu excepția unei

Iugoslaviei

totuși la

„Cu excepția unei noi răstur
nări a situației, Moise Chombe, 
primul ministru congolez, nu va 
participa la conferința țărilor 
neangajate de la Cairo" — apre
ciază „FRANCE PRESSE".

EUGENIU OBREA

lin magnetofon

ba a dă «£
emixiKsâor de roăâo șs zdezrt- 
zittt cb reciicsx v« nzg^tzo- 
fon de dtmtKsxni audu pe 
care ei !-«« deammix -Bloc
notes'. Novi i**g*ezo?G* are 
dimensiunile de 14ĂxS 72x2.7, 
cintăreșie ceva, nai nalt de 
500 g pulind să încapă ușor in 
buzunar.

O cască obișnuită de telefon 
servește in același timp drept 
microfon pentru înregistrări 
și drept difuzor pentru repro
ducerea înregistrărilor. In ca
setele magnetofonului încap 
pînă la 40 m de peliculă sub
țire, pe care pot fi imprimate 
melodii sau curîntări.

Magnetofonul „Bloc-notes“ 
este alimentat de patru acu
mulatoare miniaturale, mon
tate în corpul aparatului. Ele 
sînt suficiente pentru a per
mite înregistrări neîntrerupte 
timp de 3—4 ore.

Noul magnetofon de dimen
siuni mici prezintă avantajul 
că poate fi folosit la concerte, 
prelegeri, în cursul unor con
vorbiri.

Bechuanaland, Swaziland și 
Mauritius în decurs de doi ani, 
iar mai tîrziu pentru Aden și Fe
derația Arabici de sud.

In vederea consolidării Com- 
-z-nwealthului — continua agen
ția, s-a anunțat că reprezentan
ții tuturor țârilor membre vor 
participa. în toamna acestui an, 
•a o conferința la Londra în ve
derea creării unui secretariat al 
Commonwealthului. Viitoarea 
conferință a primilor miniștri ai 
țirdcr membre ale Conunonweal- 
ihuhri va relua in discuție pro- 
Uona intrării Angliei in Piața 
Comună și a relațiilor speciale 
dintre această organizație și. 
Commonwealth.

Potrivit agenției, in capitala 
britanică se consideră că prin a- 
ceste măcuri se va putea pune 
capăt campaniei anticolonialiste 
împotriva Angliei dusă de țările 
afro-asiatice in cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite.

Organizația țărilor exportatoare de petrol

A EXAMINAT PROBLEMA REDEVENTELOR
BEIRUT 5 'Agerpres . — La 

Beirut s-a încheiat reuniunea ță
rilor membre de O7P.E.C. (Orga
nizația țărilor exportatoare de 
petrol) consacrată problemei re- 
decențelor plătite de societățile 
petroliere străine. Participanții la 
reuniune au examinat rezultatele 
tratativelor pe care fiecare țară 
în parte le-a dus în ultimele luni 
cu societățile străine. Deși nu a 
fost dat publicității un comuni
cat, s-a aflat că participanții au 
adoptat o poziție comună în 
problemele dezbătute. Un purtă
tor de cuvînt al reuniunii a de
clarat că s-a ajuns la concluzia 
că societățile petroliere „nu au 
satisfăcut c. rințele minime ale gu
vernelor țărilor producătoare de 
petrol din Orientul Mijlociu". S-a

hotărît să se continuie totuși con
vorbirile, pentru a clarifica une
le puncte". Purtătorul de cuvînt 
a precizat că urinează să fie con
vocată o conferință urgentă a 
O.P.E.C. cu scopul de a stabili 
căile de urmat pentru a determi
na societățile să satisfacă revendi
cările țărilor producătoare de pe
trol. Conferința obișnuită a 
O.P.E.C. este prevăzută să aibă 
loc în noiembrie în Indonezia. Nu 

“ste clar dacă conferința urgentă 
lespre care a vorbit purtătorul 
le cuvînt ar urma să fie convo

cată înainte de reuniunea din no
iembrie.

După cum se știe, țările produ
cătoare cer o majorare cu 11 la 
sută a redevențelor plătite de so
cietățile străine.

Școala superioară de artă 
din Dresda a sărbătorit, 

’ recent, 200 de ani de e- 
xistență. Istoria ei constituie 
o parte integrantă a istoriei 
artei întregii Germanii. în 
prezent, cursurile școlii sînt 
frecventate de numeroși stu- 
denți, înscriși la secțiile de 
pictură, grafica, plastică, sce
nografie etc. Există de aseme
nea și cursuri serale pentru 
artiști amatori.

Cu ocazia bicentenarului 
școlii, în sala Albertinum din 
Dresda a fost deschisă o ex
poziție specială.

Muzeu al muncitorilor

metalurgiști

j a Ilsenburg (R.D.G.) în
/ j clădirea fostului Muzeu 

al patriei, a lost recent 
inaugurat un muzeu al munci
torilor metalurgiști. Noul Mu
zeu are scopul de a oglindi cu 
ajutorul exponatelor sale isto
ricul acestei așezări a metalur
giști lor, dezvoltarea mijloace
lor de producție și a forțelor 
de producție în decursul seco
lelor. Printre exponate se află 
și șapte modele de mașini în 
stare de funcționare.

Orășelul Ilsenburg, situat pe 
rîul lise, un vechi centru al in
dustriei de fontă și cupru, era 
considerat în 1570 drept cel 
mai mare centru industrial din 
Germania. Acum el dispune de 
acest lăcaș de cultură creat pe 
baze științifice care oferă un 
bogat material de studiu citit 
pentru specialiștii în metalur
gie cit și pentru profani.

----------•----------

BILANȚUL ULTIMEI SESIUNI

A CONGRESULUI S. U. A.

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — Cea de-a 88-a se
siune a Congresului Statelor 
Unite și-a încheiat lucrările 
la Washington. Noul congres 
american urmează să se întru
nească la 4 ianuarie 1965, 
după alegerile generale din 
noiembrie în cursul cărora 
urmează să fie reînnoite 
mandatele unei treimi a mem
brilor Senatului și a tuturor 
membrilor Camerei Reprezen
tanților.

Referindu-se la lucrările 
sesiunii încheiate, agenția 
U.P.I. remarcă faptul că a- 
ceasta „a discutat cel mai 
mult, a lucrat cel mai mult și 
a elaborat cea mai mare can
titate de documente scrise din 
toate sesiunile care au activat 
după încheierea celui de-al 
doilea război mondial41.

într-o declarație dată pu
blicității la Casa Albă, pre
ședintele Johnson a apreciat 
activitatea Congresului, subli
niind că, in cursul anului 1964, 
acesta a ratificat Tratatul de 
la* Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii și a arătat 
că prin aceasta „s-a pus cu a- 
devărat capăt poluării radio
active a atmosferei — o ame
nințare la sănătatea fiecărui 
copil din lume — conducînd, 
de asemenea, omenirea pe ca
lea unei păci mai durabile44. 
Președintele a reamintit tot
odată că cea de-a 88-a sesiune 
a Congresului american a a- 
probat proiectul de lege asu
pra drepturilor civile, a votat 
în favoarea unei reforme a 
fiscalității.
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