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CRAIOVA — In unitățile 
agricole din regiunea Olte
nia s-a recoltat porumbul de 
pe mai mult de 50 la sută 
din suprafețe, iar arăturile 
au fost executate pe 234 000 
ha. în ultimul timp s-a in
tensificat și ritmul însămîn- 
țărilor. Pînă acum au fost în- 
sămînțate cu grîu și secară 
aproape 100 000 ha, iar cu orz 
de toamnă aproape 65 la sută 
din suprafața planificată. 
Raioanele Oltețu, Segarcea și 
Calafat au terminat semăna
tul orzului.

Veșh' de
BAIA MARE — unitățile 

agricole socialiste din regiu
nea Maramureș au însămîn- 
țat pînă în prezent cu cerea
le de toamnă peste 45 000 
hectare, ceea ce reprezintă 
mai mult de 40 la sută din 
suprafața planificata. In ra
ioanele Satu-Mare și Cehu 
Silvaniei, datorită bunei or
ganizări a muncii, grîul și

Pregătirea

la nivelul

tehnicii

moderne!
Continuăm ancheta 

noastră, pe aceeași te
mă ca și la Combinatul 
chimic Victoria (răs
punsurile la ancheta în
treprinsă la Combinatul 
chimic „Victoria" le-am 
publicat în numărul 
4786 al ziarului nos
tru).

Intrăm în biroul ser
viciului personal și în- 
cățamînt al combinatu
lui ’ ‘ ------
Ne 
roșa

chimic Făgăraș, 
întîmpină toca- 

Maria Gavri- 
lescu, șefa serviciului.

— „Ce se va face în 
combinatul nostru pen
tru ridicarea calificării 
oamenilor ? Nu ne-am 
gîndit încă. Anul aces
ta am avut organizate 
39 de cursuri la care au 
fost înscriși mai bine 
de 4 000 muncitori. 
Noi am vrut să ridicăm 
calificarea la toți oame
nii. Numai că ele nu 
și-au atins scopul. Așa 
că anul acesta nu vom 
mai organiza cursuri.

rut probleme noi și ele 
trebuie bine însușite- 
C ursul — însoți* 
demonstrații practice — 
mi se pare forma cea 
mai potrivită”.

Cu răspunsuri ase
mănătoare ne intimpmă 
și alți tovarăși. Ne sim
țim obligați să le preci
zăm concluzia serviciu
lui personal și învăță- 
mînt: ni s-a spus că, 
în combinatul dv. nu 
dau rezultate cursurile 
de ridicare a calificării.

„Aceasta pentru ca 
anul trecut — intervine 
în discuție tovarășul 
Ion Pascu, maistru — 
secretarul comitetului 
U.T.M. — au fost une
le deficiențe de. organi
zare. Au fost organiza
te în mod succesiv și 
cursuri de calificare și 
cursuri de ridicare a.ca
lificării. Cînd s-au ter
minat cursurile de cali
ficare, toți oamenii au 
fost încadrați și la cele

O dilemă

și soluția ei
Spuneți și dv. : să or- 
fanizăm cursuri numai 

e dragul cursurilor ?“ 
La întrebarea noastră 

— „Ce acțiuni se vor 
întreprinde atunci pen
tru perfecționarea pre
gătirii profesionale a 
muncitorilor ?" — ni se 
răspunde : „O să facem 
și noi ceva". Ce anume, 
precis, nu se știe încă / 

încercăm să aflăm și 
părerile altor tovarăși 
— maiștri, tehnologi, 
șefi de secție — oameni 
care, prin natura preo
cupărilor lor în produc
ție, își dau cel mai bine 
seama ce acțiuni ar fi 
necesare.

„Pentru laboranți — 
ne spune tovarășa ingi
ner Elena Domide de 
la serviciul C.T.C. — 
ne-am gîridit să organi
zăm un curs de ridica
re a calificării. Vom 
preda o singură disci
plină : tehnologia de 
fabricație. '‘Aici au apă-

de ridicare a calificării. 
Desfășurarea cursurilor
— după sistemul toată 
lumea la calificare, toa
tă lumea la ridicarea 
calificării — a încărcat 
prea mult programul 
oamenilor.

„O altă cauză — re
ia ideea inginerul teh
nolog Cornel Malanca
— derivă și din modul 
cum au fost întocmite 
tematicile. In tematici 
au fost cuprinse ace
leași materii care s-au 
predat și în anii trecuți. 
Deci s-au repetat ma
teriile, cursurile n-au 
mai transmis cunoștințe 
»oi“.

Ascultăm și părerea 
unui inginer mecanic — 
Victor lovu, mecanicul- 
șef al grupului azot:

„Ridicarea calificării

C. PRIESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

pe ogoare
secara au fost însămînțate în 
proporție de circa 50 la sută.

PLOIEȘTI — Viteza de re
coltare a sporit mult în ulti
mele zile și în regiunea Plo
iești. Porumbul a fost strîns 
de pe o suprafață ce repre
zintă aproape un sfert din 
cea cultivată. Gospodăriile 
agricole de stat au strîns mai

mult de 40 la sută din su
prafața ocupată cu porumb, 
iar colectiviștii din raioanele 
Rm. Sărat și Mizil peste 30 
la sută. La floarea-soarelui 
și alte culturi tîrzii, această 
lucrare se apropie de sfîrșit. 
Concomitent cu recoltatul se 
eliberează terenurile de co
ceni, iar mecanizatorii efec
tuează arături, pregătesc te
renul și însămînțează. Pînă 
in prezent, au fost efectuate 
arături pentru însămînțări 
pe mai bine de 90 000 ha, 
din care 28 000 ha au fost 
însămînțate cu grîu.

(Agerpres)
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Pregătiri pentru sesiunea

Recepție oferită de ambasadorul
R. D. Germane

• Tradiții ttihtfiiice

— Fizica (de acad H. 
Huhibeif

In întîmpinarea Centenarului 
Universității bucureștene

științifică a studenților
» » 9

alematica (de 
N. Teodorescu)

La Universitatea din București 
continuă pregătirile în vederea săr
bătoririi Centenarului. în progra
mul manifestărilor ce se vor orga
niza cu acest prilej, membrii cercu
ri!?: științifice studențești vor fi 
pTezenti cu 154 lucrări de infor
mare științifică.

Lucrările au fost întocmite indi
vidual sau în colective mai largi 
de stndeați. sub îndrumarea cadre
lor didactice : multe dintre aces
tea dezvoltă subiecte inspirate din 
problemele practice ale producției.

Ele au fost selecționate dintre cele 
peste o mie de comunicări făcute 
de studenți în sesiunile științifice 
care s-au ținut în facultăți Ia sfîr- 
șitul anului universitar trecut.

în zilele de 17 și 18 octombrie 
se va desfășura în cadrul Univer
sității o sesiune științifică festivă 
închinată sărbătoririi Centenarului. 
Cele 154 de lucrări care vor fi pre
zentate au fost depuse la bibliote
cile facultăților pentru a putea fi 
consultate de către toți studenții.

Invitație5

la un schimb
de experiență

cu prilejul 
aniversări a

celei de-a
proclamării

a Uzina „1 Mai“ din Plo
iești cursurile de ridicare 
a calificării s-au deschis 
de două săptămîni cu- 
prinzînd 1450 de munci- 

i tori.
Deschiderea cursurilor

de ridicare a calificării cu trei luni și 
jumătate înainte de începerea viito
rului an de producție este un lucru 
bun. Ne-am interesat în mod deosebit 
dacă sarcinile de producție care stau 
în fața uzinei au determinat, sau nu, 
conținutul tematicilor pentru aceste 
cursuri. Și iată ce-am aflat:

La secția forje a Uzinei „1 Mai“, 
tînărul inginer tehnolog Gill Herescu 
— responsabilul cursurilor de ridicare 
a calificării — ne explică cum a fost 
definitivată tematica : „în secția noas
tră a fost organizat, pe schimburi, un 
curs pentru forjori și unul pentru 
matrițeri. Au fost cuprinși la cursuri 
aproape toți muncitorii de categoriile 
IV, V și VI, exceptînd pe cei care ur
mează învățămîntul de stat. La în
tocmirea tematicii au participat mai
strul șef, șeful de schimb, muncitori 
cu experiență bogată în producție. Și 
concluziile comisiei de ridicare a ca
tegoriei de încadrare ne-au fost de 
un real folos în definitivarea temati
cilor pentru cursuri".

într-adevăr aportul tehnicienilor 
care dirijează zi de zi procesul de 
producție în ateliere a fost prețios. 
Un exemplu. Pentru gospodărirea cît 
mai bună a metalului s-a stabilit ca 
în tematică să fie introdusă o lecție 
privind -calculele necesare pentru ale-

gerea materialulxs de pcrztre %> ve
derea forjării.

Referinda-nc te eșete-teres f* Snp 
a temelor celor demă cmari 
forjori, credem ei Lecpa fa cere ar « 
trata în mod speeiaL problema orga
nizării locului de muncă — etLe 
principală de creștere a produce.: -jU- 
ții muncii la secția forje — ar fi băae 
să se predea rrxi devreme și «a cHx 
la 12 mai, cum s-a ptenificcri

La secția sape de foraj, tiea dizire 
cele mai importante ale j
Mai“, se află în prezent în fana de 
prototip noi tipuri de sape. Ele vor 
intra în producția de serie în c-=rr_ 
anului viitor. Construcția lor diferi 
de cele anterioare. Pentru mărirea 
durabilității dinților și lagărelor, a- 
ceste părți de uzură vor fi încărcate 
cu aliaje dure. Tehnologia de fabrica
ție se va îmbunătăți datorită extinde
rii folosirii strungurilor cu 
program, a mașinilor de rectificat r 
de filetat automate.

Aici ne așteptam ca, în funcție de 
sarcinile complexe care stau în fzța 
secției, să găsim preocupări menite 
să-i ajute pe toți muncitorii In ridi
carea calificării. Pînă acum, însă, abia 
un sfert din numărul munci terii ir 
sînt cuprinși în cursuri de ridicare a 
calificării, pentru ceilalți muncitori 
nefiind încă stabilite formele prin 
care aceștia își vor îmbogăți cunoștin
țele profesionale.

O nouă 
promoție de ingineri 

agronomi

Ing. ARTUR ION

(Continuare In pag. a 11-a)

Ambasadorul R. D. Germane 
in R- P. Romînă, Anton Ruh, a 
oferi: miercuri seara în saloanele 
Casei Centrale a Armatei o re
cepție 
15-a
R. D. Germane.

Au participat ____
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Gaston Marin, Avram 
Bunaciu, Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale 
ri organizații obștești, oameni 
de știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu- 

membri ai corpului
diplomatice 
iești și alți 
diploma

In cursul

tovarășii

recepției, a rostit un

toast ambasadorul R. D. Germa
ne, Anton Ruh.

In cuvântul său, tovarășul An
ton Ruh a arătat că dacă 
înainte de 1945 lumea nu cu
noștea decît o Germanie imperia
listă, notorie prin politica sa de 
război și asuprire, la data de 7 
octombrie 1949, prin întemeierea 
Republicii Democrate Germane, 
într-o- parte a Germaniei a luat 
ființă pentru prima dată un stat 
care promovează o politică a pă
cii și prieteniei cu celelalte 
popoare.

în perioada istoricește scurtă 
de 15 ani, în urma marilor sale 
eforturi proprii și datorită ajuto
rului și sprijinului primit din 
partea Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări socialiste frățești, 
printre care și Republica Popu
lară Romînă, populația Republicii 
Democrate Germane a reușit să 
înlăture în cea mai mare măsu-

ră pagubele cauzate de cel de-al 
doilea război mondial, să învin
gă treptat disproporțiile din eco
nomia națională, rezultate de pe 
urma scindării Germaniei, să 
construiască o industrie puterni
că, să mărească producția agri
colă și sa creeze astfel premisele 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialismului.

în continuare, referindu-se la 
presiunile exercitate de către for
țele reacționare, militariste 
vest-germane, vorbitorul a spus: 
In lupta sa împotriva acestor țe
luri agresive, Republica Demo
crată Germană s-a bucurat pînă 
în prezent de sprijinul deplin al 
statelor socialiste frățești și sîn- 
tem convinși că acesta va fi ca
zul și în viitor. De aceea, tocmai 
cu prilejul aniversării noastre de 
astăzi, țin să exprim sincerele 
noastre mulțumiri tovarășilor ro-

(Continuare în pag. a Ill-a)

Studiu la harpă. în fotografie eleva lulia Restea din clasa a 
/X-a a Școlii medii de muzică nr. 2 din Capitală.

Foto: AGERPRES

La drum 
cu 3 000 

de excursioniști

L~e: ce stat Tartășești, regiunea București 
Foto: AGERPRES

CHEMAREA DELTEI

BAIA MARE (de Ia corespon
dentul nostru). — Peste 3 000 de 
turiști și excursioniști, tineri și 
vîrstnici, din Sighet, Vișeu, Cav- 
nic, Satu Mare, Oaș, Cehul Sil
vaniei și din alte localități ale 
țării, au vizitat sîmbătă și du
minică Baia Mare. Orașul de la 
poalele Dealului Florilor consti
tuie una din așezările muncito
rești cu vechi tradiții în minerit. 
Dar Baia Mare se prezintă vizi
tatorilor și cu orașul nou, înti
nerit, în continuă dezvoltare. Aici 
au apărut bulevarde modeme, 
blocuri turn cu cîte 8 și 10 etaje, 
cartiere noi de locuințe și altele.

Ii însoțim pe excursioniști și 
în afara orașului, la barajul Fi- 
riza, acolo de unde orașul va fi 
alimentat din abundență cu apă 
potabilă și industrială, Ia stați
unea de odihnă Mogoșa, la ca
bana Apa Sărată. Unul din o- 
biectivele prevăzute a fi vizitat 
a fost și Muzeul regional, îmbo
gățit recent cu noi exponate. A 
mai fost vizitat parcul zoologic.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ncontestabil, exis
tă un miraj, o 
chemare a Deltei 
care a stăpînit și 
stăpînește senti
mentele nu nu
mai ale celor care 

locuiesc între cele trei brațe 
ale Dunării, dar și ale celor 
din întreaga țară. Dovada: 
cu toate că în anii de demult 
aci erau condițiile cele mai 
grele de viață datorită mala
riei, subnutriției, analfabetis
mului, ignoranței, oamenii 
n-au părăsit Delta pentru a 
căuta alte meleaguri, ci dim
potrivă s-au încăpățînat să se 
înfigă în pămîntul acesta ti- 
năr ca rădăcinile ierburilor 
perene. Din motivele enume
rate mai sus pescarului Chi- 
riac Marcov de la Mila 25 
i-au murit 7 copii. Fiecare de
ces a însemnat firește o tra
gedie în familia lui, dar în
mulțiți numărul acesta cu 200 
de familii care locuiesc aci și 
veți vedea că tragediile aces
tea aveau un caracter de 
masă. Alți 7 copii însă, năs- 
cuți în majoritate în ultimii 
20 de ani, i-au 
riile oferite de 
nouă pe care o 
ții au vindecat 
fletul omului.

trăit și bucu- 
ei, de viața 
trăiesc cu to- 
rănile din su- 
„Așa e viața,

spune Marcov cu o înțelepciu
ne care își adună argumentele 
din viața cotidiană; după 
noapte trebuie să vină ziuă, 
după furtună trebuie să vină 
vreme bună". Și ultimele ca
pitole ale biografiei lui con
firma această judecată. Omul 
acesta care cutreieră apele din 
primăvară pînă in cealaltă 
primăvară fără să-i fie teamă 
de crivăț, de furtună, de con
dițiile aspre ale climei de aici 
din timpul iernii, poate ciști- 
ga prin munca lui cîteva mii 
de lei intr-o lună. Și ciștigă 
bine. Omul acesta și copiii lui 
se îmbracă în zilele de sărbă
toare foarte bine. Omul aces
ta are casa plină cu tot ce-i 
trebuie, omul acesta a fost 
pînă acum de două ori la 
odihnă și tratament in stațiu
nile^ Herculane și Călimănești. 
lată dar un motiv în plus ca 
în condițiile acestea Delta 
pentru el și pentru copiii lui 
să capete frumuseți noi.

— Ce au devenit copiii du- 
mitale, tovarășe Marcov ?

— Păi sînt ca și mine pes
cari sau stuficultori în Deltă. 
(Asta înseamnă că trăiesc a- 
ceeași viață ca și el). Doi sînt 
la școală și vreau să-i dau mai 
departe.

— Și după ca ajung să zi-

cern ingineri, ce-ai vrea să 
facă ?

— Să vină în Deltă că avem 
nevoie mare și de ingineri.

Există, intr-adevăr un mi
raj, o chemare a Deltei 
s-a făcut simțită

care 
. _ mai ales 

după ce partidul a lansat ape
lul pentru cucerirea miilor de 
hectare de stuf care trebuia 
să se transforme în hîrtie, in 
fibre sintetice și alte produse 
indispensabile civilizației. Lui 
i-au răspuns nenumărați spe
cialiști care cutreieră acum 
pădurile de stuf, sau alcătu
iesc o adevărată citadelă a 
științei la Maliuc, nenumărați 
tineri care au venit aici pen
tru a lucra pe tractoarele u- 
șoare care plutesc deasupra 
plaurilor, în laboratoare, pe 
șlepuri. Numărul lor va ajun
ge în noua campanie de re
coltare a stufului care va în
cepe în curînd și în care va 
trebui să se adune materia 
primă a celulozei de pe cea 
mai mare suprafață, totalizind 
in final 325 000 tone, la 4 000 
de oameni. In rîndul acestora 
se numără și învățătoarea 
Camelia Becheru de la Ma
liuc. Vă veți întreba poate ce 
tangență poate avea o învă
țătoare cu recoltatul stufului. 
S-a întrebat și ea, atunci cînd

soțul ei, Becheru i-a
făcut propunerea de a merge 
în Deltă. El era v» specialist 
de care era nevoie t» «untca 
de cercetare ștaxțîfică U Ma
liție, și Delta cv romantismul 
începutului unei acîiritiți «oi 
il atrăgea. Dar soția lui se 
oărea ci w«-și află rostul 
printre pescari șs stuficultori.

— Sînt oameni și acolo, 
draga mea, și mei ales sînt 
copii. Smt copii cu ochi ca 
cerul în care poți citi toată 
frumusețea Deltei.

Și seară de seară i-a poves
tit despre Deltă. Acum Came
lia Becheru e de un an de zile 
prima directoare a Școlii de 8 
ani din Maliuc și împărtășeș
te aceleași bucurii ale începu
tului alături de soțul ei.

— Și tind o să plecați din 
Deltă ?

— Abia am venit, răspunde 
Camelia Becheru. La plecare 
nu ne gîndim.

In octombrie se împlinește 
un an de la venirea ei la Ma
liuc și i se pare că a fost ieri. 
Dar într-un an Maliucul a 
devenit un adevărat orășel cu 
blocuri moderne, cu un com
plex comercial ca oricare al
tul din București, există aci 
un cinematograf, iar ea locu-

ie^te împreună cu soțul ei în- 
tr-un apartament în care au 
asigurat tot confortul posibil.

Și un ultim exemplu îl 
poate constitui inginerul me
canic Voinescu din ultima 
promoție dată de Politehnica 
din Brașov. A cerut singur să 
fie repartizat în Deltă, deși, 
ca unul din cei mai buni stu
denți putea să-și aleagă ori
care uzină modernă situată în 
orice centru cultural din țară. 
Știa însă că e nevoie de el în 
Deltă, și îl atrăgea perspectiva 
de a lucra acolo. A fost anga
jat să lucreze la U.R.U.C.A., 
întreprindere care repară și 
revizuiește utilajele necesare 
recoltării stufului și iată 
acum are mîndria de a
numi printre cei care au dat 
certificatul de „bun pentru 
campanie" celor 300 de trac
toare ușoare, 260 de recoltoa- 
re și 70 de remorci care au 
ieșit pe poarta atelierelor de 
curînd. Peste un an va face și 
el, la fel ca învățătoarea Ca
melia Becheru, bilanțul pri
mului an de muncă în Deltă.

Incontestabil, există un mi
raj, o chemare a Deltei.

In întîmpinarea 
celui de al IV-lea 

Festival bienal de teatru 
.1. L. Caragiale"

că 
se

GEORGE MIHAESCU

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru)

In cluburile, casele de cul
tură și căminele culturale din 
regiunea Dobrogea au început 
pregătirile în vederea tradițio
nalului Festival bienal de tea
tru „I. L. Caragiale" care va a- 
vea loc anul acesta. In acest scop, 
Casa regionala a creației popu
lare a luat unele măsuri între 
care : întocmirea unui reperto
riu însumînd 30 de titluri de 
piese de teatru, care vor fi cu
prinse în concurs, pe care le-a 
trimis așezămintelor culturale 
din regiune; pentru creșterea ni
velului artistic al formațiilor de 
amatori s-au organizat în cen
trele raionale Tulcea și Medgi
dia cursuri de actorie, regie și 
scenografie, la care vor parti
cipa numeroși instructori și ar
tiști amatori din regiune, schim
buri de experiență între forma
țiile artistice fruntașe etc. La a- 
cest
300 t ____ _
prinzînd peste 4 000 de'artiști 
amatori. din întreprinderile și 
satele regiunii.

amatori din regiune, schim-

artistice fruntașe etc. La a- 
concurs vor lua parte peste 
de formații de teatru, cu-



SCHIMBUL DE MIINE
ANCHETA NOASTRĂ

PRIN CÎTEVA ȘCOLI PROFESIONALE

■ st© un lucru știut: atunci cînd 
elevii școlilor profesionale îndră
gesc meseria pe care și-au ales-o, 
ei se pregătesc cu multă tragere 
de inimă, se străduiesc să obțină 
cele mai bune rezultate atît la 
disciplinele teoretice cît și la 

practică. Motivul ? Sînt convinși de faptul că 
numai o temeinică pregătire teoretică și prac
tică îi ajută să ajungă lucrători pricepuți, cu

o înaltă calificare în meseria pe care au în
drăgit-o.

Una dintre cele mai de seamă sarcini ce 
revine școlilor profesionale și organizațiilor 
U.T.M. din aceste școli este tocmai dezvolta
rea Ia elevi a dragostei, a pasiunii pentru pro
fesia aleasă. Cum ? Prin ce metode ? — Iată 
tema anchetei noastre organizată în mai multe 
școli profesionale.

Incept o nouă zi de practică.-
Foto : O. PLEC AN

Centenarul Universității bucureștene
5 »

După ce in numărul de ieri am pu
blicat, sub semnătura proi. Ion Ionaș- 
cu, cîteva iile din Istoria invățămîri
tului nostru superior, a ac/iunilor care 
au dus la întemeierea Universității

bucurestene, începem de astăzi publi
carea unei suite de materiale despre 
școlile ștlințiiice ce s-au dezvoltat de-a 
lungul deceniilor in Universitatea 
centenară.

TRADIȚII

ȘTIINȚIFICE

De la Începutul anului 
universitar studenții Fa
cultății de chimie exe
cută lucrări practice în 
laboratorul de structura 

atomului.

Foto: GH. CUCU

„Descoperirea 
meseriei"

— Noi pregătim meseriași pen
tru exploatările miniere din Va
lea Jiului: mecanici de mină, 
electricieni de mină, electricieni 
stații și rețele, strungari, lăcătuși, 
sudori. în toate secțiile învață în 
acest an școlar 584 de elevi. Unii 
dintre pi au fost încîntați de me
seriile care se învață la noi cu 
prilejul vizitelor în mină (cînd 
erau elevi ai școlii de 8 ani) sau 
ascultînd povestirile părinților, 
prietenilor mai mari despre mun
ca plină de frumusețe a electri-

Icianului și mecanicului de mină, 
a sudorului etc. Mulți însă au

I venit la școală fără nici o prefe
rință ; i-a minat aici dorința să

Ise califice într-o meserie. Dar și 
cu unii și cu ceilalți — o dată 
ajunși pe băncile școlii — noi în- 

Icepem o muncă serioasă pentru 
a le dezvolta dragostea, pasiunea

■ față de profesia aleasă.
Considerăm de aceea, ca o I primă sarcină a școlii: ajutarea

elevilor de a-și „descoperi** me
seria pentru care se pregătesc, de 

Ia o cunoaște sub toate aspectele.
Prima noastră preocupare a 

Ifost să asigurăm la materiile de 
specialitate cadre didactice bine 
pregătite : ingineri djn producție, 

■ specialiști cu prestigiu și cu ex
periență didactică. De asemenea,

| am încadrat și maiștri-jnstructori

FIZICA
Academician Horla Hulubel

31 august 1363. Apreciind, 
tipia de „profesori gimnaziali" 
Consiliul superior al instruc
țiunii publice propune înfiin
țarea în București a facultăți
lor de litere și de științe. La 
12 octombrie 1863 decretul 
domnesc hotărăște înființarea 
„Școalei superioare de științe" 
pentru pregătirea profesorilor 
de matematică, fizică și științe 
naturale...

Înființarea acestei școli, 
apoi transformarea ei în facul
tate și încadrarea in Universi
tatea din București a contri
buit în cea mai largă măsură 
la formarea de cadre cu o 
înaltă calificare, necesare dez
voltării științei romînești. Tot
odată s-au creat condiții favo
rabile cercetării științifice, 
s-au pus bazele viitoarelor 
școli științifice naționale. Ac
tivitatea în Universitate se 
desfășura în condiții grele: 
spațiul era restrins, materialul 
didactic necesar lucrărilor 
practice lipsea. Totuși, Univer
sitatea a reușit să facă față 
muncii cu un număr tot mai 
mare de studenți, menținin- 
du-și și sporindu-și cu fiecare 
an prestigiul dobindit în țară 

peste hotare.
Remarcabile au fost de-a 

lungul anilor rezultatele cer
cetărilor în domeniul fizicii. 
In catedrele facultății s-au 
format generații de fizicieni 
care au adus prin lucrările 
lor contribuții prețioase patri
moniului științei romînești, 
cîteva nume sînt pe deplin e- 
dificatoare.

Emanuel Bacaloglu a fost 
matematician și chimist. Atras 
însă de problemele fizicii, el 
studiază optica și publică lu
crări valoroase. Un alt mare 
fizician a fost Dimitrie Bun- 
gețeanu — primul doctor în 
fizică al Universității din 
București. Studiile sale pri
vind viteza sunetului în lichi
de au fost apreciate atît în 
țară cît și peste hotare. Con
stantin Miculescu a fost pro
fesor de fizică moleculară, 
acustică și optică. El și-a tre
cut doctoratul cu o lucrare 
asupra echivalentului mecanic 
al căldurii, obținînd valoarea 
numerică, astăzi acceptată 
universal. Metoda întrebuința
tă de el a rămas clasică și este 
descrisă tn multe tratate de 
fizică. De mare însemnătate 
sînt cercetările în domeniul 
fizicii ale prof. Dragomir Hur- 
muzescu, care au pus bazele 
radiofizicii in țara noastră. El 
este un precursor tn domeniul 
razelor Rontgen, fiind printre 
primii care au definit și măsu
rat coeficienții de absorbție a 
razelor X. Este bine cunoscut 
electrometrul Hurmuzescu a- 
doptat de toți fizicienii la 
timpul acela — eu ajutorul 
căruia Dragomir Hurmuzescu 
măsura ionizarea produsă de 
aceste raze. Un alt mare merit 
a lui Dragomir Hurmuzescu 
este și acela de a fi știut să 
îmbine armonios teoria cu 
practica, înființînd pe lingă

Universitate un învățămtnt in
gineresc, încercînd să îndrepte 
cunoștințele studenților facul
tății de științe spre aplicațiile 
electricității. Au făcut, de ase
menea, epocă la vremea lor lu
crările migăloase și de mare 
precizie ale prof. Vasilescu 
Karpen privind curenții elec
trici de convecție. Toți aceștia 
sînt numai cîteva figuri de 
mari fizicieni care se disting în 
istoria științei romînești prin 
originalitatea și disciplina 
gîndirii lor, prin valoarea con
tribuțiilor pe care le aduc pa
trimoniului științei. Printr-o 
vastă activitate creatoare și 
pedagogică ei au deschis drum 
cercetării științifice în dome
niul fizicii, au pus bazele școlii 
de fizică romînești.

Astăzi în Facultatea de fi
zică, direcțiile tradiționale de 
cercetare se împletesc cu abor
darea îndrăzneață a unor pro
bleme noi, generate de dezvol
tarea mondială a științei. Pro
eminența reprezentanți ai vie
ții științifice romînești sînt 
strîns legați de Facultatea de 
fizică din cadrul Universității 
bucureștene. !

Cadrele didactice ale Facul
tății de fizică din Universitate 
— printre care numeroși aca
demicieni, membri corespon
denți ai Academiei, reputați 
profesori, aduc contribuții va
loroase la dezvoltarea fizicii în 
R.PJI. Ei au deschis noi căi de 
cercetare în fizica modernă. 
Amintesc cercetările de des
cărcări în gaze efectuate la a- 
ceastă Universitate, care de 
mult au intrat în tratatele de 
fizică și care continuă cu pro
bleme din cele mai noi și pa
sionante cum ar fi transforma
rea directă a căldurii în elec
tricitate sau cercetările de 
plasmă tn gaze care au dus în 
laborator la rezultate găsite în 
ionosferă, contribuind la înțe
legerea lor. Fenomene din io- 
nosferă, așa cum rezultă din 
rezultatele obținute prin ex
plorarea ei cu ajutorul sate
liților artificiali, confirmă re
zultate obținute în laboratoa
rele Universității din Bucu
rești.

De asemenea, putem menți
ona încă multe domenii unde 
știința romînească dezvoltată 
în Universitate și-a spus un 
cuvînt însemnat: spectrosco
pia razelor X, optica neutroni
lor, interacțiuni nucleare cu 
particole neutre și încărcate, 
precum și multe alte domenii 
ale fizicii nucleare moderne. 
Cercetările de fizică teoretică 
au atacat cu succes domenii 
din fizica corpului solid, dez- 
voltind-o mai departe. Aș mai 
menționa și studiile teoretice 
și experimentale din fizica e- 
nergiilor mari și a particulelor 
elementare unde oamenii de 
știință care activează în cadrul 
Universității din București a- 
duc contribuții însemnate în 
acest pasionant și modern do
meniu de activitate al fizicii 
din zilele noastre.

bine pregătiți, cu calități peda
gogice. De la aceștia învață elevii 
primele „secrete" ale viitoarei 
lor meserii,

Am amenajat în școală labora
toare și ateliere moderne, dotate 
cu cele mai noi utilaje și aparate. 
Ne-am convins că laboratoarele 
și atelierele .au un rol deosebit de 
important în dezvoltarea la elevi 
a dragostei pentru meserie. Aici 
elevii iau primul contact cu as
pectul practic al viitoarei lor me
serii. Am luat măsuri ca în ate
liere elevii să execute lucrări fo
lositoare producției sau dezvol
tării laboratoarelor școlii. In felul 
acesta le trezim mîndria că fac 
lucruri utile ; totodată atenția, 
grija lor pentru calitatea lucrări
lor pe care le execută este mai 
mare.

La toate acestea se adaugă 
simpozioanele la care invităm 
specialiști din producție ; con
cursurile „Cine știe meserie, răs
punde” ; amenajarea unui panou 
permanent „Elevii fruntași de 
ieri — muncitorii fruntași de 
azi” unde afișăm reportaje și fo
tografii din presa centrală și lo
cală ale căror eroi sînt foștii noș
tri elevi — azi muncitori frun
tași ; vizitele în întreprinderile 
unde vor lucra elevii noștri, or
ganizarea la „fața locului" a unor 
discuții cu viitorii lor tovarăși de 
muncă.

Prof. MARTIN BIRO 
directorul Grupului 

școlar minier Petroșeni

Gheorghe Spînu, 
nu-și mai 

schimbă 
profesiunea

In anul școlar trecut, eram 
dirigintă la clasa de electri
cieni stații și rețele — anul I. 
O clasă de elevi veseli și inimoși, 
în permanentă întrecere pentru 
rezultate cît mai bune la învă
țătură. Cu totul deosebit se com
porta Spînu Gheorghe, De la un 
timp tristețea parcă nu mai voia 
să-l părăsească. Am discutat de
seori cu el. O dată, izbucnind în 
plîns, mi-a mărturisit că el nu 
vrea să se facă electrician, că el 
a citit într-o revistă despre o 
meserie care l-ar pasiona ope
rator chimist — și că în anul 
viitor se va înscrie la o școală de 
chimie.

Aflînd că-1 pasionează revis
tele tehnice, că-i place să ci
tească, i-am propus să-i împru
mut și eu cîteva. Am avut grijă 
să găsesc asemenea reviste — 
uneori îi aduceam și articole din 
ziare —- în care se vorbea despre 
munca electricienilor, se prezen
tau aspecte și date privind dez
voltarea industriei energetice la 
noi în țară.

Am obținut apoi o aprobare să 
vizitez împreună cu clasa mea 
Termocentrala Paroșeni. Vizita a- 
ceasta a fost hotărîtoare pentru 
Spînu Gheorghe. Liniile auto
mate, tablourile de comandă l-au 
îneîntat.

Cunoștințele căpătate la cursuri se aprofundează la biblioteca.
In fotografie: elevi de la Grupul școlar petrol-chimie Ploiești 

Foto: AGERPRES

— Aș dori să lucrez aici — 
mi-a spus el.

De plecarea din școală n-a 
mai fost vorba, Acum Spînu este 
printre cei mai buni elevi din 
ciasa sa.

Dar nu întotdeauna avem la 
îndemînă asemenea „argumente”.

Nu toate meseriile sînt la fel 
de spectaculoase, cu linii automa
te, cu tabl&uri de comandă, De 
multe ori foarte convingător 
pentru elevi este faptul că me
seria pe care o învață ei are o 
importanță deosebită pentru eco
nomia națională. Alteori îi im
presionează planurile de dezvol
tare a ramurii respective în vii
tor, proiectarea de noi obiective 
industriale, extinderea și moder
nizarea celor vechi etc. De fie
care dată însă trebui© să-i con
vingem pe elevi că aceste în
treprinderi așteaptă muncitori cu 
înaltă calificare, cu o înaltă pre
gătire teoretică și practică.

Prof, VIORICA pîrîiaNU 

„Cine știe, 
cîștigă"

Anul trecut, în școala noas
tră existau trei clase de elec* 
tricieni. Clasele II N și II O 
erau formate în general din 
elevi care-și iubeau meseria, 
care se pregăteau cu pasiune 
în profesiunea aleasă. Cea 
mai bună dovadă în acest sens

au fost rezultatele obținute? 
media clasei II N la practica 
a fost anul trecut 10, iar în cla
sa Ii O n-au existat la prac
tică medii sub 7. Cum s*au 
petrecut lucrurile că în cla
sa II M s-au adunat elevi mai 
nepăsători, cărora parcă le era 
indiferent dacă învățau elec
tricitatea ori timplăria — nu 
ne-am putut da seama. N-am 
să vorbesc despre toate măsu
rile îuăte pentru a schimba lu
crurile ; am să mă refer doar 
la concursul „Cine știe mese
rie, cîștigă", pentru că el a în
cununat parcă rezultatele în
tregii munci anterioare, mar- 
cînd o cotitură în activitatea 
colectivului de elevi ai clasei 
a Il-a M.

Concursul a fost organizat 
pentru cele trei clase de elec
tricieni și am primit un spri
jin prețios din partea tovară
șului profesor d>e tehnologia 
meseriei. S-a stabilit regu
lamentul. bibliografia, durata 
pregătirii — o lună și jumă
tate — data ținerii concursu
lui. Potrivit regulamentului, 
el a început pe clase, fiecare 
colectiv unnînd să desemneze 
trei participant pentru faza 
pe școală. Interesant este fe
lul în care au folosit elevii 
perioada de pregătire și, în 
mod special, cei din clasa 
IIM, Au studiat bibliografia 
recomandată, ei au avut ini
țiativa de a solicita tovarăși-

MATEMATICA
Academician N. Teodorescu

înfiripată spre sfîrșitul se
colului trecut, școala matema
tică romînească s-a afirmat de 
la început pe plan internațio
nal prin cercetările unor oa
meni de știință care au acti
vat în cadrul Universității 
bucureștene — Spiru Haret, 
David Emmanuel, N. Cocules- 
cu, Gheorghe Țițeica, D. Pom- 
peiu, Traian Lalescu — ale 
căror nume s-au înscris prin
tre cele prețuite și respectate 
în toate centrele importante de 
matematică. Ei au pus astfel 
bazele activității fructuoase de 
creație matematică în țara 
noastră.

Gheorghe Țițeica a reușit să 
deschidă drumuri noi în geo
metria diferențială clasică 
spre care a atras strădaniile 
cîtorva tineri, întemeind ast
fel școala de geometrie de la 
București. D. Pompeiu a tre
cut în 1905 la Paris o teză de 
doctorat care a pus în lumină 
un rezultat senzațional în teo
ria funcțiilor de o variabilă 
complexă, infirmind opinia ge
nerală a specialiștilor, rezul
tat care a fost ulterior fructi
ficat de numeroși matemati
cieni cu mare reputație și este 
încă și astăzi actual. Cîțiva ani 
mai tîrziu, în 1912, el a intro
dus noțiunea de derivată areo-

bară, care ulterior a condus la 
o direcție de cercetare amplu 
dezvoltată de școala noastră 
matematică și de numeroși 
matematicieni străini. Traian 
Lalescu a fost printre primii 
matematiceni care au contri
buit în mod remarcabil la 
progresul teoriei ecuațiilor in
tegrale. El are meritul deose
bit de a fi publicat în 1912 la 
Paris una din primele cărți 
apărute în literatura mondială 
asupra acestei teorii, carte de
venită clasică, fiind citată în 
cele mai valoroase lucrări și 
monografii de specialitate. Mai 
tîrziu, contribuția matematicii 
romînești la fondul inalienabil 
al științei universale se îmbo
gățește cu teoria topologică a 
funcțiilor analitice, creată de 
S. Stoilov. Opera sa, sinteti
zată și pusă în circulație în 
volumul publicat la Paris în 
1938 și reeditat în 1958, i-a 
adus încă de atunci un pres
tigiu științific internațional 
care s-a răsfrînt și asupra șco
lii matematice romînești.

în perioada dintre cele două 
războaie mondiale un număr 
tot mai mare de matemati
cieni romîni își înscriu nume
le printre oamenii de știință 
cu reputație internațională. Se 
poate, deci, afirma că încă

O dilemă
(Urmare din pag. I) 

în industria chimică trebuie să 
asigure — In ultima instanță — 
specializarea muncitorului la in
stalația la care lucrează. Or, a- 
ceasta nu se poate asigura decît 
în condițiile diferențierii ridi
cării calificării pe meserii, nivel 
de pregătire și pe instalație. Ser
viciul personal și învățămînt a 
organizat cursurile anul trecut 
numai pe meserii. Mecanicii 
din grupul azot — deși unii de
servesc utilaje complexe, în miș
care, iar alții utilaje simple — 
au fost încadrați toți în același 
curs. Complet greșit

Deși diferite, părerile celor trei 
tovarăși se completează una pe 
alia. Ele explică cauzele pentru 
care „oamenii n-au prea venit la 
cursurile de ridicare a calificării"

soluția ei
— cum spunea tovarășa Gavri- 
lescu.

Ultimul interlocutor a fost to
varășul ing. T. Zaharescu, direc
torul general al combinatului.

— Cred că anul acesta nu vom 
mai organiza cursuri de ridicare a 
calificării. Sînt greoaie ca formă 
organizatorică. Ne-ar trebui mulți 
lectori. Maiștrii și inginerii noștri 
predau și la cursurile de califi
care, și la cele de specializare, și 
la grupul școlar petrol-chimie. 
Nu ne-am stabilit încă ce forme 
vom organiza, Poate vom organiza 
un ciclu de expuneri pe secții, 
care să fie urmate de explicații 
practice. Ce vom face precis, 
încă n-am stabilit”.

Am relatat întocmai răspunsu
rile primite în urma anchetei în
treprinse în combinat. Ele sînt — 
după cum s-a văzut — diferite. 
Unele îmbrățișează ideea organi-

zării în continuare — dar în mod 
temeinic — a cursurilor de ridi
care a calificării. Altele opinează 
pentru organizarea altor forme.

Stabilirea acelor forme, care 
răspund mai bine necesității de 
ridicare a calificării muncitorilor, 
stă, fără îndoială, în competența 
conducerii combinatului. Ceea ce 
ni se pare însă ciudat este faptul 
că nici pînă acum, conducerea 
combinatului nu s-a pus de acord 
cu serviciul de specialitate, cu 
șefii de sectoare, cu maiștrii și 
inginerii asupra formelor care ar 
trebui organizate. Pentru că un 
lucru este limpede : prin interme
diul cursurilor sau folosind alte 
metode — problema sprijinirii în 
continuare a muncitorilor pentru 
a-și ridica pregătirea profesională 
trebuie rezolvată, și trebuie re
zolvată operativ și în mod temei
nici

Invitație la un schimb de experiență
(Urmare din pag. I)

La această secție, ca și la 
atelierul M-4, de prelu
crări mecanice, al secției de 
construcții metalice, strunga
rii, frezorii, rectificatorii, ra- 
botorii și mortezorii au fost cu
prinși — pe schimburi — la 
același curs. S-a procedat 
bine oare ?

înșiși oamenii din uzină au 
ajuns la concluzia că, organi
zate fără să se țină seama de 
specificul fiecărei meserii, 
cursurile nu-și ating scopul. 
Să luăm, bunăoară, una din 
temele cursului de tehnologie 
a meseriei, la secția sape de 
foraj : „Descrierea mașinilor

unelte : strung, mașină de fre
zat, mașină de rectificat etc”. 
Dar ce-i interesează pe strun
gari la ora actuală : generali
tăți cu privire la sculele aș- 
chietoare pentru toate mași
nile, sau ce fel de cuțite tre
buie să folosească pentru 
strunjirea căilor de rulare în
cărcate cu aliaje dure? Dar 
pe rectificatori: cunoașterea 
strungului în principiu, sau 
cunoașterea amănunțită a noi
lor mașini de rectificat din 
secție ? Dar pe sudori : o te
matică generală despre teh
nologia sudării și tăierii me
talelor, sau expuneri teoreti
ce și practice despre proce
deul de încărcare cu relit și

stelit ? Concluzia care se des
prinde, e limpede : acolo unde 
se organizează cursuri, neapă
rat acestea trebuie să serveas
că nevoilor concrete ale pro
ducției. să ajute efectiv la rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Cum la secțiile forje șl uzinaj 
am găsit tematici axate pe 
problemele care trebuie rezol
vate în perioada de pregătire 
a producției anului viitor, di
ferențiate pe meserii și spe
cialități, credem că un schimb 
de experiență cu secțiile a- 
mintite ar fi util și ar contri
bui la îmbunătățirea conți
nutului cursurilor de ridicare 
a calificării.

Cinematografe
„GHEPARDUL" — cinemascop 

(ambele serii) rulează la Patria 
orele 9 13 17 21. Luceafărul
orele 10 13.30 17 20,30, Melo
dia orele 10 13,30 17,15 30,45 i
„VIATA PARTICULARĂ" rulează 
la Republica orele ț),-45 11,30 13A5
16.30 18,45 21,15, Festival ore
le 9,45 12 14,15 16,30 18,45
21? „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 i 
„VÎNĂTOAREA" — cinemascop — 
rulează la Victoria orele 10 12 14 
16 18.15 20,30 i ..HATAR!" — 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-
EI“ rulează la Central orele 9.30 
11,45 14 16,15 18,30 20,45, Dacia 
orele 10,45 13 15.15 17,30 19,45 21. 
Miorița orele 10. 12,15 15,30 18
20,30. Cosmos, orele 16 18,15
20.30 I „JOCURI ÎNTRERUPTE" ru
lează la Lumina orele 10 12 14 16 
18,15 20.30 i „NOPȚILE CAB1RIEI” 
rulează la Carpati orele 10 12 14 
161 „GALAPAGOS" rulează la 
Doina orele 11.30 1145 16 18,15
20,30 (program pentru copii ora 
10) | „PAGINI DE ISTORIE* — 
„ROMÎNIA, ORIZONT 64“ rulea
ză la Ciulești orele 9 14 18,30 i

înaintea celui de-al doilea 
război mondial școala mate
matică romînească își formase 
în cadrul Universității bucu
reștene o tradiție, realizase o 
continuitate în ascensiunea sa 
și-și consolidase o poziție si
gură în lumea științifică in
ternațională. Meritul pentru a- 
ceastă remarcabilă realizare 
revine în întregime oamenilor 
de știință, fiindcă politica sta
tului burghez în domeniul 
științific era departe de a sti
mula avîntul tinerilor spre 
cercetarea matematică.

După 23 August 1944, sub 
îndrumarea permanentă a 
partidului, întreaga cercetare 
științifică din țara noastră ur
mărește rezolvarea marilor 
probleme complexe puse de 
construcția socialistă, continu- 
înd totodată cercetarea fun
damentală, care este chezășia 
progresului științei, și în con
secință a tehnicii și economiei. 
Această orientare revoluțio
nară s-a reflectat din ce în ce 
mai hotărît în cercetarea ma
tematică. După reforma învă- 
țămîntului (1948), din vechea 
Facultate de științe a Univer
sității s-a desprins Facultatea 
de matematică și fizică. Mai 
tîrziu, în 1963, s-a creat Fa
cultatea de matematică-meca- 
nică care contribuie la forma
rea viitorilor matematicieni, 
ducînd totodată mai departe 
cercetările științifice ale înain
tașilor. Cele două mari di
recții tradiționale de cercetare 
— analiza matematică (repre
zentată prin teoria funcțiilor 
reale și complexe și prin teo
ria ecuațiilor cu derivate par

țiale) și geometria diferențială 
(reprezentată prin geometria 
spațiilor cu grup fundamental 
și prin teoria spațiilor cu co
nexiuni) — au fost extinse și 
adîncite. S-au obținut rezulta
te foarte importante în multi
plele sectoare ale teoriei func
țiilor reale, în teoria ecuațiilor 
cu derivate parțiale, s-au fă
cut cercetări importante asu
pra teoriei preliminare a sis
temelor liniare care cuprinde 
numeroase sisteme ale fizicii 
matematice tratate prin meto
de matriciale. Școala de geo
metrie din București a dezvol
tat în primul rînd cercetările 
asupra spațiilor neolonome și 
spațiilor parțial proiective, a- 
supra teoriei grupurilor lui 
Lie, asupra grupurilor de au- 
tomorfisme în spații cu cone
xiune, punîndu-se accentul în 
ultimii ani asupra proprietăți
lor globale. în domeniul alge
brei a fost dezvoltată cu deo
sebit succes teoria algebrică a 
mecanismelor automate în care 
școala romînească s-a impus 
de la început prin originalita
tea și profunzimea numeroa
selor cercetări realizate în- 
tr-un timp scurt. De aseme
nea, lucrările lui D. Barbilian 
asupra teoriei structurilor al
gebrice și cele de geometrie 
algebrică a avut răsunet în lu
mea științifică.

Topologia, în care Stoilov a 
realizat rezultate azi clasice 
în teoria topologică a funcții
lor analitice și a transformări
lor continue în spații abstracte, 
a căpătat sub impulsul ideilor 
sale o remarcabilă dezvoltare. 
Au fost aplicate metode topo

logice în geometrie, în teoria 
ecuațiilor diferențiale și cu 
derivate parțiale, în teoria 
probabilităților etc. Apoi tre
buie remarcate cercetările în 
domeniul analizei funcționale 
în care școala întemeiată de 
Alexandru Ghica și continuată 
recent de elevii săi a dezvol
tat cercetări importante privind 
studiul modelelor topologice și 
al spațiilor local convexe. Un 
alt domeniu în care matema
tica romînească s-a impus pe 
plan internațional este teoria 
probabilităților și statistica 
matematică. Matematica flui
delor a făcut, de asemenea, 
obiectul unui număr mare de 
cercetări importante în cadrul 
Facultății de matematică-me- 
canică ; în prezent se efectuea
ză numeroase studii privind 
mișcările fluide în jurul obsta
colelor, mișcări la mari viteze 
subsonice, teoria jeturilor, 
mișcări fluide în medii poroa
se etc.

In ultimii ani, cercetările e- 
fectuate de cadrele Universi
tății au dus la o mare înflorire 
a școlii noastre matematice, 
punînd în lumină saltul uriaș 
realizat în țara noastră de a- 
ceastă știință. Acest salt este 
vizibil pentru străinii care au 
avut posibilitatea să ia cunoș
tință de opera realizată sau 
în curs de realizare a matema
ticienilor noștri tineri sau 
vîrstnici. O serie de manife
stări cu caracter internațional, 
organizate în țara noastră și 
peste hotare a contribuit la ri
dicarea prestigiului școlii ma
tematice creată la Universita
tea bucureșteană.

„VARA ÎN NORDUL SĂLBATIC* 
rulează la Timpuri Noi orele 10 — 
21 , „DOI COLONEI" rulează la 
Cultural orele 15 17 19 21 i „CAU
ZE DREPTE” rulează la Buzești 
orele 14.30 17 19,30 (cinemascop) i 
„SINGURĂTATEA ALERGĂTORU
LUI DE CURSA LUNGĂ" rulează 
la Crîngași orele 16 18,15 20,30 
(duminică ora 12). Flacăra orele
15.30 18 20,30? „BRAȚUL NEDREPT 
AL LEGII” rulează la Bucegl orele 
10 12 16 IR,ÎS 20,30 Popular orele
16 18,15 20,45. „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 Ia Vltan 
orele 16 18 20, Progresul orele
15.30 18 20,15» „FALSIFICATO
RUL rulează la Munca orele 16 
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 •
■.FLOAREA MANLO” rulează la 
Cotroceni orele 16 18,15 20,30. 
„PĂȘESC PRIN MOSCOVA” (cine
mascop) rulează la Moșilor orele 15
17 19 21. „DRAGOSTE NEÎMPLINI
TA" Union orele 16 18,15 20,30, Lira 
orele 15 17 20,45? „OCOLUL PĂ- 
MlNTULUI ÎN 80 DE ZILE (cinema
scop —- ambele serii) rulează la 
Vitan orele 17 19,30.

Televiziune
JOI 8 OCTOMBRIE 1964

19.00 ; Jurnalul televiziunii; 
19,10: Pentru tineretul școlar: 
Ce să fiu ? ; 19.40 : Transmisi
une de la Opera de Stat din 
Iași: „Nunta lui Figaro” ; In 
pauze : O repetiție cu Jerome 
Robbins ; Poșta televiziunii; 
în încheiere : Buletin de știri. 
Buletin meteorologic,
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lor profesori de specialitate 
consultații, s-au împărțit pe 
colective mal mici ajutîndu-se 
reciproc în studiu, la activita
tea de atelier. Preocuparea 
suscitată de concurs nu le-a 
mai lăsat „răgaz" colegilor din 
clasa II M pentru absențe, in* 
disciplină. Și la concurs sur
priza : reprezentanții clasei 
II M s-au situat pe locul II.

Elevii au „descoperit" că se 
pregătesc intr-o meserie deo
sebit de frumoasă și au înce
put să manifeste un interes 
crescînd pentru cunoașterea 
ei în profunzime. Deprinderea 
cîștigată în timpul concursului 
de a cerceta și alte materiale în 
afara manualelor de clasă a 
devenit o practică a multor 
elevi. Colectivul clasei II M a 
intrat în anul III bine pregă
tit din puncț de vedere teore
tic și practic.

Rezultatul cu care s-a sol
dat acest concurs a îndemnat 
comitetul U.T.M. să folosească 
și în acest an această 
formă de stimulare a 
tei față de profesiune

MIHAT COCTȘ
elev 

membru în comitetul 
Școala profesională 

de construcții Bacău

eficace 
dragos-

U.T.M.

Ce trebuie

interesul elevilor față de fiecare 
noutate aflată. Atunci am hotărît 
să chemăm în mijlocul nostru pe 
maistrul Petre Gîlă, sculer-matri- 
țer, cu o bogată experiență în 
producție. Maistrul ne-a povestit 
despre anii lui de ucenicie, grei și 
încărcați de neajunsuri, despre 
condițiile vitrege în care a învățat 
meseria, pe niște strunguri înve
chite, rudimentare,

Cuvintele calde ale bătrînului 
maistru, presărate Cu întîmplăn 
din viața sa, au emoționat mult 
pe elevi. Pînă și cei mai nepăsă
tori-colegi. care nu prea puneau la 
inimă sfaturile celorlalți, erau de 
data aceasta profund mișcați.

Pornind de Ia aeeăștă întîlțiire, 
biroul U.T.M, a luat inițiativa or
ganizării și pe mai departe a unor 
asemenea acțiuni- Cele. carș . au 
urmat au întărit-o pe prim?, 
stituind, astfel, o tradiție frumoasă 
a organizației noastre.

RADUT ION 
elev anul III strungari.

— Cercurile tehnice din școa
lă — de electricieni, strungari, 
lăcătuși, mecanici etc. — au o 
importanță deosebită .în dezvol
tarea la elevi a pasiunii pentru 
meserie. Ne-am străduit să antre
năm în aceste cercuri un număr 
cit mai mare de elevi. Apoi am 
căutat să nu existe paralelism 
între cercurile tehnice și mate
riile de specialitate. In anul șco
lar trecut, activitatea acestor 
cercuri — conduse de cei mai 
pricepuți ingineri — a mers pe 
linia prezentării elevilor a ultime
lor noutăți din producție,, elevii 
au executat lucrări practice care 
le-au trezit un inteies deosebit. 
De multe ori s-au alcătuit colec
tive de elevi care, cil sprijinul in
ginerilor și al maiștrilor-instruc- 
tori, au prezentat referate cu 
subiecte inspirate din producție. 
Anul acesta, prelujnd experiența 
pozitivă de anul l scut, vom 
dezvolta și mai mult activitatea 
în cercuri.

Mai trebuie însă adăugat ceva. 
Nu este de ajuns numai printr-o 
varietate de acțiuni să le dezvol
tăm elevilor pasiunea pentru pro
fesia aleasă.

Un argument pe care noi l-am 
folosit cu succes este acela că 
„și muncitorii învață“. Pe frun
tașii în producție din Valea Jiu
lui elevii îi cunosc bine, îi sti
mează și îi apreciază. De fiecare 
dată cînd vizităm o mină, o pre- 
parație sau o termocentrala le 
prilejuim elevilor întîlniri cu 
muncitorii fruntași. Vizităm apoi 
bibliotecile tehnice, cabinetele 
tehnice, bibliotecile cu literatură 
beletristică, elevii consultă fi
șele și rămîn impresionați de 
preocupările acestora : pe fișe 
sînt trecute publicații tehnice, 
studii de matematică, fizică, chi
mie, alături de romane și volume 
de versuri. Am constatat astfel că 
de la cel mai tineri pînă la cei 
aflați în pragul pensionării, mun
citorii învață -r- și aceasta a avut, 
o influență deosebită asupra 
elevilor.

te frumoasă și plină de răs
pundere, că școala ne ajută să 
ne-o însușim la nivelul cerin
țelor actuale fi că. în ultimă 
instanță, de noi depinde w 
devenim buni muncitori.

Atît vizitele, cit și întâlnirile 
cu muncitorii ne-au ajutat 
foarte mult în munca de ridi
care a nivelului la învățătură. 
Chipul unui fruntaș in muncă 
despre care aflam că a fost 
elev al școlii noastre ni se pă
rea mai aproape de noi fi 
mulți ni-l alegeam ca model 
de urmat. Arind un astfel de 
etalon de comparație au cres
cut pretențiile față de propria 
noastră muncă cit și față de 
cea a colegilor. De aceea, 
ne-am hotărit ca și in acest 
an să folosim această formă 
eficace de cultivare a dragos
tei față de meserie.

MARIANA CRĂCIUN 
elevă in anul II 

Grupul școlar comercial Bacău
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Răspuns

cultură generală. Necesitatea 
însușirii cunoștințelor de cul
tură generală de către viitorii 
muncitori trebuie privită sub 
două aspecte. Intîiul — omul 
nou, muncitorul epocii noastre 
trăiește o viață spirituală bo
gată, intensă, cunoașterea și 
înțelegerea fenomenelor de 
artă și cultură, devenind pen
tru el o cerință cotidiană, im

perioasă. Al doilea — tot atît 
de important: — o cultură ge
nerală bogată lărgește însăși 
posibilitatea de stăpînire a 
tehnicii, de perfecționare a 
mașinilor și instalațiilor.

Referindu-mă la situația a- 
nului școlar precedent pot 
arăta că cei mai mulți dintre 
elevi dovedesc o înțelegere 
deplină a importanței pe care 
o au disciplinele de cultură 
generală în pregătirea lor, și 
le studiază ca atare. Cei mai 
mulți învață cu plăcere și 
tehnologia meseriei și fizica și 
literatura, obținînd note mari 
la toate obiectele. Dar nu toți 
procedează la fel. Sînt. e ade
vărat, unii elevi care dovedesc 
interes scăzut față de toate 
disciplinele de studiu. Dar nu 
Ia ei vreau să mă refer. Exis
tă și o altă categorie de elevi. 
Aceștia sînt cei care obțin re
zultate foarte bune la obiectele 
legate de meserie, la practică, 
în schimb reușesc cu greu să 
obțină o notă satisfăcătoare 
la disciplinele de cultură ge
nerală. Cauza nu constă nici
decum în lipsa vreunei încli
nați:, a unor aptitudini spe
ciale pentru aceste obiecte. 
Motivul e că acești elevi con
sideră ca fiindu-le inutile cu
noștințele de cultură generală. 
Unii se exprimă direct : „la 
ce-mi folosește literatura ? Voi 
fi doar electrician**. Alții în
țeleg și mai puțin, punînd o 
astfel de întrebare chiar și în 
cazul fizicii, al matematicii 
etc.

Firește, existența unor ase
menea păreri — traduse prac
tic în rezultate mai slabe Ia 
materiile de cultură generală 
— nu putea să rămînă în afa
ra preocupărilor organizației 
noastre. în aproape toate or
ganizațiile pe ani de studiu 
s-au ținut adunări generale pe 
a căror ordine de zi s-au în
scris teme ca „Importanța ma
tematicii pentru meseria de 
minier**, ,.Să ne însușim un 
larg orizont de cunoștințe- etc.

Pentru a-i ajuta pe elevi să 
găsească cel mai potrivit răs
puns la aceste adunări au fost 
invitați tovarăși profesori, pre
cum și muncitori fruntași de 
la exploatări miniere apro
piate și de la întreprinderile 
din oraș. Foarte interesant și 
util a fost simpozionul „Mun
citorul de ieri, de azi și de 
mîine". Cu acest prilej, tova
răși ingineri, maiștri și mun
citori au vorbit elevilor despre 
exigențele tot mai înalte pe 
care le au față de ei •— vii
tori muncitori — viața ca și 
producția.

Preocupările n-au rămas 
însă la acest nivel general. în 
organizații, în grupe s-a des
fășurat o largă acțiune de 
convingere a tuturor elevilor 
că pe lîngă meserie trebuie 
să-și însușească temeinic și ce
lelalte cunoștințe. S-au folosit 
metodele cele mai variate, de 
la discuția sinceră, colegială, 
pînă la satirizarea prin gazete 
de perete sau în programul 
brigăzii artistice de agitație, 
de la ajutorul tovărășesc, în 
cazul în care însușirea obiec
telor de cultură generală ri
dica cumva greutăți, pînă la 
critica aspră în fața adunării 
generale etc.

în privința disciplinei și 
frecvenței, aceeași exigență 
am manifestat și în cazul ore
lor de literatură, matematică, 
muzică etc., ca și la cele de 
tehnologie sau practică.

Fără a fi mulțumiți pe de
plin, ne putem mîndri totuși 
că preocuparea în această di
recție a organizației noastre 
a dus la rezultate bune.

RUSU DUMITRU 
secretar al comitetului U.T.M., 
Grupul școlar minier Baia 

Mare

rea școlii: organizarea unor 
vizite în întreprinderi, a unor 
întâlniri cu muncitori fruntași. 
Astfel. în anul trecut am vizi
tat. fabricile „Partizanul" și 
„Proletarul" din localitate, 
care produc încălțăminte și 
textile. I.R.I.C. — o unitate 
foarte modernă, fabrica de 
Pline, unități comerciale, fa
brica din Buhuși, Uzinele Să* 
vinești și multe altele.

Peste tot am fost întâmpi
nați cu multă căldură, specia
liștii din uzine injormindu*ne 
asupra procesului de produc
ție, asupra calității și varietă
ții produselor. Eram întrebați, 
la rindu-ne. dacă ne place me
seria Pe care ne-am ales-o, 
cum învățăm, dacă folosim 
bine zilele de școală. Cei mai 
multi dintre noi puteau răs
punde afirmativ; alții, roșeau 
și evitau să răspundă.

întorși acasă discutam înde
lung asupra celor văzute, fi 
de fiecare dată găseam nenu
mărate învățăminte pentru ac
tivitatea 
elevi.

De cele 
vizite se 
cu muncitorii, _____ __  r
chiar foști elevi ai școlii. Alte 
ori muncitorii au fost oaspeții 
noștri. De fiecare dată, ascul- 
tindu*i ne dădeam seama că 
profesiunea noastră este foar-

Argumente

noastri zilnici, de

mai multe ori aceste 
încheiau in discuții 

unii dintre ei

convingătoare
In școala noasta mti o pre

ocupare constantă pentru a-i 
obișnui pe deci si apeleze 
mereu la cartea tehnici. Incepind 
încă de la curs, elevii află nu nu
mai noțiunile obligatorii tehnice 
și științifice pentru un muncitor 
calificat, ci și noutățile dm do
meniul respectiv, ceea ce-i 
juti să înțeleagă profund proce
sele tehnologice. In plus, li se 
recomandă o largă bibliografie 
din literatura de specialitate; ei 
sînt îndrumați și afutați să ape-

(I-

leze la această literatură, iar bi
blioteca — bogat înzestrată în 
acest sens — le stă permanent la 
dispoziție. Numai in anul trecut 
elevii au consultat peste 2 200 
volume de specialitate din biblio
teca școlii.

De o mare eficacitate în antre
narea elevilor la studiul literatu
rii de specialitate s-au dovedit 
și cercurile tehmce care au 
funcționat în școala noastră anul 
tiecut. Cele 33 de cercuri pe spe
cialități cu atras aproape 800 de 
elevi. Ele au jucat un rol însem
nat în crearea obișnuinței la elevi 
de a nu se limita i 
a căuta ;• 
răspuns k
me care-i preocupă în procesul de 
însușire a profesiunii îndrăgite. 
Activitatea cercurilor s-a încheiat 
cu o sesiune de referate și comu
nicări in care devii au prezentat 
concluziile fi soluțiile lor la di
ferite aspecte tnfîlnite in proce
sul de producție, justificările te
oretice pentru diversele propu
neri făcute in timpul practicii.

Formele găsite de școală pen
tru pregătirea profundă a elevilor 
din punct de vedere tehnic și-au 
dovedit eficacitatea și la exame
nul de muncitor calificat, cînd 
un mare număr de absolvenți, la 
insistențele întreprinderilor, au 
primit încadrări superioare toc
mai datorită faptului că au ști
ut să demonstreze teoretic fieca
re operație practică executată. 
Aceste rezultate ne-au determi
nat ca la începutul anului școlar 
in curs să organizăm cercuri 
tehnice care — sperăm — vor 
_x număr și mai mare deatrage un 
elevi.

ION STAN
adjunct al Grupuluidirector t ’’ ___j_

școlar de construcții — Cluj

înțelepciunea

cere dublați de o bogată

învețe

In vizită

un ucenic?

R. D. Germane
(Urmare din pag. I)

FOR MÂȚII

® La Alger a sosit echipa de 
fotbal (tineret) a R.P. Romîne 
care astăzi la Oran și duminică la 
Alger va susține două meciuri în 
compania selecționatei algeriene.

Jucătorii romîni au făcut pe sta
dionul din Alger un ușor antrena
ment sub conducerea fostului in- 
IterSafiMfial Miercuri
dimineață; tbăliști i> i ■’ romîni au 
plecat - cu -trenul la'Oran.

Fără îndoială, întîi și Intîi, 
viitorul muncitor, oricare ar 
fi domeniul în care va lucra, 
trebuie să-și cunoască bine 
meseria. Ucenicului i se cere 
decî să învețe cu perseveren
ță, cu pasiune tot ceea ce se 
leagă de viitoarea lui muncă, 
să-și însușească întregul volum 
de cunoștințe teoretice și prac
tice care-l vor ajuta să-și în
deplinească sarcinile în uzină, 
în mină, pe șantier. Dar viito
rul muncitor nu se poate mul
țumi numai cu atît. Nivelul 
tehnic tot mai ridicat al pro
ducției impune celui care se 
hotărăște pentru 6 meserie sau 
alta, încă numeroase cerințe. 
Așa, de pildă, cultura tehnică 
se

R. CNEBEL
secretarul comitetului U.T.M. 

al Grupului școlar minier 
Petroșenî

noastra
Eram in anul l fi mulți din

tre noi nu r.e dădeam încă 
seama de cadrul în care ne 
vom exercita viitoarea profe
siune. In ajutorul nostru a ve
nit o inițiativă a comitetului 
U.T.M., sprijinită de conduce-

Cel mai puternic efect în rîndul 
viitorilor strungari l-a avut exem
plul viu al vîrstnicilor. Am obser
vat acest lucru dupfi modul cum 
decurgeau discuțiile dintre elevi 
și muncitori în timpul practicii, în

la o întrebare <
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La sllrșitul primului trimestru al 
anului școlar trecut, cinci elevi din 
clasa noastră au fost declarați co- 
rijențl. Acest fapt ne-a pus pe\ 
pîndurj. Am organizat imediat o 
discuție cu tema : „Jț! iubești me' 
seria Clfiva din cei r——• 
care inițiasem adunarea ne-au 
puns „Noi ne iubim meseria, altfel 
nu veneam la această școală" 
ții au încercai să le ia L,.“ 
„Așa e; au venit la școala aceasta, 
și doar sînt atltea școli unde pu
teau merge". S-au ridicat ș! 
elevi, colegi de ai lor, care w «=- 
rau de loc de acord cu această 
„teorie". Îmi amintesc că Buzatu 
Florea, Micu Ion și Diaconu An- 
ghel au ripostat hotărît : „Dacă 
v-ați iubi meseria ați învăța-o ; un 
corijent n-are nici un drept să de
clare : „eu îndrăgesc meseria".

Discuția s-a transformat Intr-o 
dispută aprinsă. Mai tîrziu am or
ganizat o adunare generală U.T.M. 
în care am dezbătut, împreună cu 
tovarășii profesori și maiștri, des
pre modul în care trebuie Înțelea
să dragostea față de meserie.' Fi
rește, am discutat mai ales despre 
sarcina noastră principală — în
vățătura, despre îndatoririle fiecă
ruia In parte... Argumentele cele . 
mai concludente au fost faptele e- 
levilor fruntași. Cei delăsători la 
învățătură au putut pune în balan
ță munca lor cu a colegilor și au 
tras, firește, concluzii.

In urma acestei adunări genera
le, lucrurile s-au schimbat în bi
ne. La sfîrșitu] anului întreaga cta- 

.să a promovat cu medii bune și 
foarte bune.

CONDEESCU VALENTIN 
secretarul organizației U.T.M. de 
la anul II frezori, Școala profesio
nală metalurgică „7 Noiembrie" 

■— Craiova —

aniversării proclamării R. D. Germana

oferită de ambasadorul
ȘTIRI SPORTIVE

mîni pentru ajutorul acordat 
pînă în prezent

Exprimînd prețuirea acordată 
relațiilor cu R, P. Romînă, relații 
care în decursul ultimilor 15 ani 
s-au îmbunătățit tot mai mult, 
tovarășul Anton Ruh a spus în 
încheiere : Așa cura privim cu 
mîndrie la succesele realizate în 
construcția socialistă în Republi
ca Democrată Germană, tot ast
fel, dragi tovarăși și prieteni ro
mîni, ne-am bucurat împreună 
cu dv. de marile succese dobîn- 
dite în cei 20 de ani de la eli
berarea țării dv. de sub jugul 
fascismului.

El a toastat apoi pentru cola
borarea reciprocă tot mai strinsă, 
pentru prosperitatea poporului 
romîn, pentru Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central și pentru sănătatea și fe
ricirea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

A toastat apoi tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care, 
în cuvîntul său a spus :

Avem astăzi plăcerea de a săr
bători împreună cea de-a 15-a 
aniversare a proclamării R. D. 
Germane, Cu acest prilej aș dori 
să transmit populației Republicii 
Democrate Germane salutul și 
felicitările cordiale ale Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn, ale Consiliului de 
Stat și guvernului R. P. Romîne, 
ale întregului popor romîn.

în continuare tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a sub
liniat însemnătatea istorică, deo
sebita importanță politică, atît 
în viața și dezvoltarea poporului 
german cît și pe planul relațiilor 
internaționale, a constituirii 
R.D.G., primul stat german al

muncitorilor și țăranilor, care în
truchipează cele mai înalte aspi
rații de libertate și progres, pace 
și bunăstare ale celor ce mun
cesc.

Arătînd că poporul nostru pre
țuiește și se bucură din toată ini
ma de succesele remarcabile ob
ținute în acești 15 ani de oamenii 
muncii din R.D.G. în dezvoltarea 
economiei și culturii, consolida
rea statului democrat-popular și 
construirea ’socialismului, vorbi* 
torul a spuș : Aceste rezultate în- 
suflețitoareț sînt o expresie a 
hărniciei șL talentului poporului, v’ar®â’. 
cermân care a dat atitea figun’’ . pot bi 
ilustre culturii mondiale, oglin- 
dese eforturile creatoare depuse 'sdcrahsi

ar avea o mare însemnătate pen
tru întărirea păcii în Europa și 
în lume.

In cuvîntul rostit aci, tovarășul 
ambasador aprecia că R.D.G. s-a 
bucurat pînă în prezent, în dez
voltarea și consolidarea sa, de 
sprijinul deplin al statelor socia
liste frățești și își exprima convin
gerea că așa va fi și în viitor. 
Noi împărtășim întrutotul aceas
tă convingere ; oamenii muncii 
din R.D.G. pot fi siguri că vor 
avea întotdeauna în poporul

cu tenacitate de oamenii muncii 
din Republica Democrată Ger
mană, sub conducerea avangărzii 
lor — Partidul Socialist Unit din 
Germania.

Republica Democrată Germană 
joacă un rol activ pe arena in
ternațională promovînd o poli
tică de apărare a păcii, de solu
ționare prin tratative a proble
melor litigioase și de dezvoltare 
a colaborării între toate statele, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice. Eforturile sale în rezol
varea pașnică a problemei ger
mane aduc o contribute prețioa
să la lupta forțelor păcii pentru 
înseninarea climatului internațio
nal.

Alături de celelalte țări socia
liste, Romînia a acordat și a- 
corda întregul său sprijin acestor 
eforturi care se bucură de apro
barea oamenilor progresiști de 
pietutindeni. Desigur, înlăturarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial prin încheierea 
Tratatului de pace german și re
glementarea pe această bază a 
problemei Berlinului occidental

avea întotdeauna în puporul ro- 
mîn un adevărat priofen și to- 

, pe a căruj, solicitate se 
tizui în lupta pentru înflo

rirea patriei lor,, pentru pace și

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a mulțumit apoi tovarășului 
ambasador A Ruh pentru cuvin
tele frumoase și aprecierile ros
tite la adresa țării noastre, pri
vind munca și rezultatele poporu
lui romîn. Ele exprimă sentimen
te prietenești, pe care poporul 
nostru le împărtășește cu o sin
ceră și deplină reciprocitate.

In încheiere el a spus : Stimați 
tmarăși, mă folosesc de acest 
prilej pentru a ura noi și mari 
succese oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană 
în construirea socialismului. Apoi 
el a toastat pentru prosperitatea 
și întărirea continuă a Republicii 
Democrate Germane, pentru 
Partidul ^Socialist Unit din Ger
mania și Comitetul său Central, 
în sănătatea tovarășului Walter 
Ulbricht, pentru guvernul Repu
blicii Democrate Germane, în să
nătatea tovarășului Willi Stoph, 
pentru prietenia frățească dintre 
popoarele noastre, pentru pace 
trainică în lumea întreagă.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Miercuri la amiază a sosit 
în Capitală, la invitația 
Grupului romîn al Uniunii in
terparlamentare, o delegație a 
Camerei reprezentanților din 
Dieta japoneză condusă de 
Aiichiro Fujiyama, fost mi
nistru al afacerilor externe. 
Din delegație fac parte depu
tății Saburo Shiikuma, Kenta- 
ro Ayabe, Jujiro Morita, Ta
kashi Hasegawa,, și.... Hiroshi 
Uchida, consilier al Ambasa
dei Japoniei în Franța.

Pe aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de deputății prof. 
Stanciu Stoian, secretarul 
Grupului romîn al Uniunii in
terparlamentare, acad. Geo 
Bogza, președintele Comisiei 
de politică externă a M.A.N., 
Alexandru Boabă, Barbu So
lomon, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, 
funcționari superiori ai Marii 
Adunări Naționale.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Japoniei în R. P. 
Romînă.

ALTE MANIFESTAU!

Miercuri după-amiază, mem
brii delegației Camerei repre
zentanților din Dieta japo
neză, condusă de Aiichiro Fu
jiyama, au făcut o vizită la 
comitetul de conducere al 
Grupului romîn al Uniunii 
interparlamentare.

In cursul după-amiezii, oas
peții japonezi, însoțiți de de
putatul C. Paraschivescu- 
Bălăceanu au vizitat Expozi
ția realizărilor economiei na
ționale a R. P. Romîne, noi 
cartiere de locuințe din Capi
tală, construcții social-cultu- 
rale.

conducerea Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, o masă.

★
Miercuri și-a încheiaf*lucră

rile Consfătuirea conducerilor 
editoriale și de difuzare a căr
ții din R, P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R P. 
Polonă, R. P. Romînă, R, P. Un
gară și U.R.S.S., care s-a ttesfă- ■ 
șurat la București între 80 sep
tembrie și 7 octombrie. ■

Pe marginea referatelor, a in
formărilor prezentate și a discu
țiilor, au fost adoptate recoman
dări menite să lărgească colabo
rarea între editurile din țările 
participante la consfătuire. S-a 
stabilit, de asemenea, ca viitoa
rea consfătuire a reprezentanți
lor organelor conducătoare edi
toriale să aibă loc la Budapesta 
în toamna anului 1965.

Lucrările consfătuirii au de- 
cun într-o atmosferă de priete
nie și colaborare frățească.

In aceeași zi, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Constanța Crăciun, a 
primit pe șefii delegațiilor parti
cipante la consfătuire.

Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Arta, a oferit o masă în 
cinstea delegațiilor care au par
ticipat la consfătuire.

(Agerpres)
----- —--- -------

Fiecare explicație pe care o 
primesc de la „profesorii" 
uzinei dezvăluie ucenicilor 
tainele și frumusețile mese

riei alese.

© Etapa a Vil-a a campionatu
lui republican de fotbal progra
mează duminică 11 octombrie ur
mătoarele cinci partide : Petrolul 
Ploiești — C.S.M.S. Iași j Știința 
Craiova — Farul Constanța j Stea
gul Roșu Brașov — Crișul Oradea » 
Știința Cluj — U.T. Arad ; Dinamo 
Pitești — Minerul Baia Mare.

• Ieri, în semifinalele campio
natelor republicane, de tenis care 
au loc pe terenuțile clubului Pro
gresul din Capitală, C. Pqpovlci. 
l-a învins cu ,6—S'; 6—4.; 3—Q
(abandon) pe P. Mărmureanu. I.- 
Tiriac l-a întrecut cu 6—4 ; Ch-3 i , 
6—1 pa C. Năstase.

-•j o ns oliisf
• Duminică,. - 41 .octombrie.*® 

inaugurează a 16-a ediție a cam
pionatului republican masculin., de 
baschet la cate participă 22 echi
pe împărțite în două serii. Iată 
programul seriei I din primă eta
pă : Dinamo București — Dinamo . 
Oradea ; Știința București — ’ Ști- ■ 
ința Timișoara ; Farul Constanța 
— Steaua București ; -Politehnica 
Cluj — Știința Cluj , Știința Tg. 
Mureș — Rapid București; C.S.M S. 
Iași — Steagul Roșu Brasov.

Foto : O. PLECAN

Pe terenul de sport al Școlii medii nr. 2 din Ploiești

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării R. D. 
Germane, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. D. Germane în R. P. Ro
mînă, Anton Ruh, însoțit de 
membrii ambasadei, a depus 
miercuri dimineața o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei.

în dimineața aceleiași zile, 
ambasadorul R. D. Germane, 
Anton Ruh, însoțit de mem
brii ambasadei, a depus o co
roană de flori la Monumen
tul Eroilor Sovietici.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ministerului Forțelor 
Armate.

La solemnitatea de la Mo
numentul Eroilor Sovietici au 
fost prezenți I. Iliuhin, însăr
cinat cu afaceri ad-interim, și 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă.

Cei prezenți la solemnități 
au păstrat un moment de re
culegere în memoria eroilor 
căzuți în războiul antifascist.

★
Miercuri la amiază a avut 

loc la hotelul Athănăe Palace

o întâlnire între reprezentanți 
ai presei și delegația de ci
neaști din R. D. Germană care 
se află în țara noastră.

In timpul întâlnirii, artiștii 
oaspeți au răspuns la întrebă
rile ziariștilor.

Miercuri Ia amiază, în sala 
de festivități a Școlii Medii 
„Nicolae Bălcescu“ din Capita
lă a avut loc o manifestare 
culturală cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a proclamării 
R. D. Germane.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntului, 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Sfatului popular al 
Capitalei, cadre didactice și 
elevi.

Au luat cuvîntul prof. Ioana 
Cosma, directoarea școlii și 
Manfred Thiede, atașat cultu
ral al ambasadei R. D. Ger
mane în R. P. Romînă, care 
au subliniat însemnătatea pro
clamării Republicii Democrate 
Germane.

A urmat un program artis
tic susținut de elevii școlii.

cu

re
de

Cu ocazia sărbătoririi a 15 
ani de la proclamarea Repu
blicii Democrate Germane, la 
Facultatea de agronomie a 
Institutului Agronomic din 
Craiova s-a deschis miercuri 
expoziția „Comori de artă din 
muzeele R. D. Germane**, or
ganizată de Institutul Romîn 
pentru Relațiile Culturale 
Străinătatea.

Expoziția cuprinde 54 de 
produceri după lucrări
pictură și sculptură care figu
rează în cele mai de seamă 
muzee din R. D. Germană.

★

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate 
Germane, la Librăria nr. 17 
din Capitală s-a amenajat o 
vitrină specială.

Sînt expuse cărți în limba 
germană, din toate domeniile 
literaturii, sosite în țară prin 
import, precum și traduceri 
romînești din literatura ger
mană clasică și contemporană, 
tipărite în ultimul timp în 
țara noastră.

(Agerpres)

★

La invitația ministrului in
dustriei construcțiilor de ma
șini al R. P. Romîne. se află în 
țara noastra dr. M. Channa 
Reddy, ministrul finanțelor și 
industriei din statul Andhra 
Pradesh. India.

Oaspetele a făcut vizite la 
ministerele industriei con
strucțiilor de mașini, finanțe
lor, comerțului exterior, unde 
a fost primit de miniștrii 
Gheorghe Rădoi, Aurel Vijoli 
și Victor Ionescu. Cu această 
ocazie au avut loc convorbiri 
privind lărgirea colaborării e- 
conomice și a schimburilor 
dintre cele două țări. Ministrul 
indian a vizitat Expoziția rea
lizărilor economiei naționale, 
uzinele „23 August** și „Vul- 
can“ din București, ..1 Mai*4 
Ploiești, ..Steagul Roșu' și 
„Tractorul- din Brașov, Com
binatul agroalimentar „30 De- 
cembrie*4 din apropierea Capi
talei, precum și unele din 
noile cartiere bucureștene.

Cu prilejul vizitei oaspete
lui. ambasadorul Indiei în 
R. P. Romînă, K. R. F. Khil- 
nanL a oferit un cocteil iar

(De la trimisul special „Ager
pres", I. Goga:)

Miercuri, aeroportul Haneda 
din Tokio a cunoscut o zi de 
„vîrf". Numai în această zi au 
sosit în vederea Jocurilor Olim
pice peste 680 de participanți. 
Niciodată în ultimele 14 zile n-a 
fost înregistrată o cifră atît de 
mare care să depășească traficul 
normal al elegantului aeroport 
japonez. Acum, în satul olimpic 
se află peste 7 000 de sportivi 
care se pregătesc pentru festivita
tea de deschidere a competiției, 
ce se va desfășura sîmbătă de la 
ora 13,30 (ora Japoniei) ora 6,30 
(București) pe marele stadion 
„Național". Serviciul de ceremo
nii al mult-așteptatei Olimpiade 
a stabilit în linii mari programul 
de desfășurare al primului „act". 
După intonarea imnului japo
nez, va urma defilarea ce
lor 98 de delegații de spor
tivi. Apoi, va lua cuvîntul 
președintele comitetului de orga
nizare, Yasukawa. El va fi urmat 
la tribună de A. Brundage, pre
ședintele C.I.O. Jocurile Olimpice 
vor fi deschise de împăratul Hi
rohito. Se va aduce în incinta 
stadionului drapelul olimpic după 
care vor fi lansați porum
bei albi și 10000 de baloane co
lorate. Cei peste 75000 de spec
tatori vor urmări apoi pe pista 
stadionului pe Sakai, studentul 
care va purta flacăra olimpică 
ce va arde pe stadion în timpul

întrecerilor. Se va cînta imnul 
olimpic după care va avea loc 
ceremonia depunerii jurămîntului 
olimpic al cărui text va fi rostit 
de către gimnastul japonez Ono.

★
Asociația de prietenie japono- 

romînă a oferit o recepție în 
cinstea delegației olimpice a R.P. 
Romîne. Cu acest prilej dl. Suzu- 
chi, secretarul general al asocia
ției a salutat pe sportivii romîni, 
urîndu-le succes. In numele de
legației noastre a răspuns tov.

Ozolion, Zubkov, Kosanov și Po- 
litiko a realizat excelentul timp 
de 39“ 4/10. Cel mai bun rezultat 
al sezonului aparține echipei 
Franței cu 39"2/10. Selecționata 
S.U.A. a „mers" 39" 5/10. în 
cursul antrenamentului cunoscu
tul fondist Piotr Bolotnikov, me
daliat cu .aur la J.O. de la Roma 
în proba de 10 000 m a suferit o 
întindere musculară la piciorul 
drept. într-o convorbire cu repre
zentanții presei, antrenorul echipei 
sovietice, Korobkov, a declarat:

stilul. Aici însă el va reveni la 
stilul său de mai înainte". In 
legătură cu alți atleți sovietici 
care au șanse la obținerea titlului 
olimpic antrenorul Korobkop a 
spus: „îmi pun mari speranțe'în 
săritorul în. lungime Barkowski 
care la Los Angeles l-a întrecut 
pe actualul recordman mondial 
Ralp Boston. In formă bună se 
află „hurdlerul" Mihailov care a 
realizat mereu 13“6/10 pe 110 m 
garduri, precuțn și aruncătorii de 
ciocan Klim, Nikulin și Bakari- 
nov".

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO

Aurel Duma, președintele corni- 
tetuhți olimpic romîn și președin
te al U.C.F.S. A urmat apoi un 
program artistic.

•k ■
— Au fost stabilite cele 4 gru

pe ale turneului olimpic de polo 
pe apă. Echipa R. P. Romine 
joacă în prima grupă alături de 
echipele Italiei și Japoniei.

— Atleții sovietici s-au antre
nat miercuri pe pista stadionului 
Utsunomya, o localitate la 170 km 
de Tokio. Cu acest prilej, echipa 
masculină de ștafetă alcătuită din

„DacăyBplotnikop. nu se va resta
bili peste clteva zile pentru a 
lua startul în proba de 10000 m, 
atunci speranțele noastre se cor 
îndrepta către tânărul Nicolai 
Dutov, care deține o formă foarte 
buna. ’ în ce privește pe Valeri 
Brumei ih mod. normal el nu poa
te scăpa victoria. Savlakadze l-a 
învins în ultimele două concursuri 
la egalitate de „înălțime" în care 
victoria a fost decisă de cine a 
realizat prima încercare. Savla
kadze este în mare formă și în 
plus este un atlet foarte constant. 
Brumei are scuza că și-a schimbat

. ★
— Comitetul executiv al F1FA 

în frunte cu Stanley Rous, preșe
dintele, acestui for,! a stabilit în 
linii mari ordinea de zi a congre
sului care se va ține la 8 octom
brie la Tokio. Cea mai importan
tă problemă este, desigur, desem
narea țării care va organiza cam
pionatul mondial din 1970. Pen
tru organizarea acestei mari în
treceri a sportului cu balonul ro
tund și-au depus candidaturile 
Mexicul și Argentina. După cum 
se știe, în 1966 campionatul mon
dial de fotbal va avea loc în An
glia. F.l.F^A. va reglementa, de 
asemenea, situația celor 8 echipe 
din zona africană, participante 
la preliminariile campionatulvă 
mondial din Anglia,



PEKIN: Convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Chinez 

și delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn

Vizita tovarășului
Mihail Florescu in Franța

PEKIN 7 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă transmite : 
între delegația Partidului Co
munist Chinez, condusă de Liu 
Șao-ți, Ciu En-lai, vicepre
ședinți ai Comitetului Central 
al P.C. Chinez, și Den Siao-pin, 
secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, și delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn, con
dusă de Ion Gheorghe Maurer 
și Emil Bodnăraș, membri ai 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al P.M.R., au avut loc 
miercuri după-amiază convor
biri în probleme care prezintă 
interes comun pentru cele 
două partide. Convorbirile

s-au desfășurat într-o atmo
sferă cordială și prietenească.

La convorbiri au participat:
Din partea chineză Pîn Ci- ' 

jenșiLi Sien-nien, membri ai • 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, U Siu-țiuan, membru 
al C.C. al P. C. Chinez, Van î 
Bin-nan, adjunct al ministru- i 
lui afacerilor externe.

Din partea romînă. Paul Ni- . 
culescu-Mizil, membru al Co- j 
mitetului Central al Partidu- | 
lui Muncitoresc Romîn, și Du- ; 
mitru Gheorghiu, membru su- i 
pleant al Comitetului Central • 
al P.M.R., ambasadorul Repu
blicii Populare Romîne în Re
publica Populară Chineză.

Pericolul izbucnirii unui război 
nu va dispare pină nu va fi 
realizată dezarmarea generală 
CONFERINȚA Lfi NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR NEANGAJATE
CAIRO 7. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: în ședința de 
miercuri dimineața a Confe
rinței la nivel înalt a țărilor 
neangajate, primul a luat cu- 
vîntul Thi Han, ministrul afa
cerilor externe al Birmaniei. 
Relevînd destinderea care s-a 
înregistrat în relațiile inter
naționale în perioada care a 
trecut de la conferința din 
1961 a țărilor neangajate, vor
bitorul a subliniat că perico
lul izbucnirii unui război nu 
va dispare pînă cînd nu se 
va realiza dezarmarea gene
rală. El s-a pronunțat pentru 
încurajarea oricăror inițiative 
menite să ducă la întărirea 
păcii și a cerut țărilor neanga
jate să-și sporească eforturile 
pentru reglementarea pe ca
le pașnică a oricăror proble
me.

împăratul Etiopiei. Haile 
Sellassie, s-a referit la rolui 
important pe care l-au avu*, 
conferințele de la Bandung 
Belgrad in promovarea poli
ticii de neangajare. relevi nd 
că țările neangajate au o serie 
de trăsături comune, determi
nate de faptul că toate au a- 
vut de suferit de pe urma do
minației străine. Conferința 
actuală, a spus împăratul Hai
le Sellassie, trebuie să elabo
reze un plan concret de acți
uni ale țărilor neangajate. El 
a preconizat întărirea rolului 
organizațiilor internaționale, 
adăugind că toate țările, mari 
sau mici, trebuie să respecte

cu rigurozitate principiile 
O.N.U.

Președintele Ghanei, Kwa- 
me Nkrumah, a spus în cu
vântarea sa că amestecul stră
in în treburile țărilor africa
ne constituie un pericol la a- 
dresa păcii și a cerut încetarea 
imediata a focului în Congo. 
El a subliniat în mod deosebit 
necesitatea interzicerii arme
lor nucleare și a îndemnat ță
rile neangajate să sprijine re
stabilirea drepturilor R. P. 
Chineze în O.N.U.

Coexistența pașnică, a ară
tat președintele Algeriei, Ben 
Bella, este un factor esențial 
în menținerea păcii în lume. 
El a subliniat însă că menți
nerea păcii nu exclude, ci im
plică lupta popoarelor pentru 
eliberarea lor de sub domina
ția străină.

Primul ministru al Indiei 
Lal Bahadur Shastri. care a 
urmat la cuvânt s-a pronun
țai peniru dreptul la autode
terminare al popoarelor a 
propus conferinței un pCae de 
acțiune bazat pe unsătooce^e 
principii: dezarmarea nuoe- 
ară. rezolvarea pe cale paș
nică a conflictelor de frontie
ră. înlăturarea dominației 
străine, dezvoltarea economi
că și sprijinirea Națiunilor 
Unite.

în ședința de dimineață au 
mai luat cuvântul șeful dele
gației Nigeriei și președintele 
Somaliei

Ședința de dupâ-amiazâ s-a 
desfășurat sub președinția iui 
Modibo Keita. președintele 
Republicii Mali.

PARIS 7. — Corespondentul 
Agerpres, T. Vornicu, trans
mite : Ministrul industriei pe
trolului și chimiei al R. P. 
Romine, Mihail Florescu, în
soțit de Nicolae lonescu, ad
junct al ministrului industriei 
petrolului și chimtel, Ștefan 
Gabor, membru al Comitetu
lui de Stat al Planificării, Va
sil e Răuță, secretar general în 
Ministerul Comerțului Exte
rior se află în Franța, pentru 
a lua contact cu reprezentanți 
ai vieții economice franceze.

Delegația a vizitat „Gas de 
France'", unde a fost primită 
de președintele Jean Leguelec 
și directorul general Pierre 
Alby. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme ale schim
bului de informații tehnico- 
științifice în domeniul indus
triei de gaze.

Mihail Florescu, însoțit de 
specialiștii și experții romîni a 
făcut o vizită la Institutul 
Francez al Petrolului, unde a 
fost primit de Rene Navarre, 
președinte-dire ctor general, 
Jean Favre, director însărci
nat cu relațiile externe și 
Jean Limido, directorul secto
rului chimie-rafinărie. Cu a- 
ceastă ocazie s-a analizat sta
diul de realizare a probleme
lor cuprinse în planul de co
laborare semnat la București 
în iunie 1964 între Institutul 
Francez al Petrolului și Minis
terul Industriei Petrolului și 
Chimiei.

Miercuri tovarășul Mihail 
Florescu a avut o discuție cu 
dl. Paul Jean, președinte al 
Societăților „Pechiney" și 
„Saint Gobain", pentru pro
duse chimice

Algeria: Continuă 

operațiunile 
de naționalirare
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declară noul mediator al 0. N. U. in această țară
ANKARA. — Miercuri a so

sit la Ankara, venind din Ni
cosia, noul mediator al O.N.U. 
în Cipru, Galo Plaza Lasso. 
In declarația făcută ziariștilor 
la sosire, el a spus că speră 
să ajungă la o soluționare a 
problemei cipriote, întrucix

o,

-din informațiile care le-am 
primit în ultimul timp, atît 
de la Ankara cit și de la Ate
na. precum și din discuțiile pe 
care le-am avut la Nicosia, 
am putut constata că atmos
fera s-a îmbunătățit". Poziții
le ceîcr trei guverne, a subli
mat mediatorul O.N.U. in Ci
pru. au devenit mai flexibile. 
Toată lumea dorește o soluțio
nare a problemei cipriote, care 
durează de prea mult timp și 
cocstitirie o amenințare pen
tru pace.

In legătură cu planurile sa
le de vutor. Galo Plaza Lasso 
a spos că la 14 octombrie va 
Tuuta Atena și apoi Londra. 
Hmi Mediator a menționat că 
-a sfîrstiul lunii noiembrie va 
na-r.za un raport O3T.U„ care, 

dspâ părerea sa. va fi util 
Generale a ONU.

6rru mâuitrikir

Pini la ridicarea restricțiilor impuse dBi»asa(tl«r

R. A. B. și Algeriei ia Icopoidiilic

ALGERIA. Președintele Ben 
Bella în vizită la Pavilionul 
R. P. Romîne la Tîrgul in
ternațional de la Alger, în- 
treținîndu-se cu Mihail Flo
rescu, ministrul industriei 

petrolului și chimiei.

ALGER 7. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite: Pe 
baza decretului apărut la 1 oc
tombrie, în Algeria continuă o- 
perațiunile de naționalizare a 
proprietăților imobilelor și a bu
nurilor aparținînd persoanelor 
care au colaborat cu elementele 
colonialiste în timpul războiului 
de eliberare. Un bilanț provizo
riu arată că pe ansamblul teri
torial al țării au fost pînă acum 
naționalizate numeroase domenii, 
a căror suprafață însumează mai 
mult de 50 000 hectare pămînt 
arabil.

In baza aceluiași decret au 
fost puse în prezent sub control 
peste 150 de magazine, nume
roase apartamente, garaje, cine
matografe, zeci de camioane și 
turisme, stațiuni de benzină, 
tractoare, importante cantități de 
utilaj agricol, plantații cu mii de 
palmieri, un însemnat șeptel în 
sudul țării și în special în Saha
ra, silozuri, depozite de alimen
te, întreprinderi de lucrări pu
blice etc. Trebuie spus că ci
frele se schimbă de la o zi la 
alta, naționalizările făcîndu-se 
progresiv.

Populația Algeriei a primit cu 
entuziasm vestea naționalizării 
tuturor averilor obținute pe căi 
necinstite și ilegale de foștii co
laboratori ai colonialismului.

-------- ----- •------

Parada militară de la Berlin
BERLIN 7 — Trimisul spe

cial Agerpres Horia Liman 
transmite : In dimineața zilei de 
7 octombrie, ziua aniversării 
R. D. Germane, la Berlin a avut 
loc o mare parada, militară, ur
mată de o demonstrație a oa
menilor muncii încă din primele 
ore ale zilei, o mare mulțime s-a 
revărsat pe străzile capitalei, 
îndreptîndu-se spre piața Marx- 
Engels, împodobită cu drapele 
roșii și drapelul de stat al R.D.G. 
La ora 9, în tribuna centrală au 
luat loc tovarășii Walter Ul- 
bricht, prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G. și președintele Consi
liului de Stat, Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nul ui, șefii delegațiilor de partid 
și de stai de peste hotare, prin
de care tovarășul Nicolae Ceau- 
sescu. ■Mxaibra al Biroului Poli
tic și secretar al C-C. al P.M.R.

La parada militară au parti
cipat ofițerii și subofițerii Aca
demiei Militare și școlilor mili
tare, precum și unități de para- 
șutiști, geniști, tanchiști, artile- 
riști și de rachete operativ-tac- 
tice.

Demonstrația oamenilor mun
cii a fost deschisă de coloana 
fruntașilor în producție, după 
care au urmat reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Berlin și 
din celelalte regiuni ale țării, 
elevii școlilor medii și superioa
re, echipe de sportivi, iar în 
încheiere formațiile de luptă 
muncitorești. Care alegorice au 
ilustrat succesele înregistrate de 
R. D. Germană.

Jn cursul după-amiezii au a- 
vut loc serbări populare în nu
meroase piețe și parcuri din ca
pitala R.D.G.

In seara aceleiași zile Consi
liul de Stat al R.D.G. a oferit o 
recepție.

Chombe nu va putea 
pleca din Cairo

LEOPOLDVILLE. — Am
basadele Algeriei și R.A.U. 
din Leopoldville au fost în
conjurate de puternice forțe 
de jandarmi care exercită o 
strictă supraveghere a lor. 
După cum menționează agen
ția U.P.I., acțiunea pace o mă
sură de represalii a autorită
ților congoleze ca urmare a 
felului cum a fost primit 
Chombe la Cairo. Agenția 
France Presse informează că 
nimeni nu are dreptul să in
tre sau să iasă din localurile 
celor două ambasade.

CAIRO. — Guvernul R.A.U. 
a făcut cunoscut primului mi
nistru congolez, Chombe, că nu 
va îngădui plecarea sa din 
Cairo pînă cînd nu vor fi anu

late restrictive instituite de 
autoritățile congeleze împo
triva ambasadelor R_A_U. și 
Algeriei de la Leopticvâlle^ 
pecmițind personalului aces
tor ambasade să părăsească | 
capitala congoleză. Această 
hotărîre a autoritățflDr egip
tene i-a tos adusă la cunoș- i 
tință lui Chombe de un con- . 
silier al președintelui Nasser.

Relatind aceasta, e-
giptean „Al Ahram* sublinia
ză că „R.A.U. nu va permite 
în nici un caz ca personalul I 
de la Leopoldville să fie pus ’ 
în primejdie". Ziarul adaugă 
că pină în primele ore ale di- > 
mineții Chombe nu a luat în- ' 
că nici o hotărîre în această . 
problemă.
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tei realizări. După aceea a fost

VIETNAMUL DE SUD. Demonstrație la Saigon pentru revendicări muncitorești

BERLINUL OCCIDENTAL. In baza acordului încheiat între 
guvernul RJ).G. și Senatul vest-berlinez, în Berlinul occidental 
s-au deschis centre de eliberare a autorizațiilor pentru cetățe
nii vest-berlinezi care doresc să-șl viziteze rudele din capi

tala R-D.G. In fotografie: La unul din aceste centre.

SCHIMBUL 
INSTRUMENTELOR 

DE RATIFICARE ALE 
UNUI ACORD 

ROMÎNO IUGOSLAV

BELGRAD. — In ziua de 6 
1 octombrie a avut loc, la Secre
tariatul de Stat pentru Afa
ceri Externe al R.S.F. Iugosla
via, schimbul instrumentelor 
de ratificare ale acordului pri
vind modul de rezolvare a 
unor probleme ale regimului 
de frontieră de stat romîno- 
iugoslavă.

Schimbul instrumentelor de 
ratificare a fost efectuat de 
către I. Ciubotaru, însărcinat 
cu afaceri a.i. al R. P. Romîne 
la Belgrad, din partea R. P. 
Romîne, și Milan Verisnik, di
rector în Secretariatul de Stat 
pentru Afaceri Externe, din 
partea R.S.F. Iugoslavia.

BERLIN. — In seara zilei de 
6 octombrie, soliștii și conduce
rea Ansamblului de balet al 
Teatrului de Operă și Balet din 
București, care se află în turneu 
în R.D. Germană, au participat 
la o recepție oferită în cinstea 
lor de Hans Pitra, directorul ge
neral al Teatrului Metropol din , 
Berlin. In cursul recepției care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, Hans Pitra a mulțu
mit artiștilor romîni pentru con
tribuția pe care o aduc la festivi
tățile consacrate celei de-a 15-a 
aniversări a R. D. Germane și 
le-a dorit succese în turneul lor 
în R.D.G.

PARIS — Miercuri seara a 
fost organizată la ambasada 
R. P. Romîne din Paris, cu pri
lejul prezenței laureaților con
cursului de la Toulouse, Ludo
vic Spiess și Viorica Cortez- 
Guguianu și a artistei poporului, 
Arta Florescu, membră a j'uriului 
acestui concurs, o întîlnire cu 
reprezentanți ai vieții muzicale 
parisiene. Au fost prezenți: cîn- 
tăreața Jeannine Michau, profe
soară la Conservatorul din Pa
ris, Gabriel Dusurger, directorul 
artistic al Operei din Paris, Do
minique Pelessier, producătoare 
de emisuni muzicale la Ortf.

La această întîlnire a asistat 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu și Va- 
sile Vlad, consilier.

ȘEDINȚA A COMISIEI 
PERMANENTE 

A C.A.E.R. PENTRU 
METALURGIA 
NEFEROASA

VARȘOVIA. — între 28 
septembrie și 5 octombrie a 
avut loc la Varșovia sesiunea 
Comisiei permanente a CAER 
pentru metalurgia neferoasă. 
La sesiune au participat re
prezentanți ai Bulgariei, Ce
hoslovaciei, R. D. Germane, 
Poloniei, României, Ungariei 
și Uniunii Sovietice. în cali
tate de observatori au parti
cipat reprezentanți ai R.P.D. 
Coreene.

Sesiunea a aprobat planul 
lucrărilor de standardizare în 
domeniul metalurgiei neferoa
se pînă în anul 1970 și direc
țiile activității pentru utiliza
rea mai economicoasă a cosi
torului.

Lucrările sesiunii comisiei 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

COPENHAGA. — Intre 
Marea Britanie și Danemarca 
a fost inaugurat zilele acestea 
primul cablu telefonic subma
rin direct. Noul cablu poate 
deservi 120 de linii telefonice, 
iar lungimea sa este de 553 de 
kilometri. La Londra s-a a- 
nunțat că în 1966 între Anglia 
și Norvegia va fi instalat un 
alt cablu care va putea deser
vi 480 de linii telefonice și va 
fi folosit de toate țările penin
sulei Scandinave.
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Răsfoind presa străină
„L Express":

Probleme fără 
răspuns in raportul 
Comisiei Warren

5 crii torul american Thomas 
Buchanan publică un arti
col în revista săptămâ

nală franceză „UExpress'", în
care arată că raportul Comisiei
Warren nu stabilește că Lee
Harvey Oswald l-a omorît pe 
fostul președinte al S.U.A., John 
Kennedy. Această chestiune 
iămîne fără răspuns. Buchanan 
este autorul mai multor articole
și al unei cărți în legătură cu 
asasinarea fostului președinte 
al S.U.A., în care el și-a expri
mat părerea că asasinatul nu 
pare să fie opera unui singur 
om. De asemenea, el se îndo
iește de faptul că Oswald ar

ii cel care Ta Gso.ti pe John 
Kennedy. A^enPo L -PJ. suoL- 
niazâ că :n articol se arată că 
în timpul atentatului s-au tras 
patru rocuri de armă și nu trei, 
cum se afirmă in raportul Co
misiei Warren, că aceste iocuri 
au fost trase rapid de un sin
gur om. iar pe pușca conside
rată ca aparținind lui Oswald 
au existat amprente care nu 
aparțineau numai lui Oswald.

In legătură cu aiirmația din 
raport că guvernatorul Texas
ului, John Connally, a fost ră
nit de către unul din gloanțele 
care l-au lovit pe John Kenne
dy, Buchanan menționează că 
Connally personal a declarat 
că înainte de a fi rănit de că
tre cel de-al treilea glonte, el 
a auzit alte două împușcături. 
Un al patrulea glonte a lovit 
asialtul ricoșînd și rănind o 
persoana din garda președinte
lui. Potrivit declarației soției 
lui Connally, guvernatorul a 
fost rănit după ce fostul pre
ședinte a dus mîna la gît. Dacă 
s-ar lua în considerație decla
rațiile lui Connally că cele trei

gloanțe ar fi fost trase de către 
un singur om „se poate trage 
concluzia că persoana respec
tivă ar fi trebuit să fie cel mai 
bun trăgător din lume*.

„New York
Times":

Poziția lui Khanh 
este amenințată

Examinînd evenimentele care 
s-au petrecut în ultima 
săptămînă în Vietnamul ch 

sud, ziarul „New York Times" 
scrie :

„La Saigon au circulat săptă- 
mîna trecută zvonuri despre lo
vituri de stat, amenințări cu gre
va și aproape zilnic au avut loc 
schimbări în balanța puterii în 
sînul guvernului. Din orașele si

tuate de-a lungul coastei Viet
namului de sud au sosit știri des
pre demonstrații și contrade- 
monstrații: budiști împotriva ca
tolicilor, civili împotriva militari
lor, studenți împotriva guvernu
lui. In interiorul țării, pe platoul 
central din apropiere de frontie
ra cu Cambodgia, membrii tri
burilor de munteni, de factură 
rasială și culturală diferită de cei
lalți sud-vietnamezi, s-au aflat în
tr-o stare de rebeliune.

Aceste semne persistente de 
tulburări au provocat grave în
doieli cu privire la capacitatea 
guvernului Vietnamului de sud de 
a cîștiga războiul împotriva Viet- 
kongului"

Referindu-se la răscoala tribu
rilor de munteni din platoul cen
tral, ziarul arată că fără o „anu
mită satisfacere a revendicărilor 
lor, ei nu vor accepta să se su
pună guvernului. Relevînd că nu 
a intervenit încă o reglementare 
a acestei probleme, „New York 
Times" scrie că „dacă răscoala 
localizată de luna trecută s-ar 
răspîndi la alte triburi din pla
toul central, premierul Khanh va

fi nevoit să trimită trupe pentru 
a zdrobi rebeliunea".

Călătoria în străinătate a ge
neralului Khiem (unul din mem
brii triumviratului de la Saigon 
n.r.) într-o misiune diplomatică 
pe lingă țările occidentale, care 
sprijină guvernul Vietnamului de 
sud, era menită să înlăture unele 
din presiunile exercitate asupra 
guvernului. El a fost obiectul cri
ticilor budiștilor din cauza le
găturii sale bănuite cu regimul 
catolic al fostului președinte 
Ngo Dinii Diem.

Mai mult, poziția premierului 
Khanh însuși este încă amenința
tă. Vinerea trecută, premierul a 
promis o dată în plus să remită 
guvernul unui organism civil îna
inte de sfîrșitul acestei luni... A- 
ceastă remarcă a dat naștere unor 
speculații că el ar putea să demi
sioneze din comandamentul mi
litar și să încerce să obțină con
ducerea noului guvern civil. Este 
posibil totuși ca civilii să încerce 
să preia conducerea înainte de 
a se întîmpla aceasta, sau ca o 
serie de ofițeri... să organizeze o 
nouă lovitură de stat militară".
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