
CALATOR IE
SPRE NOTA

Așadar, ne aflăm de mai bine de o lună de zile porniți la 
drum. A reînceput, la 15 septembrie, captivanta călătorie școla
ră. O călătorie care durează luni de zile : un întreg an școlar. 
Miile de elevi ai școlilor noastre străbat, asemenea unor adevă- 
rați exploratori, un itinerariu inedit cu fiecare nou an, învă- 
țînd să stăpînească universul cunoașterii. Călăuze de nădejde 
— tovarășii profesori — îi însoțesc în acest urcuș continuu prin 
paginile manualelor școlare. Ce au luat cu ei în această călăto
rie ? Curiozitatea, hărnicia, tenacitatea și pasiunea. Acestea 
sint bagajele necesare unei asemenea călătorii. Le vor ajunge 
pînă la sfîrșitul urcușului pe verticala științei. în călătoria 
aceasta — fiecare elev o știe bine — trebuie să te bizui, în pri
mul rînd, pe propriul tău efort, să-ți potrivești bine pasul, de 

început, și să mergi tot timpul în același ritm.

Inaugurînd o asemenea ru
brică, intitulată sugestiv „Că
lătorie spre nota 10“, ne pro
punem să prezentăm, de fapt, 
drumul pe care îl parcurg ele
vii într-un an de școală, parti
ciparea lor activă și conștien
tă Ia însușirea cunoștințelor 
predate, activitățile din
timpul liber ce completează și se subordonează unei preocupări co
mune, aceea ca la sfîrșitul anului școlar să se înregistreze nu
mai note bune, pe măsura posibilităților și condițiilor existente 
pretutindeni. Firește, această călătorie spre un țel nobil — al 
cuceririi cetății științei — va fi întotdeauna plină de fapte bo
gate în semnificații, despre care vă invităm, tovarăși profesori 
și elevi să ne scrieți, participînd astfel la „călătoria" noastră.

Și acum, „Sus ancora și „Drum bun!“.

Proletari din toate țările, uniți vă!

FILE

-am găsit pe ele
vii Școlii medii 
nr. 1 din Timișoa
ra antrenați în 
pasionanta călă
torie spre nota 10. 

Chiar de la în
ceputul anului școlar a fost 
consemnat, într-un jurnal al 
comitetului U.T.M. (deocam
dată nescris în sensul propriu 
al cuvîntului, dar asta nu pune 
la îndoială veridicitatea celor 
petrecute), tot ce merită aten
ție din noianul de fapte și în- 
tîmplări ale vieții școlare. Să 
reproducem așadar, cîteva din 
cele mai semnificative.

★
După o săptămînă de cursuri, 

comitetul U.T.M. din școală a 
reeditat panoul cu fotografii 
care s-a bucurat anul trecut 
de un mare succes. In aparen
ță, el este foarte obișnuit: o 
tablă de lemn a cărei parte 
superioară este ocupată de fo
tografiile elevilor fruntași la 
învățătură, partea de jos fiind 
rezervată pentru cei care s-au 
„evidențiat" în a nu învăța, 
pentru cei care au obținut note 
proaste. Fiecare fotografie este 
însoțită de o explicație succin
tă. Și nici n-ar avea nevoie de 
1---------- —

Este un lucru cit se poate de 
firesc ca notele pe care le obți
ne un' elev să fie comparate, 
printr-o metaforă, cu biletele de 
drum pentru o călătorie în lumea 
științei.

Mi-am propus să aflu cum de
curge o asemenea călătorie la 
Școala medie din Sinaia. Așa
dar... 1

— „Biletele" la control, vă 
rog... I

N-aș putea zice că s-a iscat 
panică. Doar o ușoară însuflețire. 
Elevii îmi întindeau carnetele cu 
note. Biletele de călătorie erau, 
în general, în ordine : 7,8,9... 8, 
9, 9, 7, 9, 8... La istorie, la mate-
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mai mult; acolo, în fața pano
ului, poți fi martorul unor cal
de strîngeri de mina, poți ve
dea obraji care-și schimbă 
brusc culoarea, poți auzi dis
cuții pasionante și mai com
plete decit o simplă explicație. 
De pe panou te privesc chi
purile celor mai buni elevi ai 
școlii. Sint mulți și nici n-ar 
putea fi consemna^, toți. Se a- 
flă acolo nu pe baza merite
lor de anul trecut — premian- 
ții, evidențiații — ci pentru 
primele succese din acest an 
școlar pe care l-au început cu 
seriozitate și hărnicie.

Mulți dintre privitori ar me
rita să fie citați ca fruntași ai 
claselor din care fac parte, 
spațiul limitat al panoului cre- 
ază însă comitetului U.T.M. 
„greutăți", obligîndu-1 la o se
lecție severă. Aceasta, pentru 
că chiar din primele zile de 
școală s-au luat o serie de mă
suri care să asigure antrenarea 
tuturor elevilor la o muncă 
susținută. Sfătuindu-se cu to
varășii diriginți, comitetul și 
birourile U.T.M. și-au organi

zat munca în funcție de pro
blemele pe care le ridică co
lectivul fiecărei clase. Astfel, 
în unele clase s-a discutat cu 
elevii cunoscuți din anii tre- 
cuți ca delăsători în prima 
parte a trimestrului și care a- 
bia în apropierea tezelor înce
peau să învețe cu seriozitate.

Pomind de la ideea că unii 
elevi trebuie ajutați să-și for
meze deprinderi de muncă 
planificată, comitetul U.T.M. a 
creat la gazeta de perete o ru
brică permanentă „Cum în
văț-4, care generalizează expe
riența celor mai buni elevi. 
De altfel, discuții despre cele 
mai bune metode de învățătu
ră, despre programul zilnic al 
elevilor au -avut loc în multe 
clase din inițiativa organiza
țiilor U.T.M., la orele de diri- 
genție. Se pregătesc acum și 
primele adunări generale 
U.T.M. în care să se dezbată 
aspectele importante ale vieții 
școlare: însemnătatea muncii 
personale a elevului, rolul dis
ciplinei în ridicarea nivelului

„Biletele la control,

ca învățătură, răspunderile e- 
levilor din clasele a Xl-a...

★
Dar, să ne întoarcem la pa- 

nou și să-i privim pe cei din 
jur care s-au adunat atrași, de 
știrea că a apărut prima ediție 
din acest an’ a panoului.

Iată-1, de pildă, pe Mircea 
Bărbieru din clasa a IX-a.B 
admirindu-și fotografia la pa- 
nou, in locul destinat fruntași
lor. E obișnuit să și-o vadă a- 
colo. Numai că față de anul 
trecut, fotografia sa a ajuns 
acum la început de an, de la 
locul rezervat fruntașilor, în 
partea de jos a panoului, prin
tre cei a căror ..popularizare" 
nu c de dorit. Să fie întîmpla- 
rea de vină ? Mircea este gata 
să jure că da. Catalogul de
monstrează însă că și întîm- 
plarea sau întîmplările sînt 
guvernate de anumite legi care 
pot fi explicate. Nici măcar un 
4 nu poate fi pus pe seama în- 
timplării. Dar doi de 4 ? Și 
dacă li se mai adaugă un 5 ? 
Evident, în acest caz întîmpla- 
rea își va declina orice răspun
dere. Și atunci, cine este vi
novat? Așupra acestor pro
bleme meditează acum Mircea 
Bărbieru. Și pentru a ieși mai

M. VIDRAȘCU
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In întreprinderile bănâțene

Noi linii tehnologice
Tehnica modernă 

cu care au fost în
zestrate numeroase 
întreprinderi indu
striale din regiunea 
Banat a permis auto-, 
matizarea sau moder
nizarea a noi linii 
tehnologice și procese 
de producție. La Uzi
nele constructoare de 
mașini Reșița au fost 
date în folosință noi 
mașini și agregate de 
înaltă tehnicitate ne
cesare procesului de 
fabricare a motoare
lor Diesel. La Fabri-

Electromotor*

ceea ce a 
reducerea

din Timișoara s-a tre
cut la montajul pe 
bandă a motoarelor 
electrice, 
dus la
timpului de montaj a 
unui motor cu peste 
10 la sută față de ve
chiul procedeu, iar 
în întreprinderile tex
tile din Arad și Ti
mișoara au intrat în 
funcțiune în acest an 
peste 1 000 de răz
boaie automate de 
țesut etc. Construc
torii de mașini Reși
ța, cei de la Uzinele

u-de vagoane Arad, 
zinele. de construcții 
metalice și mașini a- 
gricole Bocșa și Uzi
nele mecanice Timi
șoara, folosind utilaje 
noi, aplică cu bune 
rezultate sudura au
tomată' și semiauto
mată, asigurînd pe 
această cale executa
rea unui volum sporit 
de montaje de con
strucții metalice. Au
tomatizarea a fost 
larg extinsă și în nu
meroase stații de cale 
ferată din Banat.

vă rog!“
matici, la chimie... Am văzut fi 
multe bilete de „clasa T*. Pe unul 
scria : Bucur Lucian,, clasa a Xl-a. 
Și purta următoarele cifre: 10, 
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10... etc.

— Scuzați I și-am trecui mai 
departe.

Numai ca, dinir-odată, am ză
rit un chip care cum m-a văzut 
s-a îngălbenit, a încercat s-o 
tulească, dar era prea tîrziu.

— Dumneavdastră ?
— Clinei Marian... Știți... cînd 

s-au dat notele mari eu am lip
sit... Nu eram acolo... Am intîr- 
ziat...

— Dar ai fost prezent dnd 
s-au dat note de 41—

— La matematică... Patru... 
Știți, e un număr adverbial, se 
divide cu substantivul...

...Mda!... Și la romînă ?
9... Nouă... absențe...

— Îmi pare rău dar dumnea
voastră vă facem proces verbal 
de predare... Vă predăm... colec
tivului clasei...

Un alt călător m-a întîmpinat 
încercînd abil să se ascundă

La Stațiunea experimentală agricolă Suceava aurul livezilor 
a luat drumul consumatorilor.

Muncitor

Miercuri 21 octombrie 1964

Premiera
vîrstei
de aur

La Cluj, activități organizate
în perioada de pregătire

a majoratului

a în fiecare an, 
celor care vor îm
plini în această 
perioadă vîrsta de 
aur li se oferă 
prilejul de a par
ticipa la nume

roase activități cultural-edu
cative consacrate sărbătoririi 
lor, acestei intrări într-un a- 
notimp matur al vîrstei. în
ceputul perioadei de pregăti
re a majoratului este marcat 
pretutindeni de expuneri ale 
unor conducători de întreprin
deri, instituții, gospodării co
lective, despre sarcinile aces
tora, conferințe care scot în 
evidență mărețele realizări 
ale celor 20 de ani liberi, dez
bateri care adîncesc normele 
de conduită morală, simpo
zioane științifice, întîlniri cu 
scriitori, excursii, reuniuni to
vărășești ș.a.m.d.

Inscriindu-ș'e în această bo
gată agendă de acțiuni pregă
titoare ale sărbătorii majora
tului — urmărite îndeaproape 
de comitetele organizațiilor 
U.T.M. și cuprinse în planuri
le de muncă ale acestora — 
la Cluj s-a desfășurat o ase
menea manifestare consacrată 
celor de 18 ani.

900 de tineri și-au dat în- 
tîlnire, sîmbătă seara, la Casa 
de cultură a studenților. Bă
ieți și fete din uzine, din școli, 
institute de învățămînt supe
rior au înscris în zîmbet lu
mina celor 18 șni.

Toți cei prezenți aici înțeleg

că. sărbătorirea lor este un 
prilej de a lua cunoștință, 
încă o dată, cu sarcinile și 
drepturile pe care le au în ca
litate de cetățeni majori, an
gajați cu toate forțele în opera 
constructivă a întregului po
por. Este un prilej solemn, 
cînd gravitatea sentimentului 
responsabilității lor se colo
rează viu de purpura candorii, 
a firescului optimism tineresc. 
Eroii noștri sînt cunoscuți de 
toți și nu din această’ seară, ci 
de la strung, din sălile de cla
să, din amfiteatre sau din la
boratoare. îi cunosc cei care 
participă la sărbătoarea lor 
pentru că le-au îndrumat pașii 
pînă acum și, de aceea, a fost 
firesc ca în aceste momente 
de mare emoție să-i aplaude 
cu dragoste. In cuvîntul său. 
tov. Ion Andreica, prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc 
U.T.M., a relevat succesele 
obținute de ei la locurile de 
muncă, a vorbit despre aspira
țiile și pasiunile lor. alcătuind 
un emoționant portret colectiv 
al acestora. Cei care.au termi
nat școala profesională, abia 
de 3—4 luni, și-au ocupat 
de-acum locul de muncă, cei 
care au terminat școala medie 
în vară intră zilnic pe poarta 
institutelor, de învățămînt su
perior sau a școlilor care-i

I. RUS 
corespondenții! „Scînteiî tine- 
retului" pentru regiunea Cluj
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după o minge mare de foibcL 
Mi-a întins un bilet de stadîotu

— Mai aveți și alt bilet ?
Atunci Vasile Murețan mi-a 

întins carnetul cu note: 3 la ma
tematică, la fizică 4, la chimie 4, 
la psihologie—

— Deși — a îngăimat el — 
eu in psihologie îmi puneam 
toate speranțele— Știți, sportul—

Cu un alt ^pasager** an a 
discuție destul de originală.

— Zdriinz—
— Biletul!
— Zdriing—
— Cuce câUtcrrți ?
— Cu ghiizrz—
— Nota la aMteaMtiei?
— Zdring, zdring, zdring-
— Am mțela: trei. La fizici ?
— Zdring, zdring, zdring, 

zdring—
— Răspunsul e cit se poate de 

limpede 1

(Continuare în pag. a V-a)
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Cum
pregătiți 
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animalelor

O întrebare
la

am
fel

care
primit
de fel

de răspunsuri

Două imagini de Ia activilăfile in perioada de pregătire a majoratului
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La ec^ducercz șantierului ni 
s-a spus că toate cpartsxneniele 
predate locatarilor, îm uL~rrj doi 
arii, cu priaut mma caiificatsce 
de „foarte bme*. Acest aditica- 
tic repetat de aproape 1 700 de 
ori, este rodul priceperii 
punderii 
inginerii 
șantierul de construcții _  „
roșu" — Brașov au muncit la ri
dicarea construcțiilor de locuințe.

Nota obținută de constructori, 
la recepția lucrărilor, are la ba
ză o bună organizare a muncii, o 
pregătire profesională dintre ee- 
le mai bune.

Inginerul Emil Speli, conducă
torul șantierului, Constantin 
Roșea, șeful serviciului normarea 
muncii, și Petre Matei, secretarul 
comitetului U.T.M., ne-au vorbit 

. despre experiența existentă, în 
această privință, pe șantier.

„O bună parte din muncitori, 
ne-a spus tovarășul inginer Emil 
Speli, au trecut, în decursul ulti
milor doi ani, prin cursuri de

răs- 
cu care muncitorii, 

și tehnicienii de pe 
Steagul

u;

fesicndle ale constructorilor bra
șoveni. Din relatările interlocuto
rilor noștri aveam să aflăm că 
acest proces se petrece pe șantier 
zilnic, ori de cite ori nevoile pro
ducției o cer. Cunoștințele celui 
mai bun muncitor, șef de bri
gadă sau maistru, trec, ca o șta
fetă, de la un om la altul. Expe
riența înaintată contribuie astfel 
la ridicarea generală a calificării.

PREGĂTIREA PROFESIONALA 
LA NIVELUL TEHNICII MODERNE

serioși priceput î, cu un nitd ri
dicat de pregătire".

Șeful șantierului ne-a dat ca 
exemplu cum s-a procedat cu spe
cializarea sudorilor. In atelierul 
de lâcătușerie, ne declara dinsul, 
executăm toate lucrările de tim- 
plărie metalică. Și dacă la trasa
re, tăiere și alte operații, mese
riașii noștri executau și înainte 
lucrări de un bun nivel tehnic,

apănxt de fapt ideea organizării 
unui curs de specializare în su
dură. Lăcătușii noștri, care nu 
stăpîneau bine sudura electrică 
și autogenă, au căpătat o califi
care înaltă, s-au specializat. La 
fel s-a procedat și cu mozaicarii, 
cu instalatorii etc.

Cursurile de specializare nu 
constituie însă singurul mijloc de 
îmbogățire a cunoștințelor pro-

Lucrul se desfășoară pe șanti
erul nostru în lanț, a ținut să 
facă precizarea maistrul Petre 
Matei: după brigăzile de la in- 
frastură (fundații) vin cele de 
montori. Aceștia nu lucrează mai 
departe dacă nu-s mulțumiți de 
calitatea lucrărilor celor de la 
fundații. In caz contrariu li 
cheamă să remedieze defectele.

Cine urmează montorilor, proce
dează la fel și așa mai departe.

S-a observat într-o vreme că 
brigada de zidari a lui Ioan To
rek lucra cam superficial. Cind 
lucrau după brigada de zidari a 
lui Mihai Ghiulea, parchetarii, 
zugrav ii-vopsitori n-aveau ni
mic de obiectat. Torek a fost în
să nevoit să vină de mai multe 
ori pentru a îndrepta ceea ce nu 
făcuse cum trebuie.

In asemenea condiții, a apărut 
ca necesară confruntarea. Cele 
două brigăzi s-au întîlnit și au 
avut o discuție la locul de mun
că. Cum se lucra la Ghiurea ? In 
primul rînd, băieții lui dădeau a- 
tenție tuturor fazelor procesului 
tehnologic: tencuielile la el erau 
perfect drepte, izolarea fonică 
așezată corect, gleturile bine e- 
xecuiate. In schimb, băieții din 
brigada lui Torek nu dădeau în-

C. PRIESCU
I. BODEA
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Jrta aer •*. s-au fixat, eu brutalitate, de unul din 
pclii magneților.

Dupâ părerea cîtorva specialiști americani, în 
viitorul apropiat economia agricolă va folosi un nou 
mijloc de luptă împotriva insectelor vătămătoare. 
De astâdatâ nu este vorba despre un simplu cîmp 
magnetic, ci despre undele electromagnetice. Pro- 
blema a ieșit. pare-se, din domeniul ipotezelor. Ast- 
feL a-a stabilit că undele electromagnetice avînd 
lungimea de undă între 465—515 milimetri ucid In
fectele ce atacă bumbacul.

Intensitatea cîmpului magnetic al pămîntului nu 
este prea mare : ea se măsoară cam cu o jumătate 
ce gauss. în schimb, se pare că acțiunea sa asupra 
ființelor vii este foarte puternică. De curînd. bio
logul american F. Brown a făcut o serie de intere-

De asemenea, Brown a observat că meîeîî ntt 
sînt influențați numai de variațiile zilnice ale 
timpurilor magnetice pămîntești, ci și de cele luna
re și solare. Cea mai puternică influență asupra 
melcilor îl avea un cîmp artificial de 0,1—0,2 gauss, 
adică de aceeași ordine de mărime ca și cîmpul 
magnetic natural al pămîntului. Aceasta însemnea
ză că mecanismul percepției este adaptat forței 
naturale a magnetismului pămîntesc.

Experiențele, repetate pe viermi din cei mai sim
pli, au avut rezultate foarte asemănătoare cu cele 
obținute la melci.

De remarcat faptul foarte curios că un cîmp 
magnetic artificial, chiar de 20 de ori mai puternic 
decît cel pămîntesc, nu izbutea să-i încurce pe 
melci sau pe viermi. Doar cînd intensitatea acestui

sânte experiențe asupra melcilor, viermilor, muște
lor de fructe și unicelularelor, în scopul de a pre- 
ciza aceste noțiuni. Rezultatele au fost surprinză
toare !

înainte de a vorbi despre ele, trebuie să amintim 
câ cîmpul magnetic al pămîntului nu este mereu 
același : direcția și intensitatea sa variază ziua, 
noaptea, cu fazele lunii etc. Ei bine, se pare că 
ființele vii iși pot da seama de toate aceste varia- 
țiunL

F. Brown a închis niște melci într-un tunel cu 
apă. care avea o ieșire ce putea fi orientată oricum. 
Cînd ieșirea tunelului se găsea la sud, melcii o por- 
r.eau spre dreapta dimineața, spre stînga la prînz, 
> iar spre dreapta seara. De remarcat că orice in
fluență a luminii fusese exclusă. Dacă în apropie
rea ieșirii tunelului se așeza un magnet, unghiul 
liniei pe care mergeau melcii devenea mâi mare ca 
de obicei!

cîmp devenea și mai ridicată, aceste animale nu se 
mai puteau orienta.

S-ar putea spune deci că animalele se bucură de 
un simț aparte, pe care noi, oamenii, nu-1 avem — 
sau poate de care am uitat să ne servim : simțul 
magnetismului. Cum primesc viețuitoarele informa
ția magnetică ? Acest lucru nu se cunoaște încă. 
Pentru a afla amănunte, mai sînt necesare încă 
multe experiențe.

în tot cazul, este știut faptul că acestui „simț 
magnetic" i s-au atribuit multe fenomene naturale, 
printre care și orientarea păsărilor și peștilor în 
timpul migrațiilor. Descoperirea acestor taine, că
tre care azi se fac pași importanți, are o deosebită 
însemnătate pentru lărgirea cunoștințelor noastre 
asupra naturii înconjurătoare.

Dar interesul nu este de ordin pur teoretic. 
Dimpotrivă !

CIMPUL MAGNETIC
Șl FIINȚELE VII

Dr. LEONID PETRESCU

IF

• COSTUME

CĂRȚI NOI

• OR AS NEOBIȘNUITde chimiști

• OGLINDĂ DIN
MATERIAL PLASTIC

Tînărui arhitect moscovit 
Vitali Buinov a întocmit 
proiectul unui oraș cu to
tul neobișnuit. El va fi con
struit în larg pentru petro
liștii azerbaidjeni care ex
trag petrol din fundul mării.

Clădirile vor avea aspec
tul unor turnuri înalte le
gate între ele prin punți. 
Un grup de asemenea imo
bile va forma un ansamblu 
solid care va rozista furtu
nilor.

„George

Tehnicienii întreprinderii 
„United Aircraft Co" 
(S.U.A.) au pus la punct un 
costum special pentru piloții 
cosmonauți care vor asele- 
niza. Este vorba de o îmbră
căminte formată din tuburi 
din materiale plastice în 
care curge apă » aceasta 
menține temporatura corpu
lui în limite tolerabile. Cos
tumul se poartă direct pe 
piele.

„Figuri

Aspect din spectacolul cu piesa „Apus de soare de Barou Delavrancea, in interpretarea ar
tiștilor Teatrului de Stat „Mi hail Eminescu" din Botoșani.

Foto : AGERPRES

romîni"

PENTRU... LUNĂ

I. Gjadrov la pupitrul

filarmonicii

Recent, Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice a publi

cat, un volum de o certă valoa
re educativă și documentară. Este 
vorba de lucrarea „Figuri de chi
miști romîni" de acad. C. Simio- 
nescu și M. Petrovanu. Deși mo
destă ca volum (125 pagini), car
tea izbutește să fie o schiță a 
istoriei chimiei romînești, evo- 
cînd, pe baza unui material de 
fapte interesant și bine ales, mo
mente importante ale dezvoltării 
noastre științifice.

Trecînd în revistă momentele 
principale ale evoluției chimiei 
noastre, cartea se oprește pe larg 
asupra fondatorilor școlii romî
nești de chimie, Petru Poni și C. 
Istrati, savanți patrioți 
valoare.

Rînd pe rînd cartea 
ză viața și opera unor ___
romîni de seamă, din cadrul șco
lilor'de la Iași. București si apoi 
de la Cluj : Anastasie Obregia. 
C. V. Gheoruhiu. N. Coslăchescu. 
Gheorghe Spacu. Petre Bogdan. 
G. G. Longinescu, Ștefan Mino- 
vioi, Radu Cemătescu. Ion Tană- 
sescu, Al. Zaharia. X. 
năilă etc. Ei au descoperit 
metode de analiză chimică, 
realizat sinteza unor substanțe, 
au adus un aport însemnat în di
ferite domenii ale chimiei. Prin 
cele mai însemnate dintre înfăp
tuirile lor ei $i-au înscris numele 
în știința universală- In încheie
rea cărții, citeva pagini sr-.: con
sacrate puternicei înfloriri a chi
miei în anii regimului democrat- 
popular și creației unor savanti- 
chimiști contemporani care o 
ilustrează.

Cartea este astfel un reușit pre
ludiu la o amplă istorie a chi
miei romînești, a cărei lipsă se 
face de mult resimțită.

L M. ȘTEFAN

eea ce com relata 
pe scurt tn aceste 
rinduri s-a petrecut 
duminică, 18 oc
tombrie. pe stadio
nul de fotbal din 
Giurgiu și rămîne

fără precedent in istoria com
petițiilor noastre sportive. Re
latăm nu cu scopul de a scoa
te din anonimat o situație greu 
de imaginat dealtminteri ci pen
tru a depista cauzele care au ge
nerat-o, propunînd atenției spec
tatorilor și organizatorilor com
petițiilor o întîmplare nu numai 
nedorită dar și reprobabilă.

...Așa dar, la oreîe 15,30, arbi
trul Mircea Iorgulescu din Pi
tești a fluierat începutul întil- 
nirii dintre echipele de fotbal 
de categoria C, „Victoria"-Giur
giu și „Flacăra roșie“-Bucureștl. 
Corect și acoperind întreg tere
nul, atent la faze șl prompt 
în decizii judicioase, el a pri
mit aplauze și aprecieri nu
meroase și meritate din tribune. 
Cu atît mai neașteptată a fost menințările (da, cuvîntul nu e

Enescu“

de mare

înfățișea- 
chimiști

din B

st OfetJ &O9U, raionul Caransebeș

Notă

După luni și ani de muncă 
îndelungată, un grup de 
cercetători ai Institutului 

de Istoria Artei au editat (sub 
îngrijirea academicienilor George 
Oprescu și Mihail Jora) o vastă 
lucrare științifică ce-și propune 
să pună la îndemina specialiștilor 
și iubitorilor muzicii, elemente e- 
sențiale necesare înțelegerii vieții 
și creației enesciene.

Autorii (F. Foni, N. M.
Voicana fi E. Zottoviceaau) sa 
și-au propus să elaboreze o mo
nografie științifică cu largi wm- 
tigații în tulburătoarea creație e- 
ncsciană. ci să recompună in ci
fre, fapte, citate cele ma: semni
ficative momente ale vieții și o- 
perei enesciene.

Selectînd un uriaș material do
cumentar (scrisori, interviuri, 
programe de sală, afișe) dau în 
400 de pagini un amplu material 
informativ cuprinzînd un mare 
număr din gîndurile lui Enescu 
despre viață, muncă, artă, o lar
gă cronologie-a vieții și actfvftă-

brusca 
intervenită espâ _____ [ *. 8T-
lea de joc. Ce e 2
coreciif-jdtw jjfejE’iâK 2 M «e- 
constituim xetvențt Ar -
atacantul CnOatfk dr ie 
ra", scăpat de usmă-r. ■:
torilor, a pâtrtms o» r f?
pregătea să sisteze r>-
ție ideala. Atunci ? .Va. rs t w- 

să
se

Un meci pierdut de două ori
tervsrrit un apărător ca din 9cnn 
care să „măture" mingea din 
picioarele atacantului advers. 
Nici măcar n-am asistat la un 
fault anonim (nedorit nici el!) ci 
la un gest de totală nesportici- 
tate: Ciutacu a fost pur și sim
plu trîntit la pămînt, fără ezitări. 
Firesc, arbitrul a dictai o lovi
tură de la 11 m., transformată 
de jucătorul Pîrău cu toate a- 

teri incurabili", de-a dreptul hu
liganice). Acesta este pe scurt 
„incidentul" de la Giurgiu.

Așa cum spuneam la început 
el este cu totul izolat. Iată că, 
totuși s-au aflat cîțiva specta
tori în a căror mentalitate și-a 
afirmat prezența o psihologie cu 
totul ciudată și reprobabilă. 
Și-au pierdut total simțul realită
ții, cea mai elementară obiectivi
tate le-a devenit străină, s-au ma
nifestat huliganic, indecent, dîn- 
du-și frîu liber unor pasiuni ce 
dovedesc o nepermis de greșită 

înțelegere a sensurilor unor ase
menea întilniri sportice. Ei au 
uitat, datorită unei insuficiente e- 
ducații în spiritul cunoașterii și 
înțelegerii sportivității, că pe un 
teren cițtigă echipa mai bine pre
gătită din punct de vedere teh
nic, cu o voință de luptă mai 
mare, izcorîtă din dragostea 
pentru culorile asociației, dra
goste cultivată printr-o comple
xă muncă educativă.

Adagio assai 
căruia dirijorul n-a 
rewt M-i dea tot 
tzrpul culoarea 
travâ. adinei, în- 
taneeatâ).

Ml a fost și 
r-area celei- 
crări clasice 
ie progra- 
— Uvertura 

ha Giuck la opera 
in Aulida" 

ce evocă iegendara 
ț*une a tragediei 

Ecripide. Sub 
•aducerea lui Igor 

Gjadrw. orchestra 
a Lachegat un im- 
pa^âtor discurs 
ksuriral. subliniind 
caraeteristicile fie
căruia din temele 
uverturii care sin
tetizează bogăția 
muzicală a operei 

i Ghxk.
în sfîrrit. tn ea-

e aer astă sâpeă- 
zaL Sofia Ceersa 

ne-a redat încă o 
âa*tă ca ewMscuta 

r^-ă?jcire teh- 
râ B-r?casca lui 

contribuind

IOSIF SAVA
La clasa de pictură a Școlii populare de artă din Suceava

Foto: O. PLECAN

CINE
S ?. — cinemascop (ambe

le serii) rulează la Patria (orele 10;
17 : 20,30), Grivița (orele 

3: 16,30; 20), Melodia (orele 
3 16,30; 20). CARL VON 

OSSIETZKY- rulează la Republici 
■Ie 9 45; 12; 14,15; 16,45; 19;

. GHEPARDUL — cinemascop 
bele serii) rulează la Luceafă- 

ru! (orele 10; 13,30; 17; 20,30), Vic
toria (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19.45), Flamura (orele 9,30; 13; 
16 30 : 20) HATARI (ambele serii) 
rulează la București (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Giulești (orele 9,30: 13; 
16 30 : 20) COMISARUL MAIGRET 
SE ÎNFURIE rulează la Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30» 18,45; 
21), Excelsior (orele 10» 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Modern (orele 
10; 12,15; 14,30; 16,45» 19, 21,15). 
ACCATTONE rulează la Festival 
(orele 9,45» 12, 14,15; 16,30» 18,45; 
21), Dacia (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Rahova (orele 
10,30; 15,30; 17,45; 20), Volga (orele 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). CIO- 
CIARA -rulează la Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Arta (orelo 15,30; 18; 20,30). CO
LABORATORUL CEKA rulează la 
Lumina (orele 10; 12,30; 15; 17,45; 
20,30), Tomis (orele 945; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,30).

întâmplarea dovedește totodată 
și slaba preocupare a Consiliu
lui U.C.F.S. Giurgiu pentru cul
tivarea spiritului sportiv în rîn- 
dul jucătorilor și al suporteri
lor echipei locale. (Și, ne între
băm, cum ar fi putut-o face 
cînd se pare propria educație 
sportivă a unora din activiștii 
sportivi ai asociației „Victoria" e 
deficitară: altfel cum s-ar putea 
explica manifestarea zgomotoasă 
a lui Paul Chira, in incintă tere
nului). In loc de a-și propune să 
se ocupe de îmbunătățirea caii-

tații jocului echipei, de educația 
sportivilor și a suporterilor lor, 
tovarăși care răspund de viața 
sportivă din oraș, își pierd vre
mea cu pronosticarea unor ne
șanse, cu contestații asupra arbi
trajului prestat etc. Iar asemenea 
lucruri au dus unde am văzut.

Incidentul nedorit de pe tere
nul de fotbal din Giurgiu va tre
bui să constituie prilej de medi
tație profundă pentru Asociația

M A T O G
BĂRBAȚII rulează la Union (orele 
16; 18,15; 20.30). JOCURI ÎNTRE
RUPTE rulează Ia Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (pro
gram pentru copii dimineața ora 
10), Vitan (orele 16; 18,15; 20,30), 
Colentina (orele 16; 18,15; 20,30). 
ȘOFERII IADULUI rulează la în
frățirea între popoâre (orele 10; 
15,30; 18; 20,30). BRAȚUL NE
DREPT AL LEGII rujează la Cultu
ral (oțele 15; 17; 19; 21). VIAȚĂ

PARTICULARĂ rulează la Fero- 
viar (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15» 20,30). DRAGOSTE LA
ZERO GRADE rulează la BuzeȘti 
(orole 14,15; 16,30; 18,45; 21), Popu
lar (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Pacea (orele 11; 16; 18; 20). CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,30). REZERVAT PENTRU

sportivă „Victoria", iar cultivarea 
spiritului sportiv nu numai în 
rîndul jucătorilor dar și al su
porterilor un obiectiv permanent 
care să-și găsească reflectarea în 
acțiuni eficiente și multiple.

Biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M.-Giurgiu, va trebui să ă- 
nalizeze modul cum s-a ocupat 
de educarea tinerilor membri ai 
formațiilor sportive, să ajute 
Consiliul U.C.F.S. și totodată 
să-și propună acțiuni concrete și 
imediate pentru educarea com- 
ponenților echipei de fotbal și ai 
altor formații în spiritul sporti
vității și disciplinei, al înțelegerii 
semnificațiilor majore a compe
tițiilor.

Bineînțeles, discutarea cu răs
pundere a incidentului amintit, a 
cauzelor sale, măsurile severe, ce 
nu ne îndoim că se vor lua își 
vor spune cuvîntul în evitarea 
definitivă pe viitor a unor atari 
manifestări.

După cum suspendarea terenu
lui pe un anumit termen de către 
federația de specialitate ar fi o 
măsură total firească, un răspuns 
bine-venit la atitudinea neospita
lieră (ca să nu-i spunem altfel) a 
fotbaliștilor din Giurgiu și a unor 
suporteri ai lor.

V. GRĂDINARU

R A F E
MOARTE rulează 
10; 12; 16; 18,15» 
(orole 10» 12; 14) 
Drumul Sării
SINGURĂTATEA ALERGĂTORU
LUI DE CURSA LUNGĂ rulează la 
Unirea (orele 16; 18,15» 20,30). RE
BELUL MAGNIFIC rulează la Fla
căra (orele 14» 16; 18,15; 20,30). 
MORAL ’63 rulează la Munca 
(orele 16; 18,15; 20,30). Ferentari 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30). VÎNĂ- 
TOAREA — cinemascop rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30). AL 
NOUĂLEA NUME rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20). LOCOTE
NENT CRISTINA rulează la Lira 
(orele 15,30» 18» 20,30). DOMNUL 
TOPAZE — cinemascop rulează Ja 
Viitorul (orele 14,15» 16,15» 18,30» 
20,45). COMOARA DIN LACUL 
DE ARGINT — cinemascop rulează 
la Progresul (orele 14) 16,30; 19» 
21,15). SECHESTRATUL DIN AL
TONA rulează la Cotroceni (orelo 
14; 16,15, 18,30) 20,45). PAGINI 
DE ISTORIE — ROMINIA, ORI
ZONT ’64 rulează la Floreasca 
(orele 16; 19). ASALTUL CERULUI, 
FLĂCĂUL ȘI FOCUL. MICUL 
MAMUT, AKVABELY HEMIN
GWAY, SOFIA ÎNFLOREȘTE, PO
LITICĂ CU... DELICATESE rulează 
Ia Timpuri Noi (orele 10—21 în 
continuare).

la Bucegi (orele 
20*30), Miorița 
16f 18,15: 20,30), 

(orele 16» 18; 20).

Televiziune
MIERCURI 21 OCTOMBRIE 

1964
în jurul orei 17,30 — Jocu

rile Olimpice — Tokio, 1964.

Un nou muzeu 
etnografic

La Durău, în apropierea ma
sivului Ceahlău, s-a deschis 
recent uri muzeu etnografic — 
primul de acest fel în regi
unea Bacău. El prezintă as
pecte din viața și munca lo
cuitorilor din zona lacului de 
acumulare al hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz.

Muzeul cuprinde peste 2 800 
de exponate: picturi, gravuri, 
stampe, scrisori, documente 
vechi realizate pe scoarță de

La Centrul englez de cer
cetări aeronautice a fost | 
realizată o oglindă care se 
compune dintr-o peliculă 
de poliester transparent cu 
o grosime de 0,1 mm, iar 
una din părțile ei se 
metalizează în vid cu alu
miniu. Prin acest procedeu, 
argintarea sati amalgama
rea, care sînt repede degra
dat© de umiditate, se înlo
cuiesc cu un „amalgam" 
inoxidabil. O asemenea pe
liculă cu însușiri reflectoa
re se întinde pe o bază ri
gidă cu margini ușor ieșite 
în afară, ceea ce face peli
culă să fie Separată de bâză 
printr-Uh strat de âfer grâs 
ie circa 1,5 mm, care comu
nică cu aerul exterior prin* 
tr-un mic orificiu aflat în 
centrul bazei. Datorită aces
tui fapt, temperatura pelicu
lei variază în funcție de 
terrtperatura aerului umed 
ambiant, care o scălda difi 
ambele părți, și, ca urmate, 
se micșorează simțitor con
densarea umidității pe su
prafața reflectoare a oglinzii.

Astfel, se obține o oglin
dă ieftină, ușoară, cu largi 
aplicații în aviație.

• MAȘINĂ DE

*r

în Bulgaria s-a realizat o 
mașină de compactat care 
cîntărește 1 200 kilograme 
și este acționată de un mo
tor monocilindric.

întregul corp al mașinii 
vibrează cu o frecvență de 
peste 13 vibrații pe se
cundă.

Vibrațiile pătrund lă 0 
adînciifte de 45—50 cm.

Viteza maximă de lucru 
a mașinii este de 5 m pe 
minut.

4

• BETONIERA
„TITAN"

O firmă americană a con
struit betoniera „Titan" a 
cărei tobă de amestecare 
are o capacitate de 9 m8. 
Mecanismul de amestecare 
și descărcare cii trei viteze 
poate descărca rapid chiar 
și cel mâi vîrtos beton.

mesteacăn, interior de casă ță
rănească apârținînd unui zu
grav din secolul al XIX-lea, 
interiorul bisericii din Durau 
etc.

In atenția cercetătorilor stă 
în momentul de față mărirea 
colecțiilor muzeului. Numeroși 
turiști din țară și de peste ho
tare, aflați în excursie pe lac 
și spre masivul Ceahlău, vi
zitează cu interes exponatele 
sale.
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Pregătirile pentru iarnă vi
zează, îndeosebi, adăposturile. 
Corespunzător creșterii efecti
velor de animale proprietate 
obștească, colectiviștii au pre
văzut, încă la începutul anu
lui, să construiască un număr 
important de obiective zooteh
nice. Cea mai mare parte din
tre acestea sînt de-acum ter
minate. Deși pînă la sosirea 
iernii au mai rămas puține 
zile, totuși în unitățile din ra
ioanele amintite mai sînt încă 
multe lucruri de pus la punct. 
Pot fi terminate și date în fo
losință toate obiectivele pre
văzute ? Ce măsuri practice 
s-au luat în acest sens ? Iată 
două întrebări la care am pri
mit răspunsuri diferite.

...G.A.C. FILEȘTI, regiunea 
Galați. La noul grajd, care va 
adăposti 150 de vaci și 40 de 
viței, se execută ultimele lu
crări de finisare. E o construc
ție modernă. Spre deosebire de 
construcțiile mai vechi, noul 
grajd are, pe lîngă spațiul re
zervat vacilor de lapte și o 
maternitate, boxe individuale 
și comune pentru viței, came
re pentru preparatul furajelor, 
bazine pentru colectarea mus
tului de grajd, condiții pentru 
introducerea în continuare a 
mecanizării principalelor ope
rații de muncă.

Pe constructori i-am găsit 
lucrînd ia pardoseli, Ia căptu- 
șirea acoperișului, la montarea 
ferestrelor, la taluzarea in
cintei.

— S-ar părea că am întîr- 
ziat cu această construcție — 
ne spunea președintele gospo
dăriei, tovarășul Ilie Berdilă. 
Desigur, noul grajd putea fi 
terminat la ora actuală. Dar 
pentru că n-am avut posibili
tatea să repartizăm un număr 
suficient de brațe de muncă 
pe șantier, date fiind cerin
țele mari din celelalte sectoa
re de producție ale gospodă-

riei, lucrările au întîrziat. 
Acum, cînd muncile din cîmp 
sînt pe isprăvite, am reparti
zat aici un număr mai mare 
de brațe de muncă. Toate 
materialele sînt la punctele de 
lucru. Totuși, în aceste zile se 
cere ea ritmul lucrărilor să 
fie mult sporit. în sprijinul 
constructorilor au venit toți 
îngrijitorii de animale. în tim
pul repausurilor prevăzute în 
desfășurarea programului de 
grajd, îngrijitorii, în marea 
lor majoritate tineri, participă 
la transportul materialelor pe 
șantier, la confecționarea pla
selor de stuf cu care se căp
tușesc cei 1 400 m.p. de acope
riș, la taluzarea incintei etc. 
In felul acesta, cel tîrziu la

in t

—Le ia noul 
terminat la

unitate au sporit cu mult pes
te cifra plar.ificaLi și pcs.c™- 
tați de hrănire există in gos
podărie. se impunea cocsîrui- 
rea unui nou grajd- Materia
lele principale 
liton. lemnul 
existau. Si iat 
două sâptâmi 
au început h 
adăpost. Va 
timp ?

— Cu forțele foJcsrie pini 
acum la celeicaestru r,.:
— ne spunea tovarășul Andrei 
Pato, președintele gospodărie:
— categoric, nu. Era nevoie de 
mai mulți oameni, pentru că 
un volum mare de lucrări tre
buia executat intr-un tnnp 
foarte scurt. Ca și in alte fcn-

- 2.2 21

t Brașov, se ins

cite 20 30 de tir

lî întreprinse 
T3L Ritmul
deosebit de

inxezis. In două săpta-
mmi noua co£3Xrucție a tost
ridicata pma la acoperiș ; în
momentul de 1:2^ dulgher.:
lucrează la fixan»a invelitoriî.
iar zcdaru la tencusehle iute-
rk»re- De=

întrebările amintite 
am primit și alt- 

răspunsun. Coiecti- 
SAMARTNEȘTI, râ
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PRIMUL RÎND,

DESPRE ADĂPOSTURI
1 noiembrie animalele vor in
tra in noul adăpost

Iată cum, fără a stingheri 
desfășurarea lucrărilor din 
cîmp, colectiviștii din Filești. 
printr-o repartizare judicioasă 
a brațelor de muncă, prin 
asigurarea la vreme cu mate
rialele dc construcție necesare, 
pe faze de lucru, reușesc să 
termine la timp, acest impor
tant obiectiv zootehnic.

...La G.A.C. PURCĂRENI, 
din raionul Sf. Gheorghe, 
noile construcții zootehnice 
(un grajd pentru 100 vite mari, 
un saivan pentru 500 de oi și 
puiemiță) și-au primit deja lo
catarii. Dar pentru că efecti
vele de animale de la această

prejurări, tineretul din gospo
dărie nc-a dat ur. prețios aju
tor.

Dar să-i dăm cuvintul lui 
Bela Covaci, secretarul comi
tetului U.T.M. pe gospodărie.

— La cererea conducerii 
gospodăriei — a început aces
ta — comitetul U.T.M. a mo
bilizat la lucrările indicate de 
meșteri atîția tineri cît au so
cotit aceștia că este nevoie. 
De exemplu, acum cîte 2—3 
tineri, prin rotație, din fiecare 
brigadă de cîmp, ajută la înăl
țarea zidurilor, preparatul și 
transportul mortarului, la con
fecționarea grinzilor și că
priorilor și la alte lucrări. Zii-

auionul Strehaia, după ce 
terminat noua puiemiță, prin 
iulie, au început lucrul și la 
grajdul pentru bovine.

L-au început, dar nici pînă 
acum nu l-au terminat. Din 
cînd în cînd, cîte-o oră două 
pe zi, mai vine pe șantier 
cîte-un meșter, din cei 15, mai 
pune o cărămidă, mai așează 
țigla. La clădire trebuie exe
cutate și lucrările de finisare 
și în primul rînd tencuielile. 
Pentru aceasta e nevoie de 
nisip.

— Nisipul ? E aproape — ne 
asigură Dumitru Giubega, bri
gadierul zootehnic al gospodă
riei. E la doi pași... în albia

mi mai pot intra in prunc).
Lucind in acest ritm, e greu 1 

de crezut că r.oua construcție | 
va fi terminată înainte de câ-| 
derea zăpezii. Mai cu seamă < 
că au in plan ca in următoa
rele zile să înceapă o nouă 
lucrare necesară — captarea 
urJ izvor natura? ce se află 
la ■ 150 m distanță, pen-! 
tru introducerea apei in graj- j 
duri. Se impune, deci, mai 
multa preocupare pentru an
trenarea unor forțe s'jficiente 
și la aceste lucrări care nu 
mai suferă nici un fel de 
amînare. Sint lucrări la care 
tinerii colectiviști au datoria 
să participe in număr mare, 
ajutind prin aceasta la desfă
șurarea ritmică a lucrărilor, 
fiindcă pînă acum contribuția 
lor a fost mult sub nivelul 
posibilităților.

Nu este unicul caz întîlnit, 
cînd din motive că lucrul s-a 
amînat de pe o zi pe alta, că 
materialele n-au fost procu
rate la timp, construcțiile zoo
tehnice sînt rămase în urmă, 
în această situație se află și 
gospodăriile colective din Ar
cuș, Reci. Brăduț, raionul Sf. 
Gheorghe. Lupșa, raionul 
Strehaia și altele.

Ținînd cont de faptul că 
timpul este înaintat, se impune 
ca în unitățile rămase în ur
mă să fie urgentate lucrările, 
prin repartizarea pe șantier a 
unui număr mai mare de bra
țe de muncă. Operațiile care 
se cer efectuate acum sînt re
lativ simple : tencuieli, pornos- 
teli, amenajarea ieslelor etc. 
Sînt lucrări la executarea că
rora organizațiile U.T.M. au 
datoria să antreneze zilnic atî
ția tineri cîți solicită meșterii.

a in

■ans-
> al 

Au

Kepc ierul r.ostru
a întilr it ia G^A.G.
..Viază nouă" • din
Sintana uk grup de
colectiviști de la Sa-

miji în vizi-
ta cxci. Deplasarea
lor ave a uk scop

| precis: să radă cum
zează și cere

sint avi
ale mecani-

zdn: aclăpatului și
riui-sul:ii animale-
lor. Aici, la SinicTia.
există o linie de
deccvil care trece
prin H treg sectorul

ic, asigu-
rind astfel t 
portul operați', 
furajelor și al 
noiului de grajd. 
Dar ceea ce a reți
nut în mod special 
atenția vizitatorilor 
este instalația pen
tru încălzire de la 
grajdurile pentru 
tineretul porcin și 
bovin. Se remarcă 
soluția practică pe 
care-au găsit-o co
lectiviștii din Sînta
na. în vecinătatea 
adăposturilor există

PÎNĂ LA RECOLTA
ANULUI VIILOR!

o seră pentru legu
me care, firește» 
este încălzită prin- 
tr-o instalație cu 
aburi. Cum capaci
tatea acesteia era 
mai mare decît ne
cesitățile de încăl
zit a serei, colecti
viștii au extins 
rețeaua de conducte

riență, colectiviștii 
din Salonta au 
adus unele îmbună
tățiri proiectului 
noii instalații pen
tru adăpatul anima
lelor, la care se lu- 
cează in prezent. 
De asemenea, 
construit un 
post pentru

DIALOG
SALONTA
SÎNTANA

și la adăposturile 
amintite mai sus. în 
felul acesta, cu 
cheltuieli minime, 
s-au asigurat con
diții foarte bune 
pentru tineretul 
taurin și porcin.

Reîntorși acasă de 
la acest instructiv 
schimb de expe-

ei au 
adă- 
viței

în același corp cu 
grajdul vacilor. Prin 
aceasta s-a urmă
rit ca vițeii să 
primească o par
te din căldură de 
la vitele mari, iar 
laptele nu va mai 
trebui încălzit de
oarece se admi
nistrează pe loc, fe-

rind astfel vițeii de 
eventuale îmbolnă
viri.

Această preocu
pare pentru meca
nizarea principale
lor lucrări din zoo
tehnie și moderni
zarea adăposturilor 
mai vechi, am în- 
tîlnit-o și în alte 
unități: la Văgiu- 
lești, raionul Stre
haia, la Pechea și 
Vînători, raionul 
Galați. La G.A.C. 
Hălchiu, raionul Sf. 
Gheorghe, de exem
plu, s-a introdus 
curentul electric la 
încă două gra;Luri 
și s-au montat in
stalații de forță, 
fapt care permite 
prepararea nutrețu
rilor în apropierea 
ieslelor. Colectiviș
tii din Mădăras, ra
ionul Salonta, au 
mărit cu o treime 
capacitatea castelu
lui de apă care asi
gură alimentarea 
sectorului zooteh-

Concomitent cu efectuarea 
lucrărilor de terminare a con
strucțiilor zootehnice, în gos
podăriile colective se acordă în 
egală măsură o atenție deose
bită completării, în această 
perioadă, a rezervelor de nu
trețuri. Colectiviștii din Bara- 
olt, raionul Sf. Gheorghe, care 
au depozitat pînă acum cu 300 
tone fînuri, 200 tone siloz și 
100 tone concentrate peste pre
vederile planului, sînt preocu
pați în aceste zile de sporirea 
cantității de furaje pentru 
iarnă.

— Rezervele existente în de
pozite — spune inginerul zoo
tehnist Alexandru Sechereș — 
ar fi suficiente pentru hrana 
animalelor pe toată perioada 
iernatului. Mai avem însă po
sibilitatea sa valorificăm și 
alte resurse de furaje. Mai a- 
vem porumb masă-verde care 
se însilozează acum în amestec 
cu coletele de sfeclă de pe 80 
de hectare și cu resturi de la 
grădină. Numai din această 
sursă obținem încă 100 tone de 
siloz de bună calitate. Pe ur
mă, cocenii de porumb de pe 
350 hectare îi vom însiloza în 
amestec cu tăiței de sfeclă. 
Deci, alte 150 tone de nutre
țuri. Strîngem acum și dovlecii 
de pe 85 hectare din cultură 
intercalată.

O experiență interesantă 
ne-a relatat-o inginerul zoo
tehnist, Antal Emeric, de la 
G.A.C. Salonta.

— Pentru a ridica valoarea

nutritivă a nutrețurilor recol
tate acum, noi procedăm in 
felul următor: cocenii îi in- 
silozăm în amestec cu melasă 
și colete de sfeclă. Așa asigu
răm o cantitate de 80 de va
goane de furaje consistente.

Colectiviștii din Filești, re
giunea Galați, intrucit n-au a- 
vut posibilitatea să asigure 
cantitatea necesară de finuri 
prevăzută în balanța furajeră, 
din cauza producției scăzute 
determinată de secetă, au luat 
măsuri să sporească rezervele 
de grosiere, a căror depozitare 
continuă și acum. Astfel au 
depozitat 450 tone paie și 600 
tone coceni, pe care le vor ad
ministra, la iarnă, în diferite 
amestecuri. La G.A.C. „Uni
rea" din comuna Piscu, în 
schimb, și în timpul verii și 
acum nu s-a acordat suficien
tă atenție strîngerii și depozi
tării furajelor. Suprafețele 
destinate fînurilor au fost re
coltate cu întîrziere, plantele 
s-au scuturat rămînînd doar 
bețele, ceea ce a dus la depre
cierea valorii furajelor și bi
neînțeles la diminuarea canti
tății recoltate : doar 1 400— 
1 500 kg fin de borceag la 
hectar. Iar acum, cînd se cere 
o preocupare mai mare pen
tru strîngerea celorlalte pro
duse furajere, au fost depozi
tați cocenii de pe numai 85 de 
hectare din cele 602 hectare 
cultivate cu porumb. Oare și . 
cocenii se vor strînge tot fără 
frunze ?

— Fiți atente, suratclot ! 
Se calcă insistent și uni
form... altfel rămînem fără 
furaje însilozate ! înce
pem ?...

Foto: GH. CUCU

La G.A.C. Budila, raionul 
Sf. Gheorghe, insiloză- 
rile se fac într-un mod 
necorespunzător. F tirajele 
tocate sînt aruncate în 
groapă la întîmplare fără 
a mai fi tasatc, ceea ce va 
duce, fără îndoială, la al

terarea lor.

qjTÂTiA
I ABORATOR

La G.A.C. Sîntana, pen
tru ușurarea transporturi
lor necesare între diferi
tele puncte ale sectorului 
zootehnic a fost instalată 
o calc ferată îngustă în 
lungime de 10 km. Folo
sind ca locomotivă un 
tractor vechi, special a- 
daptat, totul a fost făcut 
cu cheltuieli minime, dar 

cu foloase maxime.
între „călători"
— O avea vre-o întîr

ziere ?
— Exclus ! Trebuie să 

ducă bidoanele pentru 
mulsul de la ora 17,04 !...

Desene: M. CARANFIL
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LA IESLE
Firește, procurarea și depo

zitarea în bune condiții a unor 
cantități cît mai mari de fu
raje este un factor- de primă 
importanță, însă nu este sin
gurul hotărîtor în obținerea 
unor producții constante pe 
timpul iernii. Contează foarte 
mult modul cum sînt gospo
dărite și administrate anima
lelor. Și aici am întîlnit păreri 
și experiențe diferite. Dăm cu
vintul interlocutorilor noștri :

— Avem asigurată întreaga 
cantitate de furaje prevăzută 
în plan — ne-a spus tovarășul 
Alexandru Benko, președinte
le G.A.C. Bățanii Mari din 
raionul Sf. Gheorghe. Curînd

vom termina șl strîngerea ulti
melor resurse. Grija noastră 
este să le păstrăm bine. Pentru 
aceasta, locul de depozitare a 
fost împrejmuit, s-au făcut 
șanțuri pe de lături, peste și
rele de pleavă și cele de fî
nuri s-au pus snopi de coceni 
și bețe de floarea-soarelui ca 
să nu pătrundă apa.

— Măsuri asemănătoare 
s-au luat și la noi — ne-a re
latat inginerul zootehnist Teo
dor Stingă, de la G A.C. Fi
lești. Pentru a evita orice ri
sipă și a asigura o eficiență 
sporită a nutrețurilor, noi am 
întocmit pe perioada de sta- 
bulație mai multe grafice cu 
rații diferențiate nu numai pe

loturi, dar chiar pe fiecare a- 
nimal în parte. Aceste grafice 
sînt afișate la fiecare lot de 
animale. S-ar părea că e des
tul de greu să dai fiecărei vaci 
rații diferite. Noi am găsit o 
soluție pentru ușurarea mun
cii îngrijitorilor. S-au confec
ționat pentru fiecare animal 
niște lădițe în care li se ser
vesc tainurile. în fiecare din 
acestea se pun, firește, canti
tăți diferite, așa cum sînt sta
bilite în grafic. Realizăm două 
lucruri deodată: animalele 
sînt hrănite diferențiat, 
funcție de producție, iar nu
trețurile sînt consumate îv* 
întregime, evitîndu-se risipa 
la iesle. Totodată, prin acest 
procedeu fiecare vacă își con
sumă tainul, fără să mai facă 
apel la porția vecinei.

— La noi — spune inginerul 
zootehnist Nicolae Moisuc de 
la G.A.C. Sîntana — se acordă 
mare atenție preparării fu
rajelor. Amestecurile se fac 
în încăperi special amenajate, 
pe platforme de ciment, cu 
mai multe ore înainte de a fi 
date animalelor. în felul a- 
cesta asigurăm o valoare nu
tritivă ridicată, ceea ce duce 
la consumarea lor integrală.

Sînt cîteva metode nepre
tențioase, eficiente, care se 
pot aplica oriunde.

în

în

O problema care trebuie re
zolvată imediat după intrarea 
animalelor la întreținerea de 
grajd este aceea a grupării 
lor în cadrul adăpostului în 
funcție de producție, de starea 
fiziologică, de vîrstă etc., hră- 
nirea făcîndu-se diferențiat, în 
raport cu aceste criterii. Toată 
lumea e de acord cu acest 
principiu. Rezolvarea e însă 
diferită, potrivit condițiilor 
existente în fiecare unitate. 
Dăm din nou cuvintul cîtorva 
interlocutori.

Alexandru Czepe — președin
tele G.A.C. Salonta: „Noi 
n-am grupat vacile în funcție 
de producție. Avem în loturi și 
vaci cu producții de 15—20 
litri de lapte pe zi și vaci cere 
dau 10—15 litri și chiar mai 
puțin. Dar la furajarea lor ți
nem seama de producția fie
căreia și stabilim rații dife
rențiate. Vacilor cu producții 
mai mari îngrijitorii le admi
nistrează cantități mai mari de 
siloz, concentrate și rădăci- 
noase".

Teodor S lîngă

zootehnist la G.A.C. Filești: 
„Am împărțit vacile în grupe 
de cite 12 capete- Unii jac îm
părțirea după rase, vîrstă, etc. 
Noi avem vaci de rase dife
rite. Lotizarea am făcut-o 
după producție. Fiecare grupă

uu
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inginer

de vaci are aceleași posibili
tăți de producție. Se simpli
fică astfel furajarea lor și se 
poate aplica în mod just retri
buția suplimentară a îngriji
torilor, ceea ce sporește co
interesarea lor în obținerea 
unor producții mari și con
stante și în timpul iernii".

Francișc Haupt — medic ve
terinar la G.A.C. Biled, regiu
nea Banat: „în gospodăria 
noastră sînt, de asemenea, vaci 
cu producții diferite. Pentru a

Și-n toamna aceasta co
lectiviștii din Biled, raio
nul Sînnicolaul Mare au 
pregătit din timp adăpos
turile pentru animalele 
proprietate obștească. U-. 
nele . gr a jduri au fost re
parate, altele- au last 
modernizate și de-.cu find 

și-au primit locatarii.

obține producții ridicate (anul 
trecut media a fost de 3 054 
litri la fiecare vacă) e destul 
de greu să faci o furajare ști
ințifică, rațională in cazul în 
care grupele sînt alcătuite din 
vaci cu producții și virste di
ferite. Oricum, părerea mea 
este că-i foarte greu să stabi
lești rații individuale în func
ție de caracteristicile fiecărui 
animal. De aceea, anul acesta 
am făcut o nouă regrupare a 
animalelor în loturi omogene. 
Grupele sint însă diferite ca 
număr, în funcție de produc
ția pe care o dau. Cele cu pro
ducții între 20—25 litri pe zi 
sînt adunate în loturi de cîte 
12 capete. Vacile cu produc
țiile cele mai mici sînt grupate 
cîte 17 într-un lot. In felul a- 
cesta, rațiile le întocmim pe 
grupe, iar animalele sînt hră
nite corespunzător producției 
pe care o dau. Retribuția 
muncii îngrijitorilor se face 
respectînd întocmai principiul 
de cointeresare materială, a- 
dică în funcție de producția 
realizată pe cap de vacă fu
rajată".

îngrijitorii invata
In fiecare vineri seara, la 

G.A.C. Filești are loc în sec
torul zootehnic o întrunire de 
la care nu lipsește nici un în
grijitor. Este obișnuita consfă
tuire săptămînală de produc
ție, la care se dezbat proble
me ridicate de procesul mun
cii în acest, sector. Ultima 
oară, vinerea trecută, au fost 
analizate rezultatele obținute 
de îngrijitorii-mulgățori și s-a 
discutat despre greutățile ivite 
în ultima săptămînă, propu- 
hîndu-se măsuri practice' pen
tru evitarea acestora. După 
aceea, inginerul zootehnist a 
făcut o expunere cu privire la 
deosebirile care intervin în 
îngrijirea animalelor o dată 
cu trecerea lor la grajd, in- 
sistînd în special asupra mo
dului de întocmire și folosire 
a rațiilor.

Este una din formele folo
site aici pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale 
îngrijitorilor, în majoritate ti
neri. în fiecare consfătuire de 
altfel se dezbate o 
blemă care vizează 
zolvarea urgentă a 
cini de producție.

în alte gospodării 
prioritate altor forme de îm
bogățire a cunoștințelor pro
fesionale, cum ar fi schimbu
rile de experiență. Dacă colec
tiviștii din Salonta au preluat 
de la colectiviștii din Sîntana 
experiența bună în ce privește 
modernizarea construcțiilor 
zootehnice și mecanizarea u- 
nor lucrări, la rîndul lor aceș-

altă pro- 
direct re- 
unor sar-

se acordă

tia au învățat de la cei din 
Salonta lucruri interesante în 
legătură cu metodele de hră- 
nire și îngrijire a vițeilor. în 
același timp, la Salonta, o dată 
cu introducerea mulsului me
canic a început instruirea în- 
grijitorilor-mulgători în vede
rea mînuirii aparatelor. în 
curînd, 10 îngrijitori vor mer
ge pe timp de 2—3 zile la 
G.A.C. Sîntana într-un 
schimb de experiență pentru a 
urmări și deprinde în mod 
practic folosirea acestor apa
rate.

Am mai întîlnit și alte for
me : lectura colectivă a revis
telor și cărților de specialita
te, demonstrații practice făcu
te de fruntași ctc.

Dar forma cea mai completă 
rămîne, desigur, învățămîntul 
agrozootehnic ale cărui 
cursuri vor începe în curînd. 
De aceea, încă cu mult timp 
în urmă, conducerile unităților 
au luat măsuri pentru' pregă
tirea unor condiții optime 
deschiderii noului an de învă- 
țămînt. La G.A.C. Hălchiu și 
Valea Criștilui casele-labora- 
tor au fost pregătite și înzes
trate cu tot materialul didac- 
tic-instructiv necesarla 
G.A.C. Zărand. Mădăraș și Ti
par, raionul Salonta, au fost 
stabiliți lectorii și s-au ame
najat sălile de cursuri. Conti
nuă înscrierea cursanților. Dar 
despre acestea vă vom infor
ma mai pe larg într-unul din 
numerele noastre următoare.
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IA Z5 OCTOMBRIE - ADMflERE M ȘCOLIEEIIIINIII
Pentru a ajuta pe absolvenții școlilor medii în orientarea 

lor spre școlile tehnice care corespund în cea mai mare 
misură aspirațiilor lor, publicăm condițiile de admitere în 
învi-.iraintul tehnic, și datele necesare privind școlile teh
nice și obiectele Ia care urmează să se dea examen de ad- 
mitere. Informațiile suplimentare vor putea fi obținute la 
școlile respective.

CONDIȚIILE DE ADMITERE 
ÎN ȘCOLILE TEHNICE DE 
MUNCITORI CALIFICAȚI ȘI 

DE PERSONAL TEHNIC

Tn școlile tehnice cu durata de 
școlarizare de 1—3 ani care pre
gătesc muncitori calificați, pre
cum și în cele care pregătesc 
personal tehnic se primesc ab
solvenți ai școlilor medii de cul
tură generală, cu examen de ma

Ministerul Industriei
Construcțiilor 

de Mașini
REGIUNEA ARGEȘ

1. GRUPUL ȘCOLAR 
AL UZINEI MECANICE 
ClMPULUNG-MUSCEL 
str. Negru Vodă nr. 131

— Școala tehnică de personal 
tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral, fizică — oral, 
desen — lucrare grafică).

REGIUNEA BANAT
2. GRUPUL ȘCOLAR 

AL UZINEI DE VAGOANE
ARAD

Str. Armata Poporului nr. 31

Școala tehnică de personal 
tehnic

— tehnician pentru tehnologia 
sudurii (chimie — scris și 
oral, matematică — oral, fi
zică — oral).

3. GRUPUL ȘCOLAR 
AL UZ. DE CONSTRUCȚII 

DE MAȘINI REȘIȚA 
Piața Lenin nr. 1

Școala tehnică pentru 
muncitori calificați

Școala tehnică pentru personal 
tehnic

— tehnician proiectant pen
tru industrie (matematică 
— scris și oral; fizică — o- 
ral; desen — lucrare gra
fică) ;

— tehnician construcții de 
mașini, tehnician electro
mecanic mașini și utilaje 
(matematică — scris și o- 
ral; fizică — oral) ;

— tehnician laborant meca- 
no-metalurgie, tehnician 
metalurgist furnale, oțelă- 
rii, turnătorii (chimie — 
scris și oral; matematică — 
oral; fizică — oral).

4. GRUPUL ȘCOLAR AL 
UZINEI „ELECTROMOTOR** 

— TIMIȘOARA 
Piața Huniade nr. 3

Școala tehnică de personal 
tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral; fizică — o- 
ral; desen — lucrare gra
fică) ;

— tehnician construcții de ma
șini, tehnician electrome
canic mașini și utilaje (ma
tematică — scris și oral, fi
zică — oral).

REGIUNEA BRAȘOV
5. GRUPUL ȘCOLAR AL 

UZINEI „STEAGUL ROȘU" 
BRAȘOV 

Str. Poienelor nr. 5

Școala tehnică pentru 
muncitori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral; fizică — oral; 
desen — lucrare grafică) ;

— tehnician construcții de 
mașini, tehnician electro
mecanic mașini și utilaje, 
tehnician mecanic mașini 
unelte și scule, tehnician 
mecanic automobile și trac
toare (matematică — scris 
și oral, fizică — oral);

— tehnician pentru tehnologia 
materialelor refractare 
(chimie — scris și oral, ma
tematică — oral, fizică — 
oral).

6. GRUPUL ȘCOLAR 
AL UZINEI 

„INDEPENDENȚA" 
SIBIU 

Str. Fr. Engels nr. 1

Școala tehnică 
de personal tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral, desen — lu
crare grafică) ;

— tehnician construcții de ma
șini (matematică — scris și 
oral, fizică — oral).

ORAȘUL BUCUREȘTI
7. GRUPUL ȘCOLAR 

AL UZINEI „23 AUGUST" 
B-dul. Muncii nr. 47

Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician mecanic mașini 
unelte și scule, tehnician 
construcții de mașini (ma
tematică — scris și oral; 
fizică — oral) ;

— tehnician tehnologia sudu
rii, tehnician laborant me- 
cano-metalurgic (chimie — 
scris și oral, matematică — 
oral, fizică — oral). 

turitate sau cu certificat de ab
solvire, în vîrstă de 17—25 ani.

Primirea în școlile tehnice de 
muncitori calificați se face fără 
examen de admitere, în limita 
locurilor planificate, în ordinea 
mediilor obținute la examenul de 
maturitate sau în ultima clasă a 
școlii medii de cultură generală, 
și în baza vizitei medicale.

Primirea în școlile tehnice pen
tru personal tehnic se face pe

8. GRUPUL ȘCOLAR 
„UNIREA** BUCUREȘTI

Str. Zborului 7—9 
Raionul Tudor Vladimirescu

Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician proiectant pen
tru industrie (matematică
— scris și oral, fizică — o- 
ral, desen — lucrare grafi
că) ;

— tehnician construcții de ma
șini, tehnician electrome
canic mașini și utilaje, (ma
tematică scris și oral, fizică
— oral);

— merceolog produse indus
triale (chimie — scris și o- 
ral și matematică — oral, 
fizică — oral).

REGIUNEA CLUJ
9. GRUPUL ȘCOLAR 

AL UZINEI „TEHNOFRIG"
CLUJ

Str. Moșilor nr. 78—80

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

—* tehnician construcții de
mașini (matematică — scris 
și oral, fizică —oral).

REGIUNEA GALAȚI
10. GRUPUL ȘCOLAR 

„AL. I. CUZA" GALAȚI 
Str. Traian nr. 125

Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral, fizică — oral, 
desen — lucrare grafică) ;

— tehnician construcții civile 
și industriale (matematică 
scris și oral, fizică — oral) ;

— tehnician construcții de 
mașini.

REGIUNEA HUNEDOARA
11. GRUPUL ȘCOLAR

AL UZINEI METALURGICA 
CUGIR

Str. 11 iunie nr. 5

Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician construcții de 
mașini, tehnician electro
mecanic mașini și utilaje, 
tehnician mecanic mașini 
unelte și scule (matemati
că — scris și oral, fizică — 
oral).

REGIUNEA MARAMUREȘ
12. GRUPUL ȘCOLAR 
AL UZINEI ..UNIO“

SATU MARE 
Str. M. Eminescu nr. 1

Școala tehnică 
de personal tehnic

— tehnician construcții de 
mașini, tehnician electro
mecanic mașini și utilaje 
(matematică — scris și o- 
ral, fizică — oral).

REGIUNEA OLTENIA
13. GRUPUL ȘCOLAR 

„ELECTROPUTERE"
CRAIOVA 

Str. Silozului nr. 220

Școala tehnică 
de muncitori calificați

Școala tehnică 
de personal tehnic

— tehnician proiectant pen
tru industrie (matematică

— scris și oral, fizică — oral, 
desen — lucrare grafică).

REGIUNEA PLOIEȘTI
14. GRUPUL ȘCOLAR 

PLOIEȘTI 
AL UZINEI „1 MAI" 

Str. Traian nr. 28

Școala tehnică 
de personal tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral, fizică — oral, 
desen — lucrare grafică);

— tehnician construcții de 
mașini (matematică — scris 
și oral, fizică — Oral). 

bază de concurs de admitere, în 
ordinea mediilor obținute și in 
limita locurilor planificate.

Înscrierile la școlile tehnice se 
fac pînă la 24 octombrie la se
diul fiecărei școli sau la centru! 
de înscriere, în baza unei cereri 
însoțită de următoarele acte :

— certificatul de naștere (co
pie certificată de școala la care 
se înscrie);

— diploma de maturitate sau 
certificatul de absolvire a școlii 
medii de cultură generală (în ori
ginal) ;

— buletin de analiza sîngelui 
care a fost efectuată cu maximum 
3 săptămîni înainte de examen;

— rezultatul examenului radio
logie pulmonar (radioscopie, ra

Celor
interesați
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15. GRUPUL ȘCOLAR 
AL UZ. MECANICA SINAIA

cal. București nr. 13

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral, fizică — oral, 
desen — lucrare grafică) ;

16. GRUPUL ȘCOLAR 
AL UZINEI PETROLIFERE

TÎRGOVIȘTE 
Str. Lt. Stancu

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral; fizică — oral; 
desen — lucrare grafică).

17. GRUPUL ȘCOLAR 
AL UZINEI MECANICE

PLOPENI

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral, fizică — oral, 
desen — lucrare grafică).

Ministerul Industriei 
Metalurgice

Concursul de admitere se va 
desfășura la școala tehnică a 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara, str. 23 August nr. 1 
pentru următoarele speciali
tăți :
— tehnician laborant siderur

gic (chimie — scris și oral, 
matematică — oral, fizică
— oral);

— tehnician construcții civi
le și industriale (matemati
că — scris și oral, fizică — 
oral) ;

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral, fizică — oral, 
desen — lucrare grafică) ;

— tehnician energetic pentru 
electroenergetică (matema
tică — scris și oral, fizică
— oral).

Ministerul Minelor 
și Energiei Electrice

ORAȘUL BUCUREȘTI
1. GRUPUL ȘCOLAR 
,JOSIF RANGHEȚ", 

Str. Gh. Șincai nr. 8—10 
raionul N. Bălcescu

Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician energetic pentru 
termoenergetică, tehnician 
energetic pentru electro
energetică, tehnician con
strucții hidrotehnice (ma
tematică — scris și oral, fi
zică — oral) ;

— tehnician proiectant pentru 
industrie — sectorul ener
getic (matematică — scris, 
oral, desen —• lucrare gra
fică).

REGIUNEA CRlȘANA
2. ȘCOALA TEHNICĂ 
PENTRU PERSONAL 

TEHNIC
de pe lingă întreprinderea mi
nieră Iacobeni — Vatra Dor- 
nei, cu sediul în orașul dr. 

Petru-Groza

— tehnician geolog (geologie
— scris și oral, geografie fi
zică — oral). 

diografie sau microfotoradiogra- 
fiei, efectuat cu cel mult 3 luni 
înainte de examen ;

— adeverința de sănătate, eli
berată de policlinica la care sînt 
luați în evidență numai pentru 
candidafii din mediul urban.

Concursul de admitere se ține 
între 25—31 octombrie 1964.

Candidații înscriși la școlile 
tehnice pentru muncitori califi
cați și pentru personal tehnic, 
vor prezenta în dimineața zilei 
de 25 octombrie, pentru exame
nul medical.

Concursul de admitere în școli
le tehnice pentru personal tehnic 
se dă din materia prevăzută în 
programele școlare ale claselor 
VIII—XI din școala medie de 
cultură generală.

REGIUNEA HUNEDOARA
3. ȘCOALA TEHNICA 
PENTRU PERSONAL

TEHNIC
de pe lîngă Trustul Aurului 

Brad,
Str. Avram Iancu nr. 5

— tehnician topograf minier 
(matematică — scris și oral, 
fizică — oral, desen tehiîis 
— lucrare grafică);

— tehnician exploatări minie
re (matematică — scris și 
oral, geologie — oral).

4. ȘCOALA TEHNICA 
PENTRU PERSONAL

TEHNIC
de pe lîngă Combinatul carbo
nifer Valea Jiului — Lupeni

— tehnician exploatări minie- 
re (matematică — scris și 
oral, geologie — oral).
5. ȘCOALA TEHNICA 
PENTRU PERSONAL 

TEHNIC
de pe lîngă Combinatul carbo
nifer Valea Jiului — Petroșeni
— tehnician topograf — mi

nier (matematică — scris și 
oral, fizică — oral, desen 
tehnic — lucrare grafică) ;

— tehnician geolog (geologie
— scris și oral, geografie fi
zică — oral).

REGIUNEA 
MARAMUREȘ

6. Școala tehnică 
pentru personal tehnic 

de pe lîngă Trustul minier 
Baia Mare, 

Str. Victoriei nr. 154

— tehnician topograf — mi
nier (matematică — scris și 
oral, fizică — oral, desen 
tehnic — lucrare grafică) J

— tehnician geolog (geologie 
— scris șl oral, geografie 
fizică — oral);

— tehnician proiectant pentru 
industrie — sectorul minier 
(matematică — scris și o- 
ral, desen — lucrare grafi
că).

REGIUNEA PLOIEȘTI
7. Școala tehnică 

pentru personal tehnic
de pe lingă I.P.C. Cimpina

— tehnician energetic pentru 
electroenergetică (matema
tică — scris șl oral, fizică 
oral).

REGIUNEA OLTENIA
8. Școala tehnică 

pentru personal tehnic
de pe lîngă I.C.T. Craiova, 

Str. Pavlov nr. 95

— tehnician energetic pentru 
termoenergetică ;

— tehnician construcții civile 
și industriale (matematică 
— scris și oral, fizică — o- 
ral).

Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei

REGIUNEA BACĂU
1. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați 
Onești 

pi lîpgă Cb^-atul chliftic 
Sortești, ratcmul Tg. Ocna

REGIUNEA BANAT
2. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați
de pe lîngă

Fabrica „Vela" — Timișoara 
Str. Peneș Curcanul nr. 5

REGIUNEA BRAȘOV
3. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați
de pe lîngă 

„Carbosin“ — Copșa Mică, 
raionul Mediaș

4. Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

de pe lîngă 
Combinatul chimic Făgăraș

5. Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

de pe lingă 
Combinatul chimic 
Orașul Victoria — 
Raionul Făgăraș

ORAȘUL BUCUREȘTI
6. Școala tehnică 

pentru personal tehnic
de pe lingă 

Fabrica „Color" — București, 
str. N. Filipescu nr. 26, 
raionul 30 Decembrie

— tehnician pentru lucrările 
de laborator foraj-extrac
ție, tehnician laborant pe- 
trol-chimie (chimie — scris 
și oral, matematică — oral, 
fizică — oral) ; tehnician 
proiectant pentru industrie 
(matematică — scris și 
oral, fizică — oral, desen 
— lucrare grafică) •

REGIUNEA DOBROGEA
7. Școala tehnică 

pentru personal tehnic
de pe lîngă 

T.A.V.S. Tulcea, 
str. Victoriei nr. 20

— tehnician pentru amena
jări și exploatări stuficole 
(fizică — scris și oral, ma
tematici — oral, botanică 
— oral).

REGIUNEA galați
8. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați
de pe lîngă 

Combinatul de celuloză 
și hîrtie — Brăila, 
Șos. Vizirului nr. 1

9. Școala tehnică 
pentru personal tehnic:

— tehnician chimist fabrica
rea celulozei și hîrtiei (chi
mie — scris și oral, mate
matică — oral, fizică — 
oral).

REGIUNEA IAȘI
10. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați
de pe lîngă 

Fabrica de antibiotice Iași, 
str. C. Negri, nr. 46

REGIUNEA 
MUREȘ - AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ
11. Școala tehnică 

pefttfu personal tehnic
de pe lîngă 

Combinatul chimic Tîrnăveni, 
str. Republicii nr. 30

— tehnician chimist industria 
chimică anorganică (Chi
mie — scris și oral, mate
matică — oral, fizică — 
oral).

REGIUNEA OLTENIA
12. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați
de pe lingă 

Combinatul chimic 
Crăiotă, str. CornițoiiL nt. 28

— mecanic pentru aparate de 
ifiăsură și automatizare.

REGIUNEA PLOIEȘTI
13. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați 
de pe lîngă 

Fabrica de hîrtie 
Septembrie" — Bușteni, 
str. Caraiman nr. 40:

14. GRUPUL ȘCOLAR 
DE PE LINGĂ 

RAFINĂRIA 
Nr. 1 Ploiești,

B-dul Petrolului nr. 59
Școala tehnică pentru 

muncitori calificați
Școala tehnică 

pentru personal tehnic 
•— tehnician laborant petrol- 

chimie, tehnician chimist 
petrochimie (chimie — 
scris și oral, matematică 
— oral, fizică — oral);

— tehnician proiectant pentru 
industrie (matematică — 
scris și oral, fizică — oral, 
desen — lucrare grafică).

Școala tehnică pentru 
personal tehnic 

de pe lîngă
TRUSTUL EXTRACȚIE 

TÎRGOVIȘTE, 
str. I. C. Frimu nr. 50 :

— tehnician petrolist pentru 
exploatarea zăcămintelor 
de țiței și gaze (chimie — 
scris și oral, matematică — 
oral, fizică — oral).

REGIUNEA SUCEAVA
15. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați 
de pe lîngă 

Combinatul de celuloză 
și hîrtie Suceava, 

Calea Unirii nr. 31

Ministerul Industriei 
Alimentare

1. GRUPUL ȘCOLAR 
DE PE LÎNGĂ FABRICA 
DE ULEI ,.MUNTENIA“- 

BUCUREȘTI 
Str. Spătarul Preda nr. 16

Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician în industria ali
mentară pentru industria
lizarea laptelui (chimie — 
scris și oral, matematică 
oral, fizică — oral)

— tehnician frigotehnist (ma
tematică — scris și oral, 
fizică — oral).

Ministerul Industriei 
Construcțiilor

REGIUNEA BRAȘOV
1. GRUPUL ȘCOLAR 

DE CONSTRUCȚII SIBIU 
str. Pedagogilor

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician construcții pen
tru Construcții civile și 
industriale (matematică — 
scris și oral, fizică — oral).

ORAȘUL BUCUREȘTI
2. GRUPUL ȘCOLAR 

DE CONSTRUCȚII
BUCUREȘTI,

Șos. Mihai Bravu nr. 428
Școala tehnică 

pentru personal tehnic
— tehnician electromecanic 

pentru mașini și utilaje 
din industria materialelor 
de construcții (matematică
— scris și oral, fizică — 
oral).

REGIUNEA CLUJ

3. GRUPUL ȘCOLAR, 
str. Aurel Vlaicu nr. 1 Cluj

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician pentru materiale 
de construcții (matematică
— scris și oral, fizică — 
oral).

Ministerul Economiei 
Forestiere

REGIUNEA ARGEȘ
1. Școala tehnică pentru 

personal tehnic, Curtea de 
Argeș, B-dul Republicii nr. 21

— tehnician în industria lem
nului pentru produse semi
finite din lemn, tehnician 
pentru instalații și con
strucții forestiere (matema
tică — scris și oral, fizică
— oral).

2. Școala tehnică pentru 
personal tehnic Rîmnicu Vîl- 
cea, str. V. I. Lenin nr. 311
— tehnician exploatări și 

transporturi forestiere, teh
nician în industria lemnu
lui pentru produse semifa
bricate superioare din lemn 
(matematică — scris și 
oral, fizică — oral).

REGIUNEA BACĂU
3. Școala tehnică pentru 

personal tehnic Piatra Neamț, 
str. Ștefan cel Mare nr. 29

— tehnician pentru instalații 
și construcții forestiere 
(matematică — scris și 
oral, fizică — oral).

REGIUNEA BANAT
4. Școala tehnică pentru per

sonal tehnic Timișoara, Pă
durea Verde
— tehnician exploatări și 

transporturi forestiere, teh
nician instalații și con
strucții forestiere (matema
tică — scris și oral, fizică
— oral), tehnician silvicul
tor (botanică — scris și 
oral, chimie — Oral, bazele 
darvinismului — oral).

REGIUNEA BRAȘOV
5. Școala tehnică pentru 

muncitori calificați Blaj, str. 
Dr. Petru Groza nr. 25 :

6. Școala tehnică pentru 
personal tehnic Codlea, str. 
Laterală nr. 60 ;

— tehnician în industria lem
nului pentru produse fi
nite din lemn (matematică
— scris și oral, fizică — 
oral).

REGIUNEA BUCUREȘTI
7. Școala tehnică pentru 

personal tehnic Brănești — 
raionul Lehliu :

— tehnician instalații și con
strucții forestiere (mate

matică — scris și oral, fi
zică — oral), tehnician sil
vicultor (botanică — scris 
și oral, chimie — oral, ba
zele darvinismului — oral).

REGIUNEA CLUJ
8. Școala tehnică pentru 

personal tehnic Năsăud, str. 
Gării nr. i ;

— tehnician exploatări și 
transporturi forestiere (ma
tematică — scris și oral, 
fizică — oral).

REGIUNEA 
MUREȘ-AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ
9. Școala tehnică pentru 

personal tehnic Gurghiu:

—- tehnician silvicultor (bota
nică —- scris și oral, chi
mie oral, bazele darWinis- 
mului — oral).

REGIUNEA OLTENIA
10. Școala tehnică pentru 

muncitori calificați Tg. Jiu .

REGIUNEA SUCEAVA
11. Școala tehnică pentru 

muncitori calificați Cîmpu- 
lung-Moldovenesc ; str. 7 No
iembrie nr. 65

12. Școala tehnică pentru 
personal tehnic Suceva, Calea 
Unirii nr. 31

— tehnician în industria lem
nului pentru produse semi
finite din lemn (matematică 
— scris și oral, fizică — 
oral).

Ministerul 
Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
REGIUNEA BANAT

1. Școala tehnică de pe lin
gă Direcția regională P.T.T.R. 
Timișoara, str. 23 August 
nr. 2
— Școala tehnică pentru mun

citori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician construcții pen
tru drumuri și poduri (ma
tematică — scris și oral, 
fizică — oral).

ORAȘUL BUCUREȘTI
2. Școala tehnică de perso

nal tehnic de pe lîngă I.R.T.A. 
București, str. Voniceni nr. 
29, Raionul 23 August.

— tehnician pentru exploata
rea și întreținerea autove
hiculelor

3. GRUPUL ȘCOLAR 
DE PE LÎNGĂ DIRECȚIA 

REGIONALĂ C.F. 
București, Calea Griviței 

nr. 343, raionul Grivița Roșie

Școala tehnică 
pentru muncitori calificați

Școala tehnică 
pentru personal tehnic

— tehnician construcții pen
tru construcții civile și in
dustriale ; tehnician con
strucții pentru drumuri și 
poduri (matematică — scris 
și oral, fizică — oral;

— merceolog produse indu
striale (chimie — scris și 
oral, matematică — oral, 
fizică — oral).

4. Școala tehnică de pe lîn
gă Direcția regională P.T.T.R. 
a Capitalei și Regiunii Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 12, 
Raionul Tudor Vladimirescu

ȘCOALA TEHNICĂ 
PENTRU PERSONAL

TfcHNIC

— tehnicieni construcții pen
tru lucrări de telecomuni
cații (matematică — scris 
și oral, fizică — oral).

5. Școala tehnică de aviație 
de pe lîngă Direcția Tran
sporturilor aeriene (TAROM).



Fapte

de vitejie
Poporul nostru păstrează vie amintirea eroicelor lupte 

purtate de armata romîuă care, după actul istoric de la 23 
August 1944, organizat și condus. Je Partidul Comunist 
Romîn, a luptat cu sprijinul întregului popor, alături de Ar
mata Sovietică, pentru eliberarea întregului teritoriu națio
nal al Romîniei și apoi, mai departe, pînă ia victoria deplină 
a forțelor aliate asupra fascismului.

Publicăm, în continuare, amintiri din acele zile.
împreună cu celelalte mari 

unități romîne și sovietice 
drumurile de luptă și victorii 
pe frontul antihitlerist au fost 
străbătute și de Divizia de vo
luntari romîni „Tudor Vladi
mir eseu". Această divizie a 
fost constituită pe teritoriul 
U.R.S.S. din foști prizonieri 
romîni care și-au manifestat 
dorința să lupte cu arma în 
mînă împotriva Germaniei hit
leriste. Ajutați de comuniști, 
prizonierii romîni, soldați și 
ofițeri, au înțeles că salvarea 
țării putea fi dobindită numai 
prin lupta dîrză împotriva 
fascismului.

j Doresc să înfățișez, în cele 
ce urmează, cititorilor „Scin- 
teii tineretului" citeva fapte 
de arme ale Diviziei „Tudor 
Vladimir eseu", fapte ce se în
scriu cartea de aur a lupte
lor eroice purtate de armata 
romînă în strînsă frăție cu ar
mata sovietică pe frontul an
tihitlerist.

...In ultima decadă a lunii 
septembrie 1944, după ce 
terminase cu succes luptele 
din zona Sf. Gheorghe și 
de la Leordeni (sud Tg. Mu
reș) Divizia se îndrepta, ală
turi de celelalte unități romî
nești și sovietice spre linia 
Beiuș — Oradea 
ordinul de luptă rezulta că 
pînă în seara zilei de 23 sep
tembrie, ostașii Diviziei tre
buiau să treacă Munții Apu
seni și să atingă linia de 
comunicație Beiuș — Oradea. 
Această misiune implica trece
rea peste muntele Bihor, tre
cere extrem de anevoioasă. 
Misiunea a fost îndeplinită. 
Toate unitățile Diviziei au în
cheiat într-o singură zi o eta
pa de 30 km, trecînd Vîrful 
Bihor (1849 m) cu tot arma
mentul portativ și muniția ne
cesară.

La 23 septembrie întreaga 
livizie se află- în noua zona. 
Ostașii noștri se îndreptau în 
direcția Hidișelul de jos — 
Băile Felix — Oradea. Ploua 
mereu, șoselele deveniseră im
practicabile, totuși în pofida 
greutăților și a atacurilor per
manente ale aviației hitleriste, 
în dimineața zilei de 27 sep
tembrie, divizia, care acționa 
în cadrul corpului 33 sovietic, 
a ajuns la porțile orașului O- 
radea. împreună cu celelalte 
uhități romîne și cu unitățile 
sovietice ale corpului 33 ar
mată, Divizia noastră a în
ceput lupta grea pentru elibe
rarea orașului de pe Criș. 
Rezistența inamicului era însă 
foarte înverșunată. O escadri
lă de 30—40 avioane în picaj 
ne ataca necontenit. Inamicul 
voia să păstreze cu orice chip 
orașul — important nod de 
comunicație — pentru a asi
gura retragerea pe Valea Cri- 
șului, a grupării de trupe de

la Cluj. Cu prețul unor grele 
jertfe de sînge, înscriind pa
gini de eroism nepieritor, bra
vii ostași romîni, alături de 
militarii sovietici au înfrînt 
după 15 zile de lupte crincene 
rezistența hitleristă, eliberind 
Oradea la 12 octombrie.

Bătuți la Oradea, fasciștii

In intîmpinarea
„Zilei Forțelor

Armate ale
R. P. Romîne"

Mare. Din

făceau sforțări uriașe pentru 
a stăriii înaintarea unită'ilor 
sovietice fi romîne pe terito
riul maghiar spre Debrețin, 
nod important de comunicații 
și centru economic de mare 
însemnătate. Acționînd cu ma
re Rapiditate, unitățile romine 
și sovietice au zădărnicit pla
nurile hitleriștilor. Astfel, ime
diat după eliberarea Oradiei 
divizia noastră a forțat în zorii 
zilei de 13 octombrie Crișul 
Repede dină peste cap în sec
torul său de acțiune, puterni
cele poziții hitleriste, de pe 
malul de nord.

Crișul Repede a fost prima 
poziție de apărare a trupelor 
fasciste pe drumul de acces 
spre Debrețin. O a doua 
poziție de reziitență ina
mică era plasată pe satele 
Hencsida, Ester și Pociai, pe 
malul nordic al canalului Be- 
retău, o poziție de apărare fa
vorabilă și bine pregătită. 
Hitleriștii care nu se așteptau 
ca numai după două zile de la 
luptele pentru Oradea, Divizia 
„Tudor Vladimir eseu." să se 
apropie de Beretău, au fost 
complet surprinși. Regimentul 
3 infanterie a reușit să ocupe 
satul Hencsida pe malul opus 
al Beretăului, formînd un cap 
de pod dincolo de canal. Dîn- 
du-și seama că pierd o pozi
ție de rezistență puternică și 
importantă din sistemul de a- 
părare al Debreținului, fasciș
tii au declanșat cantraatacuri 
după contraatacuri sprijiniți 
de un număr mare de tancuri. 
Regimentul 3 infanterie nu nu
mai că a respins toate contra
atacurile, dar în cooperare cu 
un regiment sovietic a execu
tat apoi din capul de pod o 
manevră izbutită atacînd 
flancul inamicului. Această o- 
perație a ușurat acțiunea ce-

lorlalte regimente ale Diviziei 
care au forțat Berăîăul ocu- 
pind satele Ester și Pociai, ul
timele puncte puternic forti
ficate și apărate din cea ce a 
doua poziție de rezistență a 
hitleriștilor.

Fără odihnă, Divizia a con
tinuat înaintarea spre ultima 
și cea mai puternică poziție de 
rezistență înainte de Debrețin: 
zona satelor Hoszu Pali și Mo- 
nastar Pali, aflată la o depăr
tare de 10—12 km de Debre
țin. Cooperind strîns țu Divi
zia 3 munte romînă și Divizia 
337 sovietică, la 19 octombrie 
ostașii Diviziei ..Tudor Vladi- 
mirescu" au dezlănțuit un atac 
general riguros zdrobind re
zistența inamicului.

Divizia noastră a pătruns în 
oraș prin partea de sud, în 
ocnași timp tn care prin par
tea de vest pătrundeau unită
țile de cazaci și tancuri din 
gruparea mobilă a generalului 
Pliev. Pînă în dimineața ur
mătoare orașul c fost curățat 
de fasciști. Era o săptămînă de 
la eliberarea Oradiei. După 
șapte zile și șapte nopți de 
luptă fără răgaz, parcurgînd 
147 de km, vitejii ostași ai 
diviziei noastre, din rindurile 
cărora au căzut mulți luptă
tori, au sfărimat toate rezis
tențele inamice contribuind — 
alături de ceilalți ostași ro
mîni și de ostașii sovietici — 
la eliberarea orașului Debre
țin. Pentru faptele de arme 
deosebite, pentru jertfele aduse 
in aceste lupte, Divizia a fost 
citată prin ordinul Comanda
mentului sovietic suprem nr. 
0374 din 20 noiembrie 1944, 
care suna astfel: „Se conferă 
Diviziei l-a Infanterie, volun
tari romîni „Tudor Vladimi- 
rescu" care s-a distins în lup
tele pentru cucerirea orașului 
Debrețin, denumirea de „De
brețin", în viitor se va numi 
„Divizia Infanterie voluntari 
romîni „Tudor Vladimirescu- 
Debrețin".

După luptele pentru elibera
rea Debreținului în care s-a 
distins prin fapte de arme și 
eroism ca și celelalte mari 
unități ale armatei romîne, 
Divizia noastră a continuat vi
tejește lupta pe teritoriul Un
gariei și apoi pe teritoriul 
Cehoslovaciei pînă la sfirșitul 
războiului antifascist.

Asemeni întregii armate ro
mîne, ostașii și ofițerii Diviziei 
„Tudor Vladimir eseu" și-au 
făcut datoria față de patrie și 
popor. Faptele lor de arme, 
eroismul lor izvorît dintr-un 
fierbinte patriotism, se adau
gă șirului strălucitelor fapte 
de arme ale bravilor ostași ro
mîni pe frontul antihitlerist.

Evocînd luptele de pe fron
tul antihitlerist, gîndul nostru, 
al veteranilor din războiul 
purtat împotriva fasciștilor se 
îndreaptă spre Partidul Mun
citoresc Romîn, care în cele 
două decenii ce au trecut de 
la eliberare a condus poporul 
spre culmile însorite ale so
cialismului.

MIRCEA HAUPT
General colonel în rezervă

INFORMAȚIE
în urma succesului repurtat a- 

nul trecut, artistul poporului Jean 
Bobescu a fost invitat pentru a 
doua oară de Opera din Ankara. 
Dirijorul romîn va pregăti aici 
„Faust“ de Gounod, cu care Opera 
din Ankara își va deschide 
stagiune. Oaspetele 
conducetea muzicală a 
spectacole, la care își 
cursul și tenorul Ion 
emerit.

Marți dimineața,
- -Bobescu a părăsit 

cînd spre Turcia.

houa 
va deține 
primelor 9 
va da con- 
Piso, artist

dirijorul Jean
Capitala, ple-

(Agerpres)

Ieri dimineața s-a dat star
tul din București în cea de 
a 4-a etapă (BUCUREȘTI — 
BELGRAD — BUDAPESTA 
— PR AGA) a turului auto

mobilist al Europei.

O secvență din pasionante
le întreceri de scrimă.

pe perioada
Așa cum s-a anunțat, în ziua de 

19 octombrie a.c. s-au încheiat la 
București discuțiile între delega
țiile organelor de planificare din 
R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă 
cu privire la colaborarea econo
mică bilaterală și livrările princi
palelor categorii de mărfuri între 
cele două țări pe perioada 1966— 
1970.

Pornind de la necesitățile și 
posibilitățile în continuă dezvol
tare ale economiilor naționale ale 
Romîniei și Cehoslovaciei, au fost 
examinate și stabilite o serie de 
măsuri pentru dezvoltarea colabo
rării economice și diversificarea 
schimbului de mărfuri între cele 
două țări, pe baze reciproc avan
tajoase.

Au fost cohvenite importante li
vrări reciproce, menite să con
tribuie la completarea bazei e- 
nergetice și de combustibil a in
dustriei din R. P. Romînă și R.S. 
Cehoslovacă, cum sînt : livrarea 
în perioada 1966—1970 a unor can-

Foto: U.P.I.

»yo nu
OKIO 20 (Cores
pondență de la 
trimisul 
„Agerpres" I. Go- 
ga).

Jocurile Olimpice se apro
pie de sfîrșit. Primele grupuri 
de sportivi au părăsit satul 
olimpic și spectatorii s-au mai 
rărit la stadionul Național în 
această zi răcoroasă de toam
nă, preferind ambianța mai 
intimă a sălilor de box, judo 
și volei. Din cauza ploii, la 
Hachioji, probele de velodrom 
au fost aminate și concursu
rile celei de-a 10-a zi a Olim
piadei au început dis de di
mineață, la 60 km de Tokio, 
pe apele albastre ale lacului 
Sagami, unde s-au desfășurat 
eliminatoriile probelor de ca- 
iac-canoe. Sportivi din 22 de 
țări se vor întrece aici timp de 
3 zile pentru cucerirea celor 
7 titluri olimpice. Toate echi
pajele țării noastre s-au califi
cat încă din primele curse cu 
rezultate excelente, care ne 
fac să sperăm la o bună corn-

special

URMĂRI DIN PAGINA I
dintr-a Vin-a. kA 1 
rea tovarășului protfe Premiera virstei

1366-1970

stabilite 
pentru 
în do- 

în

din jurnalul de bord
repede din impas îi sar în a- 
jutor colegii. Ei i-au arătat lui 
Mircea Bărbieru că de fapt ex
plicația notelor de 4 o găsește 
în propria lui activitate. Și-a 
prelungit nejustificat vacanța, 
nu-și face lecțiile zilnic, nu în
vață, așteptind sfirșitul 
mestrului să-și ,.repare" 
diile. Așa nu se poate.

Pe marginea panoului 
putea face multe notații, 
în jurnal nu se poate trec 
tul. De aceea. sâ-! p 
pentru a pătrunde in clasa ■ 
IX-a B unde s-au înregistra: 
din primele zile de școală ci
teva lucruri interesante.

★
S-a ivit în clasă o prcbîerr.J 

Mircea Lăpușan a obținut not: 
proaste la romînă și matemati
că. Cauza? Indisciplina: ir 
ore, acasă nu învață, părinți: 
fiind foarte ocupați nu-1 pot 
controla zilnic. Măsuri: Sorin 
Berghean, un elev foarte con
știincios, s-a mutat cu el în 
bancă. Colegii au apreciat că 
Sorin va „rezista" la glumele 
și limbuția lui Mircea, obișnu- 
indu-1 să urmărească lecțiile

șî exercițiile, să-și ia notițe. 
Vecin nu numai de bancă, ci 
.și acasă, Sorin a fost rugat de rin Drâgusar:
părinții colegului să-i informe ta te: pași
ze despre comportarea aces gmte. Ua
tuia, iar săptăminai mama Ti pre activi
ne la școală pentru a <£scu^ ăe P borcu dirigintele clasei (aceasta aeestsd ta
pină cînd Mircea va avea cu nror mer
rajul să-și informeze sagjar p-..-mea U
părinții). s a târra

_în eîasi Marin Lupu^wx 
Sorin Bergbean. Vasale Arde-

r.ați m 
fizicieni

de aur

tri- 
me-

c.

mt runaseuti ca passe- 
ateeBatăeseni.
L Au mcepvt să coe- 

sulte reviste de spec-î_t>te si 
rezolve problem* să facă ex
periențe. Activitatea .or > »- 
tras ca un mag'^et și alțz elevi

♦
în școală este -rmâriîâ m 

deosebit interes 
clasei a XI-a R_L Aici 
învață cu pasiune și 
riozitate, s-au obținu: 
nă acum numai note bune și 
foarte bune. Au început reca
pitulările materiei din anii tre- 
cuți în vederea examenului de 
maturitate: din prima zi de 
școală la limba romînă, după 
o săptâmînă — la matematică, 
după două săptămîni — la fi
zică. Toți elevii fac parte din 
diferite cercuri ale școlii. Iar o 
bună parte dintre ei fac par
te din cercul de fizică al cla
sei, activitate începută încă

trvitates
se

Pi-
iyjjt 
afeta

tons

mai sus nu aduc pCele de 
de-a întregul a jurnal de bord. 
Dar elevii au o scuză : sînt în
cepători — abia 5 săptărr.ir.i de 
școală. Pe parcursul lunilor 
care vor urma, vor aduna o 
bogată experiență care-i va a- 
șeza, cu siguranță, alături de 
cei mai „vestiți" călători.

ia Fabrica de 
nea. Kataisa,;

care pe car® 
v âe

£

Continuă seria
recordurilor

ATLETISM
WILLYR HOLDORF (Germania) — decatlon : 7 887 puncte. 
TAMARA PRESS (U.R.S.S.) — aruncare greutății: 18,14 ni.
ANN PACKER (Anglia) — 800 m plat: 2’01 «1/10.

TIR
LONES WESLEY WIGGER (S.U.A.) — armă liberă calibru 

redus 3 X 40 focuri: 1164 puncte.
SCRIMĂ

TIBOR PEZSA (R. P. Ungară) — sabie.
JUDO

TAKAHIDE NAKATANI (Japonia) — categoria ușoară.
GIMNASTICĂ

YUKIO ENDO (Japonia) — 115,95 puncte.
JAPONIA (pe echipe) — 577,95 puncte.

portare în această disciplină. 
Pe stadionul Național au fost 
cunoscuți alți trei atleți, cîști- 
gători ai medaliilor de aur.

La decatlon a constituit o 
surpriză faptul că recordma
nul mondial al probei și pri
mul de pe lista performerilor 
anului, taivanezul Ciuan 
Kwang Yang, n-a reușit să 
se claseze nici măcar în pri
mele trei locuri. Cîștigătorul 
Willy Holdorf (Germania), 
care conducea și după pri
mele 5 probe disputate luni, 
a reușit să-și mențină supre
mația și după ultimele 5 pro
be ale decatlonului, cucerind 
medalia de aur. De remarcat 
că decatloniștii germani au 
obținut un frumos succes 
reușind să se claseze toți 3 în 
primele 6 locuri. Clasamentul 
probei: 1. Willy Holdorf (Ger
mania) 7887 puncte medalia 
de aur; 2. Rein Aun (U.R.S.S.) 
7842 puncte medalia de ar
gint; 3. Hans Joachim Walde 
(Germania) 7809 puncte me
dalia de bronz; 4. Paul Her
man (S.U.A.) 7787 puncte ; 5. 
Ciuan Kwang Yang (Taiwan) 
— 7650 puncte ; 6. Horst Be
yer. (Germania) 7647 puncte.

Proba de aruncare a greu
tății (femei) a revenit con
form tuturor pronosticurilor 
recordmanei mondiale și cam
pioanei olimpice Tamara 
Press (U.R.S.S.). Ea a domi
nat proba, reușind la capătul 
întrecerii să-și îmbunătățeas
că recordul olimpic cu o a- 
runcare de 18,14 m (v.r. 17,32 
m la Romă). Reprezentanta 
noastră Ana Sălăgean s-a 
clasat pe locul al 8-lea cu .o 
performanță de 15,83 m, sub 
posibilitățile ei. Clasamentul: 
1. Tamara Press (U.R.S.S.) 
18.14 m medalia de aur; 2. 
Renate Garisch-Culmberger 
(Germania) 17,61 m medalia 
de argint; 3. Galina Zibina 
(UJVS.S.) 17,45 m medalia de 
bronz; 4. Isabel Young (Noua 
Zeelanrîă) 17,26 m; 5. Margit- 
ta Heimboki (Germania) 16 J1 
m; 6. Irina Press (UJLS-SJ 
16,71 m.

o-

O luptă strînsă s-a dat în 
finala probei de 800 m plat 
femei. în primul tur a con
dus campioana franceză Ma- 
ryvonne Dupureur care a a- 
lergat cot la cot cu Nagy (R. 
P. Ungară). Atleta franceză 
mai bine pregătită a dus o 
trenă rapidă și a fost în frun
tea plutonului pînă la 250 m 
de sosire. In linie dreaptă, ea 
a fost însă atacată de Ann 
Packer care forțînd excepțio
nal și-a depășit adversarele 
într-un stil de adevărată 
campioană. Deși obosită, în 
finalul cursei Dupureur a mai 
găsit resurse să respingă a- 
tacul lui Ann Chamberlain și 
să obțină medalia de argint. 
Timpul înregistrat de Ann 
Packer — 2’01”l/10 constituie 
un nou record mondial și
limpic. Clasamentul probei: 
1. Ann Packer (Anglia) 2’01” 
1/10 medalia de aur; 2. .Mary- 
vonne Dupureur (Franța) 
2’01”9/10 medalia de argint; 
3. Ann Chamberlain (Noua 
Zeelandă) — 2’02’8/10 medalia 
de brohz; 4. Nagy-Szabo (R. 
P. Ungară) 2’03”5/10; 5. Antje 
Gleichfeld (Germania) 2’03” 
9/10; 6. Laine Erik (U.R.S.S.) 
2’05”1/10.

20 de săritori au trecut stan
dardul de 2,06 m la înălțime, 
care Ie dă dreptul să participe 
la finala probei programate 
astăzi. Printre calificați se 
află recordmanul mondial Va
leri Brumei (U.R.S.S.), cam
pionul olimpic Savlakadze 
(U.R.S.S.), americanul Tho
mas, polonezul Csemik și alții. 
S-au disputat și semifinalele 
probelor de ștafetă 4X100 m 
femei; 4X100 m bărbați și 
4X4<Wm. La 4X100 m femei 
cel mai bun timp în semifi
nale a fast realizat de echipa 
pioneză 44”&/10, iar la 
4X100 m bărbați echipa S.U-A. 
& „mers* 39"5.10 (record olim-

:.-*re«ti al căror suflet sînt 
ei. cei prezenți acum în sală.

Moța dominantă a acestor 
biografii luminoase, cu aripi 
puternice, este, de bună sea- 

turiL Iată-i aici pe 
viitorii ingineri, profesori, a- 
giuuauii, arhitecți. Și toți 
Timber în lumina zîmbetu- 
hn lor citești multa încredere 
și optimism, acest matur op- 
tunism al unei simbolice des
prinderi de țărm.

tm*, pesirru evjâertîerea .xe- 
hn mai bun soitsî*. Apei, c 
demonstra țîe de cars. Firește, 
participanti la aeer.e con
cursuri sînt chiar sărbătoriții, 
întregul program a fost pregă
tit cu larga lor participare. La 
18 ani Emil Dreptate, studer.t 
în anul I, scrie versuri în
flăcărate așa cum au dovedit 
cele recitate cu acest prilej. 
Gabriela Brejan, tot de 18 ani, 
studentă în anul I la Conser-

• a.Biletele la control,

Am— De ce mă ironizați P 
chiar și note de cinci...

— Intr-o călătorie atît de se
rioasă nu se poate porni la drum 
cu asemenea note. Cînd colegii

pic egalat). In proba de 4X400 
cel mai bun rezultat aparține 
formației Angliei cu 3’04”7/10.

Pe apele lacului Sagamy în
conjurat de munții Arasahij 
marți dimineața pe un timp 
ploios și destul de rece au în
ceput probele de caiac-canoe. 
S-au disputat seriile prelimi
narii în probele de caiac -mas
culin, caiac feminin și canoe. 
Sportivii romîni e-au prezen
tat bine în toate întrecerile. 
Ei au luat de altfel startul în 
toate probele programate, reu
șind să se califice pentru tu
rurile următoare: caiaciștii 
în semifinale, iar caiacistele și 
canoiștii direct în finale.

La caiac-l# bărbați,- Aurel 
Vernescu a cîștigat seria a Il-a 
realizînd pe cei 1 000 m ai 
probei timpul de 4’02”6/100. 
Tot pe primul loc în seria lor 
s-au clasat și membrii echipa
jelor noastre de caiac-dublu, 
Nicoară, Ivanov. Și la caiac-4 
echipajul romînesc a ocupat 
locul întîi în 6erie. în probele 
feminine de caiac reprezen
tanta noastră Hilde Lauer a 
ocupat primul loc în serie și 
apoi, făcînd pereche cu Cor
nelia Sideri, s-a clasat pe locul 
doi în serie la caiac dublu, 
califieîndu-se de asemenea di
rect în finală.

Canoiștii noștri s-au califi
cat și ei pentru finalele probe
lor, care vor avea loc joi. Ei 
au ocupat locul doi atît în se
riile probei de canoe-simplu 
(1000 m) prin A. Igorov cit 
și în seriile 
dublu (1000 
Lipalit

Astăzi au
probelor masculine de caiac. 
Toate finalele de caiac-canoe 
se vor desfășura joi cînd vor 
fi cunoscuți deținătorii meda
liilor olimpice.

tități sporite de cărbune cocsifi- 
cabil și cocs metalurgic din Ce
hoslovacia în Romînia și livrări de 
produse petroliere romînești con
comitent cu furnizarea de energie 
electrică din R.P. Romînă, con
form convenției interguvornamen- 
tale din octombrie 1959;

De asemenea, au fost 
de comun acord, măsuri 
intensificarea schimburilor
meniul metalurgiei, constînd 
livrări cehoslovace de laminate și 
țevi de oțel, precum și efectuarea 
unui schimb de sortimente de la
minate.

în domeniul construcțiilor de 
mașini au fost convenite impor
tante livrări pe baza unui nomen
clator variat de mașini, utilaje și 
instalații complexe. Cehoslovacia 
va furniza grupuri termoenergetice 
de mare putere și agregatele pen
tru echiparea hidrocentralei de pb 
Lotru, precum și linii complete 
pentru industria materialelor de 
construcții și altele. Romînia va 
livra un număr important de auto
camioane de 3 și 5 tone cu motor 
pe benzină, instalații de foraj pe
trolier de diferite tipuri, linii teh
nologice pentru industria lemnu
lui etc.

Totodată, s-a căzut de acord a- 
supra unui volum ridicat de livrări 
reciproce de mașini și utilaje pen
tru industria construcțiilor, indus
tria alimentară și ușoară, de pro
duse ale industriei electrotehnice 
și radiotehnice, ale industriei de 
aparate, elemente de automatizare, 
precum și asupra unui schimb larg 
de tipo-dimensiuni de mașini unel
te pentru prelucrarea metalelor, 
de pompe, rulmenți, armături in
dustriale etc.

Părțile au convenit asupra livră
rilor de produse ale industriei chi
mice, ale industriei lemnului, pro
duse agro-alimentare, ca și asupra 
dezvoltării schimbului de sorti
mente de bunuri de larg consum. 
Romînia va livra porumb, vin, 
fructe, legume, conserve diferite, 
produse sodice, mobilă etc. și va 
primi din Cehoslovacia hamei, 
malț, germaniu, caolină, țesături și 
tricotaje de lină și de bumbac, arti
cole de cristal și porțelan și altele.

Cele două delegații au subliniat 
— în deplină înțelegere — că in
teresele țărilor lor necesită ca 
toate» produsele ce vor forma obi
ectul livrărilor reciproce, și înde
osebi produsele industriei construc
toare de mașini, să fie realizata 
la cel mai înalt nivel tehnic și 
calitativ, 6ă asigure o înaltă pro
ductivitate și să fie permanent 
perfecționate, pentru a corespunde 
celor mai reușite produse similare 
realizate pe plan mondial. In acest 
scop, s-au stabilit o serie de mă
suri care să asigure transpunerea 
în viață a acestui important princi
piu convenit.

Cele discutate și convenite pî
nă în prezent constituie o bază 
importantă pentru dezvoltarea 
colaborării economice și schimbu
rilor do mărfuri dintre Romînia și 
Cehoslovacia, reprezentând un vo
lum de peste 1 miliard dolari pe 
perioada 1966—1970.

S-a convenit ca rezultatele aces
tor înțelegeri să fie luate în con
siderare la elaborarea planurilor de 
dezvoltare a economiilor naționa
le ale R.P. Romîne și R.S. Ceho
slovace pînă în anul 1970 și să fie 
completate, precizate și dezvoltate 
cu ocazia tratativelor ce vor avea 
loc în anul 1965 pentru încheierea 
acordului comercial de lungă du
rată dintre cele două țărî, pa 
perioada 1966—1970.

,(Agerpros)

■----•-----

De 1700 de ori
foarte bine“
(Urmare din pag. 1)

probei de canoe- 
m) prin Sidorov-

loc semifinalele

dttmiiale învățau, ce-ai făcut, 
Constantin Paxino ?

La întrebarea aceasta nici stru
nele chitarei n-au avut curajul 
să răspundă.

Trezind mai departe, am tntîl- 
nit două fete gătite, cu părul 
bine clădit.

— Notele dumneavoastră ?
— Notele P S-a mirat Silvia 

Crăciunescu.
— Da dragă, a intervenit ime

diat Doina Răducanu. Le avem, 
poftiți I

Și mi-a întins o hîrtie pe care 
am citit: „Cooperativa Higiena". 
Nota de plată — tapat părul...

— Să vedeți — le-am explicat 
— cu asemenea „note" nu puteți 
călători spre ținuturile învăță
turii...

Poate aveți și niște note în ca
talog ?

— (Subit modeste). Vai, dar 
acelea sînt mici...

în sfîrșit, după ce arn ntai con
trolat și alți călători, am consta
tat că se află în școală cîțiva 
elevi care pot să reducă un pic 
din viteza călătoriei în care au 
pornit, cu ajutorul învățăturii, 
elevii Școlii medii din Sinaia.

M-am întors acasă cu convin
gerea că elevii cei mai buni, 
deci marea majoritate a lor, voi 
ști să rezolve aceste piedici în 
calea unei călătorii captivante șl 
la sfirșitul drumului de trei tri
mestre vor putea privi cu mulțu
mire în urmă toți membrii echi
pajului.

Vă las cu bine.
„Ariciul**

pi. conformitate : 
M. CARANFIL 
I. ANDREIȚĂ

totdeauna atenția necesară ope
rațiilor pe care le executau. Aces
te lucruri le-au discutat deschis 
unii cu alții, realizîndu-se, astfel 
un schimb de experiență.

Confruntarea — arăta secreta
rul Comitetului U.T.M., maistrul 
Petre Mihai — s-a încheiat cu o 
măsură și mai concretă. Virgil 
Manolache și Ion Crăciun, băieți 
cu calificare bună, au trecut pen
tru o vreme în brigada lui Torek, 
iar doi de la el, cu mai puține 
cunoștințe s-au mutat la Ghiurea.

Tovarășul Constantin Roșea, 
al treilea interlocutor al nostru, 
ne-a povestit următoarea întîm- 
plare:

„La noi în șantier se obișnu
iește să se facă o recepție înain
te de recepția definitivă cu bene
ficiarul. La ea participă condu
cătorul șantierului, șeful de lot 
și maistrul blocului. Dacă se 
ivește vreo deficiență este che
mat, bineînțeles, cel în cauză.

Se înttmplă însă de cele mai 
multe ori să apară nechemați și 
șefii de brigăzi, care sînt foarte 
atehți la părerile pe care și le fa
ce comisia, la observațiile ei. In- 
tr-o zi, de exemplu, s-a constatat 
că echipa de mozaicari de la lo
tul 3 condusă de Mihai Hengan 
nu lucrează tocmai bine și că după 
recepție, o va chema la lotul 4 
să vadă Cum procedează cei din 
echipa lui Nicolae Teodorescu. 
Dar cînd comisia a ajuns la lo
tul 4, băieții lui Hengan erau 
cu toții prezenți acolo. Schimbul 
de experiență începuse. Cei mai 
buni explicau tovarășilor lor de 
muncă ce metode aplică la turna
rea mozaicurilor".

însemnările noastre se opresc 
aici, deși ar fi multe de spus cu 
privire la participarea construc
torilor la conferințele tehnice 
care se țin periodic pe șantier, 
la concursurile „cine știe mese
rie, cîștigă", la citirea cărților de 
specialitate etc. Tovarășii cu care 
am discutat au convingerea fe~- 
mă că îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale muncitorilor este 
un mijloc principal prin care pot 
obține șl pe viitor rezultate bu
ne în realizarea unor locuința 
trainice, frumoase.

»
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Deschiderea Conferinței
generale a U.N.E.S.C O

I rarți dimineața a avut loc 
in Palatul U.N.E.S.C.O., 
ședința de deschidere a 

celei de-a 13-a Conferințe ge
nerale a U.N.E.S.C.O.

Tara noastră este reprezen
tată la conferință de o dele
gație guvernamentală condu
să de acad. Athanase Joja, 
președintele Comisiei națio
nale a R. P. Romine 
pentru U.N.E.S.C.O. și mem
bru al Consiliului Executiv 
U.N.E.S.C.O.

Președintele sesiunii prece
dente, Paulo de Berreto Ca?- 
neiro, reprezentantul perma
nent al Braziliei, a salutat pe 
delegații celor 115 țări 
membre și a omagiat persona
litățile decedate de la ul
tima Conferință generală a 
U.N.E.S.C.O. în memoria lui 
Tudor Vianu, fost secretar 
general al Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. și a altor perso
nalități decedate a fost păstrat 
un moment de reculegere.

După aceea a luat cuvintul 
Râul Baron Castro, președin
tele Consiliului Executiv.

Rene Maheu, directorul ge-

neral U.N.E.S.C.O., a urat suc
ces lucrărilor celei de-a 13-a 
conferințe generale. El s-a 
pronunțat pentru respectarea 
universalității organizației și 
a mulțumit delegațiilor pentru 
participarea lor la activitatea 
generală a U.N.E.S.C.O.

A 13-a conferință generală 
a început să dezbată consti
tuirea comitetului de validare 
a împuternicirilor; adoptarea 
ordinei de zi; fixarea calen
darului de lucru; alegerea 
președintelui și a celor 15 vi
cepreședinți ; constituirea co
misiilor și comitetelor.

Marți după-amiază cu pri
lejul discuțiilor pe marginea 
raportului de verificare a îm
puternicirilor, reprezentantul 
R. P. Romine, acad. A. Joja, a 

' sprijinit propunerea reprezen
tării R. P. Chineze in 
U.N.E.S.C.O., conform princi
piului universalității acestei 
organizații, susținut de direc
torul general al U.N.ES.C.O.

Lucrările conferinței vor 
dura piuă la 21 noiembrie.

T. VORNTCU 
corespondentul Agerpres 

la Paris

solemnă de Ia Belgrad

DJAKARTA. — Cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romine, co
lonelul Marin Sorescu, atașat 
militar aero și naval al R. P. 
Romine în Indonezia a oferit 
o recepție

MOSCOVA. — Cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale R. P. Ro- 
mine, atașatul militar aero și 
naval de pe lingă Ambasada 
R. P. Romine la Moscova, Colo
nel I. Trofin. a organizat o con
ferință de presă urmată de un 
cocteil.

LONDRA.
Zilei
R. P.
Popa, 
naval 
R. P.
ferit în saloanele ambasadei o 
gală de filme, urmată de un 
cocteil.

Cu prilejul
Forțelor Armate ale 
Romine, colonel G. I. 
atașat militar aero și 
de pe lingă ambasada 
Romine Ia Londra, a o-

SONDAJ AL ZIARULUI 
„NEW YORK 

DAILY NEWS
— Potrivit unui 
de ziarul republi- 
„New York Daily 

în rîndul a peste 10 000 de 
York și împre-

i >• *

p;

ro

„Oameni fără pămînt, 
pămînturi fără oameni“

istemul latifundiar 
ca,re predomină în 
agricultura Uru- 
guayului constituie 
obiectul criticii a 
numeroase publica
ții din această țară.

i

BELGRAD 20 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 20-a a- 
niversări a eliberării Belgra
dului, la 20 octombrie a avut 
loc,la Universitatea din Bel
grad în prezența președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito. și 
a altor conducători de partid 
și de stat, ședința solemnă a 
Skupștinei orașului Belgrad. 
La ședință a luat parte, de a- 
semenea, delegația militarii 
sovietică condusă de mareșa
lul de aviație V. A. Sudeț, 
locțiitor al ministrului apără
rii al U.R.S.S.

După ce a fost păstrat un 
minut de reculegere în memo
ria luptătorilor căzuți pentru

eliberarea Belgradului, pre
cum și a victimelor catastro
fei aeriene din 19 octombrie, 
au luat cuvintul Ivan Goșniak, 
general de armată, secretar 
de stat pentru problemele a- 
părârii naționale al R.S.F. 
Iugoslavia. . mareșalul V. A. 
Sudeț, și Branko Pesici, pre
ședintele Consiliului orășenesc 
Belgrad al Uniunii Socialiste 
a poporului muncitor. Ei au 
’.■orbit despre faptele de vite
jie ale eliberatorilor Belgra
dului, aportul ostașilor sovie
tici la eliberarea capitalei iu
goslave și dezvoltarea orașului 
în ultimii 20 de ani.

NEW YORK. 
sondaj eiectuat 
can conservator 
News** 
alegători din New 
jurimi. se anunță că președintele 
Johnson menține un avantaj de 
trei Ia unu in raport cu candidatul 
republican, Barry Goldwater.

Astfel. In favoarea candidatului 
democrat, Lyndon Johnson, s-au 
pronunțat 756 la sută din cei între
bați, în timp ce în favoarea lui 
Barry' Goldwater doar 24,4 la sută.

Datele sondajului sînt favorabile 
și candidatului democrat la postul 
de senator al New York-ului, Ro
bert Kennedy, pentru el pronunțîn- 
du-se 55,5 la sută din cei întrebați. 
Pentru candidatul republican ia 
acest post, Kenneth Keating, pro
centajul este de 42,3.

ERKIN VA VIZITA 
UNIUNEA SOVIETICĂ
MOSCOVA. — Ministrul aface

rilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Grorțiîko, l-a invitat pe ministrul 
de externe al Turciei, Feridun Ce
rne} Erkin, să facă o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică.

După cum anunță agenția TASS, 
ministrul turc a acceptat invitația 
și va sosi în Uniunea Sovietică la 
30 octombrie 1964.

WASHINGTON. — La Wa
shington s-a anunțat că guvernul 
va recruta între 10 și 20 de 
oameni de știință, care se vor 
oferi voluntar să însoțească as- 
tronauții americani în viitoarele 
zboruri în spațiul cosmic.

Administrația națională pentru 
aeronautică și spațiul cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că progra
mul zborurilor cosmice ameri
cane, cu oameni de știință la 
bord, va începe îndată ce selec
ționarea primului grup va fi com
pletată, pînă în primăvara ur
mătoare.

Mesaj al guvernului R. P. Chineze
adresat șefilor de guverne

PEKIN 20 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă transmite:

Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, a adresat la 
17 octombrie șefilor de guver
ne ale țarilor lumii următorul 
mesaj :

„La 16 octombrie 1964, Chi
na a efectuat explozia unei 
bombe atomice, realizînd ast
fel, cu succes, 
riență nucleară. în aceeași zi, 
guvernul chinez a dat publi
cității o declarație în legătură 
cu acest eveniment, în care 
expune amănunțit poziția Chi
nei în problema armelor nu
cleare.

Guvernul chinez sprijină în 
mod consecvent interzicerea 
completă și distrugerea totală 
a armelor nucleare. China a 
fost nevoită să efectueze ex
periențe nucleare și să con
struiască arme nucleare. China 
dispune de arme nucleare nu
mai pentru a se apăra și pe~- 
tru a proteja poporul său de 
amenințarea nucleară a S.U.A.

Guvernul chinez declară s 
lemn că, în nici un mome 
și în nici o împrejurare 
na nu va fi prima care v; 
curge la armele nucleare.

Guvernul chinez v 
nua să depună efortul 
interzicerea completă 
strugerea totală a arm 
cleare, pe bază de co. 
internaționale, și în acest scop, 
prezintă în declarația sa, ur
mătoarea propunere :

Să se convoace o conferință 
la nivel înalt a tuturor țărilor 
lumii pentru a se discuta in
terzicerea completa și distru-

prima expe-

gerea totală a armelor nucle
are, și. ca un prim pas. Confe
rința la nivel înalt să ajungă 
la un acord potrivit căruia 
puterile nucleare și țările care 
vor deveni in curînd puteri 
nucleare să se angajeze de a 

folosi armele nucleare, 
i impotrr.-a țărilor nenu- 
ire. nici împotriva zonelor 

denuciearizate. nici unii îm
potriva celorlalți.

Este năzuința comună a tu
turor țărilor iubitoare de pace 
și a popoarelor lumii să pre
întâmpine un război nuclear și 
să înlăture armele nucleare. 
Guvernul chinez speră în mod 

propunerea sa se va 
& o considerare favo- 
de un răspuns pozi- 
artea guvernului dv.“.

EU 
nici

Tristețea generalului

R. P. Chineză. Imagine de la 
mare uzină siderurgică 

Anșar

o
din

VENEȚIA: Bienala
internațională de artă

plastică
ROMA. — La Veneția s-a înche

iat cea de-a 32-a Bienală interna
țională de artă plastică. Bienala a 
fost deschisă timp de trei luni în 
care timp a fost vizitată de 161 772 
de persoane. Potrivit cifrelor ofi
ciale, această ediție a Bienalei in
ternaționale de artă plastică, la 
care au fost prezentate 2 910 lu
crări, realizate de artiști din 33 de 
țări, a înregistrat un succes de 
public superior edițiilor prece
dente.

La deschiderea Bienalei interna
ționale de artă plastică de la Ve
neția, Republica Populară Romînă 
a fost reprezentată de Boris Cara- 
gea, artist al poporului din R. P. 
Romînă, președintele Consiliului 
artelor plastice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă 
(C.S.C.A.), Mircea Deac, secretarul 
Consiliului artelor plastice din 
C.S.C.A., și pictorii Ion Gheorghiu, 
Ion Bițan și Ion Pacea.

Se remarcă îndeosebi influenta 
negativă pe care existența ma
rilor latifundii o are asupra 
situației țăranilor și asupra 
randamentului general al agri- 
culturii tării. Printre adele, se 
evidențiază faptul că 4,4 la 
suta din numărul latifundiarilor 
(deci marii latifundiari) dețin 
aproape 60 la sută din totalul 
de pămînturi și vite. „600 sau 
700 de familii stăpînesc Uru- 
guayul" scrie „EPOCA , ziar 
care aoare la Montevideo.

Departamentul Airțigos con
stituie un exemplu tipic pentru 
sistemul de proprietate asupra 
pămîntului din Uruguay. Aici 
unul dintre moșieri, Martimco- 
rena, stăpînește 240 000 de hec
tare, iar alți 19 latifundiari — 
300 000 hectare. 10 000 țărani 
din acest departament nu au 
deloc pămînt.

Ziarul citat mai sus arata că 
sistemul latifundiar afectează 
resursele productive, diminu
ează posibilitățile de dezvolta
re a țării întrucît proprietarul 
de mari întinderi de pămînt 
neglijează de dragul cîștiguluî 
orice îmbunătățiri funciare.

Ocupîndu-se de situația 
populației rurale lipsite de pă
mînt, un alt ziar din Uruguay 
„EL DI A*, dezvăluie viața grea, 
plină de privațiuni pe care 
aceștia o duc ca urmare a ex
ploatării moșierești. Răspîndiți 
în mediul rural, fără mijloace 
de comunicații, asupriți de lati
fundiari, acești oameni — scrie 
ziarul — trăiesc în „adevărate 
centre ale mizeriei*.

In raportul unui grup de spe
cialiști ai Institutului de urba
nistică al Facultății de agricul
tură din Montevideo se mențio
nează că în regiunile mai înde
părtate de litoral problemele 
sanitare sînt deosebit de acute. 
Cazurile de boli epidemice a- 
ting procentaje foarte ridicate 
iar instalațiile sanitare lipsesc 
cu desăvîrșire. Există regiuni 
ca Puntas de Cava și Las Ro-

sas unde mortalitatea infantilă 
ajunge pînă la 50 la sută. 
Analfabetismul este acolo a- 
pioape general.

Situația precară a țăranilor 
uruguayeni i-a determinat pe 
aceștia să întreprindă nume
roase acțiuni revendicative. Pe 
această linie se înscriu și re
centele marșuri țărănești des
fășurate sub lozincile: „Pămînt 
pentru cei care-1 muncesc!“, 
„Vrem pămînt!“.

Concluzia la care ajung ob
servatorii cînd se referă la a- 
gricultura din Uruguay este 
aceea că sistemul marilor lati
fundii trebuie lichidat. „Oame
nii fără de pămînt și pământu
rile fără oameni acuză sistemul 
latifundiilor" — scrie „EPOCA* 
și conchide: „Pentru a face 
față cu succes crizei care afec
tează Uruguayul trebuie lichi
date latifundiile prin înfăptui
rea unei reforme agrare radi
cale".

ROMA

I. G.

încheierea convorbirilor
Saragat-Luns
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Vedere a orașului Liberec din regiunea de nord a Cehoslova

ciei

SAIGON 20 (Agerpres) — O 
dată cu adoptarea proiectului de 
constituție de către „Consiliul 
înțelepților", creat în urma ma
rilor demonstrații din august, 
criza politică din Vietnamul de 
sud pare a intra într-o nouă fa
ză. Străduințele primului mini
stru, generalul Khanh, de a in
troduce în constituția provizorie 
un articol care să prevadă „un 
loc onorabil pentru armată în 
cadrul puterii de stat", au eșuat. 
Numai patru din cei 17 membri 
ai înaltului Consiliu și-au expri
mat marți în . mod indirect, apro
barea față de cerința lui Khanh. 
Surse din Saigon relatează că 
textul constituției provizorii a 
Vietnamului de sud va fi dat pu
blicității în cursul zilei de 
miercuri.

In cercurile politice de la Sai
gon se consideră că „aducerea

crizei politice
h put
27 oct

• viitorul colonialiștilor por
tughezi în Mozambic nu este de 
fel trandafiriu

„Financial
Times":

Despre vizita 
lui de Gaulle 

în America Latină

C. omentînd recenta vizită în 
America Latină a preșe
dintelui Franței, de Gaul

le, ziarul britanic „Financial Ti
mes* scrie că ea ar putea să 
ducă la o întărire apreciabilă a 
legăturilor economice dintre 
Franța și America de Sud. Fran
ța a semnat acorduri pentru co
laborare tehnică și culturală cu 
aproape toate țările pe care le-a 
vizitat președintele, iar vizita a 
prilejuit discuții asupra unui 
mare număr de proiecte econo
mice specifice. Acestea din urma

includ o propunere columbiană 
referitoare la participarea Fran
ței la construirea viitorului canal 
Atlantic-Pacific, eventuala con
tribuție a capitalului francez la 
exploatarea petrolului din Para
guay, propunerea chiliana privi
toare la participarea capitalului 
străin la dezvoltarea industriei 
petrochimice și metalurgice și 
altele. ■

Din punctul de vedere al Ame
rica Latine, continuă ziarul, un 
element promițător îl constituie 
declarația lui de Gaulle că poli
tica comercială a Pieței comune 
ar trebui să ia în considerație 
interesele unor terțe țări. Decla
rații în acest sens sînt bine pri
mite în Uruguay, țară care este 
nemulțumită de actualele aran
jamente comerciale pentru expor
turile sale de carne de viță și 
lină și Brazilia, a cărei industrie 
de cafea se află într-o concuren
ță directă cu producătorii de ca
fea din unele țări africane, foste 
colonii franceze, care se bucură 
de condiții mai favorabile pe 
piața vest-europeană.

„Washington
Post":

Raportul Warren 
nu este pe deplin 

convingător

Raportul comisiei Warren 
privind împrejurările asa
sinării fostului președinte 

al S.U.A., John Kennedy, n-a 
reușit să convingă pe deplin pu
blicul american că Lee Oswald 
a acționat de unul - singur, se 
spune într-un sondaj făcut de 
către Louis Harris și publicat în 
ziarul „Washington Post". „Fie
care al treilea din cei intervie
vați mai crede încă în faptul că 
Oswald a fost ajutat în comite
rea a ceea ce se poate considera
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cercurile politice din Sa:eoc sâ 
ajungă la un canpnxns pentru 
a evita, sau în cel mai r1a caz 
pentru a amina vio
lente.

In ce4 privește pe generaH 
Khanh, el și-a exprimat ia nod 
hotărît intenția de _a rer. 
cariera politică civilă și de a 
consacra activității militve*.

j.

i:

• s-au dus pentru totdeauna 
zilele cînd administrația colonia
lă putea acționa potrivit bunului 
plac

• spre disperarea autorităților, 
forțele patriotice au declanșat 
insurecția armată dind lovituri 
grele detașamentelor represive 
portugheze, grăbind ziua elibe
rării.

Așa se prezintă situația din 
Mozambic văzută „la fața locu
lui- de însăși guvernatorul por
tughez.

E puțin probabil ca „tristeLe* 
conduzii ale hri Jose Costa Al- 
medSda sâ facă mai ușor 
guversanțiloc de la

£a Atena a avut loc o con
ferință prezidată de pri
mul ministru Papan- 

dreu, în legătură cu viitoarele 
dezbateri din Adunarea Gene
rală O.N.U. în legătură cu 
problema cipriotă. La confe
rință au participat Kiprianu, 
ministrul de externe al Cipru
lui, Kostopoulos. ministrul de 
externe al Greciei, și Garufa- 
liasf ministrul apărării al Gre
ciei.

După conferință, Kiprianu a 
declarat că el a pus la curent 
pe primul ministru Papandreu 
asupra convorbirilor sale de

Bicentenarul
Sovietului

șila New York, Moscova 
Cairo. El a relevat că s-a con
stat încă o dată că între gu
vernele grec și cipriot există 
identitate totală de vederi a- 
supra liniei de urmat. La rin- 
dul său, ministrul de externe 
Kostopoulos și-a exprimat sa
tisfacția față de rezultatul 
convorbirilor greco-cipriote și 
a subliniat existența unui 
punct de vedere comun.

AL. GHEORGHIU 
corespondentul Agerpres 

la Atena

Ermitajului
lecție de opere din antichitate și 
Renaștere, opere care aparțin 
editurii orientale și europene din 
Evul Mediu, precum și opere ale 
unor renumiți pictori spanioli, 
francezi și englezi din secolele 
XVI—XVIII. Ceea ce îl situează 
însă printre muzeele de frunte 
ale lumii sînt colecțiile de pictu
ră flamandă și olandeză din se
colul XVII. La Muzeul „Ermi
taj- din Leningrad sînt expuse 
500 000 gravuri și 40 000 picturi. 
El este vizitat anual de peste 
două milioane de persoane.

cea mai nebunească crimă a se
colului".

Referindu-se la faptul câ pu 
blicarea raportului comisiei War 
ren a constituit 'un adevâra 
„best seller" (succes de librărie 
autorul sondajului confirmă c 
94 la sută din cei întrebați ai 
luat cunoștință de acest raport. 
Numai 45 la sută din publicul 
american găsește raportul ca sa
tisfăcător, în timp ce alți 45 la 
sută afirmă că mai există încă 
numeroase probleme la care nu 
s-a dat un răspuns, iar 10 la sută 
s-au declarat nedeciși. Oricum, 
arată Louis Harris, 31 la sută 
consideră în prezent că Oswald, 
asasinul prezumtiv al fostului 
președinte, are complici, 56 la 
sută consideră că el a acționat 
singur, iar 13 la sută sînt nede
ciși. Aproximativ 10 la sută din 
americanii intervievați cred că 
între Lee Oswald și Jack Ruby 
a existat totuși o legătură. Harris 
declară în sondajul său că veș
tile din străinătate indică că ra
portul comisiei Warren nu a eli
minat îndoiala, deși a atenuat-o.

ROMA — 20 (Agerpres). — 
In urma convorbirilor avute 
între ministrul de externe al 
Italiei, Giuseppe Saragat, și 
ministrul de externe al Olan
dei, dr. Joseph Luns, care a 
făcut o vizită oficială la Roma, 
a fost dat publicității un co- 
niunicat comun. In comunicat 
se arată că cei doi miniștri de 
externe au discutat îndeosebi, 
problemele legate de politica 
vest-europeană, între care — 
problema unificării Europei 
occidentale, problemă care ca
pătă o deosebită importanță, 
după părearea celor doi oa
meni de stat, fiind „o condiție 
esențială pentru realizarea 
unei colaborări pe baza relați
ilor de parteneri egali cu Sta
tele Unite ale America*.

Cei doi miniștri de externe 
au arătat că guvernele lor sînt 
hotărîte să-și consacre toate 
eforturile în vederea succesu
lui convorbirilor viitoare re
feritoare la „realizarea gra
dată a unificării Europei oc
cidentale*.

Saragat și Luns au exami
nat, de asemenea, situația ac
tuală din cadrul Comunității 
Economice Europene și au 
considerat necesară întărirea 
Parlamentului european prin- 
tr-o participare mai activă a 
membrilor guvernelor la lu
crările acestei organizații. In 
comunicat se arată în înche
iere că guvernele celor două 
țări acordă o importanță deo
sebită „rundei Kennedy* și că 
vor face tot posibilul pentru 
ca lucrările acesteia să aibe 
un rezultat pozitiv.

Intr-o declarație făcută pre
sei după încheierea convorbi
rilor, ministrul de externe al 
Olandei, Luns, s-a declarat 
satisfăcut de schimbul de ve
deri.

I
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Scrisoarea

Marea Biitanie. Aspect exterior al Colecției naționale de sculptura și picturi moderne din 
Londra

O scrisoare pe care Harold 
Wilson a expediat-o la 2 oc
tombrie la Salisbury, în Rho
desia de sud, suscită comenta
rii. Wilson nu era atunci decît 
liderul opoziției. Cel ce avea 
să devină prim-ministru al An
gliei a așternut pe hîrtie opi
niile sale privind viitorul sud- 
rhodesian. Opiniile păreau. ca
tegorice : independența țării 
nu poate fi acordată în condi
țiile în care majoritatea afri
cană este dominată de o mino
ritate albă.

Scrisoarea a fost ignorată de 
adepții formației ministeriale 
rasiste care guvernează Rho
desia de sud atîta timp cît Wil
son se afla pe băncile opozi-1 
ției. Dar prezența lui în frun
tea guvernului englez provoa
că o neliniște profundă în cer
curile oficiale de la Salisbury. I 
Potrivit presei londoneze, scri
soarea „a șocat puternic* pe 
partizanii lui Smith, premierul 
sud-rhodesian.

Sînt totuși cîteva semne de 
întrebare :

1. Premierul englez va ră- 
mîne Udei opiniei exprimate 
de șeful opoziției laburiste ?

2. Cum va reacționa de obi
cei furiosul Smith ?

Și întrebarea esențială:
3. Va afecta schimbarea e- 

chipei guvernamentale din An
glia viitorul Rhodesiei de sud ?

Surse britanice înclină să 
creadă că Smith ar putea fi 
tentat, în noua situație, să pro
clame independența sud-rhode- 
siană fără a ține seama de pă
rerile Londrei.

Va merge oare atît de de
parte Smith ? In mare măsură, 
depinde de atitudinea pe care 
noul guvern de la Londra o va 
adopta într-o problemă în care 
conservatorii au practicat un 
gen de echilibristică politică.

M. RAMURĂ
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