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Mesajul tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P> Romine

pentru semănat
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DOBROGEA

CONSTANTA (coresp. „Scînteii"). — în 
gospodăriile agricole de stat și colective 
din regiunea Dobrogea se fac în aceste 
.zile pregătiri intense in vederea însămin- 
Jării culturilor de toamnă. Din cele 333 000 
hectare care urmează a fi insămînfate cu 
grîu, orz, secară și alte culturi au și fost 

'5 arate mai bine de 275 000 hectare. Pe 
măsură ce se termină recoltatul po
rumbului se continuă arăturile pe tere
nurile eliberate de coceni. O dată cu 
această lucrare au fost încorporate în sol 
300 000 tone gunoi de grajd și 38 000 
tone îngrășăminte chimice.

MARAMUREȘ

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 
Pregătirile pentru campania agricolă de 
toamnă se desfășoară din plin și în re
giunea Maramureș. Au fost executate 
arături pentru însămînțările de toamnă 
pe aproape 35 000 hectare. în raioanele 
Celiu Silvaniei, Carei și Șomcuta. da
torită ritmului intens de lucru, au fost 
efectuate arături pe aproape 50 la sută 
din suprafețele prevăzute. Sînt însă une
le raioane, ca de exemplu ^Satu Mare și 
Oaș, unde arăturile au fost efectuate pe 
suprafețe mici, deși posibilitățile exis
tente au fost aceleași în toate locurile.

I

MUREȘ-AUTONOMA 
MAGHIARA

TÎRGU-MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 
în această toamnă gospodăriile colective 
din regiunea Mureș-Aufonomă ' Maghiară 
au de însămînjat aproape 97 000 hecta
re, din care majoritatea cu grîu. în ve
derea desfășurării 1ntr-un timp cît mai 
scurt și în condiții optime a însămînfări- 
lor, precum și a celorlalte lucrări, con
siliile agricole regional și raiona
le, unitățile agricole socialiste au 
elaborat planuri de măsuri care pre
văd volumul de lucrări pentru fiecare 
acțiune în parte, forțele de muncă, ter
menele de executare, cine răspunde de 
efectuarea recoltărilor, însămînțărilor etc. 
Au fost luate, de asemenea, măsuri pen
tru asigurarea din vreme a semințelor, 
condiționarea și tratarea acestora, instrui
rea brigadierilor și colectiviștilor care 
vor deservi mașinile de semănat. Pînă 
în prezent au fost condiționate circa 
10 000 tone da semințe. S-au pus în 
stare de funcționare mașinile și atelajele. 
Totodată, au fost pregătite peste 20 000 
hectare de teren pentru însămînțările de 
toamnă.

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Majestatea Sa Imperială Haile Se
lassie I, împăratul Etiopiei, va face o vizită de stat în Republica Popu
lară Romînă în zilele de 26, 27 și 28 septembrie 1964.

La culesu
Pe șoseaua Craiova—Caracal, la ki

lometrul 38, un drum îngust de țară 
cotește spre dreapta, străbătând tarla
lele de porumb ale gospodăriei colecti
ve din Dioști, raionul Caracal. Sînt 
laolaltă 725 de hectare. Porumbul este 
bun de recoltat. Sute de colectiviști au 
ieșit la lucru. In numai 4 zile s-a strîns 
producția de pe aproape 200 de hec
tare.

Continuăm drumul printre lanuri. La 
gospodăria colectivă „23 August“ din 
Bucinișu culesul a început în ziua de 
10 septembrie. Acum, el este pe sfîrșite 
la toate cele 4 brigăzi de Cîmp. Marin 
Diaconu, președintele gospodăriei, și in
ginera Paula Mihai, pe care i-am întîl- 
nit la marginea unei tarlale, ne-au ex
plicat cum au organizat munca. Supra
fața de 640 ha cultivată cu porumb 
a fost împărțită în mod egal pe bri
găzi. In fiecare brigadă, o parte din 
oameni culeg porumbul, alții taie coce
nii. Din lan, știuleții sînt transportați în 
pătule sau la baza de recepție. Fie
care brigadă este deservită de 15 ate
laje. Procedînd astfel colectiviștii au și 
eliberat 400 de hectare ocupate cu po
rumb. In urma lor mecanizatorii pre
gătesc terenul pentru semănatul griului.

Printre gospodăriile colective care au 
cules porumbul de pe mari suprafețe 
este și aceea din comuna Dobrote.ști. 
Inginerul agronom Zaharia Golumb a 
raportat joi seara consiliului agricol ra
ional că din cele 833 ha cu porumb 
s-au recoltat 510 ha. Bine se desfășoară 
această lucrare și în gospodăriile colec
tive din comunele Redea, Stoenești, 
Castranova, Dăneți și altele.

Strînsul porumbului a început în ul
timele zile în toate cele 47 gospodării

porumbului
colective din raion — ne informează 
inginerul Gheorghe Drăcea, președin
tele consiliului agricol raional Caracal. 
De pe aproape 10 000 ha din cele 
28 400 ha cultivate producția de po
rumb a și fost strînsă. O dată cu a- 
ceasta se recoltează pretutindeni floa- 
rea-soarelui și sfecla de zahăr. Pe te
renurile eliberate de culturile tîrzii, me
canizatorii ară. Circa 3 500 ha, care 
au fost ocupate cu porumb și floarea- 

pentru semăna-

Joi dimineață au început în Capi
tală lucrările Conierinței naționale 
de radiologie, organizată de Uniu
nea Societăților de științe medicale 
din R. P. Romînă (U.S.S.M.). La con
ferință participă academicieni, pro
fesori universitari, cercetători și 
medici radiologi din întreaga țară. 
Iau parte, de asemenea, specialiști 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, R.S.F. Iugoslavia, Japonia, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară și Uniunea 
Sovietică. Cuvîntul de deschidere a

soarelui, sînt pregătite 
tul griului.

Cutreierînd raionul, 
unele neajunsuri: un 
lucru, de la o unitate 
dăria colectivă din Băbiciu, de exem
plu, cultivă cu porumb pe Valea Oltului 
912 ha. Deși lanul este copt în 4 zile 
s-au cules știulefii doar de pe 35 hectare. 
Aici munca nu este bine organizată, lip
sesc atelajele, terenul nu este eliberat 
imediat de coceni, întîrzie arăturile. La 
Amărăștii de Sus,'în marginea unei tar
lale, am stat de vorbă cu mai mulți 
colectiviști, veniți întîmplător să vadă 
starea porumbului. Este bun de recol
tat, dar președintele și inginerul gos
podăriei n-au indicat încă începerea lu
crului. Rămase în urmă sînt și gospodă
riile colective din Grădinile și Preajba. 
Aceste neajunsuri sînt cunoscute și la 
consiliul agricol raional Caracal, Se 
impun măsuri operative pentru gră
birea recoltatului porumbului și a ce
lorlalte culturi tîrzii. Cu atît mai mult 
cu cît pe o bună parte din aceste te
renuri urmează să se însămânțeze grîu.

observi însă și 
ritm inegal de 
la alta. Gospo-

Un nou tip de strung
Carusel

Industria noastră 
mașini a asimilat 
strung Carusel — S.C.-25Ö0, care 
remarcă printr-o concepție modernă. 
Destinat operațiilor de strunjire ci
lindrică, frontală, plană și conică a 
pieselor grele și de gabarite mari, el 
poate prelucra piese cu un diametru 
de 2 700 mm și înălțime de 1 900 mm, 
avînd o greutate de 15 tone. Con
strucția sa robustă permite viteze 
sporite ale axului principal și adîn- 
cimi de tăiere mari, asigurînd o pro
ductivitate ridicată. Schimbarea elec- 
trohidraulică a vitezelor, posibilita
tea de preselectare a turațiilor, co
manda centralizată a direcțiilor șl 
valorile avansurilor, ungerea automa
tizată și adaptarea ușoară a comenzii- 
program conferă acestei mașini-unel- 
te grele un înalt nivel tehnic. Noul 
strung Carusel este prezentat la Ex
poziția realizărilor economiei natio
nale a R. P. Romîne. (Agerpres)

constructoare 
un tip nou

de 
de 
se

conferinței a fost rostit de prof. Gh. 
Schmitzer, președintele Societății de 
radiologie. Au rostit cuvîntări de 
salut dr. Pompiliu Sgîndăr, adjunct 
al ministrului sănătății și prevederi
lor sociale, și acad. Ștefan Milcu, 
președintele U.S.S.M. Conferința a 
fost salutată, de asemenea, de dr. 
S. Zlatev din R. P. Bulgaria, prof. W. 
Reichel din R. D. Germană, prof. H. 
von Braunbehrens din R. F. Ger
mană, prof. M. Magarașevici din 
R.S.F. Iugoslavia și prof. S. A. Rein- 
berg din U.R.S.S.

în prima zi a conferinței au fost 
prezentate rapoarte privind proble
me actuale în radiodiagnosticul 
funcțional al tubului digestiv, radio
terapia pre și post-operatorie, posi
bilitățile și limitele utilizării radio- 
izotopilor în medicină. Lucrările con
ferinței continuă.

La 17 septembrie, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
a transmis Forumului mondial de 
solidaritate a tineretului și studen
ților în lupta pentru independență 
și eliberare națională, pentru pace, 
care se desfășoară la Moscova, ur
mătorul Mesaj de salut :

Dînd curs cu plăcere rugăminții 
Comitetului internațional de pregă
tire a Forumului mondial de solida
ritate a tineretului și studenților în 
lupta pentru independență și elibe
rare națională, pentru pace, doresc 
să adresez un salut cordial repre
zentanților generației tinere, întru
niți la acest Forum pentru a dezba
te problemele arzătoare care preo
cupă tineretul zilelor noastre.

Tinerei generații îi revine un rol 
de seamă în lupta popoarelor pen
tru eliberarea națională, pentru a- 
sigurarea independenței economice 
și politice a statelor noi eliberate, 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, pentru triumful 'co
existenței pașnice între state cu sis
teme social-politice diferite.

Totodată, ea este chemată să-și 
aducă contribuția, alături de toate 
forțele progresiste din lume, la ză
dărnicirea oricăror acțiuni îndrep
tate împotriva păcii și destinderii 
internaționale, împotriva libertății 
popoarelor.

Âcordind o importanță deosebită 
problemei formării tineretului în de
plina conștiință a răspunderii ce-i 
revine în instaurarea unei păci du
rabile în lume, Republica Populară

Romînă a prezentat Organizației 
Națiunilor Unite cunoscuta propu
nere de adoptare a unei Declarații 
privind promovarea în rândurile ti
neretului a idealurilor păcii, respec
tului reciproc și; înțelegerii între po
poare.

Proiectul de Declarație prezentat 
de către Republica Populară Romî
nă la sesiunea a 18-.a a Adunării Ge
nerale a O.N.U., împreună cu alte 
25 state, urmează a fi definitivat la 
sesiunea din acest an a Adunării 
Generale.

Sîntem convinși că principiile și 
idealurile înscrise în acest proiect de 
Declarație vor găsi înțelegere și a- 
probare din partea tuturor guverne
lor ca și a organizațiilor de tineret 
din întreaga lume. Forumul dv. în
suși constituie o manifestare a do
rinței și a hotărîrii tineretului de 
a-și pune întreaga sa energie, talen
tul și priceperea sa în slujba nobi
lelor idealuri ale păcii și progresu
lui, pentru a clădi o lume fără arme 
și războaie în care popoarele să tră
iască în bună înțelegere, colaborare 
și respect reciproc.

Dorim ca acest Forum să consti
tuie un pas însemnat în întărirea 
unității și cooperării tineretului și 
studenților din lumea întreagă, in
diferent de concepțiile lor politice, 
ideologice, religioase, în lupta 
tru independență și eliberare, 
țională, pentru pace.

Urez deplin succes lucrărilor 
rumului în realizarea înaltelor 
țeluri.

pen
na-

Fo- 
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Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii

Recoltatul porumbului la G.A.S. Urzicenî, regiunea București

Sortimente r i t
calitate superioară

La Oradea a avut loc recent dez
baterea cifrelor de plan pe anul 
1965 în ramura industriei ușoare. Cu 
acest prilej, organele și organizațiile 
de partid, conducerile de întreprin
deri, ingineri și specialiști au anali
zat realizările din acest an și au fă
cut propuneri prețioase pentru îm
bunătățirea continuă a activității e- 
conomice, pentru pregătirea pro
ducției anului viitor.

TRADIȚII NEDEZMINȚITE
în oraș există, după cum se știe, 

o veche tradiție în producția bunu
rilor de consum. încălțămintea, con
fecțiile, tricotajele, blănurile și alte 
produse ale industriei ușoare fabri
cate la Oradea și-au cîștigat un me
ritat prestigiu, atît printre cumpă
rătorii din țară, cît și peste hotare.

La Expoziția realizărilor econo
miei naționale, industria ușoară oră- 
deană este reprezentată cu cinste : 
încălțămintea cu marca „Olimpia“, 
fabricată la „Solidaritatea“, tricota
jele' produse la fabrica „Miorița“, 
costumele, pardesiele, paltoanele 

•_ realizate de colectivul fabricii de 
oonfecții, elegantele mantouri de 
blană confecționate la întreprinde
rea „1 Mai“ etc rețin atenția vizita
torilor. Calitatea mult îmbunătățită 
a unor asemenea produse se dato- 
rește în principal — așa cum s-a 
subliniat cu prilejul adunării de dez
batere a cifrelor de plan — extin
derii procedeelor tehnologice mo
derne în producție. în fabricile de 
încălțăminte s-au extins procedeul 

finisare a tălpii natur, utilizarea 
tocurilor din material plastic, fixa-

rea vopselii cu formol la finisaj, fo
losirea adezivului la lipirea tălpii 
pe bază de cauciuc etc. în fabri
cile de confecții s-au mecanizat un 
șir de operații, ceea ce a influențat 
asupra îmbunătățirii calității produ
selor. In cadrul adunării s-a arătat 
că toate colectivele întreprinderilor 
de industrie ușoară din regiune 
și-au îndeplinit angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August, iar în 
prezent continuă cu însuflețire în
trecerea socialistă pentru realizarea 
integrală a angajamentelor pe anul 
în curs.

Cifrele de plan pe 1965 în indus
tria ușoară a regiunii prevăd creș
teri importante la producția globa
lă și la productivitatea muncii, rea
lizarea unor însemnate economii la 
prețul de cost. La dezbateri au luat 
cuvîntul directori de întreprinderi, 
ingineri, economiști, secretari ai or
ganizațiilor de partid, președinți de 
comitete sindicale, care au subliniat 
că există posibilități ca aceste cifre 
să fie realizate în bune condiții.

— Colectivul întreprinderii noas
tre — a spus ing. Constantin Ni- 
chita, directorul fabricii de încălță
minte „Solidaritatea“ — și-a înde
plinit cu cinste angajamentele luate. 
Prin reducerea consumurilor speci
fice de materie primă s-au econo
misit 4 000 m p de piele pentru fețe, 
2 000 m p meșină pentru căptușeli, 
6 000 kg talpă de bovine etc. Aceste 
economii ne-au dat posibilitatea să 
realizăm, din aceeași cantitate de 
materie primă, 35 000 perechi de 
pantofi în plus. Având în vedere ca
pacitatea întreprinderii noastre, uti
larea și modernizarea ei, priceperea 
și hărnicia muncitorilor, sîntem sl-

guri că planul pe 1965 va fi îndepli
nit la toți indicatorii. Consultîndu-ne 
cu inginerii, tehnicienii, șefii secții
lor, ne-am propus să îmbunătățim 
cifrele de plan pe anul viitor prin 
realizarea unei producții marfă în 
valoare de încă 9,8 milioane lei și 
să obținem economii de materie pri
mă din care să producem 29 000 pe
rechi încălțăminte în plus.

în consfătuire s-a arătat că orga
nizarea temeinică a procesului de 
producție și perfecționarea tehnolo
giei de- fabricație au o mare însem
nătate în lupta pentru creșterea pro
ductivității muncii și îndeplinirea 
celorlalți indicatori de plan.

— Produsele noastre — a spus 
ing. Zoltan Csibi, directorul Fabricii 
de tricotaje „Miorița“ — sînt tot mai 
căutate în unitățile comerciale. în 
primele 8 luni ale acestui an colec
tivul nostru a produs în plus 3 823 
bucăți tricotaje de bună calitate. 
Avem toate condițiile să îndeplinim 
sarcinile de plan pe anul în curs, 
în acest scop s-au introdus și se vor 
introduce noi procedee tehnologice, 
prin care productivitatea muncii 
crește, iar calitatea tricotajelor se 
îmbunătățește. întîmpinăm însă u- 
nele greutăți din cauza nerespectărli 
de către unii furnizori a obligațiilor 
contractuale.

DEFICIENȚE Șl CAI DE REMEDIERE
In cadrul dezbaterilor s-au scos în 

evidență, pe lîngă experiența pozi
tivă dobândită în acest an, și unele 
neajunsuri care mai persistă pe a- 
locuri. S-a arătat că în întreprin
derile industriei ușoare din regiu
nea Crișana există încă rezerve în

semnate de creștere a productivității 
muncii. Uneori, însă, rezolvarea 
unor probleme de importanță ma
joră care concură Ia obținerea unei 
mai înalte productivități a muncii 
— ca buna utilizare a fondului de 
salarii și de timp, încadrarea numă
rului de salariați potrivit indicelui 
scriptic planificat etc. — este lăsa
tă numai pe seama serviciului de 
organizare și normare a muncii.

S-a relevat că unele întreprinderi, 
din cauza imobilizării de fonduri în 
stocuri supranormative, plătesc do- 
bînzi și penalizări care încarcă ne- 
justil'icat prețul de cost al produc
ției. în acest sens, au fost aduse cri
tici Fabricii de confecții Oradea. în 
unele întreprinderi — printre care 
și „Bihoreana“ din Marghita — se 
face risipă de materie primă.

Deficiențele semnalate la aduna
rea de dezbatere a cifrelor de plan 
pe 1965 pot și trebuie să fie înlătu
rate. Vorbitorii au exprimat hotărî- 
rea colectivelor din întreprinderi de 
a realiza sarcinile de plan pe anul 
în curs la toți indicatorii, de a pre
găti din timp producția anului vii-

în vederea sărbătoririi centena
rului Universității din București, 
Consiliul de Miniștri a aprobat in
stituirea unui Comitet național și un 
plan de măsuri în legătură cu or
ganizarea manifestărilor consacrate 
acestui eveniment.

Joi a avut loc la Consiliul de Mi
niștri, sub președinția tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, prima șe
dință de lucru a ■. Comitetului națio
nal pentru sărbătorirea centenaru
lui Universității din București.

Din comitet fac parte Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., președin
tele- ■ Consiliului., de Miniștri, preșe
dinte al Comitetului național; Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte -al Consiliului de Miniștri ; 
Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
șeful Direcției de propagandă și cul
tură a C.C. al P.M.R. ; Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, fost rector al Universității 
din București ; acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului ; acad. Eu
gen Angelescu, decanul Facultății 
de chimie a Universității din Bucu
rești ; prof. univ. Corneliu Baba, ar
tist al poporului; prof. dr. Alexandru 
Bălăci, prorector al Universității din 
București ; acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă ; Ștefan Bîrlea, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
Uniunii asociațiilor studenților din 
R. P. Romînă ; prof. dr. Nicolae Bot- 
nariuc, decanul Facultății de biolo
gie a Universității din București ; 
prof, univ. Tudor Bugnariu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, decanul Facultății de filozofie 
a Universității din București ; acad. 
Téodor Burghele, rectorul Institutu
lui de medicină și farmacie din Bucu
rești ; Rovin Bustan, directorul Uzi
nelor „Vulcan“ din București ; acad. 
George Călinescu, profesor la Uni
versitatea din București; prof. univ. 
Boris Cazacu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
prorector al Universității din Bucu
rești; Ion Cosma, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei ; prof. dr. Ion Creangă, 
rectorul Universității „Al. I. Cuza“ 
din Iași ; prof. dr. Ion Curea, rec
torul Universității din Timișoara ; 
acad. Constantin Daicoviciu, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj ; prof. univ. Ascanio Damian, 
rectorul Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu“ din București ; Florian 
Dănălache, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R. ; prof. univ. Constantin Din- 
culescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, rectorul 
Institutului politehnic București ; 
conf. univ. Florica Dumitrescu-Ni- 
culescu, prorector al Universității din 
București ; prof. univ. Ion Dumi
trescu, președintele Uniunii Compo
zitorilor din R. P. Romînă ; Petre 
Enache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M. ; acad. Miltiade Filipescu,

prorector al Universității din Bucu
rești; prof, univ. Arta Florescu, ar
tistă a poporului; prof. univ. Suzana 
Gîdea, președinta Consiliului națio
nal al femeilor din R. P. Romînă ; 
acad. Floria Hulubei, fost rector al 
Universității din București; prof. 
Victor Iliescu, directorul Școlii medii 
„Gh. Lazăr“ din București ; acad. 
Theodor V. Ionescu, decanul Facul
tății de fizică a Universității din 
București; acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R.P. Romî
ne, fost rector al Universității din 
București; acad. Ion Jalea, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.P. Romînă; acad. Athanase Joja, 
profesor la Universitatea din Bucu
rești; prof. dr. Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, fost 
rector al Universității din București; 
prof. univ. Manea Mănescu, membru 
corespondent al Academiei R.P. Ro
mîne, șeful Secției învățămînt-să- 
nătate a C.C. al P.M.R. ; acad. 
Gheorghe Mihoc, rectorul Universi
tății din București; prof. Gheorghe 
Mierlea, directorul Școlii medii 
„I. L. Caragiale“ din București ; 
acad. Grigore Moisil, profesor la 
Universitatea din București; acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Acade
miei R.P. Romîne, fost rector al Uni
versității din București; prof. univ. 
Costin Nădejde, adjunct al minis
trului învățămîntului ; acad. An
drei Oțetea, profesor la Universita
tea din București; acad. Eugen Ră- 
dulescu, rectorul Institutului agrono
mic „N. Bălcescu“ din București ; 
prof. dr. Grigore Răileanh, decanul 
Facultății de geologie-geografie a U- 
niversității din București; prof. univ. 
Grigore Rîpeanu, decanul Facultă
ții de științe juridice a Universității 
din București; acad. Alexandru Ro- 
setti, decanul Facultății de limba și 
literatura romînă, fost rector al U- 
niversității din București; acad. Ni
colae Sălăgeanu, fost rector al Uni
versității din București; prof. dr. 
Gheorghe Ștefan, membru corespon
dent al Academiei R.P. Romîne, de
canul Facultății de istorie a Univer
sității din București; acad. Nicolae 
Teodorescu, decanul Facultății de 
matematică-mecanică a Universității 
din București.

Comitetul național a analizat în

timpul ședinței stadiul pregătirilor 
în legătură cu sărbătorirea centena
rului și a stabilit programul desfă
șurării festivităților.

în zilele sărbătoririi centenarului 
va avea loc o adunare festivă con
sacrată acestui eveniment, la care 
vor lua parte, ca și la celelalte ma
nifestări, reprezentanți ai universi
tăților din numeroase alte țări. Tot
odată, va avea loc o sesiune știin
țifică jubiliară, care se va desfășu
ra timp de două zile pe facultăți și 
secții. Pînă acum au fost înscrise 
peste 1 000 de comunicări. Este pre
văzută, de asemenea, o sesiune pe 
facultăți a cercurilor științifice stu
dențești. Va fi deschisă, cu prilejul 
centenarului, expoziția „Dezvoltarea 
Universității din București“. Pro
gramul cuprinde, de asemenea, nu
meroase alte manifestări, dintre care 
unele sînt organizate în mod deose
bit pentru oaspeții străini ce vor lua 
parte la sărbătorirea centenarului. 
Acest eveniment a prilejuit totoda
tă editarea în cinci limbi a unui vo
lum festiv și a unui pliant, precum 
și a unui istoric și a anuarului Uni
versității. Va apare, qu acest prilej, 
și o serie de mărci poștale intitula
tă „Centenarul Universității din 
București". Vor fi bătute o medalie 
jubiliară inspirată după medalia din 
1857, cu ocazia punerii pietrei fun
damentale a clădirii Universității, 
precum și o insignă care va repre
zenta emblema centenarului. Aceste 
festivități vor fi marcate totodată de 
dezvelirea unei plăci comemorative, 
în zilele premergătoare sărbătoririi 
vor fi dezvelite busturi ale oameni- 
loi’ de știință care și-au desfășurat 
activitatea în universitatea bucu- 
reșteană.

Comitetul național a stabilit săr
bătorirea centenarului Universității 
pentru perioada 14—19 octombrie, 
aceasta constituind un eveniment de 
seamă al vieții culturale și. științi
fice a țării. Această sărbătorire 
coincide totodată cu împlinirea a 
270 de ani de la înființarea primei 
instituții de învățămînt superior din 
București — Academia domnească 
de la mînăstirea Sf. Sava — un alt 
moment important în istoria învăță
mîntului superior romînesc.

(Agerpres)
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Inglnerul-șet Paul Romoclan, de la fabrica „Solidaritatea") discutînd cu 
maiștrii și șefii de secții despre calitatea unor noi modele de pantofi

■
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Joi seara a sosit în Capitală re
numitul pianist american Arthur 
Rubinstein (fotografia alăturată), 
care va susține un recital și 
concert în cadrul Festivalului 
ternațional „George Enescu“.

în aceeași seară a sosit și violon
celistul francez André Navarra.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de Mircea Ba- 
sarab, maestru emerit al artei, Va
lentin Gheorghiu, Vladimir Orlov, 
Emanoil Elenescu, Radu Aldulescu, 
artiști emeriți, 
torul O.S.T.A., 
tiști și oameni 
tală.

loan Rovența, direc- 
de numeroși alți ar
de cultură din Capi- 

(Agerpres)

Adunări de dări de seamă ale depUțiler
In prezent, în circumscripțiile elec

torale raionale din Capitală au loc a- 
dunări de dări de seamă ale deputați- 
lor asupra activității desfășurate anul 
acesta. Cetățenii, antrenați de deputați, 
de comitetele de stradă și de bloc, în 
cadrul întrecerii patriotice pentru înfru
musețarea orașului, au participat la nu
meroase acțiuni obștești. S-au creat pes
te 642 800 mp spații verzi în jurul noi
lor blocuri, s-au întreținut spații verzi, 
s-au amenajat terenuri de joacă pen
tru copii, terenuri de sport, s-au co
lectat deșeuri de hîrtie și textile, fier

vechi etc. O atenție deosebită a fost 
acordată acțiunilor de înfrumusețare și 
întreținere a fondului de locuințe. Cu 
posibilități locale s-au executat re
parații la clădiri, s-au plantat flori în 
spațiile verzi, pe străzi și în curți. In 
raionul 16 Februarie, pe strada Cara- 
cașilor, s-au amenajat răsadnițe de flori. 
Cu prilejul adunărilor de dări de sea
mă cetățenii fac propuneri de interes 
obștesc, stabilesc obiectivele pe care ur
mează să le înfăptuiască pînă la sfârși
tul anului în legătură cu înfrumuseța
rea și buna gospodărire ș, cartierelor.
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VIATA DE PARTID
» CONCURSUL Șl FESTIVALUL „GEORGE ENESCU”

INIMA
Balta Albă. Pe șantierul nr. 3 se 

construiește masiv, rapid, oamenii 
muncesc cu pasiune. Constructorii 
continuă cu. avînt întrecerea pentru 
a preda în. termen și de bună cali
tate cele 1 050 de apartamente cîte 
au de executat în acest an. Orga
nizația de. bază, inima șantierului, 
orientează întreaga muncă de par
tid spre principalele obiective eco
nomice.

Predarea 
apartamentelor 
în termen...

In fiecare an constructorii șantie
rului nr. 3 dau în folosință sute 
de apartamente. Anul acesta, cînd. în 
fața lor se află sarcini sporite, or
ganizația de bază urmărește ca, 
sprijinindu-se pe experiența acumu
lată, să ajute pe constructori în ridi
carea întregii lor activități la un ni
vel mai înalt.

O deosebită însemnătate au în a- 
ceste condiții problemele organizării 
muncii. Desigur, termenele de pre
dare către beneficiari au fost — pe 
întreg șantierul — respectate, dar 
realizarea lucrărilor la- timp s-a 
făcut uneori cu prețul muncii „în 
asalt“, ceea ce a dus la: lucrări de 
mîntuială, la remedieri. în bună 
parte aceste practici au fost înlătu
rate, totuși lucrurile sînt încă de
parte de a merge strună. Un studiu 
întreprins de organizația de bază a 
evidențiat faptul că, la blocurile M4 
A și M5 A, lucrările de structură 
nu erau încheiate la termenul sta
bilit, iar în jurul, blocurilor forfo
teau tîmplari, zidari, zugravi, mo
zaicari, stingherindu-se unii pe alții. 
In același timp, blocurile M4 B și 
SI5 B, cu lucrările de structură de 
mult terminate, duceau lipsă de a- 
semenea meseriași. Propunerea de a 
se; concentra forțele spre aceste 
blocuri a fost însușită de conduce
rea șantierului și astfel s-a putut 
ajunge la o scurtare a duratei de 
execuție cu 30 de zile.

Merită subliniat că membrii bi
roului organizației de bază desfă
șoară cea mai mare parte a activi
tății lor pe teren, în mijlocul con
structorilor. Periodic sînt analizate 
stadiul lucrărilor, organizarea mun
cii, propunîndu-se măsuri operative 
de remediere ori de cîte ori se con
stată că unele formații n-au, front 
de lucru sau anumite echipe nu sînt 
conduse de cei mai calificați con
structori'. Sînt atrași la aceste ana
lize ingineri, tehnicieni, șefi de 
echipă, constructori fruntași.

Pornind de la zicala „omul sfin
țește locul“, biroul organizației de 
bază a propus conducerii șantieru
lui ca în locurile cheie ale produc

ției să fie repartizați membri și 
candidați de partid cu o înaltă ca
lificare profesională. Prin exemplul 
lor personal și munca politică pe 
care o desfășoară, ei însuflețesc 
și pe ceilalțj constructori la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan. Și-au îndeplinit cu cinste sar
cinile încredințate în această pri
vință comuniștii Ion Lăzăroiu, Gh. 
Vilău, Dinu Dobre și C. Geaucă.

Cu cîtva timp în urmă, biroul or
ganizației de bază a sesizat deficien
te în repartizarea echipelor pe 
blocuri, scări și puncte de lucru; în 
timp ce echipe de dulgheri, condu
se de membri de partid apreciați 
pentru pregătirea lor profesională, 
erau folosite la lucrări de mai mică 
importanță (reparații de cofraj.e, re
medieri în termenul de garanție), 
unele apartamente nu erau execu
tate la timp tocmai din lipsa unor 
cadre cu calificare înaltă. La pro
punerea organizației de bază, con
ducerea șantierului a luat măsuri 
pentru mai buna folosire a cadrelor.

Creșterea rolului organizației de 
bază în viața șantierului, interven
ția ei activă în orientarea activității 
constructorilor spre sarcinile majore 
se reflectă și în tematica, adunărilor 
generale de partid. în dezbaterea 
comuniștilor au fost puse principa
lele probleme de producție : stadiile 
fizice pe loturi, productivitatea 
muncii la glisare, asigurarea frontu
lui de lucru pentru echipe de fini
saj, organizarea muncii pe loturi. 
Concentrarea activității de partid, 
sindicale și de U.T.M. spre soluțio
narea acestor probleme a contribuit 
ca toate cele 634 apartamente pre
văzute în plan pînă la- 23 August să 
fie predate în termen.

...și de bună calitate
Este un adevăr bine cunoscut că 

lucrări de calitate superioară pot 
realiza numai oameni cu o înaltă: 
calificare. Tocmai de aceea organi
zația de bază a îndrumat conduce
rea șantierului și comitetul, sindica
tului să organizeze, în sprijinul ri
dicării nivelului de cunoștințe pro
fesionale ale constructorilor, schim
buri de experiență, demonstrații 
practice la locurile de muncă, ex
perimentarea de utilaje noi și de 
materiale moderne. Demonstra
țiile practice au loc de regulă 
acolo unde se constată neglijențe în 
efectuarea diferitelor lucrări. Știind 
că zidarii din echipa lui Grigore 
Dincă obțineau rezultate mai slabe 
la montarea, placajului ceramic, or
ganizația de bază a inițiat aici o de
monstrație practică efectuată de 
echipa zidarului fruntaș Constantin 
Tudorache. Repetând operația, zida

rii din alte echipe au înțeles 
mai bine ce greșeli săvîrșesc 
și s-au deprins ulterior să execute 
lucrări de calitate. Rezultate bune 
dau discuțiile organizate la locurile 
de muncă pe marginea lucrărilor 
care au obținut la recepție califica
tivul „foarte bine“.

Cu mult interes sînt urmărite și 
alte acțiuni menite să-i ajute pe 
constructori în ridicarea calificării. 
Dulgherii, zidarii, fierarii, betoniștii 
și zugravii au participat la mai 
multe concursuri pe tema „Cine știe 
meserie, cîștigă“. Stația de radioam
plificare a șantierului a inițiat emi
siuni pe tema calității, iar la club 
au loc săptămînal conferințe tehni
ce urmate de filme documentare. în 
cadrul unor recenzii, făcute de in
gineri și tehnicieni, au fost prezen
tate lucrările „Cartea fierarului be- 
tonist“, „Metode și materiale noi în 
construcții“, „Folosirea prefabricate
lor în construcții“ etc.

Deși progresele realizate în ce 
privește calitatea lucrărilor sînt 
evidente, ele nu corespund cerințe
lor și posibilităților existente. Apor
tul cursurilor de ridicare a califi
cării este insuficient.

Se simte, de asemenea, necesi
tatea de a se folosi mai intens di
feritele forme ale muncii politice de 
masă. Activitatea colectivului gaze
tei de perete s-a îmbunătățit în ul
timul timp ; totuși el militează slab 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al lucrărilor. Agitația vizuală mai 
abundă în chemări generale, fără 
adresă precisă, n-a găsit mijloace 
sugestive de mobilizare a construc
torilor în acțiunea de realizare în 
termen și de calitate a lucrărilor. 
Aceste aspecte ale muncii politice au 
fost, de altfel, analizate de biroul 
organizației de bază ; dacă s-ar fi 
arătat mai multă grijă pentru con
trolul îndeplinirii hotărîrilor, pro
gresele ar fi fost, desigur, mai mari.

Acum pe șantier se execută în pa
ralel lucrări la cele 150 de aparta
mente aflate în faza de finisare. 
Pînă la șfîrșitul acestui an construc
torii mai au de dat în folosință un 
mare număr de apartamente și 
de asigurat frontul de lucru la cele 
300 apartamente prevăzute pentru 
primele luni ale anului viitor. Or
ganizația de bază a constituit un co
lectiv de constructori care studiază 
posibilitățile de scurtare a duratei 
de execuție și de îmbunătățire a 
calității lucrărilor.

Dezvoltînd experiența dobînd.ită, 
constructorii de pe șantierul nr. 3 
vor obține noi succese în îndeplini
rea sarcinii încredințate — de a pune 
la dispoziția oamenilor muncii apar
tamente confortabile, frumoase.

DIN AGENDA 
FESTIVALULUI

înalte școli

ConsfanSin SOCI

RECITAL OSDON
Sala de concerte a Radiotele- 

viziunii a găzduit joi după-amiază 
un recital susținut de cunoscutul 
pianist englez John Ogdon. Progra
mul a cuprins lucrări de Beethoven. 

' Brahms, Chopin, Liszt, Lipatti. Pu- 
1 blicul a aplaudat cu căldură mă

iestria interpretului.

KIM BORG Șl PATRICIA JOHNSON 
ÎM „NUNTA LUI FIGARO"

La Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne a avut loc un specta- 

! col cu opera „Nunta lui Figaro“ de 
j Mozart, cu concursul cunoscuților 
■ cîntăreți Kim Borg (Finlanda) și 
i Patricia Johnson (Anglia).

Conducerea muzicală a aparținut 
’ dirijorului Mihai Brediceanu, regia 
I este semnată de P. V. Cottescu, iar 

scenografia de Ion Ipser. Distribuția 
a mai cuprins pe Arta Florescu, 

i Magda Ianculescu, Dan Iordăchescu,
• Cornel Rusu, Constantin Gabor și 
I Elena Cernei.

Spectacolul s-a bucurat de un 
, mare succes. La sfîrșit, artiștilor li
• s-au oferit flori.

CONCERTUL
ORCHȘESBEI »©TELEVIZIUNII 
DIRIJAT DE A. CLUYHNS

Seara, în sala mare a Palatului 
R. P. Romîne, a avut loc un concert 
susținut de orchestra simfonică a 

i Radioteleviziunii sub conducerea 
renumitului dirijor francez André 
Cluytens. Concertul, care a avut ca 
solist pe violonistul Ion Voicu, a cu
prins Rapsodia a Il-a în Re major 
op. 11 de Enescu, Simfonia spaniolă 
pentru vioară și orchestră de Lalo 
și Simfonia în Re minor de C. 
Franck.

e Joi dimineață a părăsit Capi
tala renumitul dirijor austriac Her
bert von Karajan și Orchestra Fi
larmonicii din Viena, care au susți
nut, cu un mare succes, două con
certe în cadrul celui de-al III-lea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu“.

• în cursul zilei de joi a sosit în 
Capitală pentru a participa la cel 
de-al III-lea Concurs și Festival in
ternațional „George Enescu“ Kaj 
Kauhanen, secretar general al Comi
tetului de organizare al Centenaru
lui „Sibelius“ (Finlanda).

• Membri ai juriilor concursului 
I și oaspeți ai festivalului au vizitat,

în cursul zilei de joi, Muzeul de artă 
brîncovenească. Un al doilea grup 
de oaspeți a plecat pe litoralul Mă
rii Negre, iar un alt grup într-o 
excursie pe Valea Prahovei.

După ce, în spectacolele prece
dente, baletul Teatrului Mare Aca
demic de Stat din Moscova ne-a o- 
ierit prilejul de a admira, o dată cu 
virtuozitatea soliștilor, omogenitatea 
întregului colectiv, recitalul de marți 
a fost în primul rînd o concludentă 
și categorică afirmare a unor vî-t- 
furi artistice ale acestui ansamblu 
de reputație mondială. A fost o 
seară de mare artă, un recital co
regrafic atingînd nivelul spre care 
năzuiesc, pretutindeni în lume, stră
daniile artiștilor de balet.

In cadrul simplu și sever al sce
nei drapate în perdele, revelatoare 
și nemiloasă în goliciunea ei, am ur
mărit cu emoție mereu reînnoitul mi
racol al unei arte purtate pe culmi. 
Programul, admirabil echilibrat și 
cuprinzînd unele dintre cele mai 
pretențioase creații, a oferit baleri
nilor oaspeți prilejul de a aborda 
atît dansul clasic cît și pe cel de 
caracter. Impecabil executate, aces
te pietre de încercare ale artei core
grafice vor rămîne multă vreme în 
amintirea spectatorilor. Pentru noi, 
slujitorii baletului românesc, recita
lul soliștilor Teatrului Mare a repre
zentat un valoros cîștig de expe
riență, un îndemn la emulație, la 
maximă exigență față de noi înșine.

Tehnica strălucită a fiecărui 
artist sovietic în parte, înaltul lor 
nivel profesional, a permis interpre- 
ților să depășească stadiul execu

ției, pentru a se ridica la cel al 
creației. Fiecare dans a avut fiorul 
unei autentice trăiri artistice.

Cum s-ar putea altfel vorbi decît 
la superlativ despre L. Bogomolova 
și VI. Nikonov, care au dansat difi
cilul „pas de deux" Lebăda neagră 
din „Lacul lebedelor“ î Sau despre 
interpretarea R. Karelskaia în -Moar
tea lebedei; sau despre E. Maximova 
în Pasărea albastră din baletul „Fru
moasa din pădurea adormită" și în 
„Apele primăverii" ? Este greu de 
redat emoția pe care am resimțit-o 
văzînd, concretizat în imperceptibile 
tresăriri, fiorul morții care cuprindea 
inexorabil trupul păsării rănite de vî- 
nător (S. Adirhaeva și D. Begak). 
Cine mai poate uita exuberanța, 
bucuria de a trăi, vitalitatea și di
namismul exprimate în valsul inter
pretat de N. Filipova și S. Vlasov, 
în dansul din „Apele primăverii" 
(E. Maximova și S. Vlasov) sau in 
„Gopak“-ul lui E. Kașani ?

Dansul rus (A. Boguslavskaia și 
D. Begak), cel armenesc (E. Kașa
ni) și cel țigan (T. Varlamova) nu 
au rezumat ele oare în decursul a 
cîtorva minute — și cu cîtă forță de 
sugerare 1 — trăsături tempera
mentale caracteristice ? O întreagă 
epocă, cea a romantismului, și-a gă
sit expresie în „Valsul“ de Chopin 
(S. Adirhaeva și B. Hohlov), iar spi
ritul unor pagini dramatice ale is
toriei contemporane s-a concretizat

în „Monumentul", inspirat din lup
ta eroică a popoarelor sovietice 
împotriva cotropitorilor fasciști. N. 
Sorokina, M. Bebezici, N. Kasatkina, 
V. Levașev, B. Koșelev — toți au 
fost, de asemenea, admirabili ; fie
care dansator a contribuit cu per
sonalitatea sa la imaginea de per
fecțiune pe care a conturat-o re
citalul.

Pe mulți dintre artiștii oaspeți 
publicul bucureștean i-a văzut acum 
pentru prima dată, pe unii i-a cu
noscut mai de mult din filme de ba
let, din diferite turnee. Aplauzele ce 
au răsunat entuziaste, generoase, io 
timpul recitalului, au răsplătit pe 
merit arta dansatorilor care au adus 
— în cadrul Festivalului internațio
nal „George Enescu" — solia unei 
școli coregrafice inegalabile. Bale
rinii Teatrului Mare din Moscova vor 
da spectacole, în zilele ce urmează, 
la Iași și la Cluj.. Le .urăm succes 
și așteptăm reîntoarcerea lor la 
București, spre șfîrșitul lunii, dornici 
de a-i vedea și de a-i aplauda din 
nou. ■

Gelu MATEI

Infr-una din pauze. Dinu Dobre, organizator al unei grupe de partid (al doilea din stînga) stă de vorbă cu 
un grup de constructori despre calitatea armăturilor Foto : M. Cioc

Ne scriu corespondenții voluntari
Gata pentru campania de

Colectivul fabricii de uleiuri co
mestibile „Unirea" din Iași face 
ultimele pregătiri în vederea în
ceperii campaniei de prelucrare a 
semințelor de floarea-soarelui din 
recolta anului 1364. Revizuirea li
niilor tehnologice și instalațiilor a 
început la 5 august potrivit planu
lui stabilit din timp. S-au adus o 
serie de îmbunătățiri agregatelor. 
La secția casa mașini, de pildă, 
s-au ridicat utilajele de transport 
amplasate sub cota zero ; prin a- 
ceasta vor fi reduse substanțial 
pierderile de materie primă. Tot 
aci au fost înlocuite diferite piese 
uzate, s-au recondiționat dozatoa
rele, a fost revizuită instalația 
pneumatică de descărcare din 
vagoane a semințelor de floarea- 
soarelui etc.

Și la celelalte secții s-au făcut 
lucrări de revizie și reparații pen
tru a se asigura buna funcționare 
a utilajelor. Prin darea în funcțiune 
a unei instalații pneumatice de 
încărcare a șrotului furajer din 
magazie în vagoane se va realiza, 
pe lîngă creșterea substanțială a 
randamentului la încărcări și o 
viteză sporită în rularea vagoane
lor de cale ferată.

fabricație a ülemlui
La executarea reparațfflor fa

brica a primit sprijin din par
tea unor specialiști din cadrul 
Ministerului Industriei Alimentare, 
iar muncitori cu calificare superi
oară de la alte fabrici de ulei au 
ajutat la executarea lucrărilor. In 
felul acesta reviziile au fost reali
zate cu 10 zile înainte de termen. 
La executarea lucrărilor s-au evi
dențiat în mod deosebit Constantin 
Ștefănescu și Manole Bistricianu, 
de la atelierul mecanic de între
ținere, Costache Vasiliu, de la cen
trala termică, Ion Andriucă, de la 
secția casa mașini, și mulți alții.

Constantin RACOVIȚĂ 
merceolog

Necazuri râi într-o gară
în stația C.F.R. Brașov se opresc zil

nic numeroși călători. Ei admiră linia 
modernă a construcției noii, gări și, 
dacă stau mai mult, pot cumpăra o 
ilustrată, un ziar, țigări, un cadou de 
la magazinul de artizanat sau de la ce
lelalte unități de specialitate care le 
stau la dispoziție în holul mare al gării. 
Dar nu toți călătorii coboară la Brașov 
și nu toate trenurile staționează timp 
mai îndelungat. Aceasta face ca o bună 
parte dintre călători să nu poată cum
păra cele de trebuință, deoarece pe 
peroane nu sînt amplasate unități co-
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La nevoie na ești singur
Acum cîtva timp, soția mea a sufe

rit un accident grav. Trebuia să fie 
transportată numaidecît la spital. Ma
șina salvării era însă defectă în acel 
moment. Directorul fabricii de produse 
chimice din Mărășești, unde lucrez, 
mi-a pus imediat la dispoziție o ma
șină. După ce i s-au dat îngrijirile 
necesare la spital, medicii au hotărît 
să fie trimisă, cu avionul, la un spital 
din Capitală pentru operație. Intr-o 
oră, eram pe aeroportul Băneasa, iar 
de acolo la spitalul nr. 9. Aci a fost 
supusă unei operații și, cu toate că 
starea în care se afla era foarte gra
vă, a fost salvată.

M-am convins din nou că azi omul 
nu este singur la necaz; medicii, con
ducerea fabricii, au făcut totul ca so
ția mea să fie vindecată. Le mulțu
mesc din inimă tuturor.

Dumitru ALEXE 
muncitor

mare
merciale. Este oare atît de greu să se 
amenajeze pe peroane — ca la Bucu
rești, Ploiești etc. — chioșcuri de des
facere a produselor alimentare, de di
fuzare a presei ?

Și încă ceva : duminica, multe din 
unitățile comerciale existente, ba chiar 
și punctul farmaceutic, sînt închise. La 
fixarea acestui program ar fi trebuit să 
se țină seama că îri gara unui centru 
turistic ca Brașovul tocmai duminica 
este o mare afluență de călători.

Petre CROtTORU 
tehnician

Sonceri & mazică de cernerii
Jms Lieboer-Hans Piscbner

Doi instrumentiști de o aleasă ți
nută artistică, cultivînd cu pasiune 
muzica de cameră, îndeosebi cea a 
preclasicilor, violistul Janos Liebner 
din R. P. Ungară și clavecinistul 
Hans Pischner din R. D. Germană, 
s-au întîlnit miercuri seara pe scena 
sălii mici a Palatului într-un admi
rabil concert de muzică de epocă. 
Sunetul cald, insinuant al barytonu- 
lui, împletindu-se cu cel uneori 
cristalin alteori de rezonanța catife
lată a harpei și chitarei, pe care o 
produce clavecinul (instrument ce, 
datorită mijloacelor moderne de 
amplificare, cunoaște în sălile de 
concert o nouă tinerețe) au creat, 
de la primele lucrări prezentate, o 
atmosferă de intense emoții estetice. 
La polul opus spectaculosului unor 
concerte cu mari ansambluri și 
apariții solistice strălucitoare, reci
talul de muzică de cameră a numai 
doi artiști atinge aceleași înălțimi 
ale artei, impresionează și convinge 
cu aceeași tărie. Este un privilegiu 
al artei de a se putea exprima com
plet deopotrivă într-o pînză rem- 
brandtiană cu multe personaje și în
tr-un detaliu în creion al lui De
lacroix.

Parcurgând partiturile lui Bach, 
Haendel, Telemann, Haydn, redesco
perind prin interpretarea lor o lume 
întreagă de frumuseți ce, în ciuda 
trecerii secolelor, își păstrează in
tactă spontaneitatea, prospețimea și 
generozitatea, Janos Liebner și Hans 
Pischner ne apar nu numai ca vir
tuoși ai vechilor instrumente, dar îi 
simțim și ca pe artiști înzestrați cu

darul de a aborda și a comunica 
muzica preclasicilor în înțelegerea 
pe care sensibilitatea omului con
temporan o dorește și o are. Virtuo
zitatea e pusă în slujba ideilor cla
re, arabescurile cele mai rafinate se 
încorporează în ample construcții 
muzicale. Sonata in Do major de 
Haendel ca și Sonata în Do minor 
de Telemann (în ciuda aparte
nenței acesteia la seria de „Exer
ciții muzicale“) sînt asemenea 
construcții. Duo în Re major de E. 
Chr. Hasse, cu ingeniosul său dans 
țărănesc, Și plasticele - tablouri din 
Suita . pentru clavecin ■ de Rameau 
sînt lucrări. în care cel maj spontan 
sentiment, exprimat riguros cu o 
mare știință a efectelor, amintește 
de virtuozitatea — îngroșată de con
cretul vieții populare — a tablouri
lor flamande. în Fantezia cromatică 
și fuga în Re minor pentru -clavecin 
interpreții recreează geometria mu
zicii lui Bach, note strălucitoare și 
altele mate se succed ca într-o dia
demă, pe mai multe planuri care se 
suprapun. Sonata în La minor de 
C. D'Hervelois și Sonata in Re ma
jor de W. de Fesch, în interpretarea 
celor doi artiști, ne-au oferit o mu
zică nobilă, echilibrată, plină de lu
mină.

Recitalul Liebner-Pischner, prin 
programul său, prin calitățile inter- 
preților care ni l-au prezentat, a 
constituit, pentru publicul bucu- 
reștean și pentru oaspeții festivalu
lui aflați în sală, un spectacol de o 
pură frumusețe.

Mircea SIM1ONESCU

( Ager pres I

O lucrare 
despre 
George Enescu

Cu prilejul. celui de-al III-lea 
Concurs și-.4estival■ 'fritet'riaționai 
„George Enescu“, Editura muzica
lă a Uniunii Compozitorilor Ain 
R. P. Romînă a. șco.s de sub țipai 
un volum consacrat vieții și ope 
rei marelui muzician tomîn. Lu 
crarea, elaborată de Institutul de 
istorie a artei al Academiei R. P 
Romîne, include o antologie de 
texte, aprecieri ale unor persona
lități de seamă din viața muzicală 
internațională, cronologia vieții și 
operei, O bibliografie a scrierilor 
despre Enescu și< discografia corn 
pletă a compozitorului, dirijorului, 
violonistului și pianistului corn 
pletează această ediție omagială 
Bogăția de date extrase din docu
mente privind viața și activitatea 
lui George Enescu face ca această 
lucrare, dâre' apare sub Îngrijirea 
academicienilor George Opres- 
cu și Mihail Jora, să fie utilă, atît 
specialiștilor, cît și 'unui public 
foarte larg, interesat in cunoaște 
rea creației enes'ciene.

La braseria „Union" de ia parterul blocului-turn din Suceava
Foto : Gh. Vințilă

TEATRE • CINEMA © TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Bărbierul din Sevilla (o- 
rele 20). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Exninescu (orele
19.30) ; (sala Studio) : Moartea unui ar
tist (orele 19,30). Teatrul Satiric muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Pagini alese 
din revista de altădată (orele 20). Circul 
de Stat : Păcală și Tîndală (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), Capitol (9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 — la gră
dină orele 19), Feroviar (10 ; 12,30 ; 15,30 :
18 ; 20,30). Dragoste la zero grade : Repu
blica (8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21,15), Luceafărul (9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Grlvlța (9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Melodia (10 ; 12 ;
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), Grădina „Doina” 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 19,30), Sta
dionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 19,45). Pășesc prin Moscova : Bucu
rești (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). 
Banda de lași : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16), 
Flacăra (14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), Gră
dina „Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20). Brațul nedrept al legii : Excel
sior (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), To
mis (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,36 — la 
grădină orele 19), Floreasca (16 ; 18,15 ;
20.30) , Modern (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele
20) , Grădina „Vitan" (Calea Dudeștl orele
19.30) . Falsificatorul : Miorița (10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Drumul Sării (15 ; 17,30 ;
20.30) . Moral 63 : Giulești (10 ; 12,30 ; 15 ;
17.30 ; 20), Flamura (10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Cosmos (16 ; 18 ; 20). Aventura de 
la miezul nopții : Festival (9 ; 11 ; 13 ; 15 :
17 ; 19 ; 21 — la grădină — Pasajul Efo
rie — orele 20), înfrățirea între popoare 
(15,30 ; 18 ; 20,30), Grădina „Aurora“ (Bd. 
Dimitrov nr. 118 — orele 19,30). Aripi 
negre — cinemascop : Victoria (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 10,15 ; 20,30), Munca (15 ; 17 ; 19 :
21) . îndrăgostitul : Central (10,30 ; 12,30 :
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). împușcături în 
ceață : Lumina (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 :
20.30) , Colentina (15,30 ; 17,45 ; 20 — la
grădină — orele 19). Kozara : Union 
(16,15 ; 18 ; 20,45). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Dragoste ne
împlinită : Doina (11,30 ; 14,30 ; 16,30 :
18.30 ; 20,30), Unirea (16 ; 18 — la grădină
— orele 20). Galapagos — Scrisori de 
dragoste : Timpuri Noi (10 ; 12 ; 14,15 :
16.30 ; 18,30 ; 21). Sechestratul din Altona : 
Cultural (15 ; 17 ; 19 ; 21), Pacea (16 ; 18 : 
20). Galapagos : Dacia (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 :
19 ; 21), Rahova (16 ; 18,15 — la grădină - 
orele 19,45). Singurătatea alergătorului 
de cursă lungă : Buzeștl (15,30 ; 17,30 — 
la grădină— orele 20,30), Adesgo (15,30; 18;
20.30) . Comoara din lacul de argint —
cinemascop : Cringași (14,30 ; 16,45 ; 19 ;

.21,15), Moșilor (11: ; 15,30 ; 18; 20,30 — la 
grădină — orele 19,15). Rebelul magnific : 
Bucegi (10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 — la 
grădină — orele 19,15), Cotroceni (14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45). M-am îndrăgostit Ja 
Copenhaga : Vitan (16 ; 18 ; 20), Lira (15,30;
18 — la grădină — orele 20,30). Frații ‘Cor- 
sicani — cinemascop : Popular (15 ; 17 ;
19 ; 21). Cel șapte magnifici — cinema
scop : Arta (15,30 ; 17,30 ; 21,15 — la gră
dină — orele 19), Volga (9,30 ; 12,15 ; 15 ; 
18 ; 20,45). Pagini de Istorie — Romîrtla, 
orizont 64 : Aurora (10 ; 16,45 ; 20). lh- 
spectorul și noaptea . Viitorul (16 ; 18,15-.:
20.30) . Ocolul Pămîntului în 80 de zile —
cinemascop (ambele serii) : Progresul 
(15,30 ; 19). Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) : Ferentari (10 ; 16.;
19.30) .

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Ilustrate din țară. 
19,30 — Recital instrumental cu Hans 
Pischner și Janos Liebner din R. D. Ger
mană. 19,50 — Transmisie din Sala spor
turilor Floreasca : Aspecte dc la înțîl- 
nlrea de baschet dintre reprezentativele 
R. P. Romîne șl R. P. Bulgaria din ca
drul campionatului balcanic de baschet 
masculin. 20,30 — Săptămîna. 21,30 — A- 
genda celui de-al III-lea Concurs și Fes
tival Internațional „George Enescu*. 
21,50 — Muzică populară romînească. ‘Ih 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic. —;~

Cum e VREMEA'
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă 

și călduroasă. Cerul a fost senin, cxcep- 
tînd vestul țării, unde a devenit varia
bil după-amiaza. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul sudic. Tețn- 
peratura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 30 grade la LÜgöj 
și 20 grade la Sulina și Mangalia.^ .-In 
București : vremea a fost frumoasă și 
călduroasă, cu cer senin. Vîntul à suflat 
slab. Temperatura maximă : 28 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 19, 2» 
și 21 septembrie : după o ușoară insta
bilitate, vremea se va ameliora din noii. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi 'id
eale. mai ales în estul țării, vîntul va 
sufla potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura serului în scădere la încephtul 
intervalului, apoi în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 18 șl 28 grade. In Bucu
rești și pe litoral : După o ușoară insta
bilitate în prima parte a intervalului, 
vremea devine relativ frumoasă. Cer 
schimbător. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere ușoară.
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DE VINIFICARE
• Capacități sporite de depozitare • Utilaje mo
derne • Lucrări de construcție în 57 de localități

In fiecare toamnă, strugurii des
tinați prelucrării poposesc la centre
le de vinificare, aceste mici uzine 
dotate cu instalații care transformă 
ciorchinii în vinuri. Pe măsură ce 
sporește producția vinurilor, se în
mulțesc și centrele de vinificare, iar 
cele existente sînt extinse și moder
nizate. Anul acesta se află în cons
trucție centre noi. Prin darea lor în 
folosință, capacitatea, de depozitare 
va crește cu 5 400 de vagoane, iar cea 
de vinificare — cu 3 600 de vagoane

In ultimii ani s-au construit cen
tre moderne cu o arhitectură sobră, 
dar plăcută, cu fațadă atrăgătoare. 
Clădirea unui asemenea centru are 
de obicei două etaje și cuprinde un 
corp de vinificare și altul de depo
zitare. In „pîntecele" celui dintîi se 
desfășoară întregul proces de pre

Depozitul du păstrare și conservare a vinului din Timișoara

Pregătiri pentru recoltatul
strugurilor

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). —• 
în regiunea Ploiești se vor recolta 
în acest an strugurii de pe o supra
față de 18 737 hectare. Pentru ca 
această lucrare să fie-făcută la timp 
și fără pierderi, comitetele raionale 
de partid și consiliile agricole din 
regiune au îndrumat gospodăriile de 
stat ș colective să ia măsurile ne
cesare'- în vederea asigurării celor 
mai bune condiții pentru cules și 
vinificare. Gospodăriile colective au 
întocmit grafice de recoltare și de 
predare a strugurilor, iar unitățile 
„Vinalcool“ au organizat mult mai 

18—20 sepiembrie, la Varșovia

Primul campionat european
Campionatul balcanic de baschet masculin de atletism pentru juniori

lucrare a strugurilor. Toate utila
jele moderne de aici — zdrobitoare, 
prese și altele — sînt construite în 
țară. Astfel de centre se construiesc 
la Băneasa, Babadag, Hîrșova, Cru
cea, Medgidia, Mihai Viteazu, Topo- 
log, regiunea Dobrogea ; Clipicești, 
Smulți, însurăței, Găgești, Nicorești< 
regiunea Galați ; Dănești, regiunea 
Oltenia ; Vadu Săpat, regiunea Plo
iești etc. Se extind și se moderni
zează numeroase centre. In total se 
ridică construcții pentru vinificare 
în 57 de localități.

Pe șantiere, lucrările se desfășoară 
în ritm susținut. Unele corpuri de 
depozitare sînt aproape gata. Con
structorii se străduiesc să asigure 
terminarea noilor capacități pînă la 
începerea campaniei din această 
toamnă.

temeinic decît în alți ani recepțio- 
narea strugurilor și preluarea lor. 
O grijă deosebită se acordă pregă
tirii mijloacelor de transport și cen
trelor de vinificare. Acestea din 
urmă au fost dotate cu mașini și 
instalații de prelucrat necesare, pu- 
nîndu-se accent pe mecanizarea lu
crărilor într-o măsură tot mai mare. 
Acum, consiliile agricole, împreună 
cu specialiștii de la stațiunile expe
rimentale viticole, urmăresc perma
nent mersul coacerii strugurilor pen
tru stabilirea judicioasă a datei în
ceperii culesului în podgorii.

Revista publică articolele : O sută 
de ani de la crearea Internaționa
lei I de A. DEAC, I. ȘERBĂNESCU; 
Electrificarea țării, obiectiv de sea
mă al politicii partidului de N. 
GHEORGHIU ; Dezvoltarea învăță- 
mîntului în Republica Populară Ro- 
mînă de acad. ȘTEFAN BĂLAN ; 
Clasa muncitoare — forța socială 
hotărîtoare în transformarea socie
tății de ILIE RĂDULESCU ; Stilul 
muncii de partid în conducerea eco
nomiei de DUMITRU POPA ; Mar
xismul și antropologia filozofică de 
acad. C. IONESCU-GULIAN.

Rubrica : Din presa partidelor co
muniste și muncitorești cuprinde :

Trecerea prin Capitală a președintelui Prezidiului
Marelui Hural Popular al R. P. Mongole

Președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole, 
J. Sambu, însoțit de Sandagiin So- 
sorbaram, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de alte per
soane oficiale, au făcut joi dimi
neață o escală la București, venind 
din R. P. Bulgaria, unde au parti
cipat la manifestările consacrate ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Bulgariei de sub jugul fascist.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de funcționari superiori din 
M.A.E.

Plecarea delegației parlamentare 
franceze

Joi, la amiază, a părăsit Capitala 
plecînd spre Sofia delegația Comi
siei de producție și schimburi din 
Adunarea Națională Franceză, con
dusă de Jean Risbourg, care la invi
tația Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne a făcut o vizită în țara 
noastră.

INFORMAȚII
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Delegația guvernamentală romî
nă condusă de Dumitru Mosora, mi
nistrul industriei construcțiilor, care 
a participat la deschiderea celui 
de-al XXI-lea Tîrg internațional de 
mostre de la Plovdiv, s-a înapoiat 
joi în Capitală.

Joi seara a sosit în Capitală dl. 
Gerald C. Gross, secretar general al 
Uniunii internaționale a transportu
rilor, cu soția, care ne va vizita țara 
la invitația ministrului transportu
rilor și telecomunicațiilor, D. Simu- 
lescu.

Notă memorială asupra problemelor 
mișcării muncitorești internaționale 
și ale unității sale (ultima lucrare a 
lui PALMTRO TOGLIATTI). Nota 
explicativă a tovarășului LUIGI 
LONGO.

La rubrica : „Critică și bibliogra
fie“ sînt înserate articolele : Un ta
blou însuflețitor al dezvoltării Ro- 
mîniei de M. VASILESCU ; Făcători 
de mituri și distrugători de mituri 
de J. M. BUDISH, iar la rubrica „Pe 
urmele materialelor publicate“ : 
Scrisori de la ; Trustul minier 
„Muntenia" din Ploiești ; lector univ. 
MIHU ACHIM din Cluj.

Au fost de față Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R. P. Mongole în 
R. P. Romînă, și membrii ambasa
dei, precum și Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P, Bulgaria în R. P. 
Romînă.

între președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, și pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, J. Sambu, a avut loc o 
convorbire care a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Oaspeții au făcut apoi o vizită la 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale, unde au fost întîmpinați de 
Ion Popescu, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, după care au pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
parlamentarii francezi au fost salu
tați de deputați în Marea Adunare 
Națională, membri ai Comisiei eco
nomico-financiare, precum și de 
membri ai ambasadei Franței în 
R. P. Romină. <

(Agerpres)

La invitația Conferinței pentru 
activitatea socială a femeilor iugo
slave, o delegație a Consiliului na
țional al femeilor din R. P. Romînă, 
condusă de tov. Valeria Drafta, se
cretară a consiliului, a plecat la 
Belgrad, într-o vizită pentru schimb 
de experiență.

★

La invitația Consiliului național 
al femeilor din R. P. Ungară, a ple
cat la Budapesta, în vizită pentru 
schimb de experiență, o delegație a 
Consiliului național al femeilor din, 
R. P. Romînă, condusă de Dida Mi- 
halcea, secretară a consiliului.

Programul Partidului socialist 
din Japonia

TOKIO 17 (Agerpres). — în ora
șul Sapporo din Japonia, s-a des
chis joi ședința Comitetului central 
executiv al Partidului socialist din 
Japonia, care urmează să adopte 
programul partidului în legătură cu 
alegerile pentru Camera Superioară 
a Parlamentului japonez, ce vor 
avea loc în vara anului viitor.

Luînd cuvîntul la un mare miting, 
care a avut loc în acest oraș, secre
tarul general al Partidului socialist

Dezbateri asupra noului buget al Franței
PARIS 17 (Agerpres). — înainte 

de a fi prezentat în fața Adunării 
Naționale, proiectul de buget pe 
1965 a fost dezbătut de guvernul 
francez, și pe marginea lui au fost 
înfățișate opiniei publice diverse 
aspecte ale situației economiei fran- 

j ceze. într-o declarație făcută repre- 
1 zentanților presei și într-un interviu 

televizat, primul ministru, G. Pom
pidou, s-a pronunțat pentru menți
nerea planului de stabilizare, ară- 
tînd că aplicarea acestui plan a dus 
la crearea unor noi locuri de muncă

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI 
DE COSMOLOGIE

La Padova și-a încheiat lucrările 
Congresul de cosmologie organizat cu 
ocazia sărbătoririi a 400 de ani de la 
nașterea lui Galileo Galilei. Organiza
torii au hotărît ca tema congresului 
să fie cosmologia, întrucît Galilei a 
fost precursorul acestei științe. La 
congres au participat 80 de oameni 
de știință din diferite țări care au 
discutat probleme generale ale struc
turii universului. Congresul s-a des
fășurat la ateneul universității din 
Paclova unde se mai păstrează cate
dra de la care Galilei a ținut primele 
prelegeri.

PROCEDEU DE CĂLIRE CHIMICĂ 
A STICLEI

Două firme americane au elaborat 
o metodă de călire chimică a sticlei, 
procedeu care modifică, în mod ra
dical, proprietățile acesteia. Procesul 
de călire... chimică se deosebește de 
călirea termică prin faptul că supra
fața sticlei capătă noi proprietăți chi
mice sau fizice. în toate cazurile, su
prafața sticlei poate rezista la o pre
siune de 7 000 kg/emp. Aceeași rezis
tență o are atît la îndoire cît și la 
întindere. Sticla călită astfel este fo
losită în construcția de rachete, în in
dustria chimică și în industria de au
tomobile. în unele cazuri, ea înlo
cuiește ceramica, materialele plastice 
și metalele.

„MALIGNOL1P1NA"
Grupul de cercetători italieni, con

dus de Ugo Cassarino, anunță A.F.P., 
a descoperit o metodă rapidă pentru 
depistarea cancerului, înainte ca 
acesta să se manifeste într-o formă 
sensibilă la bolnav. Ei au pornit de 

din Japonia, Tomomi Narita, pre
ședintele partidului, Kawakami, și 
alți conducători ai acestui partid, | 
au prezentat principalele teze ale I 
programului. Ei au subliniat că par
tidul se pronunță pentru promova
rea unei politici democratice, pentru . 
neutralitatea Japoniei și în apărarea 
constituției, precum și împotriva 
înarmării nucleare și intrării sub
marinelor atomice americane în 
porturile Japoniei.

și la sporirea cantității de devize în 
cadrul echilibrării balanței de plăți, i 
Totodată, G. Pompidou a semnalat 
dificultățile existente în anumite | 
sectoare, cum ar fi construcțiile na- | 
vale, care, potrivit părerii sale, j 
au de făcut față „unei concurențe j 
extrem de vii și violente". în conti- | 
nuare, primul ministru francez a a- ; 
rătat că se produce o concentrare ! 
industrială, ceea ce înseamnă prac- I 
tic înghițirea micilor întreprinderi , 
de către cele mai puternice. | 

la rezultatele obținute de doi savanți 
japonezi, Kosaki și Nogakawa, care în 
1958 au anunțat că au reușit să izo
leze în țesuturile canceroase o sub
stanță aparte, constituită din colină, 
spermină, acid fosforic și dintr-un 
acid gras, „malignolipina". Pînă acum, 
însă, mijloacele de a descoperi „ma
lignolipina“ erau extrem de încete, 
într-un interviu acordat cotidianului 
„II Tempo“, Ugo Cassarino explică 
că metoda realizată de cercetătorii 
italieni ar permite să se descopere 
boala în cîteva ore la persoane apa
rent sănătoase, tratamentul puțind fi 
început la timp, înainte chiar de ma
nifestarea bolii.

POPULAȚIA URUGUAYULUI

După cum relatează agenția Prensa 
Latina populația Uruguayului este de 
2 592 600 locuitori. 289 000 de locui
tori sînt analfabeți, iar alți 995 200 
nu au terminat școala elementară.

DESALINIZAREA APEI DE MARE

Guvernul Kuweitului a anunțat că 
va participa la conferința consacrată 
desalinizării apei de mare, ce va avea 
loc la Washington între 3 și 10 oc
tombrie. Această țară, care nu dispu
ne de resurse de apă potabilă, a fost 
prima care a instalat, în luna martie 
1953. o centrală de desalinizare a apei 
de mare, cu o capacitate zilnică de 
4 500 000 litri de apă. în luna februa
rie 1955, în Kuweit a fost instalată o 
a doua distilerie de apă, cu o capa
citate zilnică de 9 000 000 litri, iar în 
prezent instalațiile de desalinizare a 
apei marine din Kuweit furnizează zil
nic 30 000 000 litri de apă potabilă.

dka țările Pieței ««
în țările Pieței comune continuă 

să se desfășoare acțiuni care oglin
desc nemulțumirea țărănimii în le
gătură cu efectele pe care politica 
C.E.E. o are asupra agricultorilor.

BONN. Edmund Rehwinkel, pre
ședintele federației sindicatelor agri
cole din R. F. Germană, a sugerat, 
într-un interviu acordat agenției de 
presă D.P.A., organizarea unei ac
țiuni comune a agricultorilor celor 
șase țări care fac parte din Piața 
comună. „Noi vrem să arătăm gu
vernelor și populației — a spus Reh- 
winkel — că situația actuală în 
C.E.E. nu poate dura, ea duce la rui
narea agriculturii“.

PARIS. Federația națională a sin
dicatelor de exploatări agricole din 
Franța (F.N.S.E.A.) pregătește sesiu
nea consiliului național al aces
tei organizații care se va ține la 
Paris. Se semnalează — scrie ziarul 
„Le Monde“ — împărțirea de mani
feste, defilarea tractoarelor pur- 
tînd lozinci etc. Agricultorii din 
Indre au difuzat o moțiune în care 
se subliniază că sînt hotărîți „să 
treacă la acțiuni directe în cazul în 
care autoritățile vor continua ' _ ac
tuala politică agricolă“. în sfîrșit, 
delegații a zece federații din sud- 
estul Franței și din Corsica au pre
văzut. cu prilejul unei adunări, ți
nută la Marsilia, posibilitatea unei 
acțiuni directe, mergînd pînă la ba- 
rarea drumurilor.

„Agentul de circulație" (din 
dreapta) este în realitate un mane
chin, experimental actualmente în 
Polonia, a cărui menire constă în 
a atrage atenția șoierilor de a mic
șora viteza la intrarea în orașe.

ÎN PĂDUREA PERUVIANĂ

Ziarul „La Prensa“, care apare la 
Lima, relatează că în pădurea virgină 
peruviana, între două triburi indiene 
— amahueas și yaminahuas — a iz
bucnit un adevărat război. Știrea a 
fost transmisă de un misionar care 
s-a întors din aceste meleaguri. Din 
cauza distanței mari și lipsei de căi 
de comunicații, autoritățile s-au vă
zut în imposibilitate de a interveni.

Romînia-Turcia 82—67
Meciurile din ziua a doua a cam

pionatului balcanic de baschet mas
culin s-au încheiat cu rezultate 
scontate : Grecia—R. P. Romînă ti
neret 67—65 (32—32), Iugoslavia— 
Bulgaria 86—72 (41—31), Romî
nia A—Turcia 82—67 (38—34), Parti
dele au fost echilibrate și de un 
nivel tehnic superior. In decursul 
meciurilor publicul a aplaudat nu
meroase faze spectaculoase, ca și 
precizia aruncărilor la coș.

Victoria primei noastre reprezen
tative s-a conturat încă de la în
ceputul jocului. în minutul 6 ea 
conducea cu 11—4, iar peste zece 
minute cu 29—22. Pînă la pauză bas- 
chetbaliștii turci au o ușoară reve
nire și reduc scorul. în repriza se
cundă romînii conduc mai departe, 
remareîndu-se în final prin combi
nații frumoase șl eficacitatea arun
cărilor de la distanță. O bună pre
cizie au arătat în special Albu, No- 
vacek, Spiridon, Niculescu. Succesul 
de aseară al echipei noastre are im
portanță și prin aceea că îi asigură 
calificarea pentru campionatele eu
ropene de la Moscova din 1965.

La Tokio, cronometrajul în proba de maraton va fi făcut printr-un sistem ingenios. Concurenții și specta
torii vor putea cunoaște, din 5 în 5 km, timpul celui care conduce cursa, ca și timpul alergătorilor de pe 
planul doi al probei. Cifrele vor fi afișate pe un panou montat deasupra unor automobiîe-cronomeirori, așa 

cum se vede în fotografia de mai sus, făcută cu ocazia antrenamentelor maratoniștilor japonezi

Iugoslavul Koraci, coșgeterul 
campionatelor europene, se remar
că și acum printr-un calm deosebit 
și o excelentă tehnică individuală. 
Bulgarul Dimov impresionează prin 
pătrunderi spectaculoase, prin dri
bling de o mare finețe. Din echipa 
Greciei se detașează Amerikanos 
printr-un joc plin de fantezie, în 
timp ce din formația Turciei iese 
în evidență Kaplanoglu prin sigu
ranța aruncărilor la coș.

Azi în sala Floreasca se dispută 
partidele : Romînia tineret—Iugo
slavia 
17,30),

(ora 16), Turcia—Grecia (ora
Bulgaria—Romînia (ora 19).

★
s-au desfășurat în CapitalăJoi 

lucrările conferinței federațiilor de 
baschet din țările balcanice.

Printre altele, s-a stabilit ca vii
toarea ediție a campionatului balca
nic masculin să aibă loc anul viitor, 
în cursul lunii decembrie, la Tirana. 
Campionatul balcanic feminin din 
1965 se va desfășura în organizarea 
federației romîne (în luna decem
brie), iar cel de juniori în organi
zarea federației iugoslave (în luna 
august).

Intre 18 și 20 septembrie, la Var
șovia se vor desfășura întrecerile pri
mei ediții a campionatului european 
de atletism pentru juniori. La com
petiție participă juniori și junioare 
din Austria, R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, Danemarca, Franja, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Italia, R.S.F. 
Iugoslavia, R.P. Romină, Turcia, R.P. 
Ungară, U.R.S.S. și alte tari. Lotul 
tării noastre are în frunte pe record

Olimpiada la micul ecran
Desfășurarea Jocurilor olimpice de 

la Tokio va fi transmisă și de pos
turile noastre de televiziune. Astfel, 
înregistrările pe bandă magnetică 
sau pe peliculă de film realizate de 
radioteleviziunea japoneză vor fi 
aduse zilnic pe calea aerului la 
Londra sau Hamburg. De aici Eu- 
roviziunea va transmite programele

In citeva rinduri
O Aseară în sala Dinamo din Capi

tală s-au întîlnit într-un meci de ve
rificare echipele olimpice masculine 
de volei ale R.P. Romîne șl R.P. Po
lone. Voleibaliștii romîni au cîștigat 
cu 3—0 (15—9; 15—8; 15—12).

• Duminică, de la ora 11,30, pe sta
dionul Dinamo din Capitală va avea 
loc meciul international de handbal în 
7 dintre echipele masculine Dinamo 

mana mondială de junioare la arun
carea sulifei Mihaela Peneș' și pe re
cordmanul mondial de juniori Ia a- 
runcarea ciocanului Gh. Costache. 
Din lot mai fac parte Leontina Frun
ză (600 m plat), Gabriela Radulescu 
(lungime), P. Ciobanu (100 m plat), 
V, Suciu (110 m garduri), V. Dumi
trescu (triplusalt), I. Naghi (disc) și 
alții.

înregistrate pe liniile de radlo-releu 
la studioul de televiziune din capi
tala R. D. Germane unde se vor face 
reînregistrări. Apoi, prin intermediul 
magistralelor de radio-relee care 
leagă Berlinul de București se vor 
transmite în țara noastră imagini 
din timpul competițiilor olimpice.

București și Gwardla Gdansk (R. P. 
Polonă). în deschidere, de la ora 
10, pe pista stadionului se vor desfă
șura întrecerile fazei a doua a cam
pionatului republican de dirt-track.

S Campionatul european feminin 
feroviar de volei a luat sfîrșit la Varna 
cu victoria echipei U.R.S.S. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele 
R.S. Cehoslovace, R.P. Romîne, R.P. 
Polone, R.P. Bulgaria, R.P. Ungare și 
R.D. Germane. în ultimele meciuri au 
fost înregistrate următoarele rezulta
te : U.R.S.S.—R.P. Romînă 3—0 ; R.S. 
Cehoslovacă—R.P. Polonă 3—0 ; R.P. 
Bulgaria—R.P. Ungară 3—1.

Delegația sportivă sovietică 
la J. 0. de la Tokio

MOSCOVA 17 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă, care a 
avut loc la Moscova, președintele Con- 

; siliului central al Uniunii asociațiilor și 
cluburilor sportive din U.R.S.S., Iuri Ma- 
șin, a prezentat corespondenților de pre
să sovietici și străini delegația olimpică 
a U.R.S.S. pentru Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Aceasta va fi alcătuită din 341 de 
sportivi (273 bărbați și 68 femei). Spor
tivii sovietici vor participa la toate dis
ciplinele incluse în programul olimpic, 
în afara de fotbal și hochei pe iarbă. 
Media de vîrstă a participantilor olim
pici este de 25 de ani. Cel mai tînăr 

I component al delegației sovietice esle 
eleva Tamara Susnova, în vîrsiă de 14 
ani, recordmană unională la înot, iar cel 
mai vîrsfnic, Constantin Alexandrov, 
concurent la probele de yahting.

Corespondență din Praga

PMTRE 
PESCARII
DE PE VALEA
LUZNICEI

Peisaj de coline, de codri, de ape 
cu luciul tremurat sub adierea vîn- 
tului. Pe valea Luznicei — șir de 
cabane în umbra stejarilor și a bra
zilor sau încurcate în păpuriș ca 
niște milenare locuințe lacustre. Le 
găsești la Roudnâ, pe malul rîului, 
dar și la Plană, în marginea lacului 
Hejtman. De la Tabor pînă laRozm- 
berk, între pantele munților Polesl 
și pădurea Blansky, ochiurile de 
apă se înșiruie ca un colier. Un în
treg sistem de canale, pe o supra
față de 22 000 de hectare, leagă în
tre ele 5 000 de eleștee.

Ne aflăm în „raiul pescarilor“ — 
cum i se zice pe meleagurile Boe- 
miei — dar nici păsările acvatice nu 
lipsesc aci. Peste minusculele rațe 
sălbatice atît de fidele tuturor ano
timpurilor, își bat aripile păsările 
migratoare. Sînt cocorii roșii cu pe
najul de coral, sînt bîtlanii îndră
gostiți de negurile nopții, ba chiar 
și rarii vulturi de mare care fac 
casă bună, aici, cu 6omnii, cu știu- 
cile, cu crapii.

Profesorul Bohumil Khain este 
pensionar. Dar după trei decenii de 
muncă la școala tehnică de pisci
cultura din Vodnany, îți poate vorbi 
zile întregi despre cele 70 de specii 
de pește din apele curgătoare, ca și 
din lacurile și eleșteele cehoslovace.

— La noi. ține să precizeze el, 
piscicultura s-a dezvoltat mai cu 
seamă după războaiele husite. La
cul Bezdrev. pe o suprafață de 500 
hectare, a fost creat în veacul al 
15-lea. în a doua jumătate a seco
lului următor a fost construit cel 
mai important sistem de lacuri și 
eleștee din Boemia, dintre care 
Rozmberk și Svet sînt cele mai mari. 
Noi numim eleșteele născute din a- 
pele ploilor „lacuri cerești". Dar cele 
alimentate de apele curgătoare con
țin mai mult oxigen și sînt mai

■>.

Pescuit pe lacul „Svet", lîngă Trebon

prielnice creșterii peștilor. Firește, 
nu mă refer la gîrlele infectate de 
reziduurile industriale. Lacul Rozm
berk, de pildă, reține apele rîului 
Luznice și, în afară de faptul că are 
o capacitate de 50 milioane metri 
cubi, apa lui este foarte curată. în
tocmai ca și aceea a lacului Svet, 
care și el a fost amenajat de mîna 
omului.

La școala din Vodnany am înțeles 
cuvintele profesorului Khain: „Fun
dul eleșteului este pentru piscicul- 
tor ceea ce e pămîntul pentru agri
cultor". înainte de război, crapii se 
hrăneau cu lupină, o plantă cu floa
rea ca a salcîmului și cu fructul ca 
mazărea. Ea are valori nutritive 
excepționale, Solul Cehiei nu-i con
venea însă, astfel că a dispărut. în 
bazinele experimentale ale școlii 
tehnice au apărut îngrășăminte chi
mice — săruri potasice, azotice, fos- 
forice — dar și . plante, insecte, 
gunoi care îngrașă fundul eleșteu
lui și pe care-1 furnizează din 
belșug rațele ce cresc laolaltă cu 
peștii. Crapul — pește blind și mo
dest — se mulțumește adeseori nu
mai cu plante. Dimpotrivă, păstră
vul sau știuca — pești răpitori — 
atacă nu numai insectele, ci și pe 
semenii lor.

Zootehnicianul Josef Marek de la 
întreprinderea de pescuit din Hlu- 
boka a ajuns la concluzia că în re

giune sînt mai mulți masculi de
cît femele. „S-ar zice că în lumea 
peștilor s-a întîmplat tocmai alt
minteri ca în lumea noastră, a oa
menilor", observă el zîmbind.

Pe Bezdrev, pescuitul începe în a 
doua jumătate a lui septembrie. Bri
gada lui Vojtech Vokurka se men
ține în frunte. Din zori pînă la prînz, 
năvoadele trag la mal pînă la 600 
chintale de pește: crapi cu solzi, 
mai rar fără solzi, dar și lin, știu- 
că sau șalău, auxiliari necesari ai 
eleșteelor și lacurilor’ pentru că vî- 
nează paraziții apelor. Din peștele 
prins, o anumită parte este desti
nată prăsilei.

— Trebuie să refacem cadrele fe
minine, glumește Marek.

— Dar cum puteți stabili rezulta
tele? întreb.

— într-adevăr, e cam greu. Spre 
deosebire de agricultori, pisciculto- 
rii trebuie să vadă în apă. încer
căm diferite experiențe. Fapt este 
— adaugă el — că, dacă în anul 
1945 în întreaga Cehoslovacie erau 
46 500 hectare de eleștee, azi am 
ajuns la 185 000 ha suprafețe de apă. 
Și unde este apă...

în jurul nostru se zbenguiau stăn- 
cuțele, porumbeii, pescărușii. Pes
carii pregăteau năvoadele și lotcile 
priponite la țărm.

Horia LIMAN
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GENEVA 17 (Agerpres). — Joi, 
Comitetul celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva și-a între
rupt lucrările în legătură cu apro
piata sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. La această ultimă ședință s-a 
adoptat cel de-al doilea raport al 
copreședinților cu privire la rezul
tatele tratativelor purtate în ultime
le șapte săptămîni și care urmează 
să fie prezentat celei de-a 19-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

Reprezentanții mai multor delega
ții, printre care U.R.S.S., S.U.A., 
Brazilia, Bulgaria, Cehoslovacia, au 
făcut bilanțul tratativelor purtate.

Reprezentantul U.R.S.S., Țarap- 
kin, a subliniat că U.R.S.S. și cele
lalte țări socialiste au depus perma
nent eforturi pentru a scoate co
mitetul din impas, pentru a se ob
ține acorduri concrete în probleme-

le discutate. Uniunea Sovietică — a 
spus el — este gata ca și pînă acum 
să depună eforturi în comun pentru 
a fi transformată în realitate orice 
posibilitate de a se ajunge la un a- 
cord în cadrul Comitetului celor 18.

Reprezentantul S.U.A., William 
Foster, a declarat: „Sper că vom face 
în mod rapid progrese în domeniul 
nedisiminării armelor nucleare cînd 
ne vom întoarce la viitoarele trata
tive“. El a dat apoi citire mesajului 
adresat de către președintele John
son Comitetului celor 18.

Conferința pentru dezarmare de 
la Geneva din anul acesta și-a des
fășurat lucrările în perioada 21 ia
nuarie — 17 septembrie cu o între
rupere de cinci săptămîni. Ea își va 
relua lucrările la începutul anu
lui 1965.

VARȘOVIA 17 
17 septembrie a 
la invitația lui E. Ochab, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, Haile Selassie, împăratul Etio
piei.

La aeroport înaltul oaspete a fost 
întîmpinat de W. Gomulka, E. Ochab, 
J. Cyrankiewicz, Adam Rapacki, 
membri ai Consiliului de Stat și gu
vernului R. P. Polone, și de alte per
soane oficiale. Au fost de față șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Varșovia.

TEHERAN 17 (Agerpres). — La 
Teheran a fost dat publicității un 
comunicat comun în urma tratati
velor dintre împăratul Haile Selas
sie al Etiopiei și Șahul Iranului. Cei 
doi șefi de state au examinat posi
bilitățile de dezvoltare a relațiilor 
politice și economice dintre țările 
lor și au avut un schimb de păreri 
în unele probleme internaționale, în
deosebi asupra problemelor afro- 
asiatice.

MOSCOVA 17 (Agerpres).
17 septembrie, în cadrul primei șe
dințe plenare a Forumului mondial 
de solidaritate a tineretului și stu
denților în lupta pentru indepen
dență și eliberare națională, pentru 
pace, a fost adoptat raportul Se
cretariatului permanent al Comi
tetului internațional de pregătire, 
prezentat de Behnam Petros (Irak). 
Delegații au adoptat, de aseme
nea, regulamentul de desfășurare 
și programul Forumului. în con
tinuare au urmat dezbateri pe mar
ginea programului Forumului.

Corespondență din Moscova

Secretariatul permanent al Comi
tetului de pregătire al Forumului 
mondial de solidaritate a tineretului 
și studenților în lupta pentru inde
pendență și eliberare națională, pen
tru pace, a luat hoiărîrea de a che
ma în fața Tribunalului internațional 
al opiniei publice pe șeful guvernu
lui sud-african, Verwoerd, promotorul 
politicii de apartheid în Republica 
Sud-Africană. In acest scop, au fost 
instituite un Comitet internațional de 
anchetă și un Tribunal internațional 
al opiniei publice. La prima ședință 
a Comitetului internațional de an
chetă, prezidată de Divan Chaman 
Lall, membru al parlamentului indi
an și președinte al Consiliului gene
ral indian de apărare a păcii, s-a 
discutat și aprobat programul de 
activitate al comitetului. Ca secre
tari ai comitetului au fost numiți re
prezentanți ai R.S.A., Algeriei și U- 
niunii Sovietice. Comitetul a adop
tat textul unul mesaj trimis tuturor 
organizațiilor obștești naționale și 
internaționale, guvernelor, tuturor 
celor cărora le sînt scumpe pacea 
și prietenia între popoare, tuturor 
oamenilor de bunăvoință cu rugă
mintea de a sprijini activitatea a- 
cestui comitet. Comitetul internațio
nal de anchetă a trimis o citație lui 
Verwoerd, chemîndu-1 să se prezinte 
în fața lui ca să răspundă pentru 
crimele rasiale comise în R.S.A.

In cea de-a treia zi a lucrărilor 
celei de-a S-a Conferințe a Agenției 
internaționale pentru energia ato
mică (A.I.E.A.), care-și desfășoară 
lucrările la Viena, delegatul țării 
noastre, prof. Ion Ursu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romane, a prezentat în cadrul Co
misiei programe-buget și probleme 
tehnice, al cărui președinte este șe
ful delegației R. P. Romîne, acad, 
prof. Horia Hulubei, un memoriu 
explicativ privind proiectul rezolu
ției „Anul cooperării internaționale", 
care a fost adoptat în unanimitate.

în cuvîntul său, prof. Ion Ursu a 
subliniat scopul „Anului cooperării 
internaționale“, care constă în „sta
bilirea unui climat de natură să în
lesnească soluționarea problemelor 
internaționale, să promoveze anu
mite acțiuni destinate dezvoltării 
relațiilor pașnice între state. La a- 
ceastă inițiativă este necesar ca 
toate statele și organizațiile inter
naționale din familia Națiunilor U- 
nite să-și aducă contribuția“.

Delegația romînă la Conferința 
generală A.I.E.A., împreună cu de
legațiile Algeriei, Ceylonului, Gha- 
nei, Indiei, Indoneziei, R.S.F. Iugo
slavia, Nigeriei, R.A.U., au pregătit 
șl propus actualei conferințe gene
rale proiectul de rezoluție privind 
„Anul cooperării internaționale", 
care marchează a 20-a aniversare a

activității Organizației Națiunilor. 
Proiectul a fost inițiat de dele
gația R. P. Romîne. Delegatul țării 
noastre a subliniat că „Anul coope
rării internaționale“ va prilejui nu
meroase și variate manifestări a că
ror trăsătură comună va trebui să 
fie promovarea păcii, înțelegerii și 
cooperării între țări și popoare.

în încheiere, prof. Ion Ursu a sub
liniat că „Adoptarea proiectului de 
rezoluție prezentat în cadrul celei 
de-a 8-a Conferințe generale a 
A.I.E.A. se înscrie printre acțiunile 
pozitive care au ca scop promovarea 
înțelegerii și cooperării internațio
nale".

La conferință s-a anunțat, de ase
menea, încheierea unor acorduri le
gate de folosirea energiei atomice în 
conservarea alimentelor și în agri
cultură. Un acord realizat între So
cietatea austriacă pentru energia a- 
tomică, A.I.E.A., și Agenția europea
nă pentru energia nucleară a Orga
nizației pentru colaborare economică 
și dezvoltare (O.E.C.D.) se referă la 
desfășurarea de experiențe legate de 
conservarea prin iradiere a alimen
telor. Un alt acord, referitor la folo
sirea izotopilor și radiațiilor in agri
cultură, a fost încheiat între Organi
zația pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.) și A.I.E.A.

Șf, DEJU

VIENA 17. Corespondentul Ager
pres transmite : Pavilionul R. P. 
Romîne de la Tîrgul interna
țional de la Viena continuă să fie 
vizitat de înalte personalități din 
Austria. în cursul zilei de joi pavi
lionul R. P. Romîne a fost vizitat de 
președintele Austriei, dr. Adolf 
Schärf. A fost de față ambasadorul 
R. P. Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană, consilierul economic al am
basadei, Constantin Stoica, și direc
torul pavilionului, Nicolae Enescu.

Președintele Austriei, dr. Adolf 
Schärf, și-a exprimat satisfacția pen-

tru dezvoltarea bunelor relații din
tre Austria și R. P. Romînă și a de
clarat că există încă largi posibilități 
pentru extinderea lor.

★
Ziarul austriac „DIE PRESSE" pu

blică sub titlul „De la mașini pînă la 
legume proaspete" un articol în care 
prezintă pavilionul R. P. Romîne la 
actuala ediție a Tîrgului internațio
nal de la Viena.

După ce prezintă diferite standuri 
și organizațiile care se ocupă de 
exportul produselor prezentate la 
tîrg, ziarul scrie : „Calitatea bună a 
produselor, gama largă de produse 
oferite și prezentarea exponatelor 
vor da oamenilor de afaceri, tehni
cienilor și vizitatorilor prilejul să cu
noască mai bine creșterea continuă 
a posibilităților Romîniei în domeniul 
producției și exportului".

Congrasul partidului democrat- 
creștin, deschis sîmbătă dimineața 
la Roma, a luat sfîrșit miercuri 
noaptea, cu votul asupra celor 4 
moțiuni supuse delegaților. Congre
sul a fost urmărit cu atenție de ob
servatorii vieții politice din Italia, 
întrucît el urma să dea un răspuns 
la întrebarea care va fi viitorul gu
vernului de coaliție din care face 
parte, alăturf de partidul democrat- 
creștin și de partidele republican și 
social-democrat, partidul socialist. 
Cu alte cuvinte, dacă formula de 
guvernare denumită aci de centru- 
stînga va fi menținută în conti
nuare și, în caz afirmativ, cum să 
funcționeze ea ?

Congresul s-a desfășurat în ge
neral fără mari surprize. El a arătat 
— ceea ce de fapt se știa dinainte — 
că printre liderii partidului există o 
considerabilă majoritate favorabilă 
continuării colaborării în guvern cu 
socialiștii. în acest sens au pledat 
atît primul ministru Aldo Moro cît șl 
Mariano Rumor, secretarul politic al 
partidului, precum și majoritatea 
celor care au luat cuvîntul la con
gres. Adversarii formulei de centru- 
stînga, conduși de Mario Scelba și 
Gonelia, au rămas, ca și pînă acum, 
relativ izolați. Moțiunea depusă de 
acest curent, care se intitulează al 
„centrismului popular", nu a obținut 
decît 11,5 la sută din voturi în șe
dința finală a congresului.

Totodată, congresul a arătat, 
ceea ce, de asemenea, era lucru 
cunoscut, că restul liderilor parti
dului nu văd în același fel maniera 
colaborării cu socialiștii în cadrul 
guvernului. Din acest punct de ve
dere există în partid mai multe cu
rente. Este vorba, în primul rînd, de 
curentul de centru, așa-numit de 
„angajament' democratic" pe care 
îl conduce Aldo Moro și Mariano 
Rumor. Acest curent se pronunță 
pentru o colaborare „moderată" — 
așa cum a iost aplicată pînă acum, 
a spus primul ministru. O astfel de 
colaborare pune pe primul plan 
măsurile economice „anticonjunctu- 
rale", do combatere printr-o anumi
tă politică de „austeritate" a tendin
țelor inflaționiste și urmărește să 
dilueze și să amîne cît mai mult re
formele la care s-a angajat prin 
platforma de colaborare cu socia-

liștii. Moțiunea centrului a obținut 
46,5 la sută din voturi, înregistrînd 
astfel un ușor regres față de con
gresul anterior.

Favorabil formulei de centru-stîn- 
ga este și curentul „noua cronică", 
al fostului prim-ministru Amintore, 
Fanfani (21,3 la sută din voturi). Ih 
cuvîntarea sa, Fanfani a exprimat' 
rezerve față de o aplicare prea ac-,, 
tivă a acestei formule de guvernare)"

In sfîrșit, aripa denumită „forțele” 
noi" și considerată ca reprezentînd* 
gruparea de stînga din partid ai” 
cărei exponenți sînt Donat-Catin, de-' 
putat și subsecretar de stat în gu-, 
vern, și senatorul Pastore, a obținut 
20,7 la sută din voturi. Această ari
pă s-a pronunțat pentru o extindere 
a colaborării cu partidul socialist!*

Ziarele de joi comentează rezul
tatele congresului în termenii ur
mători : „II Corriere della Sera" din 
Milano consideră că dezbaterile „au1 
relevat existența unor teze șl unor 
forțe divergente, fără a arăta în. 
mod clar care este voința con
gresului". „II Resto del Carlino" 
din Bologna, exponent cunoscut al 
cercurilor de dreapta, afirmă ccțj 
la congres a predominat o „linie 
medie", „neo-centristă", care lasă' 
în dreapta el pe adepții lui Scel
ba, dar într-o atitudine de aș
teptare binevoitoare, și respinge cu 
hotărîre în opoziție, pe versantul 
din stînga, gruparea „forțelor noi". 
Oficiosul socialist „Avanti" scrie că 
„lucrările congresului nu au decis 
ceea ce de la început era problema 
sa fundamentală : problema aliau 
țelor necesare pentru constituirea 
unei majorități capabile să îndrume 
partidul pe linia politică prestabili
tă". „Evident că nu este vorba nu
mai de o problemă Internă de par
tid, adaugă ziarul, ci și de faptul 
că de soluția care va fi dată acestei 
probleme depinde aplicarea poli
ticii de centru-stînga". „I’Unitâ", 
organul partidului comunist, scrie 
că în urma congresului „în partidul 
democrat-creștin și în coaliția gu
vernamentală se mențin toate con
tradicțiile politice și toate viciile 
structurale care acționau și acțio
nează asupra actualei formule de 
guvernare".

Octavian PALER

À. MUNTEANU

pentru vinzarea mașinilor
SOFIA

„Rabotnicesko Delo' 
reprezentanții firmei olandeze 
„Stemlerimpex" și ai întreprinderii 
comerciale de stat bulgare „Mașino- 
export“ au căzut de acord pentru 
înființarea unei asociații bulgaro- 
olandeze pentru vînzarea mașinilor, 
cu sediul la Hilversum, în Olanda. 
Asociația este menită să contribuie 
la dezvoltarea schimburilor comer
ciale dintre Bulgaria, Olanda și alte 
țări din Europa occidentală.

17 (Agerpres). — Ziarul 
>“ informează că 

firmei

(Prin telefon)

LAUSANNE 17 (Agerpres). — La 
Lausanne continuă lucrările celei 
de-a 14-a sesiuni a Conferinței mon
diale a energiei la care participă 
peste 1 500 delegați din 52 de țări. 
Tema sesiunii este lupta împotriva 
pierderilor de energie.

La lucrări participă o delegație 
romînă condusă de ing. N. Gheor
ghiu, adjunct al ministrului mine
lor și energiei electrice, președinte 
al Comitetului . național romîn al 
Conferinței mondiale a energiei. De
legația romînă a participat la o pri-

mă ședință a Consiliului internațio
nal executiv, care este organul de 
conducere al conferinței, și a luat 
parte activă la dezbaterile ședințelor 
de lucru de pînă acum.

Delegația romînă a susținut re
zoluția privind recomandarea con
ferinței mondiale a energiei pentru 
adoptarea unui mod de construcție 
al clădirilor cu pierderi de căldură 
mai mici și a fost una din cele două 
inițiatoare a rezoluției referitoare la 
oportunitatea extinderii termoficării 
urbane.

ATENA 17 (Agerpres). — Joi, pri
mul ministru grec, Gheorghios Pa- 
pandreu, a avut o întrevedere cu 
președintele Ciprului, Makarios. La 
întrevedere au participat generalul 
Grivas, comandantul Gărzii națio
nale cipriote, Stavros Kostopoulos, 
ministrul grec al afacerilor externe, 
și Petros Garufalias, ministru grec 
al apărării naționale.

La sfîrșitul întrevederii primul 
ministru grec a precizat că s-a dis
cutat problema cipriotă și că poli
tica Greciei și guvernului Ciprului

în această chestiune este „pacifica
rea insulei și orientarea spre solu
ționarea acestei probleme în cadrul 
O.N.U.“. Pe de altă parte, ministrul 
afacerilor externe, Kostopoulos, a de
clarat că partea greacă este pe de
plin de acord cu campania de pa
cificare inaugurată de către pre
ședintele Makarios. Kostopoulos și-a 
exprimat părerea că această campa
nie va avea fără îndoială urmări 
bune.

★
Consiliul de Securitate a reluat 

miercuri seara dezbaterile asupra 
raportului secretarului general al 
O.N.U., U Thant, privind situația din 
Cipru, precum și asupra necesității 
prelungirii cu încă trei luni a man
datului forței O.N.U. din insulă, 
după data de 26 septembrie.

Consiliul ministerial al Pieței co- 
muno care se întrunește azi se 
va afla în fața unor noi diver
gențe. Una dintre ele se referă 
la sediul „instituțiilor europene" 
(Piața comună, Euratom și Comuni
tatea europeană a cărbunelui și o- 
țelului), în perspectiva că se va 
ajunge la fuzionarea lor, pe baza 
unei „formule de compromis". In 
această ipoteză, actualul sediu al 
înaltei autorități a Comunității căr
bunelui și oțelului ar urma să se 
mute din Luxemburg la Bruxelles, 
unde sînt instalate în prezent orga
nele C.E.E. (Piața comună). Marele 
Ducat al Luxemburgului, care nu 
vrea să piardă nici uriul din avan
tajele ce le are ca țară-gazdă, re
clamă anumite „compensații" ; mi
cul stat ar dori ca „parlamentul eu
ropean" — alcătuit din reprezentan
ții celor 6 țări vest-europene— ailat 
actualmente la Strassbourg (Franța), 
să se mute în Luxemburg. Dar a- 
ceastă idee nu e privită cu ochi 
buni de membrii Adunării de la 
Strassbourg. Comisia politică a „par
lamentului european" a și adoptat 
un proiect de rezoluție recomandînd 
„unitatea geografică" a organisme
lor „celor șase", deci instalarea par
lamentului tot la Bruxelles. Proble
ma va continua să fie dezbătută cu 
ocazia întrunirii Adunării europene, 
la 22 septembrie. Cea mai înverșu
nată opoziție o opune, cum e și fi
resc, primarul orașului Strassbourg.

O complicație în plus s-a ivit 
o dată cu destăinuirile pe care le-a 
iăcut un deputat luxemburghez, care 
a declarat că între Luxemburg și 
Belgia ar fi intervenit un acord se
cret, potrivit căruia aceasta din 
urmă s-ar fi angajat să nu accepte 
ca sediul Adunării celor șase să 
mutat la Bruxelles.

Dezbaterile care încep azi 
Bruxelles se anunță astfel pline 
complicații în ce privește rezolvarea 
acestei „probleme delicate" — cum 
o apreciază observatorii politici oc
cidentali.

Campania electorală din Statele 
Unite pentru alegerile prezidenția
le este în plină desfășurare. Re- 
forindu-se la șansele candidațiloi 
color două partide, agenția 
Franco Presse transmite:

Potrivit unui sondaj efectuat de 
Institutul Gallup, 65 la sută din ale
gătorii americani sint actualmente 
pentru președintele Johnson. Aceas
ta este pentru prima dată după 30 
de ani cînd institutul înregistrează 
o majoritate atît de considerabilă 
pentru un candidat la președinția 
Statelor Unite. Potrivit aceluiași son
daj 29 la sută din sufragii sînt pen
tru senatorul Goldwater și 6 la sută 
din alegători sînt indeciși.

Aceste rezultate sînt confirmate de 
către sondajele parțiale efectuate în 
diverse state de importanță electo
rală strategică considerabilă.

California : 62 la sută s-au pro
nunțat în favoarea alegerii președin
telui Johnson; iar’în Pensilvania ci
fra este de 63 la sută, în timp ce 20 
la sută îl preferă pe senatorul Gold
water.

New York : Republicanii recunosc

el înșiși că în ziua alegerilor vor 
pierde 1,5 milioane de voturi.

Propaganda partidului democrat 
care prezintă pe senatorul Gold
water ca pe un om „periculos", 
pare să-și aducă roadele. Femeile 
americane sînt pentru președintele 
Johnson în proporție de 
tra una.

două con-

fio reluate 
denumirea

fie

la 
de

Cetățeni congolezi, aparținînd Republicii Congo (Brazzaville), bo refu
giază din Congo (Leopoldville) datorită persecuțiilor la care sînt supuși 

de guvernul Chombe
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conflictului nalayezian

E. MIRONESCU

NEW YORK 17 (Agerpres). — în 
ședința din 17 septembrie a Consi
liului de Securitate, care examinea
ză divergențele dintre Indonezia și 
Malayezia, au continuat dezbaterile 
pe marginea proiectului de rezolu
ție prezentat de delegatul Norvegiei, 
Nielsen. Acest proiect de rezoluție 
atribuia Indoneziei vina pentru inci
dentele care au avut loc la 2 sep
tembrie și recomanda guvernelor in
teresate să reia tratativele pentru 
reglementarea relațiilor dintre ele.

Luînd cuvîntul la această ședința, 
;reprezentantul Indoneziei, Sud- 
jarwo, a declarat că proiectul de

rezoluție prezentat de Norvegia este 
inacceptabil pentru Indonezia. După 
ce o serie de delegați au exprimat 
părerea delegațiilor lor în legătură 
cu proiectul de rezoluție prezentat, 
acesta a fost supus votului. întrucît 
unul din membrii permanenți ai 
Consiliului de Securitate — Uniu
nea Sovietică — căreia i s-a alătu
rat și Cehoslovacia au votat împo
trivă, proiectul de rezoluție norve
gian a fost respins. Ședința Consi
liului de Securitate s-a încheiat fără 
a se fixa data cînd vor fi reluate 
dezbaterile în problema malayeză.

La Geneva urmează să 
trataîivelo cunoscute sub 
do „runda Kennedy" în problema re
ducerii tarifelor vamale între o serie 
de țări mai ales din Piața comună 
și S.U.A. în legătură cu aceasta Eu- 
leiinul economic al agenției France 
Presse scrie :

Problemele agricole și în mod 
special aceea a accesului pe piețele 
europene (vest-europene — n.r.) a 
produselor agricole americane con
tinuă să domine negocierile din ca
drul rundei Kennedy și să împiedice 
progresele. în cercurile specia
lizate din Geneva se apreciază că 
acest lucru se va vedea mai clar, 
fără îndoială, după reuniunea Con-

siliului ministerial al C.E.E., și est® 
evident, do asemenea, că sca
dența alegerilor prezidențiale a- 
rnericane nu facilitează soluționarea 
problemei și nu lărgește limita liber
tății de acțiune a negociatorilor a- 
mericani. La numărul marilor proble
me care îi opun unul altuia pe can- 
didații la președinția S.U.A. figurea
ză și „Trade Expansion Act" adop
tat în 1962 — fundament al rundei 
Kennedy — împotriva căruia a votat 
atunci Goldwater... In principiu, ni
mic nu s-a schimbat pentru apropia
ta întîlnire a Consiliului ministe
rial, iar cele patru subcomi
tete ale G.A.T.T.-ului (Acordul gene
ral pentru tarife și comerț) create în 
sinul Comitetului negocierilor co
merciale vor trebui, de fapt, să reia 
lucrările întrerupte la 13 iulie. Ince- 
pînd do la această daiă au avut loc 
numeroase consultații între diferite 
guverne interesate, dar nu se pare 
că au iost realizate progrese în do
meniul agricol, considerat ca cea 
mai dificilă problemă negocie
rilor.

NEW YORK. Reprezentanții per- 
manenți la O.N.U. a 33 de state 
africane au dat publicității la 17 sep
tembrie o scrisoare adresată secretara- ■ 
lui general U Thant, în care îl soli
cită să includă pe ordinea de zi a ce
lei de-a 19-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. problema declarării 
continentului african drept zonă de- 
nuclearizată.

MOSCOVA. La 17 septembrie, V.A. 
Vinogradov, ambasadorul U.R.S.S. la 
Tokio, a remis Ministerului Afaceri
lor Externe al Japoniei o declarație 
de protest a guvernului sovietic în le
gătură cu acceptarea de către guver
nul japonez ca submarinele atomice 
americane să intre în porturile Ja
poniei.

CAIRO. Comitetul special al O.N.U. 
pentru cercetarea situației din Oman 
și-a încheiat lucrările, după ce a au
diat un număr de personalități oma- 
neze în legătură cu situația din acest 
teritoriu. Comitetul urmează să pre
gătească un raport pentru a fi pre
zentat Consiliului de Securitate.

VIENA. La invitația ministrului co
merțului și reconstrucției al Austriei, 

Viena W. 
comerțului

dr. Fritz Bock, a sosit la 
Trampczynski, ministrul 
exterior al R. P. Polone.

două săp-RANGOON. în ultimele două săp- 
tămîni, autoritățile birmane au națio
nalizat trei ziare importante, între care

cel mai răspîndit ziar de limbă engle
ză „Daily Guardian“. Toate bunurile 
acestor ziare au trecut în proprieta
tea statului.

TOKIO. La Tokio a avut loc Con
ferința internațională privind teoria 
circuitului microundelor și teoria in
formațiilor, organizată de Institutul 
japonez de ingineri de electrocomu- 
nicații și sub auspiciile Consiliului 
științific japonez, la care au participat 
reprezentanți din peste 17 țări, prin
tre care și R. P. Romînă. Comunică
rile științifice prezentate de acad. Gri- 
gore Moisil și prof. Mihai Drăgănes- 
cu au fost primite cu deosebit interes 
de către participanții la conferință.

VIENA. La Salzburg s-au desfășu
rat lucrările Congresului Hegel, în 
cadrul căruia acad. prof. C. I. Gu- 
lian a prezentat comunicarea „Hegel 
și evoluția artei“.

OTTAWA. în orașul Vancouver 
din provincia canadiană Columbia bri 
tanică, a avut loc ceremonia finală a 
ratificării acordului americano-cana- 
dian cu privire la exploatarea în co
mun a resurselor hidroelectrice ale 
fluviului Columbia. Au participat pre
ședintele S.U.A., Lyndon Johnson, și 
primul ministru al Canadei, Leste, 
Pearson.

ELISABETHVILLE. Aproximativ
3 000 de foști jandarmi katanghezi 
s-au înapoiat în Congo din Angola,

unde s-au refugiat după lichidarea se
cesiunii provinciei congoleze Katan
ga. Aceștia s-au stabilit în orașul Kol- 
wezi, unde urmează să primească 
arme din partea autorităților.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru aeronautică și cerceta
rea spațiului cosmic a anunțat că sa
telitul „Ogo“, lansat la 4 septembrie, 
nu mai furnizează în prezent decît 50 
pînă la 70 la sută din informațiile 
științifice așteptate, ca urmare a de
fectării a două din antenele sale.

GENEVA. Aici s-au încheiat lucră
rile celei de-a 10-a sesiuni a Comite
tului consultativ pentru sănătate și 
probleme sociale a Ligii Societăților 
de Cruce Roșie.

MEXICO. Cu prilejul Zilei indepen
denței — sărbătoarea națională a Me
xicului — la Mexico a avut loc o pa
radă militară, urmată de o demons
trație de masă.

SAIGON. Generalul Duong Van 
Minh, președintele Vietnamului de 
sud, a avut la 17 septembrie întreve
deri cu o serie de personalități poli
tice în vederea constituirii așa-numi- 
tului înalt consiliu național.

CAIRO. în cursul săptămînii viitoa
re se va întruni Comitetul pentru ex
ploatarea apelor Iordanului și a aflu
enților săi, care va lua în discuție în
deplinirea rezoluției adoptate de con
ferința șefilor de state arabe.
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