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9 Un interesant schimb de 
+ melasă + uree = carne ® 
de creștere în greutate e 
toată iarna

experiență • Coceni 
800-900 g spor zilnic 
Vitamine la îndemînâ

De curînd, în raionul Giurgiu a avut loc o consfătuire privind în- 
grășarea taurinelor pe bază de furaje grosiere ieftine, melasă și uree, 
organizată de Consiliul Superior al Agriculturii. Participanții — specia
liști de la consiliile agricole, președinți și brigadieri zootehnici din 
G.A.C. — ‘au făcut un schimb util de păreri privind atît extinderea folo
sirii ureei la îngrășarea taurinelor, cit și rezultatele obținute pînă acum 
în creșterea porcilor în adăposturi cu flux continuu.

în țara noastră rezultă anual can
tități mari de coceni, paie, pleavă și 
alte furaje grosiere, cu un conținut 
mai redus de proteină. Folosirea lor 
cu o eficiență mai mare prezintă 
o însemnătate economică deosebită, 
în mod obișnuit, asigurarea prote
inei se fg.ee prin adăugarea în rație 
a finului,' ^ncentratelor și a altor nu
trețuri valoroase. Acestea se găsesc 
însă în cantități mai mici și sînt 
necesare în primul rînd în hrana a- 
nimalelor tinere destinate prăsilei 
și a efectivelor matcă.

în ultimii ani, în numeroase gos
podării de stat și Stațiuni experi
mentale agricole ureea s-a folosit în 
condiții de producție ca sursă de 
înlocuire parțială a proteinei. Se 
știe că ureea este un produs cu o 
mare concentrație de azot și care, 
în anumite doze, poate fi utilizată 
în rația animalelor puse la îngrășat. 
Specialiștii au constatat că anumite 
bacterii, existente în stomacul ani
malelor rumegătoare, se dezvoltă pe 
baza substanțelor zaharoase și tot
odată folosesc și azotul din uree. La 
rîndul lor, aceste bacterii constituie 
o sursă excelentă de proteine pen
tru animale. Important este că u- 
reea se produce în cantități indus
triale, putînd fi astfel pusă la dis
poziția unităților agricole socialiste.

UREEA CA ADAOS 
ÎN HRANA ANIMALELOR

lată cum s-a folosit ureea la gospo
dăria colectivă din Malu. S-au for
mat loturi de cite 20-30 capete de ti
neret taurin, necorespunzător pen
tru prăsilă, iar în cadrul fiecărui 
lot s-au format grupe ținîndu-se 
seama de greutatea corporală. Sepa
rarea pe grupe este necesară spre 
a se putea întocmi și folosi rații di
ferențiate și a se evita intoxicațiile 
cu uree. Grajdul a fost dezinfectat, 
s-a asigurat o bună canalizare și 
ventilație, s-au văruit geamurile, 
deoarece animalele puse la îngrășat 
au nevoie de mai puțină lumino
zitate. Au fost amenajate bazine 
unde se realizează amestecul cit mai 
omogen al furajelor grosiere cu me
lasă diluată și uree. Pentru ob
ținerea 
Și 
lor, 
fie 
fie 
rațiilor întocmite, 
fost obișnuite treptat cu consumul 
de uree. După 10—12 zile de pre
gătire, s-a ajuns să li se dea în a- 
mestec cîte 30 g uree pentru 100 kg 
greutate vie. Una din regulile de 
bază care trebuie respectate întoc
mai este omogenizarea cit mai per
fectă a amestecului. în acest scop se 
prepară mai întîi un preamestec, 
format din 9 părți melasă și o par
te uree, după care se face amestecul 
cu furajele grosiere tocate. Ele se 
prepară de seara pentru a doua zi și 
dimineața — pentru tainul de seară.

Specialiștii participanți la consfă
tuire au recomandat ca amestecul 
să se facă pe platforme cimentate, 
unde omogenizarea este mai ușor 
de realizat decît în bazine. O altă 
recomandare este reluarea perioa
dei de pregătire a animalelor atunci 
cînd se întrerupe furajarea cu uree 
chiar și numai două zile.

Interesante sînt rezultatele obți
nute în urma hrănirii tineretului 
taurin cu coceni, melasă și uree. 
Sporul de creștere în greutate a va
riat între 700—1 000 g la G.A.C. Ma
lu și la G.A.C. Isvoru. Avînd în pri-

mire cite 28 taurine, îngrijitorii Ma
rin Lungu și Constantin Ștefan de 
la G.A.C. Malu au obținut un spor 
de creștere în greutate vie de 580 și 
respectiv 450 kg într-o lună. Aceste 
rezultate' ‘ nu s-ar ff putut”' Ob
ține fără utilizarea ureei, care asi
gură 25—30 la sută din . cantitatea 
de proteină . necesară animalelor. 
Realizările obținute au determinat 
și alte gospodării colective să trea
că la aplicarea metodei, 
scop, la G.A.C. Malu au 
se inițieze colectiviști din 
riile colective Plopșoru. 
Singureni și altele.

7190 metri forați 
în plus

Petroliștii din unitățile Trustului 
de foraj Tg. Jiu desfășoară o sus
ținută activitate pentru îndeplini
rea și depășirea planului și a an
gajamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Printr-o mai bună or
ganizare a muncii, întreținerea și 
folosirea judicioasă a utilajului, 
aplicarea unui regim optim de fo
raj, anul acesta timpul de mane
vrare a fost redus cu circa 2 la 
sută față de realizările anului 
trecut, iar viteza mecanică a cres
cut cu 1,5 la sută. In felul acesta, 
pe 9 luni colectivul trustului a 
reușit să realizeze în plus, față 
de prevederile planului, 7190 
metri forați.

proape două zile. In aceeași pe
rioadă, petroliștii din schelele de 
extracție ale regiunii au depășit 
cu aproape 3 la sută producti
vitatea muncii stabilită prin plan 
și au realizat economii suplimen
tare la prețul de cost de 9 442 000 
lei.

după-amiază, în aula Univer- 
București a avut loc deschi

derea festivă a noului an de învăță- 
mînt la Cabinetul Comitetului oră
șenesc București al P.M.R. Au par
ticipat propagandiști și cursanți ai 
diferitelor forme de învățămînt de 
partid.

în numele biroului Comitetului 
orășenesc P.M.R a luat cuvîntul 
tovarășul Traian Dudaș, secretar al 
comitetului orășenesc.

In acest an, s-a manifestat o aflu
ență puternică spre formele superi
oare de învățămînt, expresie a creș
terii nivelului politic al oamenilor 
muncii, a dorinței lor de a-și dezvol
ta pregătirea ideologică.

La Cabinetul orășenesc de partid 
își vor continua activitatea Univer
sitatea serală de marxâsm-leninism, 
cursul de pregătire a noilor propa
gandiști, cursul cu directorii de în
treprinderi etc. Se va extinde stu
diul individual al unor probleme 
de mare actualitate privind cons
trucția economică și social-culturală 
în țara noastră, dezvoltarea mondia
lă contemporană etc.

Alegerea ca lectori și propagan
diști a unor activiști de partid și 
specialiști bine pregătiți constituie 
o chezășie a îndeplinirii sarcinii im
portante de ridicare a nivelului în- 
vățămîntului de partid, de îmbună
tățire continuă a conținutului și a 
metodelor de studiu.

puține zi
le, venerabila noa
stră Alma ma
ter împlinește 100 
de ani. Festivitățile
centenară, dată de acest 
activitate rodnică, care i-a conierit 
un mare prestigiu. O sărbătorim cu 
respect și recunoștință, ccordîndu-i 
omagiile cuvenite unuia dintre cele 
mai vechi și principalului focar de 
cultură al țării. Căci dincolo de se
colul de cînd a luat ființă Universi
tatea bucureșteană, învățămîntul su
perior din țara noastră este de 
fapt mult mai vechi. El începe 
prin Academia domnească de la 
Sf. Sava (1694), datorată domni
torului Constantin Brîncoveanu și 
mai ales sfaturilor luminatului său 
sfetnic, stolnicul Constantin Canta- 
cuzino. Baza studiilor pe care le ur
mau învățăceii săi o forma clasicis
mul greco-latin, cîteva decenii mai 
tîrziu ideile iluministe, apoi sistemul 
științific bazat pe experiență și rațiu
ne, formulat de materialiștii burghezi 
în ascensiune.

Se cuvine să ne oprim o clipă 
mai mult asupra unui alt moment 
important din istoria învățămîntului 
nostru superior. Lui Gheorghe La- 
zăr, neuitatul dascăl și patriot, îi da
torăm înființarea primei instituții de 
învățămînt mediu și superior în 
limba romînă la Sf. Sava, în 1818. 
Academia- sa de „științe filozoficești 
și matematicești", încadrată în lupta 
elementelor progresiste ale vremii 
pentru formarea unei culturi națio
nale, inaugurează marea operă de 
formare a generației de intelectuali 
progresiști în frunte cu Bălcescu, 
care a îndeplinit un rol de seamă 
în revoluția de la 1848. Idealurile 
nobile ale acestei revoluții în pri
vința dezvoltării 
prind viață cîțiva 
Continuînd aceste 
loroase tradiții ia 
1864, Universitatea

dezvoltarea 
științei și culturii 
romînești.
Universitatea din 

a numărat, încă de la 
ei, o pleiadă de pro- 

eminenți, oameni de știin- 
deschizători de drum în do

lor de activitate, cunos- 
apreciați și dincolo de 

care au pus baze 
superior

COMPLEXUL FURAJER

In acest 
venit să 
gospodă- 
Strîmba,

merg la

Pentru
unei eficiențe maxime 

evitarea intoxicării animale- 
este important ca ureea să 
cîntărită cu exactitate și să 
administrată numai pe baza 

Animalele au

Colectiviștii din Isvoru 
braț cu știința și în ce privește creș
terea celorlalte ßpecii de anima
le și păsări. O funcție neînscrisă 
în nici una din scriptele gospodăriei 
este aceea de „bucătar“ la comple
xul furajer, iar bucătarul Tănase 
Tudor, un om harnic și priceput, se 
bucură de multă stimă. De hărni
cia și priceperea lui depinde în 
bună măsură dacă îngrijitorii din 
sectorul porcin obțin de la animale
le pe care le au în primire sporuri 
mai mari de creștere în greutate.

îl găsim într-o încăpere curată, 
dotată cu două cazane de mărime 
respectabilă, unde se fierb furaje 
dintre cele mai variate: resturi de 
la grădină, cartofi mărunți, dovleci, 
boabe de soia etc. Pentru purceii 
mici, meniul este format mai ales 
din grăunțe prăjite. In timpul ier
nii, cazanele se folosesc și pentru 
încălzirea apei, deoarece, așa cum 
au observat îngrijitorii, servirea 
caldă a amestecului de nutrețuri 
contribuie la mărirea sporului de 
creștere în greutate a porcilor. Pen
tru fiecare lot de porci s-a amena
jat cite un bazin, unde este ameste
cată hrana caldă, preparată la bu
cătărie, cu furajele concentrate. în 
timpul iernii, în hrana scroafelor se 
adaugă făină de lucernă, ca sursă 
importantă de vitamine și alte sub
stanțe nutritive. Prin folosirea di
feritelor resurse furajere se reali
zează economii de concentrate și 
deci se reduce costul cărnii.

Complexul furajer mai cuprinde 
o încăpere pentru depozitarea boa
belor de cereale pe cîteva zile, 
unde este instalată moara cu cio
cănele, cu care se uruiesc concen
tratele, se prepară făina de lucernă, 
și o altă încăpere pentru depozita
rea acestora. în : imediata apropiere, 
colectiviștii au amenajat 3 șoproa- 
ne pentru depozitarea plevii de ce
reale, tocatul și saramurarea coce
nilor și paielor. De fapt, aici este 
un fe] de bucătărie pentru taurine. 
Rostul ei este ca prin prepararea 
cantităților mari de furaje grosiere, 
acestea să poată fi consumate în în
tregime de 
du-se orice

CAMERA DE VEGETAȚIE
Pornind de la rolul și însemnăta

tea vitaminelor pentru creșterea pă
sărilor, noțiuni învățate la cursurile 
agrozootehnice, colectiviștii din Is- 
voru a căutat și au găsit metode 
eficiente, care să asigure aceste vi-

(Continuare în pag. Il-a)

Petroliștii din schelele regiunii 
Ploiești acordă o mare atenție în 
întrecere reparării și punerii în 
producție a sondelor inactive. 
Pînă acum ei au redat producției 
23 sonde ; producția suplimenta
ră obținută de la sondele reac
tivate echivalează cu producția 
de țiței a întregii regiuni pe a-

Pentru muncitorii 
petroliști

în anii regimului ' democrat- 
popular pe harta țării au apărut 
numeroase așezări muncitorești. 
Printre acestea se numără și Lu- 
căcești, un orășel al muncitori
lor petroliști. In fiecare an sînt 
alocate fonduri importante pen
tru diferite construcții social-cul- 
turale și îndeosebi pentru locu
ințe. In prezent, în schele și ra
finării există 3 410 cărHine mun- - 
citorești, cu o capacitate de 
22 621 paturi, 36 săli de specta
cole cu peste 10 000 de locuri, 
53 de cluburi și 74 cantine. Nu
mai în perioada 1962—1963, pe
troliștii din regiunile Ploiești, Ba
cău, Argeș, Oltenia au primit 
1000 apartamente noi. Se prevede 
ca în acest an să fie date în 
folosința muncitorilor din aceas
tă ramură alte peste 700 aparta
mente.

5 500 000
depunători la C.E.C

Intre 24 și 30 noiembrie va avea 
loc în întreaga țară tradiționala 
„Săptămînă a economiei“. Tot în a- 
ceastă perioadă se va sărbători și 
centenarul Casei de Economii și 
Consemnațiuni. In legătură cu aces
tea, joi dimineață a avut loc la Pa
latul Casei de Economii și Consem- 
națiuni o conferință de presă. Pre- 
ședinteIe~Căsei de Economii șf'Con
semnațiuni, M. Popovici, a făcut zia
riștilor o expunere asupra istoricului 
economisirii banilor la C.E.C. în țara 
noastră. El a subliniat că în ultimii 
ani această acțiune a luat un carac
ter de masă. In cursul anului trecut 
populația a economisit la C.E.C. de 
peste 4 ori mai mult decît în anul 
1959. La 30 septembrie, anul acesta, 
numărul depunătorilor. pe librete 
C.E.C. era de aproape 5 500 000.

(Agerpres)

vn nov tip de mm 
IN PRODVCȚIE DE SERIE

Uzinele de vagoane Arad produc în 
serie noul tip de vagoane de clasa a 
Il-a pentru călători. Utilizarea lor per
mite atingerea unor viteze mari de cir
culație în condiții de siguranță sporită. 
Vagoanele au un sistem de încălzire 
electrică și cu abur. Reglarea tempe
raturii se face automat. Băncile sînt ta
pisate cu materiale plastice, iar ilumi
natul este fluorescent sau incandescent.

învățămîntului 
ani mai tîrziu. 
bogate și va- 
ființă, în anul 
din București. 

Ea s-a născut într-o epocă isto
rică de mari frămîntări social-po- 
litice, din inițiativa unor oameni cu 
vederi largi, intelectuali înaintați în 
frunte cu domnitorul Alexandru loan 
Cuza, pătrunși de dragoste fierbin
te pentru propășirea culturală a po
porului

București 
înființarea 
fesori ( 
ță 
meniul 
cuți și 
hotarele țării, 
trainice unui învățămînt 
științific — așa cum exista în puține 
țări din Europa la vremea aceea — 
au promovat în știință idei înainta
te, au creat renumite școli științifi
ce. Sînt domenii în care știința ro- 
inînească a avut realizări de pres
tigiu încă din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Ca să numim 
numai pe cîteva cităm : în fi
lologie și lingvistică pe Bogdan 
Petriceicu Rașdeu, în domeniul 
biologiei pe doctorul D. Biîndză, 
în domeniul matematicilor pe Da
vid Emmanuel, în domeniul me
dicinii pe doctorii Carol Davila 
și mai tîrziu Gh. Marinescu, Victor 
Babeș. In anii de după 1900, și în
deosebi în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, Universitatea din 
București capătă o remarcabilă dez
voltare în toate ramurile științifice, 
în domeniul lingvisticii romînești se 
impun numele lui Ovid Densușia- 
nu și I. A. Candrea, Ion Bianu creea
ză învățămîntul istoriei literare ro- 
nrine, iar Mihail Dragomirescu pro
pune un sistem de critică literară. 
Se afirmă în cercurile științifice din 
țară și de peste hotare personalita
tea istoricului Nicolae Iorga. Vasile 
Pîrvan ilustrează domeniul arheolo
giei și publică eseuri de o înaltă ți
nută literară. Școala matematică ro- 
mînâ se afirmă prin profesori ca 
Gh. Țițeica, Traian Lalescu și, mai 

Simion Stoilov. 
a fost 
Eliade.

aproape de noi,
Istoria literaturii franceze 
încredințată lui Pompiliu
In toate ramurile de activitate, 
exponenții străluciți ai Universită
ții ilustrează renumele științei și 
culturii romînești în țară și în lu
mea întreagă. In pofida vicisitu
dinilor de tot felul, acești iluștri pur-

și a jucat un rol de seamă (Continuare în pag. Il-a)
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Radiotelefon
pe linia 37

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit joi după-amiază, la Pa
latul Consiliului, delegația Camerei 
Reprezentanților din Dieta japoneză, 
condusă de dl. Aiichiro Fujiyama, 
fost ministru al afacerilor externe.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă amicală, au partici-

pat Ștef an Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Gh. Gaston Marin, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, de
putat.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Japoniei la București.

(Agerpres)

$

Zilele acestea, călătorii de pe linia .37 
au rămas surprinși : într-una clin ma
șini, autobuzul 790, au văzut un recep
tor obișnuit de telefon și două cutii 
metalice instalate între capota moto
rului și parbrizul mașinii. O instalație 
de radiotelefon. Prin radiotelefon se a- 
sigură legătura operativă dintre vebicol 
și serviciul de coordonare a circulației 
din cadrul I.T.B. Acolo are loc centra
lizarea datelor furnizate de stațiile mo
bile și se iau pe loc măsuri pentru re
glementarea deficiențelor semnalate pe 
diferite 
fecțiuni 
lor etc. 
donare
printr-o mare operativitate.

Construcții in Deltă
■>

trasee : ieșirea din grafic, de- 
ivite în funcționarea mașini- 
Acest sistem modern de coor- 

a circulației se caracterizează

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
Localitatea Pardina, așezare în ini- 
ma Deltei, se dezvoltă. Recent, aici 
s-a dat în folosință un bloc cu 18 a- 
partamente, care face parte din com
plexul de locuințe, ateliere și unități 
comerciale ce se ridică în jurul uni
tății de exploatare a stufului. In pre
zent aici se lucrează la alte două 
blocuri : unul cu 36 apartamente și 
altul cu 18 apartamente. La parterul 
acestora va funcționa un complex 
comercial.

Decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza pentru înființarea Universității 
d'ln București, emis Ia 4/16 iulie 1864 și contrasemnat de scriitorul Dimitrie 

Bolintineanu, în calitate de ministru

Cum se va desfășura viitoarea 
sesiune a 0. N. U■

c

oficiale, agenția

CONFERINȚA DE LA CAIRO

Proiecte de rezoluții 
elaborate in comiteteCitind surse

France Presse anunță că cea de-a 
19-a sesiune ordinară a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, care se va deschide la 10 
noiembrie, va dura în principiu 
pînă la 26 februarie 1965, cu o în
trerupere între 22 decembrie și 4 
ianuarie, pentru sărbătorile de 
sfîrșit de an. Se apreciază că dez-

baterile generale, în cursul cărora 
miniștrii de externe ai țărilor 
membre enunță în fiecare an în 
linii mari politica țărilor lor, se vor 
ține între 11 noiembrie și 3 decem
brie. Un anumit număr de proble
me urmează să fie reglementate 
înainte de sfîrșitul anului, în prima 
parte a sesiunii.

ing. C. BORDEIANU

către animale, evitîn- 
risipă.

Sovietică se fac pregă-

Șoferul comunică prin radiotelefon situația circulației de pe traseu
Foto : M. Cioc

Patru zile din Noiembrie“
Un film despre 
împrejurările 
morții lui J. Kennedy

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc premie
ra filmului documentar „Patru zile 
din Noiembrie", care încearcă să 
redea împrejurările morții fostului 
președinte al S.U.A. J. Kennedy.

Pregătiri 
expediție

In Uniunea
firi pentru cea de-a 10-a expediție an
tarctică, care în luna noiembrie va 
porni spre țărmurile continentului de 
gheafă. Noua expediție va continua 
observațiile științifice în regiunea po
lară sudică, în strînsă colaborare cu 
oameni de știință din Australia, Franja, 
Noua Zeelandă, S.U.A. și din alte țări 
care efectuează cercetări în Antarctica.

pantru viitoarea 
antarctică

Miercuri seara și-a încheiat activita
tea Comitetul politic al Conferinței țări
lor neangajate, care a elaborat pro
iectele de rezolufii pe baza propune
rilor făcute de țările participante. 
Proiectele se referă la : acțiunile co
mune ale țărilor neangajate în vederea 
eliberării fărilor aflate încă sub domi
nația colonială, eliminarea formelor 
coloniale și neocoloniale de exploatare 
a fărilor în curs de dezvoltare, rolul 
coexistenței pașnice în lumina dreptu
rilor popoarelor la autodeterminare si 
altele. Comitetul economic și cultural 
a elaborat, la rîndul său, un proiect de 
rezoluție în care se condamnă folo
sirea blocadelor economice împotriva 
tarilor aflate în curs de dezvoltare. 
De asemenea, Consiliul miniștrilor de 
externe ai fărilor neangajate va lua în 
discuție un proiect de rezoluție care 
cere tuturor țărilor membre ale O.N.U. 
să sprijine admiterea R. P. Chineze în 
organizațiile internationale și restabi
lirea drepturilor ei legitime în O.N.U. 
(Alte amănunte ale lucrărilor conferinței 
— în corespondența din pag. a 4-a).
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Din nou despre posibilitățile de folosire mai bună
Am citit cu mult interes articolul: 

„Cum pot fi utilizate mai bine mași
nile“, publicat zilele trecute în 
„Scînteia“. Este vorba de o proble
mă deosebit de importantă, care pre
ocupă colectivele din industria con
structoare de mașini, căci de acest 
lucru depind în mare măsură ob
ținerea unei productivități superioa
re, realizarea unor produse cu carac
teristici tehnico-economice ridicate. 
In cele ce urmează* ne vom ocupa 
de influența întreținerii corespunză
toare a mașinilor asupra ridicării 
continue a indicilor lor de utilizare.

funcționare a mașinilor-unelte,- cură
țirea și ungerea lor corectă și Ia 
timp constituie lucrul cel mai impor
tant. Nu mai puțin însemnate sînt 
observarea atentă a organelor su
puse uzării, răcirea sculei prelucră
toare, evitarea suprasolicitărilor 
losind numai Scule bine.ascuțite, 
servarea echipamentului electric

Curățirea mașinilor- 
unelts în grija celor 
mai buni muncitori

fo- 
ob- 
etc.

Numai funcționarea 
perfectă permite 
aplicarea metodelor 
rapide

Noua atitudine a muncitorilor față 
de mașinile-unelte se oglindește în 
grija permanentă pentru buna lor 
întreținere, astfel încît acestea să 
poată lucra la capacitatea proiectată 
un timp cît mai îndelungat. Cu cît 
mașinile-unelte sînt mai bine îngri
jite, cu atît precizia lor inițială de 
lucru se menține mai mult timp, iar 
durata dintre două reparații capitale 
se prelungește. Se înțelege că uzarea 
unor piese sau părți ale mașinilor nu 
poate fi complet împiedicată. Ea 
poate fi însă încetinită printr-o co
rectă îngrijire și manipulare.

îngrijirea conștiincioasă a utilaje
lor duce și la obținerea de econo
mii. Pe de o parte, prin prelungirea 
funcționării lor sînt necesare mai 
puține investiții pentru punerea în 
producție a noi utilaje. Pe de altă 
parte, prin buna lor întreținere se 
reduc rebuturile datorită menținerii 
preciziei inițiale și, în sfîrșit, scad 
cheltuielile de reparații. Ar mai fi 
de adăugat ceva. Metodele rapide 
de lucru pot fi aplicate numai la 
mașinile-unelte în perfectă stare de 
funcționare. Experiența muncitorilor 
evidențiați în întrecerea socialistă de 
la uzinele „Tractorul“ și „Rulmen
tul“ din Brâșov, „23 August“-Bucu- 
rești și din alte întreprinderi de
monstrează, de altfel, posibilitățile 
largi existente în această privință. 
Pe lingă aceste avantaje de interes 
general, buna îngrijre a mașinilor- 
unelte aduce muncitorilor care le 
deservesc și foloase directe : spori
rea productivității muncii, depășirea 
sarcinilor de producție și, firește, 
creșterea cîștigului.

După părerea mea, pentru menți
nerea îndelungată în stare bună de

La majoritatea uzinelor con
structoare de mașini, curățirea mași
nilor-unelte se face minuțios. Mer- 
gînd la uzina „Tractorul“ din Brașov 
am văzut că mulți muncitori nu în
depărtează numai așchiile mari, re
zultate din prelucrarea pieselor, ci 
curăță cu multă atenție și așchiile 
mici precum și toate particulele me
talice sau abrazive de pe îritrdaga 
suprafață a utilajelor și, în special, x 
de pe suprafețele de ghidaj. în acea- n^ate deosebită.* 
stă uzină se controlează la intervale 
scurte etanșările din pîslă ale supor- 
ților și săniilor café, pé lingă sar
cina de a unge suprafețele de alu
necare a ghidajelor, împiedică pă
trunderea așchiilor mici sau a pra
fului de materiale abrazive între 
suprafețele de alunecare. Se știe 
că, o dată pătrunse între aceste su
prafețe, ele pot provoca uzura lor 
prematură, micșorînd precizia de lu
cru a mașinii-unelte. De aceea, cred 
că peste tot, în uzine, este bine ca 
etanșările din pîslă să fie bine cu
rățite de așchii și impurități, iar 
dacă nu se mai pot curăța, să fie în
locuite.

După părerea'mea, este'valoroasă 
practica de la uzinele „23 August“ 
din Capitală și din alte uzine de a se 
spăla suprafețele de ghidaj ale ba- 
tiurilor și ale suporților de 2-3 ori 
pe săptămînă, cu o pensulă sau o 
cîrpă înmuiată în benzină sau petrol 
rafinat. De obicei aceste suprafețe 
nu sînt acoperite, astfel că dacă nu 
s-ar, curați, pe ele s-ar depune pra
ful, formînd cu stratul de ulei de 
uns o pastă de șlefuit care le-ar uza 
în scurt timp.

în același timp, socotesc că „spă
larea“ mașinilor-unelte cu aer com
primat, care se mai practică în 
unele locuri, este un procedeu cu to
tul și cu totul dăunător. Aerul com
primat, în loc să îndepărteze praful 
de abraziv sau așchiile mărunte, le 
împinge și mai mult în interiorul 
utilajului, și produce deteriorarea ra
pidă . a pieselor componente. Pe de

a mașinilor
A

altă parte* este bine ca în întreprin
deri ' să se acorde întreaga atenție 
etanșării lagărelor arborilor princi
pali, întrucît se știe că pătrunderea 
așchiilor, mici, a prafului sau a lichi
dului de răcire în lagăre poate pro
voca griparea lor și scoaterea ma
șinii-unelte din funcțiune.

Curățirea mașinii-unelte este o 
sarcină dintre cele mai importante, 
care nu poate fi lăsată pe seama 
muncitorilor necalificați sau a elevi
lor practicanți. Este neapărat nece
sar ca acest lucru să fie executat 
de muncitorul responsabil al mași
nii-unelte, el cunoscînd-o cel mai 
bine, fiind deci și în măsură să ur
mărească locurile mai delicate, unde 
impuritățile ar putea provoca stri
căciuni.

Așa cum arată experiența a nume
roase întreprinderi, buna calitate a 
ungerii contribuie în mod hotărîtor 
la prelungirea duratei de funcțio
nare a mecanismelor. La așchierea 
rapidă, acest lucru capătă o însem- 
.™™™ __LI™. In acest caz, o
bună ungere nu se poate obține prin 
frecare' semiuscată, ci prin una li
chidă, situație în care piesele în ro
tație nu se ating între ele, fiind 
separate de o peliculă de ulei 
în interiorul căreia șe produce fre
carea. Pentru obținerea frecă
rii ' lichide este necesar să se 
respecte cu strictețe jocul între pie
sele aflate în mișcare, să se între
buințeze uleiul cu vîscozitate pre
scrisă, în principiu cu atît mai mică 
cu cît viteza este mai mare. în plus, 
uleiul folosit la ungerea mașinilor- 
unelte trebuie să fie curat, fără im
purități.

Cum se face rodajul
De mare importanță este și modul 

în care se trece la punerea în func
țiune a mașinilor-unelte noi. La uzi
na „Tractorul“ se procedează astfel: 
mai întîi se spală atent, <ju petrol 
rafinat sau cu benzină,' toate' păr-' 
țile conservate cu unsoare ; se 
ung apoi piesele mobile cu ulei 
sau unsoare ; după aceea ‘ toate 
cutiile cu angrenaje, rezervoarele 
pentru ulei, lagărele și conductele 
de ulei se umplu -cu ulei. proaspăt, 
de calitatea recomandată în cartea 
mașinii; se pornește pompa de unge
re și se controlează circulația în 
conductă. In cazul eînd aceasta este 
în regulă, se pornesc subansamblele 
mașinii-unelte în gol. Durata, roda
jului în gol este diferită și depinde 
de. felul mașinii. De exemplu, un a- 
gregat de. complexitate medie nece-

sită un rodaj în gol de aproximativ 
două săptămîni. In acest răstimp, se 
observă toate piesele mobile și toa
te îmbinările, controlînd uzura și jo
cul. Uleiul se înlocuiește de obicei 
la 2—3 zile.

în cursul rodajului, dacă jocul 
pieselor îmbinate a suferit schim
bări — fenomen foarte frecvent la 
mașinile-unelte moderne, cu jocuri 
mici ale asamblărilor — este ne
voie de un reglaj atent al acestor 
piese. Reglajul se execută de către un 
specialist din grupul de întreținere 
al serviciului mecanic-șef, în pre
zența muncitorului care va deservi 
mașina-unealtă, pentru a-i da astfel 
ocazia să cunoască și mai amănunțit 
funcționarea mașiîiii-unelte. O aten
ție deosebită reclamă roțile dințate 
și rulmenții. Orice mers zgomotos 
este un semn de proastă funcționa
re, necesitînd o urgentă interven
ție și reglare. De asemenea, e ne
voie să se urmărească funcționarea 
și temperatura lagărelor alunecă
toare, în special la cele principale.

Abia după ce s-a văzut că în 
timpul rodajului în gol comportarea

mașinii-unelte este bună, se trece la 
rodajul în sarcină. La început, se 
lucrează sub sarcina normală și anu
me cu o cincime pînă la o treime 
din aceasta. Rodajul sub această sar
cină redusă durează aproximativ 
1-2 luni, după complexitatea mași
nii-unelte ; sarcina se mărește trep
tat în acest răstimp, ajungînd la 
sfîrșitul perioadei de rodaj la sarci
na normală de lucru. La fel se pro
cedează cu turațiile axului princi
pal. Se recomandă ca, la început, 
mașina-unealtă să funcționeze cu o 
turație redusă, și anume de 30—40 
la sută din turația maximă.

Mașinile-unelte rodate cu grijă 
s-au comportat în toate cazurile, în 
perioada de exploatare intensă, in
comparabil mai bine decît cele puse 
în funcțiune fără un rodaj prealabil 
îngrijit. Buna funcționare 
nilor în anii de exploatare 
pe de-a-ntregul cheltuielile 
daj îngrijit.

a mași- 
justifică 
unui ro-

Ing- Aurel GH1LEZAN 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini

Strungarul Ștefan Căpățînâ II din secția mecanică grea a uzinelor „Vul
can" din Capitală, își îngrijește cu multă atenție strungul paralel la care 
lucrează. Deși strungul trebuia să intre în reparație capitală la începu
tul acestei luni, datorită menținerii lui în stare corespunzătoare, el va 

mai funcționa în condiții bune o bucată de timp

LÄ TRANSPORTUL PORUMBULUI

In unitățile agricole din raionul 
Călărași, și îndeosebi în gospodăriile 
de stat din Lunca Dunării, se lucrea
ză intens la strîngerea și înmacjazi- 
narea recoltei de porumb. în a- 
ceqstă acțiune se constată insă 
unele greutăți. Din cauza unor lip
suri în organizarea muncii, mijloa
cele de transport nu sînt folosite la 
întreaga lor capacitate. Multe ca
mioane aparținînd ÏRTA intră la lu
cru în jurul orei 8 dimineața. Aceas
ta din cauză că nu s-a asigurat ca
zarea șoferilor la gospodăriile de 
stat unde lucrează. Camioanele sînt 
încărcate concomitent și sosesc în 
grup la bazele de recepție. Aci 
așteaptă mult timp pînă le vine 
rînduî la basculă. în ziua de 6 oc
tombrie, la baza de recepție Călă
rași, unele camioane stat de

(Urmare din peg. I-a)

Clubul muncitoresc din orașul Victoria, regiunea Brașov

Fierea CEAUȘESCU
coresp. „Scînteii"

la ora 10 pînă la 
această cauză, o 
dintr© ele aû făcut în ziua res
pectivă doar 1—2 transporturi, în 
loc de 4 cîte s-ar putea efectua în 
condiții normale. De menționat că 
la aceeași bază, pînă în ziua de 7 
octombrie s-a lucrat numai cu două 
bascule,- a treia fiind în reparație, 
lucrare ce se putea face înainte de 
începerea recoltatului.

în'aceste condiții, nu e de mirare 
că în unele gospodării stau în cîmp, 
în grămezi, cantități însemnate de 
porumb supuse intemperiilor. Oare 
nu se pot lua măsuri corespunzătoa
re care să ducă la grăbirea trans
portului ?

ora 17. Din 
mare parte

cată

Pe ecranele

cinema t 0 g r a
•p

e I or

HATASI
Caracterul documentar pe care sîntem 

tentați să-l acordăm filmului, influențați 
de pasionantele scene de vinătoare pe
trecute spontan în aer liber, în mod evi
dent nelrucate, este o aparență înșelă
toare. Și nici o invitație îmbietoare la 
exotism, la o imaginară călătorie pe un 
tărîm necunoscut, aureolată de atracția 
aventurii nu este „Hatari". în realitate 
filmul ni se înfățișează ca o senină me
ditație a unui mare autor contemporan, 
Howard Hawks, care revine încă o dată 
în această operă de maturitate, asupra 
temelor sale favorite : prietenia, erois
mul, elogiul vieții simple. Și pentru că 
aceste idei s-au limpezit demult, de-a 
lungul unei opere desfășurate pe o viață 
întreagă, au căpătat acum un caracter 
elementar și categoric, ce poate fi rostit 
direct, fără emfază, cu încrederea abso
lută a omului care-și enunță certitudi
nile. Howard Hawks, împreună cu John 
Ford și King Vidor, se situează în acea 
direcție a filmului american care descinde 
din lirica lui' Whitman, cu nostalgia 
mărturisită a epocii de pionierat. Și ast
fel cronica vieții cotidiene a acestui grup 
omenesc aflat în misiune într-o regiune 
frustă, sălbatică, capătă amploarea săr
bătorească a epopeii,

Unul din cele mai vechi privilegii ale 
artei filmului, de atîtea ori pierdut în 
decursul istoriei sale și de fiecare dată 
regăsit, este sentimentul descoperirii 
naturii, conștiința prezenței umane în u- 
nivers, „Hatari" ne prilejuiește din plin 
bucuria grandiosului natural și uman și-ți 
oferă copleșitoarea senzație a plenitu
dinii spațiului. Spectatorul devine parti
cipant la acțiunea desfășurată în acest 
spațiu imens, fără limite parcă. Armo
nia și simplitatea reunesc oamenii, ani
malele, peisajul. Omul se integrează 
firesc acestui cadru măreț, în care se 
manifestă propria sa măreție.

Pe acest fundal grandios evoluează 
eroii filmului, grupul de vînători condus 
de Sean Mercer, care capturează ani
male vii destinate marilor grădini zoolo
gice ale lumii, Aventura pe care acești 
oameni O trăiesc cotidian nu sfidează 
viața, ci o respectă și o apără. Nu este 
manifestarea instinctului de agresivitate 
din oameni, ci pune în lumină tendințele 
lor sociale, legăturile profunde de soli
daritate care-i unesc (nu este greu să 
observi că Hawks regăsește în viața 
grupului pe care-l urmărește caractere 
generale ale societății omenești). Aven
tura nu este o circumstanță excepțio
nală, un moment culminant, de șoc, ci 
un act de prezență și, am putea spune, 
de creație continuă. Nu o evaziune, o 
fugă de lume, ci dimpotrivă, o acțiune 
de încadrare în ea. în primul rînd prin 
conștiința datoriei pe care toți acești 
copii mari, sănătoși și puri, care se ma
nifestă exuberant, o au puternic anco-

(Urmare din pag. I-a)

îndeplinirea 
și, îniimplă- 
care trebuie

rată în ei. Viața presupune 
unei obligații, unei datorii 
tor, în cazul lor, munca pe 
s-o îndeplinească este legală de primej
die („Hatari" înseamnă primejdie). Ei
privesc cu calm viața, fără să-și creeze 
false probleme, fără să filozofeze în 
mod inutil, trăind-o și bucurîndu-se de 
ea. Activitatea pe care o duc este fo
lositoare și aceasta este măsura valori, 
lor.

Filmul are o respirație ritmică, ex
traordinară. Scenele de vinătoare, în care

O scenă din film

acțiunea este primordială, alternează eu 
scenele lenle. de odihnă ale colectivi
tății, de desfătare sau farsă. Momen
tele de tensiune se înlocuiesc cu clipe
le de relaxare, tristețea este urmată d 
sărbătoare, drama se continuă firesc 
comedia. Acest liber amestec al genuri
lor nu devine niciodată supărător, Hawks 
stăpînește cu autoritate materialul ales 
și-i imprimă legile armoniei. Ritmul fil
mului oglindește astfel ritmul vieții în 
general, zilele și nopțile, natura, mun
ca, dragostea, neînțelegerile care-i se
pară pentru o clipă pe eroi, reîntîlnirea . 
lor în cadrul muncii pe care trebuie s-a 
ducă la bun sfîrșit.

„Hafari" trebuie privit nu ca o nara
țiune cinematografică tradițională, des
fășurată după canoanele subiectului bine 
definit, ci ca un tînt vizual de celebrare 
a existenței. Arfa lui Hawks prezintă ca
racterele luminoase ale seninătății cla
sice, ale încrederii în om, este o in
vitație de participare activă la specta
colul lumii, un elogiu adus mișcării care 
perpetuează viața. Oriunde am fi, spune 
autorul, trebuie să ne afirmăm condiția 
umană. Și astfel, prin simpla sa prezență, 
individul aduce o întreagă lume cu el.

Ierdan CHIMET

curentul electric tocmai în timpul 
turnării. Fără o intervenție rapidă, 
fonta ar fi „înghețat" în cubilou. 
Unde se afla defectul ? Electricie
nii au descoperit că se rupsese ca
blul subteran. După două ore de 
muncă, turnarea a putut fi conti
nuată (fonta fusese menținută în 
stare lichidă prin încălzirea cubi- 
loului cu cocs).

Șeful de echipă se ocupă cu grijă 
de ridicarea calificării electricie
nilor tineri, împărtășindu-le din 
experiența să îndelungată. El a fost 
evidențiat în întrecerea socialistă in 

cazangiilor. Echipa de electricieni anul 1963 și se află printre cei 100 
a reușit să pună în funcțiune ma- de evidențiați de anul acesta, 
caraua în numai 12 ore — un timp 
de 4 ori mai scurt decît se socotise 
inițial. Altă dată se întrerupsese

Șeful echipei de electricieni, Va
sile Simionescu, este bine cunoscut 
în Atelierele de reparat material 
rulant Nicolina lași. Lucrează aci 
de peste 25 ani. E un om energic, 
bun meseriaș. In munca pentru 
întreținerea instalațiilor electrice, 
pentru înlăturarea rapidă a deran
jamentelor, el dă dovadă de price
pere și simț de răspundere. într-o 
zi, la secția cazangerie se defectase 
instalația electrică a macaralei 
de 25 tone. Scurtarea duratei re
parației avea o mare însemnătate 
pentru buna desfășurare a muncii

la diferite recenzii, la seri de în
trebări și răspunsuri, prezentarea 
și comentarea operelor literare re
cent editate, citeva ceasuri petre
cute in biblioteca cu peste 20 000 
de volume sînt, după ieșirea din ' 
șut, îndeletniciri preferate ale mi
nerilor de la Petrila.

Dumitru 10NAȘCU 
activist cultural

Aproape în fiecare după-amiază, 
numeroși mineri de la Petrila se 
întîlnesc la clubul întreprinderii. 
Aici se organizează pentru ei o bo
gată activitate, care le dă posibili
tatea să-și petreacă timpul liber 
în mod folositor și plăcut.

Comisia inginerilor și tehnicie
nilor din mină le-a pus la dispo
ziție un ciclu de filme tehnice 
despre mecanica tăierilor rapide 
în cărbune, săparea rapidă, res
pectarea normelor de tehnică a 
securității muncii, prevenirea și 
combaterea incendiilor, care au 
fost urmărite cu interes. Deseori 
au fost prezentate și diafilme do
cumentare cu privire la stray

LRXA., nici I.G.O.
Mai mulți muncitori de la Fa

brica de postav Buhuși locuim iu 
satele din jur. Ca să mergem la lu
cru, folosim autobuzele I.G.O. Bu
huși și I.R.T.A. Piatra Neamț. Con
ducerile acestor întreprinderi se 
îngrijesc însă foarte puțin de buna 
deservire a călătorilor. Autobuzele 
I.G.O. Buhuși fac curse numai în 
raza orașului Buhuși, adică pînă la 
Orhicul de Sus, așa că muncitorii 
din satul Români vin pe jos 3 km, 
pînă la stația I.G.O., iar cei din 
Bîrcu-Goșmani și Lipoveni — 
6 km. I.R.T.A. a pus in circulație 
două autobuze pentru transportul 
abonaților și călătorilor din satele 
Lipoveni ' și Siliștea. Acestea nu 
numai că nu pot face față numă
rului mare de abonați, dar au și 
un program nepotrivit. Abonații 
din satul Lipoveni ajung la fabrică 
cu o oră și jumătate înaintea înce
perii lucrului, iar la plecare așteap
tă încă o oră. Pentru transportul 
abonaților din satele amintite ar 

_ _______ ________ ______ trebui ca I.R.T.A. să pună în circu- 
Anul acesta s-au ținut și 43 de ex- ' lație un număr suficient de auto- 
puneri pe diferite probleme actua- buze sau I.G.O. Buhuși sa prelua
te ale producției. -______________gească liniile existente.

Vizionarea de filme, participarea. Un grup de muncitori

Vasiie DODU 
muncitor

tehnica

fă activitate didactică și nici cea 
științifică nu © neglijată. Jflembiii 
catedrelor colaborează la urcrările 
colective de mari proporții, inițiate 
de Academia R. P. Romîne sau de 
alte instituții, precum și la reviste
le de specialitate.

Educației științifice a studenților 
i s-a dat o atenție specială. Grupe
le de seminarii cuprind un număr mic 
de tineri, îndrumați de cadre didac
tice calificate, astfel încît încă de 
pe băncile facultății studentul se 
deprinde și cu cercetarea științifi
că. Astfel se explică cum, an de an, 
se ridică tineri bine pregătiți atît 
pentru cariera didactică, cît și pen
tru cea științifică. Fără îndoială că 
larga ospitalitate dată tineretului u- 
niversitar în căminele și la cantine
le studențești, marele număr de 
burse speciale și grija de fiecare 
zi a partidului și statului sînt la 
baza stării de lucruri din zilele 
noastre : un tineret entuziast, con
știent de menirea sa și dornic de a 
lucra pentru propășirea orînduirii 
socialiste. Niciodată, în trecut, nu 
am asistat la ridicarea din rîndul 
tineretului universitar a unui număr 
atît de mare de profesori și de cer-

täten ai talentului și aptitudinilor 
creatoare ale poporului nostru au 
durat o operă trainică, demnă de 
toată lauda și recunoștința noastră.

Universitatea — prin unii din cei 
mai marcanți membri ai corpului 
profesoral și prin cercurile înainta
te ale studențimii — a fost alături 
de lupta și aspirațiile maselor mun
citoare împotriva regimurilor din 
trecut. în Universitate s-a făcut sim
țită influența mișcării organizate a 
clasei muncitoare condusă de parti
dul comunist ; numeroase persona
lități progresiste ale culturii din a- 
cea vreme s-au ridicat cu hotărîre 
împotriva urgiei obscurantismului 
fascist, militînd cu convingere pen
tru apropierea științei, literaturii și 
artei de năzuințele poporului. La 
flacăra umanitaristă, generoasă, în
treținută în Universitate de intelec
tuali de vază, s-au format și educat 
multe generații de cărturari, mulți 
dintre fruntașii de azi ai vieții cul
turale și științifice romînești,

Climat cu adevărat propice i s-a 
creat Universității noastre după e- 
ljberare, în condițiile orînduirii de- 
moçrat-populare. Sub îndrumarea, cetători abilitați în materie. Numele 

' 1 noi întîlnite în revistele de speciali
tate, autori de articole sau de stu
dii mai vaste, aparțin promoțiilor 
de tineri savanți. Apariția lor con
stituie un titlu de firesc orgoliu pen
tru Universitatea din București. 
Laolaltă, generația tînără cu cea 
vîrștnică, se străduiesc să contri
buie la dezvoltarea științei și cultu
rii romînești, la prestigiul lor în lu
mea largă.

La Centenar, dorim iubitei noastre 
Alma mater să înflorească și mai 
mult, să lumineze alte și alte gene
rații de intelectuali, să patroneze 
noi și valoroase creații științifice și 
culturale.

gospodăriile colective în care s-au 
cultivat furaje verzi iarna a scăzut 
mortalitatea la pui și purcei, rezul
tă că eficiența economică a acestei 
metode este foarte mare.

Pentru producerea masei verzi se 
pot folosi boabe germinabile de orz, 
porumb, măzăriche, ovăz, mazăre 
etc. Bine sînt consumate îndeosebi 
amestecurile de orz sau ovăz cu 
măzăriche. La fiecare mp se folosesc 
în medie 4 kg de semințe. Avînd în 
vedere sporirea efectivelor de pă
sări matcă și necesitatea creșterii 
unui număr mai mare de pui în pri
mele luni ale anului, este necesar ca 
în cît mai multe gospodării colec
tive, cu mijloace locale, să se ame
najeze camere de vegetație.

Metodele scoase în evidență cu 
prilejul consfătuirii de la Giurgiu 
s-au dovedit utile pentru dezvolta
rea creșterii animalelor. De aceea, 
ele trebuie extinse cît mai mult.

tamine. Este vorba nu numaj de fo
losirea morcovilor, a făinei din fîn 
de lucernă și a altor furaje bogate 
în vitamine, ci și de o nouă sursă, 
necunoscută de ei în trecut. în ca
mera de vegetație se pot vedea ste- 
laje de lemn suprapuse, pe care 
sînt așezate tăvi de tablă. în aces
tea se produce pe timp de iarnă 
masă verde bogată în vitamine.

Una din condițiile de bază pentru 
cultivarea masei verzi este prepa
rarea soluțiilor nutritive. Printre 
primele gospodării colective din ța
ră care au cultivat furaje verzi iar
na se numără G.A.C. Denta, regi
unea Banat. Acolo s-au folosit so
luții nutritive pe bază de săruri mi
nerale și microelemente din care 
unele sînt mai greu de procurat. La 
G.A.C. Isvoru, ca și în alte gospo
dării colective din regiunea 
rești, la indicația consiliilor 
cole, se folosesc 
care nu costă nimic și se pot 
para în ca 
Specialiștii au constatat că în locul 
vechii rețete se poate utiliza cu re
zultate la fel de bune următorul a- 
mestec: 6 kg bălegar proaspăt de 
taurine, 1,8 kg bălegar de ovine și 
250 grame cenușă. Toate acestea se 
amestecă în 25 1 apă, se țin trei zile 
pentru macerare, iar apoi se dilu
ează în alți 100 1 apă. Cu soluția 
astfel preparată se udă plantele la 
rădăcini, de 2 ori pe zi. Hrănirea 
planteloi’ durează cîte o jumătate 
de oră, după care soluția se scurge 
prin 
Sînt 
tru 
mai 
este 
este 
care 
ion.
creștere a plantelor se folosește ilu
minatul suplimentar, cele mai bu
ne rezultate obținîndu-se cu ajuto
rul tuburilor de neon. Procedînd în 
acest fel, colectiviștii au obținut 
cîte 15—20 kg de masă verde la tnp, 
la fiecare 10—12 zile. Cu nutrețul 
verde strîns de pe 1 mp se asigură 
vitaminele necesare pentru 2 000 de 
pui pe o zi. Ținînd seama că în

Bucu- 
agri- 

soluții nutritive 
:ostă nimic și se pot pre- 
antități practic nelimitate.

partidului s-au pus bazele unui 
învățămînt adecvat 
societății moderne.
dactică șf de cercetare 
sificat și adîncit în sens consecvent 
științific, croînd posibilitatea specia
lizării înalte a studenților, la nivelul 
cerințelor contemporane. Programele 
de învățămînt au fost restructurate, 
punîndu-se la îndemîna studenților 
cursuri, tratate valoroase. Catedrele 
au fost reprofilate și lărgite, s-au 
înființat noi facultăți, secții și grupe 
de specializare, care formează vii
tori specialiști cu o înaltă califica
re pentru principalele domenii ale 
economiei și culturii socialiste. Ca
drele universitare dezvoltă o boga-

necesităților 
Activitatea di- 

s-a diver-

rentari (16; 18.15; 20,30), Pacea (15,45; 18; 
20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 10,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii : De 
vorbă cu un... clopoțel. — Emisiune de 
versuri de Ion Hobana și Mihnea Mol- 
sescu. 19,35 — Filmul „Vinzătorul" cu 
Abot și Costello. 20,00 — Săptămîna.
21,00 — Carnet plastic. 21,20 — Melodii de 
dragoste. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Colaboratorui Ceha : Capitol (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 21), înfrățirea Intre popoare 
(16; 18,15; 20.30), Modern (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Vînătoarea — cinemascop : Victo
ria (10; 12: 14; 16; 10,15; 20,30). Drama
ciocîrliei : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18.30; 20,45), Dacia (9,45; 12; 14,15; 16.30: 
18,45; 21), Miorița (10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) , Cosmos (10; 18,15; 20,30). Jocuri în
trerupte : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Dragoste neîmplinită : Union (16; 
18,15: 20,30). Program pentru copii : Doi
na (orele 10). Galapagos : Doina (11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30) Pagini de istorie - 
Roimnia, orizont ’64 : Giuleștl (9; 14;
18.30) . Vara în nordul sălbatic - Pionie- 
ria nr, 5/1964 : Timpuri Noi (10—2j în 
continuare). Doi colonei : Cultural (15: 
17; 19; 21). Cauze drepte — cinemascop • 
Buzesti (14,30; 17; 19,90). Singurătatea a- 
lergătorului de cursă lungă : Crîngași 
(16; 18,15: 20,30), Flacăra (15.30: 18; 20.30). 
Brațul nedrept al legii : Bucegi (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Popular (16; 18,15; 20,45). 
Sechestratul din Altona ; Unirea (16; 
18,15; 20,30). Dragoste la zero grade : To
mis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), Au
rora (10; 12; 14; 16,15; 10,30; 20,45). ' Aven
tura de la miezul nopții : Vitan (16; 18: 
20), Progresul (15,30; 18; 20,15). Falsifica
torul : Munca (16; 18,15; 20,30), Colentina 
(16; 18,15; 20.30). Moral ’63: Arta (14; 16.15; 
18,45; 21), Rahova (16; 18,15; 20.30). Floarea 
Manlo : Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Oco
lul pămîntului în 80 de zile — cinema
scop (ambele serii) : Viitorul (16; 19,30). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
Cloclara : Floreasca (16; 18,15; 20,30), Fe-

TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 
Sărutul Cianitei — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Eminescu — (orele 19,30), (sala Stu
dio): Moartea unui artist — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar 
și Cleopatra — (orele 19,30), (sala Studio
— str. Al. Sahia nr. 76 A) : Noaptea e un 
sfetnic bun — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie ; Rinocerii — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru): Hipnoza
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R—Giulești : Gaițele — (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Omul care a 
văzut moartea — (orele 
„Țăndărică“ : Cartea cu 
(spectacol pentru copil — 
materia moartă ; . 
adulți — orele 20,30). Teatrul satiric-mu- 
zical „C. Tănase" (sala „Savoy") : Carna
val Ia Tănase — (orele 30), (sala „Victo
ria“) : Și băieții și fetele — (orele 20), 
Circul de stat : Spectacol prezentat de 
ansamblul circului chinezesc — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Străinul — cine
mascop (ambele serii) : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30). Ghepardul — cinemascop (am
bele serii) : Luceafărul (10; 13,30; 17;
20,30), Excelsior (9,45; 13,15; 17; 20,39), Me
lodia (10; 13,30; 17,15; 20,45). Accattone :
Republica (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21,15). Viață particulară : Festival (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Hatari (ambele 
serii) : București (9,30; 13; 16,SO; 20), Fe
roviar (9,30; 13; 16,30; 20), Grivița (9,30; 
13; 16,30; 20), Stadionul ,,Dinamo“ (18,45). 
Nopțile Cablriel : Carpați (10; 12; 14; 16).

Cum e vremeaa.- 
De 
de 

par-

rapide și altele, 
filmele sînt 

cadrul 
propuneri de adap- 
metode și procedee 
lucru la condițiile 

Ca urmare a

urmate 
cărora

turtle de cărbune, 
vânzărilor 
obicei, 
discuții, in 
ticipanții fac 
tare a unor 
înaintate de
concrete ale minei, 
unor discuții de felul acesta, acum 
citva timp s-a introdus in proce
sul de producție o nouă mașină de 
încărcat, după ce ea a fost experi
mentată de brigada minerului Iu- 
liu Somogy și a dat rezultate bune.

jgheaburi, puțind fi refolosită. 
necesari 3—4 1 de soluție pen- 
1 mp de tavă. Temperatura cea 
potrivită a aerului din cameră 
de 20—24 grade. în acest scop 
eficientă folosirea puiernițelor 
sînt prevăzute cu sobe cu cot- 
Pentru mărirea intensității de

20). Teatru! 
Apolodor — 

orele 16), Eu și 
(spectacol pentru

Ieri în țară ; Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vintul a 
suflat moderat, cu intensificări locale 
pînă la tare din sectorul estic. Tempera
tura aerului Ia orele 14 era cuprinsă în
tre 22 grade la Chișinău Criș și 13 grade 
la Intorsura Buzăului. In București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul mal 
mult senin. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 
și 12 octombrie a. c. în țară : Vremea în 
general umedă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale în toate regiunile 
țării, mai frecvente la început. Vînt po- 
.trivit, cu intensificări din sectorul ves-. 
tic. Temperatura staționară la început 
apoi în scădere. Minimele vor fi cuprin
se între zero si 10 grade, local mai cobo- 
rîte, iar maximele între 8 și 18 grade. 
In București : Vreme în general umedă, 
cu cer temporar noros. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura în scădere.
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Vizitele delegației Camerei
Reprezentanților din Dieta japoneză
Primire la ministerul 
afacerilor externe

Ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a primit joi dimi
neața pe dl. Aiichiro Fujiyama, 
conducătorul delegației Camerei re
prezentanților din Dieta japoneză.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Japoniei la București.

,în cursul aceleiași zile, oaspeții 
âponezi, însoțiți de deputății A-

lexandru Boabă, adjunct al minis
trului industriei petrolului și chi
miei, și C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, precum și de membri ai amba
sadei Japoniei la București, au vi
zitat rafinăria Brazi.

în Capitală au fost vizitate Mu
zeul de artă al R. P. Romîne, sta
dionul „23 August“ și Circul de stat.

Seara, Comitetul de conducere al 
grupului romîn al Uniunii interpar
lamentare a oferit un dineu în cin
stea oaspeților, la Casa oamenilor 
de știință.

(Agerpres)

Lucrările Conferinței 
naționale de lingvistică

Joi, în cea de-a doua zi a lucrări
lor, Conferința națională de lingvis
tică romînească a dezbătut probleme 
privind Tratatul de istorie a limbii 
romîne. în cursul dimineții, în legă
tură cu referatul principal au pre
zentat comunicări lingviști romîni, 
precum și specialiști din R. P. Alba
nia, Belgia, R. P. Bulgaria și R. P. 
Ungară invitați la conferință. După- 
amiază au avut loc discuții pe aceas
tă temă.

Lucrările continuă. (Agerpres)

RĂSFOIND
CE SE PEÎ1ECE
H VIETNAMUL DE SUB

A

STRĂINĂ-

INFOR
DIRECTORUL GENERAL

AL AGENȚIEI INTERNATIONALE 
PENTRU ENERGIA ATOMICĂ 

A SOSIT ÎN CAPITALĂ

Directorul general al Agenției In
ternaționale pentru energia atomică, 
Sigvard Eklund, a sosit joi seara în 
Capitală. Pe aeroportul Băneașa oas
petele a fost întîmpinat de acad. 
Horia Hulubei, directorul Institutu
lui de fizică atomică al Academiei 
R. P. Romîne, de oameni de știință, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. în țara noastră, oas
petele va avea o serie de întrevederi 
cu cercetători de specialitate și va 
vizita diverse instituții de cercetare 
și aplicare a energiei nucleare.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A UNEI 
DELEGAȚII CULTURALE 

DIN R.P.D. COREEANĂ

Joi șeara a soșit în Capitală o de
legație culturală din R.P.D. Coreea
nă condusă de Kim Săn Ak, adjunct 
al, ministrului culturii. Cu același 
avion a sosit și ansamblul de cîntece 
și dansuri din Phenian care, sub 
conducerea artistului poporului Hă 
Ge Bok, va întreprinde un turneu 
în țara noastră. Pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
Ion Mora/u, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.Ș., reprezentanți ai M.A.E., 
artiști din ansamblul „Perinița“. Au 
fost prezenți Kim Fa Ge, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al ambasadei 
R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

Joi seara a sosit în Capitală prof. 
Jean Roche, rectorul Universității 
Sorbona din Paris, care ne va vizita 
țara și va participa la sărbătorirea 
centenarului Universității București.

MATII
>

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
francez a fost întîmpinat de Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, acad. Gh. Mihoc, rec
torul Universității București, și de 
alte cadre didactice din învățămîn- 
tul superior.

Joi, după-amiază, a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie, 
Dr. Channa Reddy, ministrul finan
țelor și industriei din statul Andhra 
Pradesh, India, care, la invitația mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, Gheorghe Rădoi, ne-a. vizitat 
țara. Pe aeroportul Băneasa oaspete
le a fost condus de Virgil Actarian, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, de reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Au fost de față K.R.F. Khil- 
nani. ambasadorul Indiei în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

ORCHESTRA SIMFONICĂ 
A RADIOTELEVIEIUNII 

ÎN TURNEU PESTE HOTARE

Aseară, orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii a plecat într-un tur
neu de 10 zile în R. P. Ungară. So
lii artei romînești vor susține con
certe în capitala R. P. Ungare, pre
cum și la Miskolc și Székesfehérvâr 
în cadrul manifestărilor prilejuite 
de organizarea „Săptămînii muzicii i 
budapestane“. Orchestra, dirijată de 
Iosif Conta și Emanoil Elenescu, a- 
vînd soliști pe Dan Iordăchescu și 
Vladimir Orlov va prezenta concer
te al căror program cuprinde „Vox 
Maris“ de Enescu, „Cîntecele unui 
drumeț“ de Mahler, „Sărbătoarea pri
măverii“ de Stravinski, „Dansuri din 
Galantha“ de Kodaly, „Concertul 
pentru violoncel și orchestră“ de 
Dvorak și suita de balet „întoarce
rea din adincuri" de M. Jora.

(Agerpres)

FILATELIȘTI PREMIAȚI
Ieri după-amiază, în București, la 

sediul Asociației filateliștildr din 
Republica Populară Romînă,„a avut 
loc festivitatea înmî nării premiilor 
atribuite filateliștilor romîni care au 
participat cu colecțiile lor la expozD. 
țiile „A XX-a aniversare a eliberării 
patriei“, ținută recent la București și 
,,Philatec-’64” — de la Paris., La ex
poziția „Philatec-’64”, filateliștildr 
romîni le-au fost acordate 41 de‘dis
tincții, iar la expoziția de la Bucu
rești 15 premii — trei ' participant! 
obținînd premiul I.

Examen de s+ai 
pentru vechi absolvenți 
ai institutelor de învățămînt 
superior

Potrivit unei recente hotărîri a 
Consiliului de Miniștri, absolvenții 
institutelor de învățămînt superior 
din seriile 1961—1962 și anterioare, 
care nu s-au prezentat la examenul 
de.stat sau care s-au prezentat o 
singură dată și nu l-au promovat, se 
pot prezenta pentru a susține acest 
examen, în mod excepțional, în- 
tr-una din sesiunile anilor 1935—1966.

(Agerpres)

în Editura politică a apărut ’...... .  y .........

culegerea de lecții

„In ajutorul celor care 
studiază Statutul P.M.K."

Volumul cuprinde lecțiile : Partir 
dul Muncitoresc Romîn — Conducă
torul poporului in opera de desăvîr- 
șire a construirii socialismului în , 
patria noastră; Statutul — lege.de 
bază a partidului ; Calitatea de 
membru de partid. Cum se face pri
mirea în partid ; Centralismul demo
cratic — principiul călăuzitor al 
structurii organizatorice a partidu
lui ; Organizația de bază — temelia 
partidului,, etc. ...

De la trimisul nostru la Tokio

Îb BjuBul slBflalBi olhnpic
După zilele în

sorite de la în
ceputul săptămînii, 
de care au profi
tat toți sportivii 
antrenîndu-se in
tens, joi, soarele 
n-a mai spus bună 
dimineața orașu
lui. Nori plumbu
rii acoperiseră 
cerul și în ciuda 
previziunilor me
teorologice care, 
în buletinul difu
zat la radio, pro

nosticau timp variabil spre frumos, a în
ceput să plouă torențial. Se pare însă 
că japonezii sînt obișnuiți cu aseme
nea capricii ale naturii, de vre
me ce au întîmpinat ploaia din ajunul 
deschiderii Jocurilor olimpice cu nelipsi
tul lor zîmbet, ceea ce vroia să însemne 
„fiți pe pace, vremea se va îndrepta to
tuși". Cu tot timpul nefavorabil, terenu
rile de antrenament au cunoscut aceeași 
vie animație, devenită acum atit de 
familiară.

La blocul 1.0 din satul olimpic, unde 
își are sediul delegația noastră, e un 
duJe-vino permanent, La intrare, pe un 
panou, este afișat programul de. antrena
ment al tuturor loturilor. Printre cei 
mai activi sînt fotbaliștii, pe care ploaia 
nu i-a speriat. îmbrăcați în-treninguri, ei 
s-au dus intr-o poiană din apropierea 
cantonamentului, executînd un program

de pregătire de aproape o oră. Cîțiva 
ziariști mexicani curioși au venit să-i 
vadă, la lucru. Adăpostiți sub umbrele 
japoneze viu colorate, primite în dar 
după intrarea în satul olimpic, îi urmă
resc cu mult interes pe fotbaliștii romîni ; 
fac fotografii. Echipa Mexicului este pri
mul nostru adversar în cadrul grupei din 
care facem parte, alături de R. D. Ger
mană și Iran. Meciul cu echipa Mexicului 
se anunță destul de dificil, deoarece 
mexicanii sînt buni tehnicieni. Cel puțin 
așa îi recomandă ziariștii din Mexic pre- 
zenți la J.O. In orice caz, pînă la ora 
actuală, nu se știe nimic despre jucătorii 
din Mexic.

După toate probabilitățile, forma
ția noastră va fi următoarea : Dat- 
cu, Greavu, Nunweiler, Dan Coe, 
Hălmăgeanu, Petru Emil, Kozka, Pîrcălab, 
Constantin, Ion lonescu, Crăiniceanu. 
Meciul va fi condus de arbitrul japonez 
Yakoyama.

Tot duminică susține primul joc și 
echipa noastră de polo, în bazinul Me
tropolitan, întîlnind, în cadrul prelimina
riilor, echipa Italiei. Trimisul special al 
ziarului „Gazetfa dello sport" ne spunea 
că nu va fi de loc ușor pentru campionii 
olimpici să se descurce în fața bătăioa
sei, dar, în același timp, tehnicei echipe 
romîne. Cert este că jucătorii noștri pri
vesc cu mult optimism, participarea lor 
la turneul de polo și sînt hotărîfi să lupte 
cu toate forțele pentru a avea o com
portare bună. Dintre meciurile formațiilor 
noastre, cea mai grea sarcină revine 
echipei feminine de volei care, datorită 
capriciilor sorților, joacă primul meci cu

echipa Uniunii Sovietice. După cele cî- 
teva întîlniri amicale susținute în compa
nia unor echipe studențești, jucătoarele 
noastre s-au rezumat să facă azi dimi
neață doar exerciții de educație fizică, 
după care au jucat un set. Meciul 
de duminică dimineața are loc în 
sala parcului sportiv Komazawâ, o 
construcție cu o linie arhitectonică mo
dernă, ba chiar spectaculoasă, o.ppra. 
binecunoscutului arhitect Masachita Mu
rata.

Dar să revenim la satul olimpic ; o‘ 
mare afluență este în sala specială rezer
vată interviurilor, unde de dimineața 
pînă seara scapără „fleșurile" aparatelor. 
Pe aici a trecut de mai bine de 10 ori 
și lolanda Balaș, despre care trimisul 
radiodifuziunii daneze spunea că esté 
„atleta cea mai solicitată de .către 
ziariști". La sediul delegației noastre a 
sosit o scrisoare semnată de o familie 
japoneză din Saitana ken. Tatăl, patronul 
unui restaurant specific japonez Unde se 
vinde „susya", adică orez preparat după- 
toate regulile arfei, invită • pe sportivii 
romîni să-i facă o vizită, drept .mulțumire 
că au acceptat să se fotografieze îm
preună cu familia sa. Osaku Yunke scrie 
că va păstra fotografia ca o amintire 
dragă.

Ieri la amiază au sosit la Tokio, purta
te de sportivi japonezi pe itinerare 
diferite, ultimele două ștafete ale flăcării 
olimpice. Evenimentul a fost urmărit de 
peste un milion de spectatori, înșirați 
de-a lungul străzilor.

Ion MĂRGINEANU

Vedere din Tokio. In centru : „Nippon Budokan", noua construcție olim
pică, de formă oclogonală, rezervată întrecerilor de judo

ADRESA OLIMPICILOR 
NOȘTRI

Direcția generală a Poștelor și 
Telecomunicațiilor informează că 
adresa oricărei corespondențe 
(scrisori, cărți poștale ilustrate 
etc) expediate membrilor delega
ției olimpice romîne de la Tokio 
trebuie să cuprindă, pe lîngă nu
mele și prenumele destinatarului/ 
următoarele mențiuni :

R.P.R.—90
Tokio Olympic Village
YOYOGI—TOKIO (Japan).
Taxele de expediere cu avionul 

sînt : lei 7,45 pentru scrisorile 
simple ; lei 9,05 pentru scrisorile 
recomandate. Dacă greutatea pli
cului depășește 20 de grame, 
se percep taxe suplimentare. 
Corespondența simplă pentru 
Tokio poate fi depusă la oti
ce cutie poștală, iar recomanda
tele vor fi predate la ghișeele 
P T T R.

'la capul Saint-Jacques, sub protecția 
trupelor credincioase.

Capul dedi este paralizat, iar răul a 
ajuns la eșaloanele execuiive. De zece 
luni asistăm la un vals continuu al oa
menilor în diferite funcții : miniștri, 
înalți funcționari, generali, colonei și 
șeii de provincie. Intr-un sector-cheie, 
cum este provincia Cantho din deltă, 
comandantul militar a fost schimbat de 
patru ori intr-o lună. De cele mai muite 
ori nu există' nici un fel de ordine. Chiar 
atunci cînd sosesc, subordonații însărci
nați cu executarea lor le aplică cu o 
înțeleaptă precauție. Este foarte pe
riculos. .- !..

lntrucît fiecare nouă echipă care vine 
furi de stat. Oricum, generalii se- gîndesc, |a putere o învinuiește pe precedenta de 
că atunci cînd vor trebui să negocieze cu „trădate",^, 
Vietcongul — și toți știu că se va ajun
ge la aceasta, într-o zi sau alta —- 3___
mata se va afla la masa verde a confe- crime.
rinței și ea este o carte de joc infinit mai 
prețioasă decît noroiul orezăriilor.

In luna iulie, armata națională a avut 
pierderi de 900 de morți și 500 de dis
păruți (practic 500 de dezertori). Din ia
nuarie și pînă în august anul acesta, ar
mata a lăsat în mîinile Vietcongului 7800 
de arme, suficiente pentru înzestrarea a 
8 batalioane complete. Recrutarea a 
50 000 de soldați noi, hotărîtă de guver
nul de la Saigon, nü a putut-fi realizată. 
Abia o zecime din cei chemați s-au pre
zentat în cazărmi.

In cercurile americane se spune : ce 
diferență-este între un optimist și un pe
simist ? Răspuns : Pesimistul găsește că 
situația se degradează foarte, repede și; 
foarte grav. Optimistul apreciază că se

mata s-a plictisit de războiul acesta fără 
sfîrșit.

Soldații nu văd de ce s-ar duce să fie 
uciși pentru o-cauză pierdută și care nu 
este a lor. Atunci cînd nu pot scăpa de 
recrutare, preocuparea lor esențială este 
de a-și salva pielea. Generalii au o preo
cupare majoră : să salveze ce a mai ră
mas din trupele lor. O divizie; poate servi 
la multe alte lucruri decît să lupte con
tra comuniștilor : de exemplu să dea lovi-.

SPRE ALEGERI 
PREZIDENȚIALE 
IN ITALIA?

Ziarul francez „LE FIGARO" publică în 
numerele din 1 și 2 octombrie un 
amplu reportaj din Vietnamul de sud al 
trimisului său Max Clos. Publicăm mai ■ 
jos extrase din acest articol :

„...Saigon... septembrie. Cum să dăm 
o imagine coerentă a vîrtejului vietna
mez? Faptele, opiniile se amestecă și se 
contrazic într-un haos de nedescris. To
tuși, în spatele confuziei aparente, pot 
fi distinse o serie de tendințe esențiale. 
Portretul va fi lipsit de nuanțe, dar une
ori caricatura este cel mai bun mijloc 
de a scoate în evidență esențialul.

Nimeni .nu va ti surprins dacă afirmăm 
că situația militară este catastrofală. Sur
prinderea nu poate fi determinată de
cît de întinderea catastrofei. Nu este su
ficient să spunem că Vietcongul (forțele 
patriotice — n.r.) deține, în mod efec
tiv, trei sferturi din țară, Trebuie să a- 
dăugăm că, in întregul Vietnam, Frontul 
Național de Eliberare (F.L.N.) a instituit 
deja o administrație paralelă care se 
suprapune administrației oficiale și ’ co
laborează adeseori cu ea. Unii consi
lieri americani, la drept vorbind nume
roși, mai au încă naivitatea de a vorbi 
de „zone pacificate". Ei arată că în cu- degradează mai puțin repede și-mai p.u-
tare sau în cutare sector nu mai există țin grav decît în luna precedentă,
operații militare. Fărâmițarea armatei nu este decît o

Faptul este exact, dar pnofivul nu este consecință a prăbușirii totale a puterii
că Vietcongul a fost alungat. Dimpotri- centrale. Nu mai există un guvern la
vă, este atit de puternic stabilit îneît Saigon. Generalul Khanh este președin-
armata și administrația, accepfînd acest tele Consiliului, ministrul apărării națio-
lucru, nici nu încearcă să mai intervină, nale și comandantul șef al armatei. Dar

Toți consilierii americani spun:. „E te- înainte de a da un ordin el trebuie să
ribii. Armata vietnameză nu vrea să . se se gîndească să-și salveze fotoliul. Unul
bată.. In afară de cîteva unități din for- dintre colaboratorii săi mi-a spus: 
fele speciale,‘parașutiști, pe ceilalți este- Khanh nu știe niciodată dacă nu. va fi, 
imposibil să-i scoatem din’tant.onamen-: arestat în următorul sfert de oră. Gene- 
tele lor. Este un lucru de neînțeles...". ralul nu se culcă niciodată în același loc.

Dimpotrivă. Este foarte de înțeles. Ar- și-și petrece o bună parte din timpul său

„.irauare ,„,..;,,frjpț.urișm" ’ și „neutralism", 
executanțiî’ L care aii Urmat instrucțiunile 

ar- guvernului’ stnt’și ’ei acuzați de aceleași- 
_.____ Unde se ajunge atunci cînd un
ofițer nu se mai. poate ascunde sub 
pretextul ' supunerii față de ordine? 
Răspunsul este simplu : el nu face nimic.

De un an americanii căutau pe „omul 
forte” care să cîșiige războiul. Ei l-au 
ales pe Khanh și îl mențin, fără prea 
mari iluzii, în pofida celor întîmplate. 
Este prea tîrziu pentru a schimba calul. 
El va trebiii să reziste cel puțin pînă la 
alegeri.

„Dramele provocate de război — 
continuă autorul — sînt cotidiene, ime
diate și îngrozitor de palpabile. Cum să-i 
acuzăm pe sud-vietnamezi că se pronun
ță împotriva războiului ? Acesta este un 
fenomen care-i umple de stupoare pe 
americani". După cum se arată în conti
nuare, gogorițele propagandei anti
comuniste nu au efectul scontat, „de
oarece fiecare familie’ are unul sau mai 
mulfi fii în Vietcong, deoarece victoriile 
Vietminh (Armata de Eliberare din Viet
namul de Nord n.r.), inclusiv cea de la 
Dien-Bien-Phu, sînt resimțite de aseme
nea ca niște triumfuri ale întregului 
popor vietnamez, deoarece țăranul din 
sud nu înțelege prea bine de ce soarta 
sa ar trebui neapărat să fie mai rea 
mîine sub un regim Vietcong decît astăzi 
sub arbitrarul sergenților din armata 
națională. Masele cunosc, personal cadre 
din nord. Și ele le consideră în general 
mai competente. , și mai ales mai cinstite 
decît reprezentanții locali ai guvernului 
de lâ Saigon". . ■ Ÿ

Scena politică italiană — relatează co
respondentul din Roma- al ziarului ,,LE 
MONDE" — e dominată de problema 
succesiunii lui Segni, președintele repu- 

; blicit, împiedicat de boală să-și exercite 
lunc|ijle. In - corespondență se arată;

Pînă acum personalitățile oficiale nu 
s-au pronunțat în mod public pe aceas
tă temă, ziarele s-au eschivat s-o abor
deze altfel decît prin aluzii, dar opinia 
publică este totuși alarmată.

Se știe că președintele Republicii Ita
lia a suferit, la începutul lunii august, o 
hemoragie cerebrală. După o lungă tă
cere asupra stării reale a lui Segni, pro
fesorii care îl îngrijesc au dat recent un 
comunicat, anunțînd o ameliorare a să
nătății președintelui. Dar, în cazul cel 
mai bun, vor trece multe luni pînă să-și 
recapete posibilitatea de mișcare.

Constituția italiană prevede, pentru ca
zurile cînd șeful stalului s-ar găsi din- 
tr-un motiv sau altul în imposibilitatea 
de a-și exercita responsabilitățile, ca .Se
natul să se substituie automat ca un „su
pleant provizoriu". Pe baza acestei clau
ze. Merzagora exercită de două luni 
puterea judecătorească supremă. Con
stituția nu precizează însă care autori
tate poate să declare vacant postul de 
la Quirinal (palatul prezidențial). Curtea 
constituțională, între ale cărei 
intră și 
flictele 
nul în 
Corpul

Fără 
inedită, 
troverse, două partide din coaliția de 
centru stingă — partidul socialist și 
partidul republican, cu aprobarea tacită 
a s'aragatiștilor (social-democrații) —. au 
luat poziție în legătură cu fondul pro
blemei. Ținînd seama de menajamentele 
ce se impun atîf pe plan uman cît și 
politic,. Nenni și. Reale, amîndoi miniștri, 
consideră că situația nu se poale pre
lungi fără ă'pune instituțiile în pericol 
și, de' aceea, ei propun să șe desemneze 
fără a se mai aștepta,, un succesor al 
lui Segni.

Numeroase argumenté smt în favoa
rea, tezei, lor: 1.) Merzagora n-are drep
tul să dizolve parlamentul, ceea ce con
stituie cea mai importantă prerogativă a 
șefului stalului; 2) Dacă ar interveni o 
criză ministerială, el n-ar putea deține 
rolul legitim de arbitru între partide și 
s-ar găsi în’ imposibilitatea de a numi 
un președinte. de consiliu; 3) Dacă si
tuația se prelungește mult, nu se reduc 
pare funcțiile președintelui doar la obli
gații protocolare?.

Nenni este acuzat că se dedă la 
simple manevre politice. In cazul, cînd, 
cu titlu excepțional, s-ar hotărî alegeri 
prezidențiale, ele n-ar putea să aibă loc 
mai devreme de sfîrșltul lui octombrie, 
Evenimentul ar antrena în mod fitesc 
amînarea pentru anul viitor a alegeri
lor administrative prevăzute pentru 22 
noiembrie. Or, opoziția de dreapta, ca 
și cea de extremă .stîngă, afirmă sus și 
tare că majoritatea care-l susține pe 
Moro se teme de o asemenea încer
care *),

Discuțiile la. Roma sînt aprinse și da
torită unui scrutin ostil al senatului față 
de o lege prezentată recent de guver
nul Moro.

atribuții 
aceea de a se pronunța în „con- 
privind puterea de stat? Guver- 
funcție? Șeful de sfat interimar? 
legislativ?
să abordeze această problemă 
care ar ridica totuși adinei con

ca în închisoare pe* fofi. cei considerațiB® Ă IRs ă TPB^lO @ ca 'n închisoare pe-toți. cei considerați
B I WO JIK. că ’^nt -Siropatizanți ai: Cubei, revoluțio-

’ ■ ............ .. > nare. ............ .
— un capital autorizat de 500 000 dolari și Corupția s-a răspîndit și'' în serviciile

esle înregistrată ca atare. Șeful guvernu- CIVL,e- Mituirea oficialităților administra-, 
lui provizoriu,’ Donald Reid Cabrai, de-, llVG- se. produce acum pe o scară a-
clară; că noua companie „nu este nimic proape echivalen ă cu aceea dm timpul
altceva decît-o cooperativă ca toate ce- Trujillo. Rudele și prieteni, unui di- 
lelalte existente în țară" și că ideea este recror. admims rativ dețin aproape un

. „ca toți membrii poliției să fie copro- monopol al slujbelor m departamentul
priefari" respectiv. Mulți primesc salariu tăra sa

Sub titlul de mai sus, săptămînalul a- v i i r •» îndeplinească nici o funcție; birourile
mêrican -„NEW. REPUBLIC".■ inserează o. , Dar caracterul real al. „cooperativei , sțnt;suprațnc|rcfljș.jg personal, astfel în- 
relatàrè a corespondentului său din San- °QVI.n®... .impec’e a)unci cmd sînt : exami- cțj \5a|3rjatii ■ guvernamentali duc lipsă

naté- -registrele sale. Președintele corn-, ,.ș. de .;hțr{ie: do ,scHs ^ destituirile 
: .Șk/nu.țniiȚI-e' diri-jnipțive sfr-ief-' politice se 
practică/pe ’ scară .largă. ' ■ ■■■■■, ■

Cel mai 'impoHaht'Țdi’nlwȚ"S.partidele' 
. de opoziție este '.part.idül.i. ' r.bVöäuJiönar 
dominican ai fui: .Bç>sqh. Acest partid, 
obținînd aproape 60 ia sută din voturi,

BOT!

to Domingo în care se spune :
Politica și guvernul Republicii Domi-. 

nicane degenerează astăzi in același stil 
corupt și fraudulos care a caracterizat 
dictatura generalisimului asasinat, (este 
vorba de Trujillo — n.r.). In ultimul , an 
forțele armate au importat alimente, 
băuturi’ alcoolice și tot felul de mărfuri- 
casnice fără vamă și au, pătruns chiar în 
comerțul de gros. Țigările din S.U.A., de 
pildă, care se vînd cu 80 de cenți pa- 
cheful îrr magazinele de la orașe, sînt 
achiziționate de militari la prețul redus, 
de 20 de cenți și revîndute cu -amănuntul, 
obținîndu-se profituri uriașe. Specula de 
acest fel a militarilor este atîf de. larg 
răspîndită, îneît oamenii de afaceri care 
trebuie să plătească impozite ridicate au 
amenințat să facă grevă. In primele luni 
ale operațiunilor, aceste practici au fost 
ținute relativ ascunse, dar . acum mili
tarii au trecut la o acțiune și mai în
drăzneață. Guvernul a anunțat că. a per
mis poljției naționale să administreze po
potele militare’ întocmai ca orice com
panie comercială. Această companie are

; pârtiei esté atotputernicul șef al: poliției/;/; 
generalul de brigadă Belisario Peguerp,1. •; 
Ofițerii săi sînt colonei care’serVesc în 
subordine. Membrii cu grade Țfifedoăre 
ai poliției pot deveni „coproprietari" 
numai cumpărînd acțiuni la prețuri mer- 
gînd de la 5: pînă la 100 de .dolari. .Este. 
neîndoielnic că „se va sugera energic" 
oamenilor înrolați să cumpere acțiuni, 
iar profiturile vor reveni ofițerilor com
paniei. . Rezultatul este că a . fi ofițer în 
forțele armate a devenit de mult una 
din profesiunile cele mai bănoase din 
iară’ . din partidul său au fost închiși, iar el și

Explozia cu consecințe tragice a uneî ceilalți conducători ai partidului au’ fos'
fortărețe care • conținea muniții militare, si.liți ..să : plece. . în .exil. Bosch 
și care s-a -soldat cu un număr, pecu-, tinuă. șa, fie .conducătorul cel 
noscuț de morți și răniți și. cu pagube, .popular din’ ... țara. - Partidul său 

autorizat să funcționeze din nou și con
tinuă să - fie partidul politic dominant. 
Guvernul însă a declarat recent că nu a 
hotărît încă dacă Bosch și conducătorii 
partiduhz revoluționar vor fi autorizați 
să se înapoieze pentru proiectatele ale
geri din 1965 ; iar. partidul nu. are nici 
un vot în afacerile' naționale.

materiale de milioane constituie un alt 
exemplu al tranzacțiilor dubioase de 
care este impregnată politica dominica
nă. Cauza acestei gigantice explozii este 
încă necunoscută. Martorii afirmă că au 
văzut soldați fugind de la locul, explo
ziei. După cum era de așteptat, poliția 
a folosit acest eveniment pentru a arun-

a ajuns la o diferență de 2 la 1 față 
de concurentul sări cel mai apropiat la 
alegerile prezidențiale din 1962 și a 
avut majorități corespunzătoare cu a- 
ceasta în ambele camere . ale Congre
sului dominican. Dar Bosch a fost răs
turnat la 25 septembrie 1963, ofițerii

*) în ședința de marți a Camerei de- 
putaților, președintele grupului comu
nist din Cameră, Pietro Ingrao, a de
pus o interpelare adresată președinte
lui Consiliului de miniștri, în care se . 
exprimă dorința de a se afla poziția 
guvernului în legătură cu soluționarea 
problemelor puse de criza prelungită a 
președinției republicii.

Căi noi spre „Marea Suduloi^î
® CanaluS Panama — insuficient pentru cerințele 
actuale ® Proiecte americane de străpungere 
a istmului • Contra-proiect francez?

După cum anunță presa america
nă, Congresului S.U.A. i s-a cerut să 
voteze de urgență un credit supli
mentar de 5 milioane de dolari în ca
drul bugetului din acest an, sumă 
destinată începerii studiilor prelimi
nare pentru construirea unui canal 
între Oceanul Atlantic și Oceanul 
Pacific.

★
Este știut că, la începutul anului, în 

zona Canalului Panama au avut loc 
grave tulburări. Mase largi ale po
porului panamez au cerut revizui
rea tratatului din 1903, care știrbește 
suveranitatea națională a Republicii 
Panama, precum și o repartizare 
echitabilă a veniturilor realizate din 
exploatarea canalului. Au avut loc 
incidente sîngeroase, care s-au sol
dat cu morți și răniți. Cu acest pri
lej, s-a pus în discuție întreaga pro
blemă a Canalului Panama și s-a 
conturat ideea construirii unui al 
doilea canal care să lege cele două 
oceane — Atlantic și Pacific. în le
gătură cu aceasta se amintește că 
actualul Canal Panama, o construc
ție la timpul său impresionantă, rea
lizată prin învingerea unor greutăți 
enorme în timp de peste 10 ani, cu 
sacrificiile a mii și mii de oameni, 
se dovedește, după 50 de ani, nesa
tisfăcătoare pentru necesitățile trafi
cului maritim de astăzi. In prezent, 
ecluzele din Panama sînt prea în
guste pentru a permite trecerea ma
rilor trasatlantice.

Pentru remedierea acestei situații, 
se consideră necesară construirea a 
încă unui canal, care să-l dubleze 
pe cel actual și care să fie fără e- 
cluze,. la nivelul mării. Acest al doi
lea canal ar permite o traversare mai 
rapidă, micșorarea taxelor percepute 
ca și sporirea plafonului zilnic.

Care să fie traseul noului canal ? 
în martie, senatul S.U.A. a și vo
tat o lege care autoriză în-

de 15 000 de tehnicieni care lucrea
ză în prezent pe Canalul Panama), 
dezvoltarea regiunii respective, în 
prezent o junglă nelocuită, etc. So
cietățile de construcție americane 
preconizează ga la construirea nou
lui canal să .se folosească, energia Franța/

tocmirea studiilor necesare. Există 
un număr de variante. Una din 
ele proiectează ca el să străbată 
teritoriul statului Nicaragua. Intre 
Nicaragua și Statele Unite exis
ta un tratat datînd din 1914, cu
noscut sub denumirea de Tratatul 
Bryan — Chamorro, care permitea 
S.U.A. să construiască un canal in- 
teroceanic prin Nicaragua. Dar, după 
cum anunță agenția U.P.I., Congresul 
nicaraguayan a hotărît marți anula
rea tratatului din 1914, arătînd că 
„tratatul violează constituția nicara- 
guayană". „Dacă este necesară con
struirea unui canal interoceanic pe 
teritoriul nicaraguayan — se subli
niază în moțiunea adoptată de Con
gres — acesta trebuie construit în 
baza unui tratat care să nu lezeze 
suveranitatea statului Nicaragua și 
să garanteze țării o participare di
rectă la administrarea sa și la bene
ficiile realizate“. De asemenea, Me
xicul a anunțat că nu este interesat 
într-un proiect de construire a unui 
canal prin istmul Tehuantepec.

încă în aprilie o comisie mixtă a- 
mericano-columbiană a început stu
dierea unui proiect în nordlvestul
Columbiei, de-a lungul rîùlüi A- 2 286 9QQ 000 de dolari, prin folosirea 
trato. La criticile energice ale Re- tehnicii nucleare, costul lucrărilor 
. ........ ~ ---- se teme că nu va. depăși 600 000 de dolari. Dar

atomică. Din calculele făcute se a- 
preciază că, dacă cu mijloace con
venționale noul canal ar costa

suveranitatea asupra viitoarei zone 
a canalului, așa cum a făcut în 1903 
statul Panama". In legătură cu acea
sta, se preconizează de asemenea 
ideea unui control internațional sub 
egida O.N.U. asupra viitorului canal 
sau sub egida O.S.A., S.U.A. dorind 
să-și asigure totuși un rol preponde
rent în exploatarea noii construcții..

în realizarea unui nou canal pe 
teritoriul Americii Latine par inte
resate ,și alte țări,, printre care și 

Intr-un comentariu asupra 
vizitei, pe care, o întreprinde in pre
zent președintele de Gaulle în Ame
rica Latină, agenția France Presse

Fotografia, reprodusă după revista „New York Times Maqazine"
monstrează că vasele moderne trec cu multă 

Panama

publicii Panama, care . . ,r l„. ... ___ __
ar putea pierde și veniturile actuale tot acești ex-perți pretind, pe de altă 
ce îi revin de pe urma canalului parte,, că utilizarea explozivilor ato- 
existent, Columbia a răspuns că dis’-’, mici; ar prezenta riscuri pentru con- 

strucjqjjj șajjțigjjjkjj..
In ceea ce privește alegerea tra

seului viitorului canal, rațiunile po
litice joacă un rol poate mai im
portant decît considerentele econo
mice. Revista „New York Times Ma
gazine" scrie că negocierile în a-

cuțiile dintre Washington și Bogota 
datează de peste doi ani. Noul 
traseu ar fi cu jumătate mai 
scurt decît eventualul canal colum
bian (70 km față de 164 km). Această 
variantă a noii construcții tot pe te
ritoriul panamez ar prezenta, după
parerea specialiștilor, și alte avantaj ceastă. problemă prezintă dificultăți 
je : o capacitate nelimitată de trafic, oricare ar fi țara prin care ar trece 
deoarece ar elimina ecluzele, fiind', viitorul canal. „în zilele noastre nu 
realizat la nivelul mării, un număr este probabil — scrie revista — ca 
foarte redus de tehnicieni angajați vreo țară latino-americană să dea 
la lucrările de întreținere (1 000 față Statelor Unite controlul exclusiv și

de- 
greutate prin Canalul

relata că în discuțiile aviite cu con
ducătorii Columbiei, dé Gaulle s-a 
referit la „un proiect pentru construi
rea unui nou canal interoceanic cu 
participarea Franței, pe teritoriul co
lumbian, în timp . ce președintele 
Johnson vorbea despre un alt pro
iect care să rămînă sub controlul 
american".

Actualul drum către „Marea Su
dului — cum a denumit Ocea
nul Pacific descoperitorul istmu
lui panamez, spaniolul Vasco Nunez 
de Balbqo — va avea, se pare, 
într-un viitor relativ apropiat un fra
te geamăn dar, în ce privește națio
nalitatea, se vor mai duce, probabil, 
încă discuții.

f. ÀLEXANDRESCÜ

discuțiile avute cu con-

lege.de
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Intîlnîre mire

și delegația

PEKIN 8. Corespondentul Ager- 
pres, E. Soran, transmite : Pre
ședintele Comitetului Central al 
P.C. Chinez, Mao Țze-dun, și alți 
conducători de partid și de stat — 
Liu Șao-ți, Dun Bi-u, Ciu De, Ciu 
En-lai, Den Siao-pin, Pin Cijen și 
Li Sien-nien — au avut în după- 
amiaza zilei de 8 octombrie o în- 
tîlnire prietenească, cordială, cu de
legația de partid și de stat a R. P. 
Romine : Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C.

al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., conducătorul 
delegației, Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al C.C. al P.M.R., și Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Pekin. La întâlnire au mai 
participat U Siu-țiuan, membru al 
C.C. al P-C. Chinez, și Van Bin-nan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Prinzul oferit de tovarășul

PEKIN 8 — Corespondentul Ager
pres, E. Soran, transmite : Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, a ofe
rit joi un prînz de rămas bun în sa
loanele Ambasadei romîne din Pe
kin.

Au participat Ciu En-lai, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P- 
Chineze, Pîn Cijen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepreședinte al Comitetului 
permanent al Adunării reprezen

tanților populari din întreaga Chi
nă, He Lun și Li Sien-nien, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremieri ai Consiliului 
de Stat și alți conducători de partid 
și de stat chinezi.

Din partea romînă au luat parte 
Emil Bodnăraș, Paul Niculescu-Mi
zil, Dumitru Gheorghiu, ambasado
rul R. P. Romîne în R. P. Chineză, 
și alte persoane oficiale.

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Ciu En-lai au rostit toasturi.

Prînzul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

VIZITA LA DRESDA A DELEGAȚIEI
Șl DE STAT
ROMÎHE

IA CONFERINȚA ȚÂRILOR NEANGAJATE

DRESDA 8 (Agerpres). — Delega
ția de partid și de stat a R. P. Ro- 
mîne condusă de Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.M.R., care se află în 
R.D.G., a făcut joi o vizită la Dres- 
da. Oaspeții au fost salutați de re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Delegația a vizitat Galeria de stat 
pentru pictură și obiecte de artă, 
primind explicații din partea direc
torului general al Galeriei, prof. Max 
Seydewitz. în cursul după-amiezii 
delegația a vizitat întreprinderea 
„Rafena“, din Radeberg, producătoa
re de televizoare și aparate de te
lecomunicații, unde a avut loc un 
miting. Oaspeții au fost salutați de 
Hans Hübner, secretar al Comite
tului regional al P.S.U.G. și de alți 
vorbitori.

Luînd cuvîntul, Nicolae Ceau
șescu a subliniat însemnătatea is
torică a întemeierii primului stat al 
muncitorilor și țăranilor germani, a- 
rătînd că aceasta a îngăduit poporu
lui din R. D. Germană să înfăptu
iască adînci prefaceri în viața eco
nomică, socială și culturală a țării. 
El a urat oamenilor muncii din R. D. 
Germană noi cuceriri în lupta pen
tru desăvîrșirea construcției socia
liste și soluționarea pe cale pașnică 
a problemei germane.

Au fost vizitate apoi diferite sec
ții ale uzinei.

Continuîndu-și călătoria în regiu
nea Dresda, delegația a vizitat sta
țiunea climaterică și turistică Bas
tei.

Seara, în saloanele hotelului „As
toria“, a avut loc o recepție în cin
stea oaspeților romîni.

France Presse despre .

COLABORAREA SOVIETO AMERICANA 
ÎN DOMENIUL MEDICINII SPATIALE

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția France 
Presse, surse oficiale de la Washing
ton au comunicat că dr. Hugh Dry
den, director general adjunct al 
N.A.S.A. (Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic) și aca
demicianul sovietic Anatoli Blagon
ravov intenționează să se întîlnească 
la sfîrșitul lunii curente la New York 
pentru a discuta aspecte ale colabo
rării dintre S.U.A. și U.R.S.S. în do
meniul biologiei și medicinii spația
le. Cele două personalități au înche

iat, în luna iunie a acestui an, un 
acord de principiu asupra publică
rii unei lucrări în care specialiștii 
celor două țări să expună rezulta
tele studiilor lor în domeniul medi
cinii spațiale. In cercurile america
ne, spune agenția France Presse, se 
subliniază că această chestiune face 
parte dintr-un vast plan de ansam
blu al colaborării americano-sovieti- 
ce în domeniul spațiului cosmic, a- 
supra căruia s-a căzut de acord în 
urmă cu cîțiva ani și care continuă 
în diferite domenii.

PARIS 

întrevederi privind 
schimbmle economice 
între R. P. Romînă 
și Franța

PARIS 8. — Corespondentul Ager
pres, transmite : Joi dimineața, 
ing. MIhail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimiei, 
însoțit de Vașile Răuță, secretar ge
neral în Ministerul Comerțului Ex
terior, și de ambasadorul R. P. Ro
mîne la Paris, dr. Victor Dimitriu, 
au avut întrevederi cu dl. Maurice 
Bokanowski, ministrul francez al in
dustriei. Cu această ocazie, s-au dis
cutat probleme privind schimburile 
economice între cele două țări și în
deosebi cele cu privire la instalațiile 
și produsele chimice.

Membri ai Organizației norvegiene de luptă împotriva apartheidului au 
demonstrat recent pe străzile orașului Oslo, cerînd locuitorilor să nu 

cumpere mărfuri provenite din Africa de Sud

în urma grevei docherilor

în cîteva porturi 
britanice

Radiograma din Rio da Janeiro 500 000 de greviști

LONDRA (prin telefon). — Dispu
ta dintre docheri și patroni, în
cepută mai de mult și încă nesolu- 
ționată, a intrat într-o nouă .faza. 
Presa londoneză de joi comentează 
faptul că refuzul delegaților doche
rilor de a accepta oferta patronilor 
a creat o situație dificilă în cîteva 
mari porturi britanice. Ziarele arată 
că la Liverpool și Birkenhead sînt 
afectate de grevă peste 80 nave, iar 
în portul Londrei peste 150. „Serio
zitatea situației — scrie ziarul „Fi
nancial Times“ — este arătată de 
greva de o zi declarată de peste 
20 000 de docheri la Londra, Li
verpool, Birkenhead și Hull, în semn 
de protest față de refuzul patronilor 
de a li se acorda o majorare de 25 
șilingi pe săptămînă“.

Călătoria președintelui de Gaulle 
în America Latină

i ncîdentele
Cordoba

Vizita președintelui Franței, de 
Gaulle, în țările Americii Latine con
tinuă să rețină atenția observatori
lor politici.

Nu puține comentarii se referă la 
recentele incidente care au avut loc 
la Cordoba și care au coincis cu vi
zita oaspetelui francez. In legătură 
cu aceasta se menționează că sursa 
acestor incidente rezidă în însăși 
situația internă, unde ultimele 
săptămîni au marcat o tendință de 
reîntoarcere în Argentina a climatu
lui de tensiune. Poziția autorităților 
față de acțiunile revendicative ale 
maselor a stimulat într-o oarecare 
măsură intensificarea acestora. In 
acest cadru s-a înregistrat și o spo
rire a agitațiilor din sînul mișcării 
peroniste. încă înainte de sosirea 
oaspetelui francez se cunoștea in
tenția peroniștilor de a căuta un pri
lej pentru a-și reafirma revendică
rile, între care cererea de întoarcere 
în Argentina a fostului președinte 
Jüan Peron, în prezent exilat la Ma
drid.

Sub lozinci ostile guvernului ar-, 
gentinean, acțiunile acestora au cul
minat în ultima zi a vizitei, în orașul 
Cordoba, cînd, în fața palatului de 
justiție, automobilul în care se aflau 
de Gaulle și președintele Argenti
nei, Illia, a fost în cîteva rînduri în
cercuit de demonstranți. Poliția blo
case sediul sindical, dar peroniștii 
au rupt barierele pentru a se putea 
apropia de automobilul prezidențial. 
In învălmășeală, președintele Illia 
s-a rănit ușor la o mînă, de par
brizul mașinii care înainta la pas. 
îndată după ce cortegiul oficial a 
intrat în curtea palatului de justiție, 
în stradă au răsunat primele focuri 
de armă. Nu so șîio încă cine a tras 
prima dată, dar ziarele scriu că po

liția a deschis focul, la început tră- 
gînd în aer, iar apoi asupra mulți
mii, rănind 26 de persoane. De ase
menea, 30 de persoane au fost ares
tate.

Cu privire la coincidența între in
cidentele amintite și vizita președin
telui de Gaulle în Argentina, minis
trul de externe al Franței, Couve de 
Murville, într-un interviu acordat la 
Cordoba televiziunii franceze a de
clarat : „Acestea sînt manifestații 
care nu au nici o legătură cu Fran
ța, ele fiind chestiuni de politică in
ternă argentineană". Vorbitorul a 
relevat latura pozitivă a vizitei lui 
de Gaulle în Argentina, acordul de 
colaborare culturală și tehnică fran- 
co-argentineană, precizînd că acest 
acord scoate' în evidență locul pe 
care Franța intenționează să-l acor
de relațiilor culturale, în cadrul le
găturilor ei cu America Latină.

Intre timp, președintele Franței 
și-a continuat vizita în țările Ameri
cii Latine. După cum s-a anunțat 
ieri, oaspetele și-a încheiat vizita o- 
ficială în Paraguay. în . comunicatul 
comun dat publicității se arată că 
președintele de Gaulle și președin
tele Republicii Paraguay, Stroessner, 
au căzut de acord ca cele două 
guverne „să întărească relațiile de 
cooperare în domeniul tehnic, pre
cum și asupra lărgirii schimburilor 
comerciale". Printre problemele dis
cutate comunicatul scoate în eviden
ță problema păcii, a respectării 
dreptului internațional, dreptul po
poarelor la autodeterminare, pre
cum și principiul neintervenției în 
treburile interne ale altor state.

Joi, președintele de Gaulle a sosit 
la Montevideo, capitala Uruguayu- 
lui.

Vasile GROS

la întreprinderile 
comunale din Italia

La chemarea C.G.M.I., Confede
rației sindicatelor oamenilor mun
cii din Italia și Uniunii Italiene a 
Muncii, la 7 octombrie au decla
rat o grevă generală de 2 ore 
500 000 de salariați de la întreprin
derile comunale din Italia, cerînd 
îmbunătățirea condițiilor de pensio
nare. Ei vor declara greve de acest 
fel în cursul întregii luni octombrie, 
în fiecare miercuri și vineri.

----------------—
Corespondență din Paris

Londonezi au demonstrat pe o ploaie 
torențială între piața Parlamentului 
și Transport-House, unde se aflau 
delegații lor.

Privitor la perspectivele soluționă
rii disputei, „Daily Express“ arată 
că e puțin probabil ca negocierile să 
ducă la vreun rezultat pînă la alege
rile generale. Ziarul „Financial Ti
mes“ este împotriva amînării discu
țiilor, susținînd că,„operațiunile din 
porturi sînt prea importante pentru 
economia țării pentru c'a o amînare 
să fie tolerabilă timp îndelungat“.

Liviu RODESCU

Comentarii la un raport in problema unui echilibru intre regiuni
Zilele acestea, reprezentanților presei 

li s-a pus la dispozijie un document 
dactilografiat de 112 pagini. In plus ei 
au primit explicații amănunțite din 
partea președintelui Comisiei naționale 
pentru amenajarea teritoriului, Philippe 
Lamour, a delegatului general al guver
nului privind problemele amenajării te
ritoriului. Olivier Guischard, și a comi
sarului general pentru plan, Pierre 
Massé. Documentul în chestiune este un 
raport-studiu, redactat de comisie, cu 
privire la problema unei dezvoltări mai 
echilibrate a diverselor regiuni.

Cum este imaginată așadar Franța 
anului 1985 pentru a face față proble
melor pe care le pune raportul ? Po
trivit datelor raportuiui, ea ar urma să 
fie populată de 60 milioane de fran
cezi, din care 44 de milioane (deci 75 
la sută față de 63,9 in 1962) în orașe. 
Dintre aceștia, 12 milioane vor popula 
regiunea pariziană — adică 27 la suta 
din populația totală, în loc de 29,5 la 
sută actualmente. In același timp, rapor
tul preconizează modificări în. repartiția 
populației active. In agricultură ar urma 
să rămînă doar 2 700 000 oameni, față 
de 4 100 000 în 1962. In industrie ar 
trebui create 1 500 000 posturi, iar în 
serviciile publice și particulare, să 
se ajungă de la 7 la 10 milioane sala-, 
riăji. Ținînd seama de această evoluție 
demografică și economică, în raport se

recomandă o industrializare a vestului 
Franței, deoarece regiunile situate în a- 
ceastă parte a țării vor cunoaște cel 
mai mare exod rural.: 1000 000 de lo
cuitori. In același timp, șe preconizează 
dezvoltarea industrială a regiunilor din 
est, deja avansate față de celelalte (ca 
să poată face concurență regiunilor ve
cine din țările Pieței comune), dezvol
tarea căilor de comunicații etc.

Specialiștii diferitelor ziare în . proble
me economice, care cunoșteau de fapt 
mai de mult o serie de elemente ale 
documentului, l-au studiat și au tras o se
rie de concluzii. „Le Figaro" constată că 
„respectiva comisie nu are putere de 
hofărîre. Ea nu are decît un caracter 
consultativ. Rolul ei este de a da o 
orientare pe termen lung". „Combat" 
consideră că citind raportul „devii în 
același timp visător și sceptic". Ziarul 
este de părere că „aceasta cartă a ame
najării teritoriului uimește prin impreci
zia concluziilor sale" și că „raportul riscă 
să rămînă un total de dorinfi pioase, fără 
mare influență asupra tehnicienilor puși 
în fața problemelor de rezolvat". Ziarul 
„Libération“ declară că programul este 
discutabil, deoarece „se amenajează te-, 
ritoriul francez- în funcție de Piața co
mună".

Tudor VORNICU
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Conferința la nivel înalt a țărilor 
neangajate, ale cărei lucrări au în
ceput luni la Cairo, continuă dezba
terile pe marginea primului punct 
de pe ordinea de zi : discuții gene
rale asupra situației internaționale. 
Marea majoritate a țărilor care iau 
parte la lucrări și-au cucerit inde
pendența de curînd și acum iau par
te activă la apărarea și întărirea 
păcii în lume. Nu este vorbitor care 
să nu-și manifeste grija pentru 
soarta popoarelor lor și a întregii 
omeniri față de primejdia unui 
război nuclear pustiitor. „Scopul 
nostru — a spus președintele R.A.U., 
Nasser, în discursul inaugural. — 
este să găsim mijloace ca în situația 
internațională actuală să putem ob
ține o pace adevărată“. „Problema 
păcii este o problemă a tuturor po
poarelor“ — a spus președintele Al
geriei, Ben Bella.

Șefii de state și guverne s-au pro
nunțat pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru încetarea tuturor 
experiențelor nucleare, pentru crea
rea de zone denuclearizate, pentru 
desființarea bazelor militare. ..Tre
buie să obținem dezarmarea gene
rală și completă — a spus primul 
ministru al Laosului, — pentru că 
atît timp cît există arme poate 
exista și dorința de a le folosi“. La 
rîndul său, președintele Sudanului, 
Ibrahim Abboud, a arătat că inter
zicerea parțială a experiențelor nu
cleare constituie un prim pas pozi
tiv, dar continuă să fie doar un prim

pas. El a propus ca toate mările și 
oceanele să fie declarate zone de
nuclearizate. urmînd ca apoi să fie 
interzise armele nucleare.

In același sens a atras atenția cu- 
vîntarea primului ministru ceylonez, 
Sirimavo Bandaranaike. Ea a propus 
crearea unei zone denuclearizate 
care să cuprindă întregul continent 
african, regiunea Oceanului Indian și 
a părții de sud a Oceanului Atlantic.

Principiile coexistenței pașnice și 
aplicarea lor consecventă preocupă 
în mare măsură pe numeroși șefi 
de delegații. Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Tito, după ce a arătat că ra
portul de forțe în lume s-a schimbat 
și se schimbă necontenit în favoarea 
forțelor păcii și progresului, a cerut 
o codificare a principiilor coexisten
ței pașnice și a propus înscrierea lor 
în Carta O.N.U.

Referindu-se la problema co
existenței pașnice, președintele Re
publicii Congo (Brazzaville) — Mas- 
semba Débat — a menționat că nă
zuința spre dezvoltare economică a 
țărilor care și-au obținut recent in
dependența, implică inevitabil pro
movarea acestei politici. Dar, a su
bliniat el, cercurile colonialiste care 
au exploatat sau continuă să ex
ploateze bogățiile acestor țări recurg 
la metode agresive. Coexistența 
pașnică este deci în strînsă legătură 
cu lupta împotriva colonialismului 
și neocolonialismului.

Numeroși vorbitori au condamnat 
amenințările cu forța și folosirea
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forței în Cipru, Congo, sud-estul 
Asiei, etc., care pun în primej
die pacea lumii. Ei au cerut ca di
ferendele care se ivesc între state 
să fie reglementate numai prin mij
loace pașnice în cadrul tratativelor.

Delegații țărilor care și-au cuce
rit de curînd independența au vor
bit despre lupta popoarelor lor pen
tru consolidarea independenței, îm
potriva uneltirilor colonialiștilor și 
neocolonialiștilor. „Colonialismul nu 
este încă mort — a avertizat pre
ședintele Indoneziei, Sukarno. Pu
terile coloniale, a spus el, obligate 
să se retragă din fostele lor domenii, 
caută pe toate căile să-și mențină 
dominația, să-și păstreze privile
giile“. în unanimitate delegații s-au 
pronunțat pentru lichidarea ime
diată și definitivă a colonialismului 
și rasismului. „Fiecare popor are 
dreptul la autodeterminare și la in
dependență“ — a spus primul mi
nistru al Indiei, Shastri. El a cerut, 
de asemenea, întărirea colaborării 
între toate țările, pentru accelerarea 
dezvoltării lor economice.

Kenneth Kaunda, primul ministru 
al Rhodesiei de nord, a comuni' f 
participanților la conferință că, w 
cursul acestei luni, țara sa va intra 
în rîndul țărilor independente, sub 
denumirea de Republica Zambia. El 
a înfierat crimele comise de colonia
liști în Angola, Mozambic și Guineea 
Portugheză, cerînd participanților să 
sprijine lupta pentru eliberare a a- 
cestor popoare. Mulți delegați au su
bliniat importanța Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, cerînd 
un comerț liber, fără bariere și dis
criminări.

Printre cauzele care contribuie la 
menținerea încordării internaționale, 
președintele Ghanei, Nkrumah, a 
citat faptul că problema germană 
nu a fost rezolvată. „Conferința — 
a spus el — să cheme cele două 
Germanii să discute împreună pro
blema unificării lor“.

Alți vorbitori s-au pronunțat pen
tru întărirea Organizației Națiunilor 
Unite, pentru ca tinerele state să 
poată juca un rol mai activ. De ase
menea. s-a cerut recunoașterea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U.

Conferința, a spus șeful delegației 
Nigeriei, Nuhu Bamali, nu trebuie 
să adopte rezoluții pioase, care pot 
avea o valoare publicitară, ci hotă- 
rîri ferme pentru dezarmare, coexis
tență pașnică, lichidarea colonialis
mului, neocolonialismului și discri
minării rasiale.

Lucrările conferinței continuă.

N. PLOPEÀNU
Cairo, 8 octombrie, prin telefon.

„Rebelul“ Strauss 
și „Cina reconcilierii“

Corespondentul din R.F.G. al ziarului 
italian „La Stampa" publică o relatare 
asupra evolufiei controverselor din
tre liderii partidului guvernamen
tal creștin-democrat vest-german. „At
mosfera In interiorul coalijiei gu
vernamentale este din nou tulburată, 
din pricina președintelui partidului creș- 
tin-social (ramura bavareză a partidului 
creștin-democrat — n.r.) Strauss, care din 
Bavaria a reînceput să lanseze săgeți 
împotriva Bonnului, se spune în a- 
ceastă relatare. Cancelarul Erhard, în 
încercarea de a salva coaliția în vederea 
alegerilor din anul viitor, se silește să 
liniștească apele. El a invitat ieri seară 
(corespondența a apărut la 4 octombrie) 
la cină vreo zece personalități ale uniu-’ 
nii creștin democrate — creștin sociale și 
ale partidului liberal. Dar liderul 
„rebel" al creștin-socialilor, Strauss, nu 
a luat parte la această „cină a recon
cilierii", invocînd angajamente urgente 
în Bavaria".

Senatorul Viitorul președinte
Humphrey: ar trebui să știe că

„Diplomația ultimatumurilor nucleare 
este o cale primejdioasă“

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
„Omul care va conduce politica 
noastră externă trebuie să știe că 
America nu este atotputernică și că 
nu poate exista o soluție americană 
a fiecărei probleme mondiale“, a de
clarat senatorul H. Humphrey, can
didat din partea Partidului demo
crat la postul de vicepreședinte. A- 
ceastă declarație el a făcut-o în ca
drul cuvîntării rostite la conferința 
anuală a redactorilor și editorilor a- 
genției telegrafice americane U.P.I., 
cuvântare consacrată principiilor po
liticii externe a Statelor Unite sau, 
după cum. s-a exprimat el, „princi
palelor țeluri naționale“ în relațiile 
Statelor Unite cu alte țări. Acel ce
tățean american care va fi ales în 
noiembrie la Casa Albă, a declarat 
Humphrey, „trebuie să știe că di
plomația ultimatumurilor nucleare 
este o cale primejdioasă și duce cu 
siguranță la război“. Senatorul a 
expus următoarele principii pe care, 
potrivit părerii sale, trebuie să se 
fondeze în viitor politica externă a

Statelor Unite : întărirea apărării 
naționale, „răspunderea în conduce
rea“ arsenalului nuclear, sprijinirea 
O.N.U., întărirea N.A.T.O., acordarea 
de ajutor țărilor în curs de dezvol
tare, realizarea unor acorduri efi
ciente în domeniul controlului asu
pra înarmărilor și „a unor pași ra
ționali în direcția destinderii încor
dării în relațiile cu lumea comu
nistă“.

Relevînd că „primul pas impor
tant“ pe calea spre normalizarea re
lațiilor dintre Est și Vest l-a con
stituit încheierea tratatului cu pri
vire la interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare, Humphrey a ce
rut obținerea de noi măsuri în di
recția reducerii primejdiei unui 
război. El a declarat, de asemenea, 
că senatorul Goldwater, candidat dii 
partea Partidului republican la pos
tul de președinte al S.U.A., este ad
versarul acelor baze ale politicii ex
terne ale S.U.A. care, după părerea 
lui Humphrey, ar trebui să ducă la 
pace.

ATENA. Agenția France Presse, ci- ția B.T.A. scrie că „stabilirea legătu- 
tind surse oficiale, relatează că Ghior- rilor telegrafice și telefonice între 
ghios Papandreu, primul ministru al Bulgaria și Grecia constituie încă un 
Greciei, și Stavros Costopoulos, minis- , pas în dezvoltarea relațiilor de bună 
trul de externe, vor face o vizită la vecinătate între ambele țări“. 
Belgrad, la invitația guvernului 
iugoslav, la o dată care va fi fixată
ulterior. Pe de altă parte, Costopoulos 
a declarat că tratativele greco-iugosla- 
ve, care au loc în prezent la Atena 
pentru reglementarea anumitor pro
bleme pendinte între cele două țări, 
s-au desfășurat într-un mod satisfă
cător.

CAIRO. Autoritățile R.A.U. au a- 
nunțat că nu vor permite plecarea pri
mului ministru congolez, Chombe, 
din Cairo pînă ce toți cetățenii R.A.U. 
din Leopoldville nu vor fi autorizați 
să plece din Congo. Agenția M.É.N. 
precizează că la Leopoldville se află, 
în prezent, aproximativ 100 de familii 
egiptene.

SOFIA. La 7 octombrie a fost des
chisă o linie telegrafică și telefonică 
între R. ' P. Bulgaria și Grecia. Agen-

BERLIN. Ansamblul de balet de la 
Teatrul de Operă și Balet din Bucu
rești a prezentat la Berlin un al doilea 
spectacol — baletul „Romeo și Julieta“ 
de Prokofiev, în coregrafia maestrului 
ae oalet Vasile Marcu. Irinel Liciu, ar
tistă emerită, a interpretat rolul Julie- 
tei avînd partener pe George Cotove- 
lea. Soliștii și corpul de balet au fost 
răsplătiți de public cu aplauze entu
ziaste. Sub titlul „Desfătare și precizie 
— Baletul din București sărbătorit la 
Berlin“, ziarul „BZ am Abend“ din 8 
octombrie a caracterizat spectacolul ca 
pe „un important eveniment artistic“.

MOSCOVA. La invitația Comitetu
lui de Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru coordonarea lucră
rilor de cercetări științifice, a sosit la 
Moscova Gaston Palewski, ministru 
de stat al Franței însărcinat cu cer

cetările științifice și cu problemele 
atomice și spațiale.

SOFIA. Guvernele R. P. Bulgaria și 
Regatului Iordaniei au hotărît să sta
bilească relații diplomatice la rang de 
ambasade.

BAGDAD. Agenția France Presse 
anunță că luna viitoare va avea loc 
la Bagdad conferința juriștilor din ță
rile arabe, pe a cărei ordine de zi fi
gurează probleme ca „Naționalizarea 
și necesitatea sa din punct de vedere 
social și economic în statele pe cale 
de dezvoltare“, „Bazele străine și tra
tatele inegale impuse țărilor arabe".

ROMA. Miercuri noaptea a încetat 
din viață, la Roma, îrr urma unei boli 
grave, Velio Spano, membru al Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Italian, vicepreședinte al Grupu
lui senatorilor comuniști, secretar ge
neral al Mișcării italiene pentru 
pace și vicepreședinte . al Consiliului 
Mondial al Păcii.
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