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Galati, cele mai

Șl RABDARE

ALEGERILE
în conformitate cu prevederile 

Statutului Partidului Comunist 
Român, anul acesta vor avea loc 
adunări pentru dări de seamă și 
alegeri în grupe de partid, organi
zațiile de partid pe secții, sectoare, 
ateliere, direcții, facultăți etc din 
interiorul organizațiilor de bază, 
precum și în organizațiile de bază 
ale partidului. Alegerile se vor des
fășura în perioada 1 octombrie-20 
rțoiembrie 1965.

■ Desfășurîndu-se cu regularitate 
;’a termenele prevăzute în Statut, 
adunările de dare de seamă și ale
geri prilejuiesc o analiză cuprinză
toare a activității organizațiilor 
de bază, reflectă consecvența cu 
care Comitetul Central al P.C.R. 
veghează ia aplicarea neabătută 
a normelor leniniste ale vieții de 
partid, la dezvoltarea democrației 
interne de partid, a principiului 
centralismului democratic.

însemnătatea deosebită a apro
piatelor adunări de dări de seamă 
și alegeri este cu atît mai mare cu 
cît ele au loc la scurt timp după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., care 
a trasat în fața comuniștilor, a în
tregului popor, programul vast și 
însuflețitor de înflorire a patriei. 
Amploarea și complexitatea sar
cinilor stabilite de partid în toate 
domeniile construcției socialiste 
pun în primul plan perfecționa
rea continuă a activității or
ganelor și organizațiilor de partid, 
creșterea rolului lor organiza
tor. în Raportul C.C. prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la congresul partidului se su
bliniază : „îndeplinirea sarcinilor 
care revin organelor de partid cere 
o neslăbită grijă pentru îmbu
nătățirea muncii lor. Trebuie a- 
cordată mai multă atenție stu
dierii temeinice a problemelor 
ce urmează să fie dezbătute, cu 
participarea tuturor membrilor or
ganului respectiv, a altor activiști 
de partid și de stat, a celor mai 
buni specialiști. După adoptarea 
hotărîrilor, un rol esențial are 
munca pentru îndeplinirea lor, re
partizarea comuniștilor corespun
zător pregătirii și priceperii fie
căruia, atragerea la realizarea sar
cinilor a tuturor membrilor de 
partid“.

Criteriul esențial de apreciere a 
apropiatelor adunări de alegeri 
constă în contribuția lor efectivă 
la ridicarea continuă a nivelului 
muncii de partid, la mobilizarea 
maselor pentru îndeplinirea poli
ticii partidului de înflorire a pa
triei socialiste. Ținind seama de 
varietatea condițiilor specifice în 
care activează diferitele organiza
ții de bază, de sarcinile concrete 
aflate în fața lor, este necesar ca, 
pretutindeni, în centrul dezbateri
lor. să stea măsurile luate pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al P.C.R.

Oglindind marea varietate de 
preocupări a organizațiilor de par
tid, adunările de alegeri își vor con
centra atenția asupra celor mai im
portante și mai actuale probleme 
ale dezvoltării industriei și agri
culturii, ale muncii cultural-edu
cative și ridicării nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Dezbaterile 
vor fi cu atît mai rodnice cu cît. 
evitînd să pună pe același pian 
toate problemele analizate, se vor 
axa pe aspectele esențiale pentru 
organizația de partid și colectivul 
respectiv, pe laturile de a căror so
luționare depinde progresul muncii 
în ansamblu ei. Esențial este ca 
adunările de alegeri să contribuie 
efectiv la stimularea inițiativei și 
energiei creatoare a colectivului 
respectiv, să scoată la lumină și să 
combată orice manifestări dc for-

malism și rutină, formele de acti
vitate depășite.

Adunările de dări de seamă și 
alegeri din întreprinderile in
dustriale, de construcții și trans
porturi vor concentra eforturile 
comuniștilor spre realizarea inte
grală a tuturor indicatorilor de 
plan pe anul 1965, spre pregătirea 
în cele mai bune oondiții a pro
ducției primului an al noului cin
cinal, astfel incit încă de Ia înce
putul anului 1966 sarcinile de plan 
să fie realizate ritmic și în con
diții optime.

Este cunoscută atenția deosebită 
pe care conducerea partidului o a- 
cordă eficacității activității econo
mice, ridicării la un nivel mai înalt 
a muncii de partid în industrie. De 
aceea este important ca pretutin
deni să se analizeze, în mod apro
fundat, felul cum e împletită pre
ocuparea susținută pentru a ridi
ca productivitatea muncii cu înde
plinirea sarcinii economice cen
trale puse de partid — realizarea 
unor produse de calitate superioa
ră la un preț de cost redus.

(Continuare în pag. a III-a)

SATU MARE (coresp. „Scînteii). — 
In cadrul lucrărilor de sistematiza
re și dezvoltare a orașului Satu 
Mare, de curînd aici a început con
strucția unui mare ansamblu de lo
cuințe. El va cuprinde 16 blocuri 
de cîte 5—11 nivele, cu 1 448 apar
tamente, spații comerciale în su
prafață de circa 2 000 metri pătrați, 
un dispensar medical, spații pen
tru unitățile cooperației meșteșugă
rești, o școală cu 16 săli de clasă, 
spații verzi etc. Pentru ca lu
crările de construcție a noului an
samblu să se desfășoare în ritm 
susținut, pe șantier au fost aduse 
utilaje de înaltă tehnicitate care a- 
sigură mecanizarea completă a. lu
crărilor pe verticală, precum și a 
altora cu un mare volum de mun-

Pentru trei ore, bătrina 
noastră Dunăre s-a trans
format 
Ieri, la 
reputate undițe internațio
nale —
15 țări — s-au angajat in
tr-o întrecere sportivă, 
răbdătoare dar înfrigurată : 
campionatul mondial de 
pescuit staționar. Orașul, 
vechi leagăn al pescuitului, 
s-a dovedit a fi o admira
bilă gazdă atit prin marele 
număr de spectatori cit 
și prin cadrul oferit — 
o Dunăre calmă și gene
roasă, ea însăși, datorită 
soarelui neobișnuit pentru 
un sflrșit de septembrie, 
strălucind argintiu ca solzii 
unui uriaș pește.

Cu>m arăta „stadionul" ? 
Imaginați-vă țărmul sting 
din dreptul noului cartier 
Țiglina, împodobit cu stea
gurile țărilor participante 
și devenit un riu omenesc, 
fremătător și pasionat. O, 
acești 
fără de 
pierde 
voare...

In fața 
concurența, 
distanță de 
metru, stăteau singuratici 
pe niște pontoane de ciți- 
va metri pătrați, special a- 
menajate, avind in jurul 
lor complicatul, teribilul 
arsenal al undițașului

entuziaști „chibiți“ 
care pescrlitul lșl 
jumătate din sa-

spectatorilor, 
aliniați pe o 

peste un kilo-

întreprinderea de prefabricate din beton Roman. In fotografie: depozitul de produse finite
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In ziarul de azi
NOTE DE LECTOR

Ion Brad : „Fintîni

și stele"

Marin Sorescu
„Poeme"
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Cutezătorii. (La Luna Park, deschis zilele acestea pe platoul din fața ha
lelor Obor) Foto : R. Costln

Legume proaspete
pînă toamna tîrziu
• Paza bunâ înlătură... efectele brumei • Coacere 
la rece • Toamna primàvàratica

Pentru buna aprovizionare a 
populației este necesar ca legu
mele să fie produse eșalonat, pe 
o perioadă cît mai lungă din an. 
In legătură cu măsurile tehnice 
care permit prelungirea vegetației 
legumelor pînă toamna tîrziu, am 
adresat cîteva întrebări tovarășului 
Bujor Mănescu, candidat în științe, 
șeful secției de legumicultura din 
Institutul de cercetări hortlvitlcole.

mate nearăcite, castraveți de 
toamnă și chiar vinete și ardei. 
In răsadnițe ți solare, culturile de le
gume trebuie acoperite noaptea cu 
rame, ctnd este pericol de brumă, 
iar către sfîrșitul lunii septembrie 
și ziua pentru a le forța să dea re
colte mai mari și mai repede.

— Cum poate fi prelungită 
perioada de vegetație a legume
lor în perioada de toamnă ?

— Există legume ale căror 
fructe nu ajung la maturitate 
pînă la venirea brumelor. Cum 
trebuie procedat pentru a putea 
fi date în consum ?

— Cea mal importantă metodă este 
irigarea culturilor. Plantele iubitoare 
de căldură — tomatele, vinetele, ar
deii, castraveții ți fasolea de toamnă 
— este bine să fie udate din 10 tn 10 
zile, folosindu-se 250—300 mc de apă 
la hectar. Udările trebuie întrerup
te cînd temperatura solului scade 
sub 12° C. Celelalte culturi — 
varza ți conopida de toamnă, prazul, 
rădăcinoasele, vor fi udate din 7 tn 
7 zile, cu 300—350 mc apă la hectar.

Multe unități agricole socialiste 
practică sistemul culturilor succe
sive, cultivînd după legume tim
purii varză și conopidă de toam
nă, fasole și castraveți de toamnă, 
ardei, gogoșari și praz, precum și 
tomate din plantări făcute în luna 
iulie. Un rol important tn îngrijirea 
acestor culturi îl are, tn afară de Iri
gat, aplicarea ingrățăminfelor. In 
perioada care urmează, este bine 
ca asemenea culturi de toamnă ca 
tomatele, vinetele, ardeii, castra
veții să fie îngrășate cu cantități 
mai mari de îngrășăminte fosfati- 
ce, și cu doze moderate de îngră
șăminte azotoase și potasice.

— Tomatele verzi și pîrguite, a- 
junse la mărimea caracteristică 
soiului, sănătoase, se aleg și se a- 
șează fie pe un strat de paie în 
răsadnițe, fie în lădițe care se de
pozitează în șoproane, magazii sau 
alte încăperi. La o temperatură de 
8—12° C și o umiditate de 80—85 
la sută fructele își desăvîrșesc ma
turarea fără să aibă nevoie de lu
mină. Pe măsura coacerii, ele se 
sortează și se valorifică. Metoda a- 
ceasta se poate aplica cu bune re
zultate și la ardeiul gras și 
goșari.

(Continuare în pag. a II-a)
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— O dată cu venirea toamnei 
există și pericolul brumelor. 
Cum pot fi apărate legumele de 
temperaturile scăzute ?

metode. 
cîteva : 
de poli-

— Există mai multe 
Dintre acestea amintesc 
protejarea culturilor cu folii 
etilenă ți rogojini, producerea fumu
lui prin arderea gunoiului de grajd 
păios, a luminărilor fumigene sau a 
altor materiale, cum ar fi anvelo
pele de cauciuc vechi. La stațiu
nile experimentale legumicole Ișal- 
nita și Buzău s-au obtinut rezul
tate bune prin folosirea adăpostu
rilor din polietilenă. Polietilena 
poate fi folosită la protejarea cul
turilor cu talie joasă : fasole, to-

dern. O pădure de trestii, 
crescută pe drumul fluviu
lui, in continuă mișcare 
peste undele misterioase.

Cum arăta Întrecerea ? 
întii, fiecare concurent a 
aruncat „amorsa", cițiva 
pumni de hrană meniți să 
„magnetizeze" peștii, să-i 
adune tn jurul respectivu
lui ponton. O invitație a- 
demenitoare. Apoi, tn răs
timpul celor 180 de minute 
de concurs, a urmat bine
cunoscuta luptă, mută și 
surdă, crincenă și vicleană, 
uneori exasperantă (de ce 
s-o fi spuntnd că pescuitul 
liniștește nervii ?) dintre 
pescari și viitoarele lor 
victime. O desfășurare de 
stiluri și mijloace, o gamă 
nebănuită de procedee, fie
care undițaș punind la bă
laie toate secretele sale 
profesionale, urmărite și 
comentate de către spec
tatori.

Și, iată, a sosit momentul 
hotăritor, palpitant : concu
renta trec prin fața juriu
lui punind pe cintar captu
rile. „Captură" este un ter
men oficial al campionatu
lui, chiar dacă este vorba 
de acel peștișor de 2 gra
me, pe care fotoreporterii 
s-au grăbit să-l surprindă 
pe peliculă prin alăturarea, 
nu lipsită de umor, cu cel 
mai mare pește prins. în 
paranteză fie spus, criteriu 
hotăritor in clasificare este 
greutatea, gramajul, și nu 
numărul capturilor. O cu
riozitate : ; fruntașul clasa
mentului general individu
al, francezul Robert Tesse. 
a pus în balanță 11 pești 
clntărind 3 172 grame, pe 
cind pescarul Marin Stoe- 
nescu, cu cel mai mare nu
măr de capturi — 42 — 
ocupă abia locul 14. reali- 
zind 331 grame.

Dar, la ora cind trans
mit aceste 
rile smulse 
constituie 
clasamente 
ci doar 
danii 
cărora amintirile pescărești 
se simt, firește, ca peștele 
în apă.

Victor VÎNTU

rînduri, captu- 
Dunării nu mai 
obiectul unor 
și clasificări, 

al unor stră- 
culinare in jurul

. a III-a : Clasa
și rezultatele 

tehnice ale concursului

SPECTACOL DE GALĂ
LA TG. MUREȘ

Duminică seara, în sala mare a Palatului Culturii 
din Tg. Mureș, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, împreună cu Iosif 
Banc și Janoș Fazekaș, au asistat la un spectacol 
de gală, prezentat de actori ai Teatrului de stat și 
ai ansamblului de stat de cîntece și dansuri din 
localitate.

Sosirea în sală a conducătorilor de partid și de 
stat a fost întîmpinată cu puternice aplauze și 
ovații.

La spectacol au luat parte conducători ai orga
nelor locale de partid și de 
și cultură, reprezentanți ai 
stituțiilor din oraș.

La sfîrșitul spectacolului, 
succes, conducătorii de partid și de stat au oferit 
artiștilor flori. (Agerpres)

stat, oameni de știință 
întreprinderilor și in

care s-a bucurat de

Urmărind pluta undiței
Foto : A. Cartoian

MARE (prin 
telefon). —

Azi, la amiază, în ora
șul Baia Mare se va da 
startul primei etape a 
tradiționalei competiții 
Cursa „Scînteii'. Pe o 
placards așezată în cen
trul orașului este în
scris cu litere mari : 
„Urăm parficipanfilor la 
cea de-a 18-a édifié a 
Cursei „Scînteii" succes 
deplin în întrecere". 
Este nu numai urarea 
sportivă a băimărenilor,

Științele mecanice,
Prof ing.

Gh. BUZDUGAN

Intre 27;—30 septembrie, 
se vor desfășura în Capi
tală lucrările Conferinței de 
mecanică, organizată de 
Academia Republicii Socia
liste România in colaborare 
cu Ministerul Invățămîntu- 
lui.

Continuarea în ritm in
tens a industrializării -im
pune introducerea în prac
tică a celor mai noi cuce
riri ale științei. Conferința 
va face bilanțul realizărilor

la tribună
specialiștii ro-obținute de 

mâni în diferitele domenii 
ale mecanicii, indicînd și 
principalele direcții de 
dezvoltare a cercetării, a- 
tît în investigația cu carac
ter fundamental, cît și în 
cea aplicativă, știut fiind că 
îmbinarea lor armonioasă 
asigură 6 eficiență sporită 
creației tehnice. Lucrările 
conferinței se vor desfășu
ra în patru secții : mecani-

ca generală, mecanica soli
delor, mecanica, fluidelor, 
istoria și învățămîntul me
canicii. Un mare număr de 
comunicări va fi consacrat 
problemelor de mecanica 
solidelor, disciplină care o- 
feră numeroase posibilități 
de aplicații practice în in
dustrie. Vor fi prezentate

(Continuare 
în pag. a II-a)

ci și a miilor de cetă
țeni care — în cele 7 
zile de întrecere — vor 
urmări de-a lungul 
șoselelor pasionanta 
dispută ciclistă.

De ieri, foii concu
rență se află la Baia 
Mare. Oaspeții de peste 
hotare — cicliștii din 
Austria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Italia, 
Olanda și Polonia — au 
sosit în cursul dimineții. 
La gară, unde li s-a fă
cut o frumoasă primire, 
și la noul hotel „Bucu
rești", unde sînt cazați, 
amatorii de sport din 
localitate i-au înfîmpi- 
nat cu prietenie, le-au 
solicitat autografe. Dr. 
Cor Westerneng, pre
ședintele Federației o- 
landeze de ciclism, a 
ținut să-și exprime a- 
seară mulțumirile sale și 
ale cicliștilor olandezi 
invitați la cursă : „Mă 
văd dator ca încă de 
pe acum să adresez fe
licitări gazdelor noastre 
pentru afenjia cu care 
ne înconjoară. Sînt in
cinta! de amabilitatea 
dumneavoastră. Cicliștii 
din (ara mea, care re
cent au mai concurat pe 
șoselele României, sînt 
nerăbdători să ia startul.

(Continuare 
în pag. a Hî-a)

BRILIANTUL Note de călătorie 
de Dumitru Radu POPESCU

In Siberia- timpul și spa
țiul par să aibă alte dimen
siuni. Rîurile sînt mai largi 
și mai puternice, cerul mai 
înalt, pădurile sînt nesfîr- 
șite. Și 
șit. Aici 
km nu-i 
ani nu-i 
colosal.

îmi vine în minte marele 
Tolstoi. „Omul uriaș", „co
losul", cum îl numea Lenin. 
Mă gîndesc la mormîntul 
lui simplu de la Iasnaia 
Poliana. Mormîntul titanului 
nu are cruce Ia căpătîi. 
Iarba-1 acoperă. Doarme ti
tanul în pădurea de la 
Iasnaia Poliana, în pămînt 
curat, lingă vaga prăpas
tie unde intr-o povestire

pămîntul e nesfîr- 
se spune că 100 
distanță, că 100 de 
viață. Aici totul e

D E
spunea că se află bețișo
rul verde, simbolul fericirii. 
Se zice că la înmormînta- 
rea lui Tolstoi cîteva mii 
de polițiști îmbrăcați civil 
foiau prin mulțime. Se te
meau de mulțime. Țarul se 
temuse de viața titanului și 
acum se temea și de moar
tea lui. Să nu pornească 
cumva de la Iasnaia Polia- 
na valul unor mișcări popu
lare. Polițiștii, în civil, se 
strecurau prin marea mulți
me, tăcuți. Titanul era în- 
mormîntat așa cum dorise 
el, fără cruce, fără popi, fără 
flori, în sicriu de lemn, sim
plu. Și cînd l-au pus în pă- 
mînt, au îngenuncheat toți 
oamenii. Numai polițiștii au

PE ANGARA
rămas în picioare. „înge- 
nuncheați, polițiști 1", a stri
gat lumea. Dar 
genuncheat, ei 
erau plătiți, ei 
„îngenuncheați, polițiști 1”, 
au mai strigat o dată oa
menii. și vocea lor a fost 
nemaipomenită. Și atunci, 
copleșiți de frică, au înge
nuncheat polițiștii. Vocea 
mulțimii i-a îngenuncheat. 
Era în anul 1910.

Ca Siberia să fie astăzi 
ce este, a fost necesar ca 
revoluția să îngenuncheze 
pe vecie regimul ce făcuse 
din Siberia un imens lagăr, 
un infern de ger și mize
rie. Vocea revoluției tre
buie să fl fost teribilă. Ca

el n-au în- 
păzeau, ei 

vegheau.

să se audă de la Leningrad 
la Oceanul Pacific, cale de 
două continente, trebuia să 
fi fost neapărat teribilă. 
Fulgerele nu sînt atît de 
puternice, nu sînt atît de 
lungi, nu sînt atît de per
sistente ca ideile, ca vocea 
revoluției. Aici în Siberia, 
pentru om, omul a revolu
ționat geografia Siberiei, 
clima ei.

al 
din

Foc în taiga
Iată, bunăoară, Bratskul. 

Prin pădurea de mesteceni 
culegeau ciuperci acum 
zece ani primii construc
tori. Și unde se întinde a-

cum Marea Bratsk, era un 
sat și o școală cu două e- 
taje. Și două turnuri de în
chisoare. două fortărețe de 
lemn, construite de primii 
ruși veniți prin secolul 
XVII-Iea aci, pe apă,
apele nordului, plutind pe 
Enisei șt apoi pe Angara. 
Un turn, cînd constructorii 
au început să construiască 
marea, l-au dus la Mosco
va, iar celălalt, tot ca pe o 
mărturie de lemn, l-au așe
zat nu departe de baraj, în 
Padum. Prin aceste vechi 
închisori a trecut și Radis- 
cev.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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NOTE DE LECTOR

FINTINI Șl STELE"
• Teatrul Mic : Doi pe un ba-’ 
lansoar — 20.
• Circul de stat : Circus Bucu
rești — 20.

TELEVIZIUNE

•
«

Reflexe în lacul din parcul Tonola

Și acest volum, ca și 
cele anterioare, reunește 
poezii in care Ion Brad 
iși evocă meleagurile na
tale, cîntă înfăptuirile 
țării ori destăinuie sim
țăminte gingașe, în sfir- 
șit, abordează temele sale 
preferate. „Arta poetică" 
așezată in fruntea cărții 
— poezia Cuvintele — 
e și ea în spiritul profe
siilor de credință prece
dente. Poetul „scrijelea
ză cuvintele sîngerind, / 
Ca părinții, din veacuri, 
cu plugu-n pămint". 
Creația lirică e înțeleasă 
de el ca o activitate o- 
pusă jocului gratuit : „Nu 
știu să mă foc, nu pot să 
mă joc, / Flecare grăunte 
are miezul de toc“.

Regăsindu-1 așadar pe 
Ion Brad în acest nou 
volum al său, am totuși 
sentimentul că Fintini și 
stele înscrie in evoluția 
poetului momentul unei 
înnoiri. Momente înnoi
toare marcau, fiecare in 
felul său, și unele dintre 
volumele premergătoare.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI
REDACȚIEI NEPUBLICATE

Cum înțeleg 
unii colaborarea

în septembrie 1964, Combi
natul de îngrășăminte chimice 
cu azot de la Piatra Neamț a 
comandat un utilaj la uzina 
„Independența“-Sibiu. Deși 
combinatul a insistat pentru 
un termen de execuție cit mai 
apropiat, s-a stabilit ca livra
rea să fie făcută în mijlo
cul lunii aprilie 1965. Dar u- 
zina „Independența" n-a 
respectat nici acest termen. 
Din această cauză combinatul 
întîmnină serioase greutăți la

punerea în funcțiune a unor 
instalații importante. în ace
eași sesizare se arăta că nu-și 
îndeplinește obligațiile față 
de combinatul de la Piatra 
Neamț nici uzina „Vulcan" 
din București, care a tărăgă
nat multe luni, peste terme
nele prevăzute, livrarea unor 
utilaje.

Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, căruia i 
s-a trimis scrisoarea spre cer
cetare, ne răspunde că datori
tă unor deficiențe interne din 
uzină, comanda făcută de 
combinatul de la P. Neamț 
n-a fost introdusă în fabrica-

ție în trimestrul I. Ministerul 
a tras la răspundere conduce
rea uzinei și a obligat-o să li
vreze utilajul pînă la mijlo
cul lunii august a.c. (ceea ce 
s-a și întîmplat). După ce a- 
rată de ce nu și-a îndeplinit 
obligațiile nici uzina „Vul
can“, ministerul ne informea
ză că utilajul va fi livrat.

O invitație 
și niște măsuri

Științele 
mecanice, 
la tribună

(Urmare din pag. I-a)

probleme de rezistența mate
rialelor, elasticitate, plastici
tate. reologie, vibrații, stabili
tate. în aceste ramuri, specia
liștii români au obținut soluții 
valoroase, reprezentînd con
tribuții la calculul și proiecta
rea unor construcții civile și 
industriale, la construcția unor 
mașini, la îmbunătățirea ca
lității unor autobuze româ
nești, la elaborarea unor me
tode moderne de calcul și 
proiectare a cuptoarelor de 
ciment, la realizarea unor 
nave maritime și iluviale, la 
periecționarea unor organe de 
mașini (biele, manivele, roți 
dințate) și în multe alte direc
ții.

Vor ii prezentate lucrări cu 
caracter fundamental, de ne- 
îndoioasâ valoare aplicativă, 
privind studiul structurii și 
funcționării mecanismelor și 
mașinilor. în acest domeniu 
au fost efectuate cercetări im
portante avînd drept scop 
perfecționarea metodelor de 
calcul a vitezelor șl accelera
țiilor la diferite mecanisme.

Un alt grup important de 
probleme se referă la meca
nica fluidelor. Cercetările în 
acest domeniu își găsesc a- 
plicație în îmbunătățirea indi
cilor unor motoare, puse în 
mișcare prin acțiunea rapidă 
a unor gaze (motoare cu ar
dere internă, turbopropulsoare 
și turboreactoare). Mecanica 
fluidelor studiază în sens larg 
și mișcarea lichidelor, avînd 
largi aplicații la construirea 
marilor baraje hidrotehnice, a 
amenajărilor fluviale în vede- 
rea înlesnirii navigației și e- 
vitarii revărsărilor și torenți- 
lor, a amenajărilor de iriga
ții pentru agricultură etc. Se 
vor prezenta, de asemenea, 
comunicări legate de studiul 
scurgerilor prin medii poroa
se, avînd aplicații practice în 
exploatările petroliere și da 
gaze naturale. Nu va fi negli
jată nici problema lubrifica- 
Hei, în care cercetătorii ro
mâni au adus contribuții ori
ginale însemnate.

Pregătirea temeinică a vii
torilor specialiști va face o- 
biectul comunicărilor și dis
cuțiilor privind dezvoltarea în- 
vățămîntului mecanicii în șco
lile superioare și medii, pre
cum și îmbunătățirea tematicii 
cursurilor din țara noastră. Se 
va pune accent pe valorifica
rea tradițiilor românești, evo- 
cîndu-se rolul pe care înain
tașii noștri l-au avut în dez
voltarea mecanicii. La această 
manifestare științifică de am
ploare, consacrată științei me

canicii, organizată sub pre
ședinția acad. E. Carafoli, vor 
participa numeroși specialiști 
din cercetare, învățămînt și 
producție — oameni de știință, 
cadre universitare, cercetători 
și ingineri. Vor lua parte la 
conferință specialiști de înalt 
prestigiu din Belgia, Ceho
slovacia, R.P. Chineză, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
Grecia. India, Italia, Iugosla
via, Japonia, S.U.A., U.R.S.S. 
etc., dintre care mulți vor pre
zenta comunicări.

Față de manifestările simi
lare din trecut — colocviul de 
mecanică din 1959, sesiunea 
jubiliară de mecanică aplica
tă din 1960 și colocviile de 
mecanica fluidelor din 1961 și 
1963 — actuala Conferință de 
mecanică cuprinde o tematică 
mult mai largă, subliniind, 
prin lucrările programate, ne
cesitatea îmbinării cercetării 
fundamentale cu cea aplica
tivă, sarcină de cinste pe care 
Congresul al IX-lea al parti
dului a pus-o în fața științei 
din țara noastră.

- Legume 
proaspete pînă 
toamna tîrziu

(Urmare din pag. I-a)
Pentru tomate, o altă măsuri 

simpli de prelungire a perioa
dei de consum pînă toamna ttr- 
ziu este tăierea întregii plante 
cu fructe înainte de căderea 
brumei și așezarea ei în grămezi. 
Grămezile se acoperă cu paie 
și snopi de coceni, astfel ca să 
nu pătrundă apa în interior. 
Tomatele se recoltează pe mă
suța coacerii lor.

Maturarea, după recoltare, 
se poate aplica și la cultura 
conopidei. La sfîrșitul lunii oc
tombrie, plantele care au că- 
pătîni mici, de 3—5 cm, se 
scot cu rădăcini cu tot, se 
așează strîns unele lîngă al
tele în răsadnițe reci și Se a- 
coperă cu rame și rogojini. Se 
caută să se mențină o tem
peratură cuprinsă între 0 și 
10 grade.

— Ce alte măsuri se 
impun pentru a avea le
gume în perioada de 
toamnă și iarnă ?

— în toamnă se pot cultiva 
o serie de legume cum sînt 
salată, spanac, ridichi de lu
nă, morcovi etc. Ele au și fost 
semănate. Se cere să fie în
grijite cu cea mai mare aten
ție. Pentru perioada de iarnă 
pot fi păstrate în stare proas
pătă : morcovi, păstîrnac, pă
trunjel, telină, sfeclă roșie, 
varză albă, varză roșie și praz, 
în acest scop, încăperile pen
tru însilozare. magaziile, șo- 
proanele, beciurile trebuie să 
fie pregătite și dezinfectate 
din timp.

O scrisoare adresată redac
ției invita un reporter să facă 
o vizită muncitorilor care lo
cuiesc în colonia Trustului de 
construcții și montaje elec
trice din Borzești. Colonia — 
se arăta între altele — a fost’ 
construita în anul 1952. Dar ' 
după terminarea lucrărilor la 
termocentrală, barăcile au fost 
lăsate în părăsire. Cînd plouă 
nu se mai poate circula decît 
cu cisme de cauciuc. Ce-am 
dori în fond ? — conchidea 
semnatarul scrisorii. Să se 
facă niște. trotuare, dacă nu 
din beton, ca în colonia veci
nă, cel puțin din pietre, ca 
să putem circula.

Am trimis sesizarea Minis
terului Energiei Electrice. Cele 
relatate mai sus au fost con
firmate și completate cu a- 
mănunte noi, descoperite cu 
prilejul cercetărilor efectuate 
la fața locului. în răspunsul 
către redacție se 
„barăcile în care sînt cazați 
muncitorii șantierului I.C.C.T. 
Borzești au fost amenajate și 
sint curat întreținute. Pentru 
înlăturarea celorlalte deficien
țe s-a întocmit un plan de 
măsuri cu termene și respon
sabilități, prevăzîndu-se ter
minarea lucrărilor de termo- 
ficare, reparații la băi, mon
tarea de noi barăci, ilumina
tul exterior, asigurarea trans
portului, instalarea de difu
zoare etc. Toate aceste lucrări 
vor fi terminate în cursul 
lunii septembrie. Pentru negli
jențe în muncă, șeful serviciu
lui administrativ, Vasile Tur
turică, a fost sancționat.

arată că

După o excursie 
cu peripeții

Luna trecută — ne informa 
o scrisoare sosită la redacție 
— la exploatarea minieră Mo- 
tru, raionul Strehaia, s-a or
ganizat o excursie cu autoca
rele O.N.T. „Carpați“ la Tr. 
Severin și Porțile de Fier. 
Amatorii de excursii s-au în
scris din vreme, au achitat 
costul. Dar numai o mică par
te din ei au ajuns pînă la ca
pătul drumului, restul fiind 
nevoiți să se întoarcă acasă, 
din cauză că autobuzele s-au 
defectat pe traseu.

Consiliul local al sindicate
lor, care a cercetat sesizarea, 
ne informează că organizato
rii excursiei, agenția O.N.T. și 
autobaza I.R.T.A., vinovați de 
nerespectarea obligațiilor asu
mate, au hotărît ca, în contul 
sumelor achitate, să organi
zeze o nouă excursie, pe itine
rarul stabilit inițial — pentru 
toți cei care au rămas la jumă
tatea drumului.

Ora de audiențe 
la P.T.T.R.

La Palatul Telefoanelor de 
pe Calea Victoriei, ne-a scris 
un corespondent din Capitală, 
este zilnic aglomerație. Cetă
țeni grăbiți umblă de la un 
ghișeu la altul să afle cum ar 
putea să rezolve diferite pro
bleme. De pretutindeni pri
mesc același răspuns : „veniți 
în audiență I“ Programul de 
dimineață al orelor de audien-

ță nu folosește nimănui, de
oarece sînt puțini cei care 
pot veni în primele ore ale 
zilei. După-amiază nu pri
mește audiențe decîț ing. D. 
Aldea. Dar, ca să ajungi să 
stai de vorbă cu dînsul, tre
buie mai întîi să te înscrii 
pentru un bon de ordine. în
scrierile se fac tot de dimi
neață, bonurile se distribuie 
la orele 15, iar audiențele în
cep mai tîrziu. în aceste con
diții cine mai poate obține 
audiență ?

Adresîndu-ne Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, am aflat că la Di
recția P.T.T.R. a Capitalei și 
regiunii București s-a întoc
mit un program de audiențe 
care înlesnește primirea tu
turor solicitanților. înscrierile 
pentru audiențe la condu
cerea direcției se fac, zil
nic, la biroul de informații. 
O dată cu înscrierea se poa
te tixa și data cînd urmează 
să fie primit solicitantul. Au
diențele la conducerea Direc
ției P.T.T.R. a Capitalei și 
regiunii București (director și 
inginer șef) au loc de două 
ori pe săptămînă, miercu
rea între orele 18—20 și 
joia între orele 13—15. La șe
ful serviciului exploatării ur
bane, publicul este primit în 
audiență marțea, vinerea și 
sîmbăta între orele 13—15, iar 
lunea. între aceleași ore, vor 
fi primiți reprezentanții insti
tuțiilor.

Pentru o mai bună 
deservire

Sfatul 
Suceava 
sesizarea 
voluntar 
vizionarea unităților de ali
mentație publică din Gura 
Humorului. în răspunsul tri
mis redacției se arată că, pen
tru înlăturarea neajunsurilor 
semnalate, au fost luate mă
suri de aprovizionare a uni
tăților de alimentație publi
că cu toate sortimentele de 
preparate calde și reci, legu
me etc. S-a atras atenția sa- 
lariaților acestor unități să 
se ocupe de buna întreținere 
și gospodărire a localurilor 
respective, de păstrarea și 
prezentarea produselor tn 
condiții corespunzătoare. Sec
ția comercială a raionului Gu
ra Humorului, în colaborare 
cu consiliul local al sindicate
lor, va organiza lunar consfă
tuiri cu consumatorii pentru a 
promova cele mai bune meto
de de deservire.

popular al regiunii 
găsește întemeiată 
unui corespondent 
cu privire la apro-

Purtați ciorapi 
„Adesgo“?

O dată cu obișnuita cores
pondență, la redacție a sosit, 
într-una din zile, și un mic 
colet de la Orăștie, în care se 
aflau cîteva perechi de ciorapi 
cu defecte de fabricație. Au
toarea scrisorii își exprima pe 
bună dreptate nemulțumirea : 
„Cum de au ajuns în comerț 
astfel de produse ? Ce 
controlul de calitate de 
brica „Adesgo“ ?

Răspunsul l-am aflat 
de la întreprinderea producă
toare. „In urma cercetărilor 
noastre am constatat că recla- 
mația este întemeiată. Defec
tele semnalate s-au datorat 
neglijenței unor lucrători ți 
controlori de calitate. Intr-o 
ședință de producție am ana
lizat cauzele și s-au luat mă
suri de întărire a controlului, 
iar vinovății au fost sancțio
nați. Vă mulțumim pentru 
sprijinul pe care ni-l acordați 
prin trimiterea unor sesizări 
ale cumpărătorilor. In felul a- 
cesta vom putea îmbunătăți 
calitatea ciorapilor".

face 
la fa-

direct

indeosebi Cu timpul meu 
și Mă uit In ochii co
piilor. Dar cartea de față 
indică mai limpede ca 
oricare alta orientarea 
către o poezie care tinde 
să meargă la esențe, co- 
municind stări sufletești 
aduse Ia expresia lor 
simplă, fundamentală. De 
aici, de asemenea, un 
spor considerabil de con
centrare. Unele poezii 
sint adevărate medalii. 
Ceea ce constatăm, par- 
curgind cartea, e po
tențarea notei medita
tive a poeziei lui Brad. 
Aceasta, intrucit se 
zuie pe interiorizare, 
sondarea unor zone 
fletești de adlncime, 
numai că nu duce 
abstracțiuni, dar umple 
versurile de o înfiorare 
pe care tn volumele apă
rute înainte de Fintini și 
stele am intilnit-o mai 
rar. Iată un început de 
autoportret : „Sculptea- 
ză-n mine vremea / Ca-n- 
tr-o stincă / tnaltă lln- 
gă-un iezer / $i-n ochiul 
lui adincă“...

Notei discret sau mani
fest elegiace a unor poe
zii, mai ales de inspirație 
intimă, îi răspunde, cite- 
odată chiar în cuprinsul 
lor, alteori din alte pa
gini, un sentiment tonifi
ant, de creștere, de rege
nerare interioară. „Polul 
Nord, necunoscut", ne
guros, al ființei, tși are 
un oponent redutabil In 
„vintul de miazăzi", adu
cător de lumină caldă : 
„Mă caută vintul de 
miazăzi, / Sd mă dezghe
țe. să mă-nflorească, / De 
parcă aș fi / O pădure 
încinsă de iască“ (Vin
tul de miazăzi). Prezența 
prietenilor credincioși 
înlătură primejdia pietri
ficării sufletului, a pre-
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facerii lui „în Sahară' 
(Prietenii). Revăzindu-și 
satul copilăriei, poetul 
are revelația înfiorată a 
rădăcinilor cé-1 leagă 
de veșnicia pămintului 
străbun (Rădăcinile). Sen
timentul solidarității 
solul părintesc, al 
turii de singe cu 
dominant în toate 
mele lui Ion Brad 
se Intitulează Cintecele 
pămintului natal), a căpă
tat in Fintini și stele o 
expresie nouă, mai den
să, de o mai pronunțată 
coloratură personală. 
Geografia veche și cea 
actuală a patriei, trecutul 
național, datinile stră
vechi sînt parcă mai in
tim încorporate biogra
fiei afective a poetului, 
care se autoexprimă evo- 
clndu-1 pe Aurel Vlaicu 
sau vorbind „șarpelui 
fantastic", osindit în 
toate mitologiile afară de 
aceea din „Țara dinspre 
miazănoapte", unde „Ță
ranii-fi mai imbie și as
tăzi lapte / Sub pragul 
casei strămoșești, din 
blid“ Amintim, de ase
menea, poezii ca Ilumi
nare sau Un singur vis, 
in care vocea poetului, 
cu un timbru individual 
distinct, o rezumă pe a- 
ceea a comunității umane 
cu care se simte solidar. 
Foarte frumoasă mi se 
pare Îndeosebi a doua 
poezie, ce transmite sen
timentul continuității po
porului nostru pe aceste 
plaiuri, al legăturii peste 
milenii dintre bărbăția 
generațiilor trecute și 
nobilul avînt al construc
torilor de azi ai socia
lismului, cei care au „luat 
pe umeri apele / Să ardă 
în chip de cascadă"

Sentimentul trecerii t- 
reversibile a timpului cu-

cu 
legă- 
țara, 

volu- 
(unul

treieră numeroase poezii, 
aducînd o undă de me
lancolie, menită și ea a 
spori dimensiunile liris
mului. O simțim, această 
undă, insinuată subtil în 
ciclul O noapte albă și 
o vedem urcînd pină la 
altitudinea durerii greu 
stăpînite in Iluminare și 
Elegie. Ciclul O noapte 
albă cuprinde poeme ero
tice. Procedeul frecvent e 
confruntarea sentimentu
lui de dragoste ajuns la 
expresie matură cu starea 
lui primară, adolescen
tină Uneori, anii lăsați 
în urmă se înfățișează a- 
mintirii sfioși și stîngaci, 
contrastînd cu momentele 
actuale, focoase : „M-ai 
sărutat cu teamă / La 
optsprezece ani... / Acum 
e timpul dublu / De pa
timi mari, bag-seamă, / 
Că mă tnalți pe rugul / 
De foc, ca pe dușmani" 
(Rugul). Alteori, dimpo
trivă, contrastul e intre 
o adolescență mistuită de 
febre și maturitatea cal
mă, Două dintre ele, O 
noapte albă și Zăpezile, 
sint, după aprecierea 
mea, admirabile.

Desigur, nu toate bu
cățile din volum au con
sistența celor citate. Nici 
fluența lor. Expresia de
vine pe alocuri cam di
ficilă, cam chinuită și 
sensurile (nu totdeauna 
deosebite) se percep mai 
anevoie. Poezii precum 
Ochii, Anotimpuri, Ba
lada cunoașterii, Blestem 
de tată, Ciclop m-au 
ținut mai puțin. însă 
acestea își au locul 
meritat. In cuprinsul 
lumului, care rămtne,
tndolos, prin paginile 
cele mai bune, o carte de 
adevărată poezie.

• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I)
• 19,20 — „Laboratorul micului 
chimist“ • 20,00 — Recitalul so
pranei Victoria Drăgănescu Zlm- 
țea și al basului Constantin Gabor
• 20,40 — „Gong !“ • 21,30 — „De 
la o melodie la alta" • 22,10 — 
Jurnalul televiziunii (II) și Bu
letin meteorologic.

• A TRECUT O FEMEIE - ?a-
tria.
• CAMERA IN FORMA DE „tf : 
Republica, Excelsior. Stadi'țjil 
Dinamo. Expoziția — Piața f en
teil.
• CINEVA, ACOLO SUS, MA 
IUBEȘTE : Luceafărul, Festival, 
(rulează șl la grădină). Miorița, 
grădina Doina, (la toate comple
tare știați că 7).
• OMUL MAFIEI : București, 
Modern, grădina Progresul. Are
nele Libertății, Grivița (comple
tare Zilele Sighlșoarel).
• STRIGATUL : 
gașl (la ambele 
rîsul).
• PROCESUL 
WEIR : Central

Victorla, Crîn- 
completare Su-

re- 
și 

lor, 
vo- 
ne-

Dumitru MICU

Marin SORESCU : PoQUTlQ^
„Am zărit lumină pe 

pămint, / Si m-am născut 
și eu/ Să văd ce mai fa
ceți“ Cu aceste versuri 
se deschide noul volum 
al lui Marin Sorescu. Fi
rească și spontană, ima
ginea se susține plastic 
prin ea însăși, aminjinți 

1 ivț
desene prhr eirre’-Saint- 
Exupéry ilustrase mirifica 
poveste a Micului print. 
în versurile lui Sorescu, 
lumea terestră scăldată in 
„clăbuci" de lumină, în- 
făptuindu-și ritualurile 
matinale, capătă parcă o 
strălucire edenică (Mati
nală). Poetul exaltă lumi
nozitatea care dă contur 
și claritate lumii, înfru- 
musețînd-o, făcînd inse
sizabilă scurgerea timpu
lui (Focul sacru), Intim- 
pină cu uimire lucidă mi
raculosul vieții, surprin
de spectacolul solemn al 
integrării lui în circuitul 
materiei (Imn). Invocînd 
o mare 
fapt o 
trăi — 
plației 
sterile, 
scrutarea 
versului înconjurător.

Autorului îi este pro
prie capacitatea de a 
transmite sensul poetic al 
faptului de viață curent, 
obișnuit, exprimat suges
tiv printr-o exuberantă 
sau, uneori, solemnă can
doare. Ingenuitatea, umo
rul, interesul sincer, di
rect, față de realitate 
conferă Imaginii multă 
prospețime și naturalețe. 
Cu avidă curiozitate poe
tul redescoperă ordinea 
lucrurilor din jur. Ceea 
ce îi definește atitudinea 
este o permanentă stare 
de jubilare în fața vieții, 
o statornică pasiune pen
tru frumos, vădită intens 
în preocuparea și aptitu-

„grabă" — de 
sete imensă de a 
el opune contem- 
pasive. reveriilor 
căutarea febrilă, 

atentă a uni-

a-1dinea de 
cele mai 
șări, de a 
tr-atîta de el pînă Ia a-1 
absorbi organic (Ta
blouri). Optimismul și în
crederea sa profundă în 
viată își găsesc o va
loroasă întrupare artisti
că în SaA. »atwie, reținînd 
mișcarea ‘ lecSlui. poetul 
își imaginează o aprinsă 
și necurmată dispută cu 
tot ceea ce reprezintă 
adversitățile vieții.

Poeziile sale afirmă cu 
un patos reținut triumful 
omenescului, perenitatea 
și noblețea efortului 
uman, creator de înalte 
valori Celebrul grup sta- 
tuar Laocoon îi sugerea
ză leg ra puternică 
dintre gem 'ații, acea so
lidaritate umană perpe
tuată necontenit în timp.

Un aspect distinct al 
liricii lui Marin Sorescu 
(oglindit în poezii ca : 
Trebuiau sd poarte un 
nume, Bărbații, Muzeul 
Satului) este acela în 
care sentimentul patrio
tic apare cu pregnanță, 
într-o expresie artistică 
revelatoare : „Eminescu 
n-a existat / A existat 
numai o tară frumoasă / 
La o margine de mare I 
Unde valurile fac noduri 
albe I Ca o barbă nepiep- 
tănată de crai". G. Căli- 
nescu a apreciat poemul 
închinat lui Eminescu ca 
fiind „tot ce s-a scris 
mai frumos, și fără pon
cif, în ultima vreme, 
despre marele poet".

Cu Unghi. Boala, Cear
căn, Capriciu poezia sa 
capătă un timbru grav, 
dezvăluind în termeni nu 
mai puțin robuști alte la
turi ale existentei. în 
fața unei maladii incura
bile, eroul liric nu-și 
pierde luciditatea, echili
brul sufletesc. în Unghi,

sesiza sub 
diverse înfăți- 
se bucura în-

legătura dintre literă — 
noapte — soare vizează 
oarecum nefirescul, neo
bișnuitul. Asistăm la un 
încordat dialog pe tema 
cunoașterii literelor, a- 
cestea simbolizînd țde- 
merrte aie lumii -m-hteria- 
le E un examen la care 
cade cel ce se lasă ade
menit de tenebre, ,igno-.. 
rînd viata, lurtiinozifateă. ’ 
Poetul are în vedere un 
om frămîntat de proble
me. căutător neobosit al 
adevărurilor, care nu cu
noaște senzația de des
curajare atunci cînd în
cearcă sentimentul trece
rii timpului Consumarea 
unei zile obișnuite este 
însoțită de conștiința 
unei imperceptibile scă
deri a energiilor lăuntri
ce. dar și a rodului bogat 
al unor necontenite îm
pliniri umane (Capriciu).

Dintre poeziile cuprin
se in volum, Leda și 
Printr-un ochi de sticlă 
mi se par mai puțin in
teresante, atît In ce pri
vește ideea de bază a fie
căreia, cit și modul 
cam forțat în care ea 
este rezolvată artistic, 
transpusă în plan meta
foric Sînt exemple răz
lețe, care nu diminuează 
ținuta artistică a 
tului volum.

în peisajul 
noastre actuale,
lui Marin Sorescu capă
tă o tot mai pronunțată 
specificitate, amprenta 
unei originalități necău
tate. izvorită dintr-o sur
prinzătoare capacitate de 
a sesiza înlăuntrul lucru
rilor obișnuite, în relații 
și fapte comune, în ges
turi și atitudini familia
re sclipiri nebănuite în 
stare să dezvăluie boga
te sensuri de viață

PROFFSORULUI 
(completare Vi

zita delegației de partid șl guver
namentale a Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.), Glulești 
(completare Mtine începe azi).
• CORBI : Capitol (rulează șt la 
grădină), Feroviar, Flamura.
• ROȘU ȘI NEGRU (ambele se
rii) : Lumina. 3-
• UN LUCRU FĂCUT LA TÎnP :
Union (completare La ‘ ‘
înalt nivel)
• PROGRAM PENTRU 
Doina (dimineața).
• VIATA DIFICILA : _____
(completare Muzeul Cornel Me- 
drea) — după-amiaza, Moșilor 
(completare Casa cetate), rulează 
și la grădină.
« SUITA BÄNATEANA : Tim
puri no! (completare Mascote, 
Pictorul luminii, A cul e vina ?, 
Colina Lenin, Cine a luat peli
canii 7).
• NUNTA CU PERIPEȚII : Cul
tural (completare Sport nr. 4/1965).
• RUNDA 6 : înfrățirea între po
poare (completare Vizita dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.), Melodia (comple
tare Suită bănățeană).
• LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Dacia (completare Unde 
nu-i cap...).
• HOȚUL DE PIERSICI : Buzeștl 
(completare Fata de pe Someș) 
rulează șl la grădină.
• SAMBA : Bucegi (completare 
A cui e vina 7) rulează și la gră
dină. Floreașca (completare vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România in U.R.S S.).
• APORT. MUHTAR ! — cinema
scop : Unirea (rulează și la gră
dină), Munca (la ambele comple
tare Acolo unde Carpații întîlnesc 
Dunărea — cinemascop).
• UN CARTOF. DOI CARTOFI : 
Tomls (rulează șl la grădină), Ra
hova (la ambele completare Vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.), Pacea 
(completare Lecție în Infinit).
• UNORA LE PLACE JAZUL :. 
Flacăra (completare Zîmbetul), 
Ferentari (completare Simetrie).
• MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Vltan (rulează și la grădină), Co- 
troceni (la ambele completare 
Prietenul meu Max).
• DOMNUL — cinemascop: Popu
lar (.completare Construim).
Î BANDA : Arta (completare 

aii arabi) rulează și la grădină,
Progresul (completare comorile 
orașului scufundat)
n ROMULUS ȘI REMUS - cine
mascop ■ Cosmos (completare Me
lodiile străzii — cinemascop).
• CULORILE LUPTEI : cinema
scop : Viitorul (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale).
• WINNETOU — cinemascop : 
Colentlna (completare Drumul).
o TOLBA CU AMINTIRI : Volga 
(completare Muzeul Zambacclan). 
S CARAMBOL : Lira (completare 

amlnorul de țevi) rulează și la 
grădină.
■ CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Drumul
• AH.
Parc.
• nA-1 
grădina

cel mai

COPII :

Doina

Sării.
EVA r grădina Progresul
ÎNAINTE FARA GRIJA: 
Colentlna.

CUM E VREMEA

recen-

poeziei 
versul

Adrian ANGHELESCU

Ieri in țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă și în general 
frumoasă, cu cer variabil. Vîntul 
a suflat potrivit din sectorul su
dic, cu intensificări locale în Ba
nat. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 19 grade la 
Tg. Neamț și - 26 de grade la . 
București, Călărași șl numeroase 
alte localități din Banat în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă șl 
călduroasă, cu cer variabil. Vtn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit 
din sud. Temperatura maximă a 
atins 27 de grade. Timpul proba
bil pentru 28, 29 șl 30 septembrie, 
în țară : Vremea va fi ușor insta
bilă. cu cer schimbător Vor că
dea ploi locale. , suh. formă de 
averse însoțite izolat de descăr
cări electrice. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul Sudic. Tem
peratura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 3 șl 13 grade, 
iar maximele între 15 și 25 d“ 
grade. In București : Vrșm 
schimbătoare. cu cer temp 
noros, cînd devine favorabil aver
selor de ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul sud-est. 
Temperatura în scădere ușoară Ia 
sfîrșitul Intervalului.

■
Munții Bucegi. Vedere spre valea Ialomlcioarel
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Plecarea la Belgrad a unei delegații 
guvernamentale române

Duminică seara au plecat spre 
Belgrad tovarășii Alexandru Bîrlă- 
deanu și Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, care vor participa la sesiu
nea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-iugoslave de colaborare 
economică și tehnico-științifică. La 
plecare, în Gara de Nord, au fost 
de față tovarășii Petre Blajovici,

Iile Verdeț și Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai guvernului, 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe și ai unor instituții 
centrale economice. Au fost pre- 
zenți Iaksa Petrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

AZI, START IN CURSA „SCiNTEII“
(Urmare din pag I-a)

LA 50 DE ANI
SUCEA“’A (coresp. „Scînteii"). — 

Duminica, n comuna Boroaia din 
raionul Fălticeni a fost aniversat 
semicenten :rul corului căminului 
cultural. ''Reprezentanți ai organe
lor locale partid și de stat, pre
cum și artiști amatori veniți din 
împrejurimi, i-au felicitat pe săr
bătoriți. Corul „veteranilor“, dirijat 
de învățătorul pensionar Vasile 
romegea, care acum 50 de ani a 
pus bazele acestei formații, a des
chis festivitatea cu cîntece pe care 
le interpretau în urmă cu o jumă
tate de veac, printre care „1 Mai“ 
de Ciprian Porumbescu și „Cîntec 
de veselie“. Pe scenă a urcat apoi 
actualul cor al căminului cultural, 
dirijat de Mihai Boliac, care în toa
te concursurile formațiilor de ama
tori a ajyns pînă la faza finală pe 
țară. D^fășurînd de-a lungul ani
lor o r< tensă activitate pentru 
popular i2ii.ea bogatului tezaur fol
cloric de pe meleagurile sucevene, 
ace istă formație de artiști amatori 
se manifestă astăzi din plin în via
ța culturală a comunei. Cu ocazia

semicentenarului, s-a decernat co
rului, precum și dirijorilor acestuia
— Vasile Tomegea și Mihai Boliac
— Ordinul Muncii. Numeroși 
membri ai corului au primit Meda
lia Muncii și insigna „Evidențiat în 
munca culturală“.

Cronica zilei
La invitația Consiliului Național 

al Femeilor din țara noastră a so
sit pentru o vizită de prietenie 
Aoua Keita, membră a Biroului 
Politic al Uniunii Sudaneze, depu
tată în Adunarea Națională.

★
Duminică seara au sosit în Capi

tală A. de Vajda. șeful operațiuni
lor din fondul special F.A.O. pentru 
valorificarea pămîntului și apelor, 
și Johannes Dekkar, expert F.A.O.

(Agerpres)

(Urmâre din pag. l-a)

Are o deosebită însemnătate discu
tarea sarcinilor ce revin organiza
ții!^ de partid în ce privește pro
movarea largă a progresului tehnic, 
folosirea judicioasă a utilajelor și 
agregatelor moderne, îndrumarea 
xirațelor în organizarea între- 
î ocialiste. acțiunile de ridica-
c? lificării profesionale a mun-
<< extinderea experienței

De mare interes este 
dh «rea- experienței dobîndite 
în exercitarea controlului organi
zației de partid asupra conducerii 
tehriico-administrative. Dat fiind 
marea pondere ce o vor deține noile 
întreprinderi in producția cincina
lului, se impune acordarea unei 
atenții deosebite respectării terme
nelor planificate și realizării indi
catorilor proiectați.

C și în alți ani, adunările de 
alesuri la sate vor avea loc după 
încheierea campaniei agricole de 
toamnă. Principala îndatorire a 
organizațiilor de bază din gospo
dării de stat, cooperative agricole 
de producție și S.M.T.-uri este de 
a mobiliza toate forțele pentru a 
se realiza la timp și în bune con
diții agrotehnice strîngerea recol
tei, însămînțările și arăturile, pa
ralel cu terminarea construcțiilor 
agrozootehnice și asigurarea unor 
condiții bune de ternare a anima
lelor. Recoltele mari de grîu obți
nute în acest an dau posibilitatea 
desprinderii de concluzii prețioase 
privind eficacitatea agrotehnicii 
înaintate. Desfășurîndu-se în 
preajma dezbaterii planurilor de 
producție în unitățile agricole, a- 
dunările de alegeri vor stabili sar
cinile ce revin organizațiilor de 
bază în înfăptuirea politicii parti
dului de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii, în 
creșterea producției de cereale,

dezvoltarea hortiviticulturii și le- 
gumiculturii. O atenție deosebită 
va trebui acordată dezvoltării zoo
tehniei, ridicării ponderii acestei 
ramuri în ansamblul producției și 
veniturilor din agricultură. Adu
nările de alegeri vor prilejui dis
cutarea felului cum acționează or
ganizațiile de bază pentru o mai 
mare rentabilitate a G.A.S. In coo
perativele agricole de producție 
este important ca, în vederea con
tinuei lor întăriri economico-orga- 
nizatorice, să se discute despre 
aportul organizațiilor de bază în 
dezvoltarea democrației inter
ne, despre preocuparea acestora 
pentru o cît mai bună gospodărire 
a pămîntului arabil, organizarea 
întregii activități pe baze științi
fice, extinderea suprafețelor irigate 
prin mijloace proprii.

în instituțiile de știință, artă și 
cultură, adunările de alegeri vor 
dezbate problemele privind contri
buția comuniștilor la înflorirea cul
turii socialiste, la intensificarea 
cercetărilor fundamentale și aplica
tive în toate ramurile, la stimularea 
schimbului larg de opinii. Comuniș
tii din școli și facultăți sînt chemați 
să pună în centrul discuțiilor pro
blemele legate de buna desfășurare 
a procesului instructiv-educativ, 
adaptarea școlii la cerințele com
plexe ale construcției socialiste, 
formarea de cadre cu temeinică 
pregătire, lărgirea orizontului po
litic și Ideologic al cadrelor didac
tice, îndrumarea muncii politico- 
educative desfășurate de organi
zațiile U.T.C. și asociațiile studen
țești.

Adunările de alegeri ale orga
nizațiilor de bază din ministere, 
organe centrale și locale vor ana
liza munca comuniștilor pentru a 
cultiva în rîndurile lucrătorilor din 
aparatul de stat preocuparea pen
tru continua perfecționare a meto
delor de muncă. întărirea discipli
nei de stat, apărarea legalității so
cialiste și a intereselor statului, gri
ja și solicitudinea față de cererile 
oamenilor muncii.

Experiența arată că partici
parea la discuții este cu atît mai 
largă, propunerile, sugestiile, ob
servațiile cu atît mai numeroase 
și interesante, cu cît darea de sea
mă Ie deschide cîmp larg, le stimu
lează prin profunzimea și caracte
rul ei combativ, militant. Aceasta 
impune însă ca darea de seamă să 
nu abunde în generalități sau în

Campionatul mondial de pescuit staționar MOTOCICLISM

Dar nu numai aftf : 
el vor să termine cît 
mai bine această cursă 
care constat că este aș
teptată cu foarte mare 
Interes*.

lală-ne și în. tabăra 
cicliștilor noștri. Întrucîl 
întrecerea, se știe, esfe 
individuală, fiecare din 
alergătorii români este 
dornic să ocupe un loc 
cît mai onorabil. în ge
neral, cicliștii de la 
Steaua și Dinamo sînt

de părere că învingăto
rii se află... printre ei. 
Pronosticurile nu omit 
însă șansele alergători
lor străini. Prin palma
resul și experiența ce o 
au, polonezii Gawliczek 
și Zapala sînt conside
rați printre cicliștii cu 
cele mai îndreptățite as
pirații la „tricoul gal
ben'. „Dar — ne decla
ra C. Dumitrescu — nu 
trebuie uitat că șl cei
lalți alergători din (ara 
noastră și de peste 
hotare se anunță a fi

ră-bine pregăfifi. Lupta 
mîne, deci, deschisă I”.

Etapa inaugurală a 
actualei ediții a Cursei 
„Scînteii’ se desfășoară 
pe ruta 
Cluj. De 
cicliștii 
mai întîi 
Mare—Baia 
retur, urmînd 
să-și 
spre Cluj, unde sosirea 
va avea loc pe stadio
nul central.

Baia Mare— 
menționat că 

vor parcurge 
distanța Baia 

Sprie și 
ca apoi 

continue drumul

Ion DUMITRII)

Lista P a r f i c i p a n j
1. Hajek M., 2. Mitteregger R., 3. 

Kranistér K. (Austria), 4. Kucera J., 
5. Vratisiav K., 6. Machac J. (Ceho
slovacia) ; 7. Dippold H., 8. Lingner L„
9. Voigtlaender D. (R. D. Germană) ;
10. Berreta M., il. Franchinl I., 12. 
Campigli M. (Italia) j 13. Schouten E., 
14. Holst D., 15. Heynig P. (Olanda) ; 
16. Gawliczek J., 17. Zapala K., 18. 
Szumlakowski G. (Polonia) ; 19. Dumi
trescu C., 20. Ardeleanu I., 21. Ghera Fr., 
22. Moldoveanu Gh., 23. Gonțăa 
24. Egyed W-, 25. Burlacu V., 26. 
cea Virgil, 27. Simion Șt. (Steaua) 
Molceanu 
gier W., 
Emil, 33.

C., 
Mir- 
; 28. 
Zie-G., 29. Zanoni L., 30.

31. Ciumete Nlc., 32. Rusu 
Bădără Gh., 34. Ciocan

S-a încheiat „
• Cîștigătoare — echipa din R. P. 

Chineza • Dinamoviștii bueureșteni 
pe locul III.

Duminică seara s-au consumat ul
timele întîlniri din cadrul „Dinamo- 
viadei" de baschet, încheiată cu vic
toria (puțin scontată după infrîn- 
gerea din grupele preliminare) a 
echipei Avangard (R. P. Chineză), 
urmată de Dinamo-U.R.S.S și Dina- 
mo-România

Sportivii chinezi au dispus în fi
nală de baschetbaiiștii sovietici cu 
68—60, înscriindu-și pentru a doua 
oară numele pe tabela învingători
lor. ' Dinamoviștii bueureșteni, ce- 
dlnd simbătă in fata selecționatei 
sovietice cu 66—70, (deși Ia pauză 
aveau 11 puncte avans I), au pier
dut o bună ocazie de a figura prin
tre ciștigătorii tradiționalei compe
tiții Ieri însă ei au Întrecut pe 
GwardiaPplonia (73—63), clasîn- 
du-se in acest fel pe locul trei

Turneul‘din acest an 6-a ridicat 
la un bun'nivel, prin ' prezență in 
echipele pàrticipante a unor ele
mente' de bază din loturile natio
nale: Petrov și Siereli (Dinamo- 
U.R.S.S.), Likso și Czernichawski 
(Gwardia-Polonia). Kare Sthal (Dy- 
namo-R D. Germană), Albu și Spi
ridon (Dinamo-România), Dimov 
(Spartak-Bulgaria).

exemplificări mărunte, ci să 
nească de la problemele 
rezolvate, de la sarcinile 
tuale și să concentreze efortu
rile spre mijloacele practice de 
înfăptuire a acestora. în pregătirea 
unor asemenea dări de seamă, bi
rourile organizațiilor de bază se 
pot sprijini cu bune rezultate și pe. 
alți membri de partid cu experi
ență .în activitatea politică și pro
fesională.

Perfecționarea continuă a stilu
lui și metodelor de muncă, respec
tarea riguroasă a prevederilor Sta
tutului P.C.R., a normelor leniniste 
ale vieții interne de partid consti
tuie una dintre principalele con
diții ale îndeplinirii sarcinilor de 
mare răspundere ce stau în fața 
organizațiilor de bază. Tocmai de 
aceea, adunările de dări de seamă 
și alegeri sînt chemate să analizeze 
temeinic cum se realizează contro
lul sistematic al îndeplinirii hotă- 
rîrilor ; repartizarea judicioasă a 
membrilor de partid, pentru cu
prinderea tuturor sectoarelor de 
activitate ; întărirea disciplinei de 
partid ; munca cu activul fără de 
partid ; îndrumarea organizațiilor 
de masă.

în atenția tuturor organizațiilor 
de bază — și îndeosebi a celor din 
noile întreprinderi, din construcții 
și școli — va trebui să se afle felul 
în care se realizează întărirea con
tinuă a rîndurilor partidului, grija 
pentru primirea în partid a celor 
mai înaintați oameni ai muncii.

De cea mai mare importanță 
este să sé discute cum se aplică, 
în fiecare organizație de bază, 
principiul muncii și conducerii co
lective, în ce măsură ședințele 
birourilor organizațiilor de bază și 
adunările generale ale comuniști
lor stimulează confruntările de 
opinii, iar hotărîrile și măsurile 
adoptate sînt rodul examinării tu
turor părerilor și propunerilor, ex
presia gindirii și înțelepciunii co
lective. Adunările de alegeri re
prezintă un mijloc potrivit pentru 
a analiza cum sînt stimulate criti
ca și autocritica, veghindu-se la 
încetățenirea unei atmosfere sănă
toase in care sînt luate în seamă 
și prețuite punctul de vedere al 
fiecărui comunist, orice propunere 
care contribuie la îmbunătățirea 
muncii.

în lumina indicațiilor de deo
sebită însemnătate ale Congresu-

por- 
ne- 
ac-

i I o r
36.
38.
39.

Ra-

Const. (Dinamo) ; 35. Braham Ion, 
Ariton S., 37. Constantinescu I., 
Grlgore Const. (Voința București) ; 
Mihălțeanu S., 40. Juravle Gh., 41.
du Gh. (Olimpia) : 42. Ciobanu Const.
43. Rtndașu M., 44. Vagneti 
Ploiești) ; 45. Tudor V., 46.
47. Comăniță Nie. (Petrolul
48. Suciu Ștef., 49. Suciu
Crișan D. (Dezrobirea 
Ghiță V., 52. Demidov A., 
(C.S.O. Brăila) ; 54. Sctnteie N. (Mun
citorul R-ta) ; 55. Moldoveanu Fl.
(Text. Azuga) ; 56. Dräghicioiu Gh., 57. 
Popescu Gh. (Dinamo) ; 58. Popescu C. 
(Olimpia) ; 59. Motentan D. (C.S.M.
Cluj) ; 60. Rusen Șt. (C.S.O. Brăila).

C. (Voința 
Dulu Paul, 

Ploiești) ; 
Gh., 50.

Brașov) ; 51. 
., 53. Gerea T.

Dinamoviada"
Alte rezultate din ultima zi: Dosza 

(Ungaria) — Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) 58—68 (24—28), Spartak 
(Bulgaria) — Dynamo (R. D. Ger
mană) 76—84 ( 34—38).

Cupa celui mai eficace 
revenit lui Albu Mihai 
București) cu 114 puncte 
rerea noastră unul
buni jucători ai turneului).

jucător a 
(Dinamo- 

(după 
din cei

pâ
mai

Sportivi români 
peste hotare

noi 
de 

Za- 
re-

• Călăreții români au obținut 
victorii în concursul internațional 
hipism de la Istanbul. „Premiul 
karia" (8 obstacole de 1,40 m) a 
venit lui Virgil Bărbuceanu, cu timpul 
de 59" 2/10.

• Turneul internațional de polo pe 
apă „Trofeo d'ltalia”, desfășurat a- 
nul acesta la Budapesta, s-a încheiat 
cu victoria echipei R. P. Ungare. Se
lecționata României, învingătoare în 
ultimul meci cu 8:—4 în fața echipei 
R. D. ■ Germane, a ocupat locul 4.

• Cu prilejul concursului interna
țional de natafie de la Sofia, înotă- 
toarea română Cristina Balaban a 
cîștigat proba de 400 m liber cu 
timpul de 5' 19", urmată de Slomka 
(R.P.B.) 5’ 23" 2/10.

lui al IX-lea al P.C.R. privind 
munca ideologică a partidului, ac
tivitatea politico-educativă pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
este necesar ca în toate adunările 
de alegeri aceste probleme să fie 
dezbătute în strînsă legătură cu 
condițiile specifice din organizația 
de bază respectivă. Important este 
ca discuțiile să nu se piardă în 
detalii organizatorice, ci să pună 
accentul pe elementul fundamental 
— felul în care activitatea politi- 
co-ideologică contribuie la înar
marea membrilor de partid și a 
maselor largi cu ideile marxism- 
leninismului. cu linia politică a 
partidului în problemele interne și 
internaționale, în vederea mobili
zării lor la realizarea îndatoririlor 
ce le revin în opera de construire 
a socialismului. Creșterea forței 
de înrîurire și a eficacității mun
cii ideologice, aportul ei nemijlocit 
la dezvoltarea capacității maselor 
de a rezolva problemele actuale 
capătă o însemnătate deosebită în 
condițiile noii etape de dezvoltare 
a societății noastre pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste. Adu
nările de alegeri vor contribui cu 
atît mai mult la ridicarea nivelu
lui propagandei de partid, a mun
cii politice 
analiza mai 
cestora cu 
preocupările 
partid ; ce se întreprinde pentru a 
înlătura manifestările de schema
tism, șablonul ; cum este cultivată 
vigilența și combativitatea față de 
influențele ideologiei și moralei 
burgheze ; mijloacele folosite pen
tru cultivarea înaltelor trăsături 
moral-politice caracteristice co
munistului — pasiune, devotament 
șl spirit de. răspundere în îndepli
nirea sarcinilor încredințate, prin
cipialitate și înaltă conduită mora
lă în activitatea profesională și ob
ștească ; munca educativă desfășu
rată pentru călirOa partinică a noi
lor membri de partid.

Adunărilor de dări de seamă și 
alegeri le este propriu caracterul 
de lucru, grija pentru înlăturarea 
oricăror manifestări festiviste sau 
de formalism. De exigența parti
nică. de spiritul critic și autocritic 
al dezbaterilor, de răspunderea cu 
care se vor pregăti cei care vor 
lua cuvîntul. de observațiile și 
propunerile lor depinde. în mare 
măsură, îmbunătățirea muncii or-

de masă, cu cît vor 
temeinic legătura a- 
sarcinile concrete și 

organizațiilor de

ECHIPA ROMÂNĂ
PE PRIMUL

PE ECHIPE t
1. Republica Socialistă România 

— 22 puncte ; 2. Franța — 27 punc
te ; 3. Polonia — 32 puncte; 4. R.D. 
Germană — 34 puncte; 5. Luxem
burg — 34 puncte; 6. Austria — 38 
puncte ; 7. Italia — 39 puncte; 8. 
R. F. Germana----40 puncte ;
Anglia — 41 puncte ; 10. Belgia 
43 puncte; 11. Ungaria — 44 punc
te; 12. San Marino — 50 puncte; 
13. Cehoslovacia 
Iugoslavia — 52 
ția — 52 puncte.

9.

— 50 puncte; 14. 
puncte; 15. Elve-

L
Cuplajul din

Se poate spune că cele două me
ciuri ale cuplajului bucureștean au 
satisfăcut într-o anumită măsură, 
în primul meci, Steaua a manifes
tat o revenire de formă cîștigînd 
detașat (5—1) în fața formației Si
derurgistul Galați. Avînd însă în 
vedere forma foarte slabă a gălă- 
țenilor, ca și faptul că învingătorii 
au înscris cele cinci goluri numai 
în prima repriză, revenirea la for
ma bună a echipei Steaua se cere 
confirmată și în evoluțiile sale vii
toare.

A doua partidă, Rapid—Steagul 
roșu Brașov, a oferit un 
taculos, de bună calitate,

joc spec- 
rapidiștii

Meciurile din
SINGURA VICTORIE 

IN DEPLASARE

Echipa ieșană a obținut la Ora
dea singura victorie în deplasare 
înregistrată în această etapă. Ea a 
acționat lucid și a știut să-și pună 
în valoare jucătorii de contraatac. 
Spre sfîrșitul întîlnirii, Crișul a 
dominat jocul dar a ratat situații 
clare prin Suciu și Mureșan.

UN DEBUTANT EFICACE

cuPrezentînd un „unsprezece“ 
mulți jucători tineri, noi, în care 
și-a făcut reintrarea și Eftimie. 
Știința Craiova a repurtat o vic
torie clară în fața echipei a- 
rădene prea prudentă. Ambele go
luri au fost marcate de un debu
tant, extremul stingă Ionescu.

APARAREA PLOIESTENILOR
LA ÎNĂLȚIME

Deși a atacat mai mult, avînd în 
cea mai mare parte a timpului ini
țiativa, Farul nu a putut obține de- 
cît un rezultat de egalitate în în- 
tîlnirea cu formația ploieșteană. 
Apărarea acesteia s-a dovedit la 
înălțime, nelăsîndu-se depășită de- 
cît o singură dată în min. 31, cînd 
Caraman a deschis scorul meciu
lui. După pauză, ploieștenii au ob
ținut egalarea prin Moldoveanu.

LOC
INDIVIDUAL t

1. Tesse Robert (Franța) — 3227 
puncte; 2. Ceppi Luciano (Italia) — 
2001 puncte; 3. Burch Cliford (An
glia) — 1998 puncte; 4. Galbatl 
Renzo (Italia) — 1967 puncte ; 5.
Gviheneuf Henri (Franța) — 1451 
puncte; 6. Hellmuth Schmidt 
(R.D.G.) — 1099 puncte; 7. Ion 
Pană (România) — 900 puncte ; 8. 
Della Baida Emilio (San Marino)— 
796 puncte ; 9. Thomma Arnould
(Luxemburg) — 704 puncte; 10. 
Osai Frantz (Austria) — 612 puncte.

FOTBAL
Capitala

dovedind că merită locul fruntaș 
pe care-1 dețin cu autoritate în cla
sament. Speculînd două greșeli în 
apărare ale brașovenilor, I. Ionescu 
și Dumitriu înscriu încă din prime
le minute de joc două goluri. Sur
prinși, brașovenii au încercat apoi 
să reducă handicapul, dar apărarea 
rapidiștilor respinge cu succes a- 
tacurile adverse. în repriza secun
dă oaspeții mai primesc încă două 
goluri. Ei reușesc totuși să înscrie 
o dată (în minutul 87) prin Pesca- 

portarul 
la

ru, care l-a surprins pe 
Andrei printr-un șut de 
tanță.

provincie
DOAR DOUA ȘUTURI...

dis-

Știința Cluj a realizat o victo
rie prețioasă în dauna Științei Ti
mișoara. Clujenii și-au organizat 
mai bine jocul, avînd în linia de 
mijloc (A. Vasile—Pexa) un com
partiment de bază. în gene
ral, partida a fost de nivel teh
nic mediocru, uneori anostă. Timi
șorenii au tras la poarta adversă 
doar două 'uri.

Concursul 
internațional 
de la București
• Igor Grigoriev (U.R.S.S.) cîștigâ- 

torul ambelor probe ale concursului 
internațional de motocros • La 3 și 
6 octombrie întreceri interesante de 
dirt-track.

Ieri dimineață tribunele natu
rale ale „stadionului“ de motocros 
din Șos. Pantelimon (capătul 
tramvaiului 14) au fost pline 
pînă la refuz. Concursul interna
țional de motocros desfășurat aici 
a atras circa 15 000 de spectatori, 
ilustrînd popularitatea de care se 
bucură acest sport spectaculos. La 
startul probelor au foșt prezenți 
alergători valoroși din U.R.S.S., 
Austria și România. In lupta pen
tru primele locuri sportivul so
vietic Igor Grigoriev (clasat al 
III-lea la campionatele mondiale) 
a cîștigat detașat ambele probe, 
în schimb, disputa pentru locu
rile următoare a fost deosebit de 
strînsă și spectaculoasă, aplauda
tă deseori la scenă deschisă. Iată 
rezultatele tehnice : clasa 500 
cm C ■ 1. I. Grigoriev (U.R.S.S.), 2. 
O. Ștefani (România), 3. E. Cheres- 
teș (România), 4. Gh. Ion (Româ
nia) ; clasa 250 cm. c : 1. I. Grigo
riev (U.R.S.S.), 2. I. Agheev
(U.R.S.S.), 3. P. Paxino (România), 
4. M. Dănescu (România).

Duminica viitoare, pe stadionul 
Dinamo din Capitală, este progra
mat un interesant concurs inter
național de dirt-track, la care 
vor participa sportivi fruntași 
din Austria, Danemarca, R. F. 
Germană, Iugoslavia și România. 
Miercuri, 6 octombrie, pe același 
stadion, va avea loc revanșa a- 
cestei întîlniri.

R U G B I

REZULTATE TEHNICE
RAPID — STEAGUL ROȘU 4—1 

(2—0). Au marcat : I. Ionescu 
(de douâ ori), Dumitriu II, Năs- 
turescu — pentru Rapid ; Pesca- 
ru — pentru Steagul Roșu.

STEAUA — SIDERURGISTUL 
5—1 (5—0). Au marcat : Racks! 
(de două ori), D. Popescu, Pa- 
vlovici, Crăiniceanu — pentru 
Steaua ; Stătescu — pentru Si
derurgistul.

ȘTIINȚA CRAIOVA — U.T.A. 
2-0 (1-0). A marcat : Ionescu 
(de două ori).

FARUL — PETROLUL 1—1 
(1—0). Au marcat : Caraman — 
pentru Farul și Moldoveanu — 
pentru Petrolul.

CRIȘUL —_ C.S.M.S. 0—2 (0—1). 
A marcat 
ori).

ȘTIINȚA 
MIȘOARA

Cuperman (de două

"1___ “3 
planuri | 
șa cum g

I 
I

exigență în I 
rilor gru-1 

' 7 I 
profesională și politico-ideoiogică, I 
cu un nivel de cultură corespun-1 
zător, Oameni care prin întreaga 
lor activitate și comportare în so- I 
cietate și în familie se bucură de | 
autoritate și încredere în mase.

Buna desfășurare a adunărilor I 
de dare de seamă și alegeri el 
nemijlocit legată de sprijinul și. 
îndrumarea organelor locale de I 
partid. în perioada premergătoarei 
alegerilor, comitetele regionale,, 
raionale și orășenești vor stabili I 
măsurile ce se impun în legătură I 
cu structura organizatorică a or-. 
ganizațiilor de partid, constituirea I 
de noi grupe de partid, organizații I 
pe secții, sectoare, ateliere etc., or-, 
ganizații de bază. în același timp, I 
comitetele regionale vor aproba S 
constituirea de noi comitete de. 
partid pe întreprinderi, instituții, | 
G.A.S., cooperative agricole etc. I 
Deosebit de important este ca, ală- - 
turi de membrii comitetelor regio-1 
nale, raionale și orășenești, la pre-1 

Linăiiiur să fie atras uil. 
de partid, îndeosebi din I 
nstructorilor nesalariați, I

I
ta activiști- . 
considerate I 
e au ajutat |

-și întocmească primul plan I ț> v, , A . •
ică și să treacă la aplicarea I JtlGZUltatG IU CatGaOïia B a a măănrilnr c+nHili+o Ho a_

de dări dej 
contribui la I 
organizațiilor ■ 

Teșterea rolului lor ■ 
mobilizator in în-1 
:inilor trasate de"

I

gailizațiilor de bază. La aceasta va 
contribui adoptarea unor ] 
de măsuri concrete care, așa 
indică și titulatura, nu se vor li
mita la recomandări generale, ci 
vor stabili concret măsurile și ac
țiunile care urmează a fi întreprin
se, termene și răspunderi precise 
pentru efectuarea lor.

Este o înaltă îndatorire a comu
niștilor să manifeste < 
alegerea organizatorilor 
pelor de partid și membrilor birou
rilor organizațiilor de bază din 
rîndul celor mai buni membri de 
partid, cu o temeinică pregătire

gătirea adunărilor să fie atras un 
larg activ <
rîndurile instructorilor nesalariați, 
astfel ca ajutorul dat birourilor or
ganizațiilor de bază să fie cît mai 
concret și eficient. îndatoririle ce 
revin în această privință activiști
lor de partid nu pot fi < 
încheiate decît după ce _____
noile birouri ale organizațiilor de 
bază să-, ’ 
de muncă .
practică a măsurilor stabilite de a- 
dunările de alegeri.

Eveniment important în viața 
partidului, adunările de dări 
seamă și. alegeri vor < 
continua întărire a organizațiilor 
de partid, la creșterea rolului lor 
organizator și i 
făptuirea sarcinilor ____ _
Congresul al IX-lea la P.C.R.

CLUJ — ȘTIINȚA TI-
2—0 (2—0). Aù mar

cat : Adam și Sabo.

O etapă cu jocuri 
spectaculoase

Excepfînd partida de la Bîrlad, din
tre Rulmentul și Dinamo București, 
caracterizată prinfr-un joc de uzură, 
cu rare acțiuni pe liniile de frei- 
sferturi, celelalte meciuri ale etapei 
a V-a au fost spectaculoase, dispu
tate înfr-o notă de sportivitate. In 
cursa pentru titlul de campioană a 
tării, Dinamo București a trecut cu 
bine și „hopul” de la Bîrlad (unde a 
cîștigat cu 6—5 (3—0) un meci di
ficil), păsfrînd mai departe șanse in
discutabile la primul loc. Rezultatele 
celorlalte întîlniri : Constructorul— 
Steaua 6—23 (6—9), Grivifa Roșie— 
Știinfa Cluj 34—6 (18—3), Gloria— 
Farul 12—9 (3—6), Știința Pefroșenl— 
Progresul 6—3 (3—0).

CLASAMENTUL
PRONOSPORT

Rapid 
Petrolul
Știința Timișoara
C.S.M.S. Iași
Știința Cluj 
U.T.A.
Steaua
Știința Craiova 
Steagul roșu 
Farul
Crișul
Dinamo București 

I Siderurgistul
Dinamo Pitești

I

5 5 0
3 1
3 1
3 1
2 3
2 2
1 3
2 1
2 0
1 1 
0 3
1 0
1 0
1 0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12— 2 
13— 5

8— 5
7— 4
6— 3
5— 5
8— 5
5— 7

11—11
4— 6
5— 10
7— 13
9— 16
4—12

10
7
7
7
7
6
3
5
4
3
3
2
2
2

Concursul nr. 39 
din 26 septembrie

Rapid—Steagul roșu Brașov 
Știința Cluj—Știința Timișoara 
Steaua—Siderurgistul Galați 
Farul—Petrolul
Știința Craiova—U. T. Arad 
Crișul—C.S.M.S. Iași
Oltul Rm. Vtlcea—Progresul 
Metalul Ttrgoviște—Dinamo Bacău 
Arieșul Turda—Minerul Baia Mare
Varese—Jgventus (0—0)
Catania—Florentina (0—3)
Brescia—Atalanta (2—0)
Bologna—Napoli (Ö—1)

1
1
1
x
1
2
1
1
x 
x
2 
1 
2

•A

I
■

■«
4

£

•• ;

Crălnlceanu In luptă cu apărătorii gălățenl. Fază din meciul Steaua 
Siderurgistul Foto i R. Costln

Piatra Neamț—
1—0, Metalul

Bacău 1—0,
C.F.R.

SERIA I: Ceahlăul 
Constructorul Brăila 
Tlrgoviște — Dinamo 
Dinamo Victoria București — 
Pașcani 1—0, Știința București — 
C.F.R. Roșiori 2—1, Oteîu) Galați — 
Flacăra Moreni 1—0, Oltul Rm. 
Vilcea —Progresul București 3—0, 
Poiana Cimpina — Metalul Bucu
rești 1—1.

SERIA A II-A: C.S.M. Reșița — 
Minerul Lupeni 1—0, Recolta Ca
rei — A,S. Cugir 0—0, Arieșul 
Turda — Minerul Baia Mare 0—0, 
Jiul Petrila — Clujeana 0—0, A.S.A. 
Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu 2—0, Gaz 
metan .. Mediaș — Vagonul Arad 
1—1, C.F.R. Arad — Industria sir- 
mei Clmpia Turzii 1—0.
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REÎNTORS LA SANTO DOMINGO

J. Bosch cere
retragerea 
trupelor 
intervenționiste

SANTO DOMINGO 26 (Ager
pres). — Sosirea fostului președinte 
dominican Juan Bosch sîmbătă la 
Santo Domingo, după un exil de 
doi ani în Porto Rico, a prilejuit o 
puternică demonstrație de protest 
împotriva trupelor intervenționiste 
care se mai află încă in Republica 
Dominicană. Potrivit agențiilor oc
cidentale de presă, o mare mulțime 
de locuitori ai capitalei dominicane 
s-a adunat într-una din piețele 
orașului pentru a saluta pe Bosch. 
Luînd cuvîntul în fața acestora, 
Juan Bosch, însoțit de liderul for
țelor constituționaliste, Francisco 
Caamano Deno, a criticat interven
ția americană la Santo Domingo 
și guvernele din America Latină 
care au trimis soldați în Republica 
Dominicană sprijinind astfel pe 
intervenționiștii nord-americani. 
„Va trebui ca aceste țări să plă
tească despăgubiri pentru distru
gerile provocate de intervenție, 
despăgubiri ce trebuie evaluate de 
Curtea Internațională de la Haga. 
Statele Unite vor trebui să plăteas
că, de asemenea, despăgubiri de 
milioane de dolari“. Bosch a decla
rat că mulți dintre susținătorii săi 
din interiorul țării au fost arestați 
de polițiști, fiind împiedicați astfel 
să participe la primirea sa. Agenția 
France Presse relevă că mulțimea 
a cerut evacuarea cît mai grabnică 
a trupelor interamericane din Re
publica Dominicană.

Juan Bosch a chemat poporul să 
folosească toate mijloacele care-i 
stau la dispoziție pentru a obține 
evacuarea trupelor străine din țară. 
Observatorii politici din R 'publica 
Dominicană apreciază că există po
sibilități ca Juan Bosch să devină 
din nou președintele Republicii Do
minicane.

France Presse a reluat relatările 
transmise de trimisul special al 
postului de radio portorican „El 
Mondo“. Acesta a declarat că trupe 
staționate în „orașul nou“ la Santo 
Domingo (la nordul capitalei domi
nicane, unde se afla statul major 
al ex-generalului de dreapta Wes- 
sin y Wessin), au deschis foc asu
pra grupurilor de partizani ai lui 
Juan Bosch care se îndreptau spre 
aeroport spre a-1 întimpina pe fos
tul președinte. Mai mulți dintre ei 
au fost uciși sau răniți. Același zia
rist a precizat că militarii au îm
piedicat un mare număr de simpa- 
tizanți ai lui Bosch să se îndrepte 
spre aeroport.

IMAGINI 
D I N 
VIATA
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INTERNAȚIONALĂ

Tensiune la Aden

Turcia :

După măsurile adoptate de autoritățile englezeAZI SE DESCHIDE ADUNAREA
Misiunea

26 (Agerpres). 
urmează să-și 
la Washington 
Fondului Mo

și a Băncii

,,grupului

F. M. I.

ordinea de zi 
Washington a 

loc sîmbătă o întrunire a 
„grupului celor

■ Cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. și-a început 
marți lucrările. Un moment din primo zi a actualei sesiuni. (Fotogra

fia din stînga).

■ După cum s-a anunțat, în cadrul Tirguluî internațional de mostre de 
la Damasc, pavilionul Republicii Socialiste România (fotografia din 

mijloc) a fost distins cu medalia de aur pentru modul de prezentare și 
calitatea exponatelor.

■ Femei vietnameze aflote la Tokio colectînd a|utoare pentru popu
lația sud-vietnameză. (Fotografia din dreapta sus).

■ Școala tehnică „Armellini“ din Roma (fotografia din dreapta mijloc) 
este singura din Italia specializată in mecanică fină. Absolvenții 

speră să găsească mai sigur un plasament în producție. De aceea, la fie
care început de an școlar, numeroși tineri iau cu asalt porțile școlii ; cei 
mai mulți nu se pot înscrie din cauza lipsei de locuri.

■ Văduve ale minerilor din Catavi (Bolivia), căzuți victime ale recente
lor represiuni polițienești. (Fotografia din dreapta jos).

•■M
F -1|

ARABIA SAUDITA

• Divergențele persistă 
celor 10"

WASHINGTON 
— Luni dimineața 
înceapă lucrările 
Adunarea anuală a 
netar Internațional 
mondiale la care participă miniș
tri de finanțe ai țărilor membre.

Poziții electorale
ANKARA 26 (Agerpres). — în- 

tr-o cuvîntare rostită la posturile 
de radio turceșd, profesorul Meh
met Aii Aybar, liderul partidului 
muncitoresc, a declarat că partidul 
său se opune prezenței bazelor mi
litare americane în această țară și 
va căuta, în cazul cînd va veni la 
putere după alegerile de la 10 oc
tombrie, să evacueze toate aceste 
baze, precum și personalul ameri
can care le deservește. „35 000 000 
m p din pămîntul turcesc se află 
în prezent sub ocupație americană“, 
a declarat Aii Aybar. El a decla
rat că Turcia trebuie să lupte din 
răsputeri pentru obținerea unei in
dependențe depline, așa cum a fă- 
cut-o cu 43 de ani în urmă sub 
conducerea lui Kemal Atatürk.

Pentru a pregăti 
a acestei sesiuni, la 
avut 
reprezentanților 
10“ (S.U.A., Anglia, Franța, Canada, 
R.F.G., Italia, Belgia, Olanda, 
Suedia și Japonia) care au discutat 
problema realizării unei reforme 
a sistemului monetar internațio
nal. După cum subliniază agenția 
France Presse, „grupul celor 10“ 
nu a ajuns însă la un acord com
plet privind măsurile care ar pu
tea duce la o reformă a sistemu
lui monetar internațional. Se rela
tează că reprezentanții „grupului 
celor 10“ au însărcinat pe patru 
dintre ei — pe delegații S.U.A., 
Franței, R.F.G. și Olandei — să 
caute o soluție de compronȚiș pri
vind anumite puncte din reforma 
preconizată, în așa fel încît luni, 
la deschiderea sesiunii anuale a 
F.M.I. și a Băncii mondiale, pro
blemele să fie clarificate.

Reacții defavorabile in țările arabe
ADEN 26 (Agerpres). — Hotărî- 

rea guvernului britanic de a sus
penda constituția din Aden și de a 
transfera întreaga putere execu
tivă și legislativă înaltului său co
misar Richard Turnbull a stîrnit 
o vie reacție în Federația Arabiei 
de sud și în statele arabe.

Sîmbătă seara, după ce Turnbull, 
înaltul comisar britanic, a anunțat 
la radio că deține întreaga putere 
în Aden, Mackawee, primul minis
tru al acestui protectorat, a decla
rat că „hotărîrea Marii Britanii nu 
constituie, de fapt, o surpriză în 
urma repetatelor refuzuri de a as
culta doleanțele populației din acest 
teritoriu și a încercărilor de a-și 
impune cu forța punctul de vedere 
asupra viitorului coloniilor sale“.

In orașul Aden a avut

CREȘTE ÎMPOTRIVIREA 
FAȚĂ DE TRATATUL
JAPONO — SUD-COREEAN

loc, după

cum menționează agenția Reuter, 
o luptă de 15 minute intre trupele 
britanice și un grup de insurgenți. 
Trupe britanice patrulează zi și 
noapte prin oraș pentru a preîn- 
tîmpina ciocniri de mare amploare.

Potrivit agențiilor de presă, noua 
evoluție a situației din Aden creează 
dificultăți guvernului britanic care 
intenționează să-și îmbunătățească 
relațiile sale cu țările arabe. Mi
nistrul de stat britanic, George 
Thomson, care se află în prezent 
la Cairo, a avut o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmoud Riad, consacrată 
relațiilor dintre cele două țări. 
Agenția France Presse relatea
ză că atmosfera din timpul în
trevederii a fost foarte încărcată 
în urma știrilor din Aden.

Complot eșuat la Djeddah
încercare de 

ar fi avut loc 
în timp 

afla la Casa-

BEIRUT. — O 
lovitură de sfaf 
recent în Arabia Saudifă, 
ce regele Faisal se 
blanca, unde a participat la conferința 
arabă la nivel înalt. Această știre a 
fost publicată ieri de ziarul „Al 
Anouar”, care apare în capitala Liba
nului. Ziarul relatează că în fruntea 
complotului se afla emirul Haled ben 
Messaed ben Abdel Aziz, strănepo
tul fostului rege Ibn Saud și nepot 
al celui actual. In vîrstă de 24 de ani, 
emirul, cunoscut prin turbulența sa, 
avea intenjia să se proclame „emir 
al drept credincioșilor". Potrivit zia
rului libanez, complotul țintea la răs
turnarea actualului regim. Profitînd 
de absența regelui, emirul Haled a 
adunat la palatul 
„Frați musulmani" 
ționară de fanatici 
înarmat. Potrivit 
complotiștii urmau 
postul de radio, arestîndu-i totodată 
pe prințul moștenitor și miniștri.

său grupuri de 
(organizație reac- 
religioși) și i-a 
planului emirului, 
să pună mina pe

DJEDDAH. Agenția France 
Presse relatează din sursă sau- 
dită 
emir

: dea, 
semne de „excesivă 
și de „dezechilibru 
două rînduri — 1961 și 
familia l-a trimis 
tru a primi îngrijirile prof.

; Hoss, specialist în boli mintale. 
Emirul era cuprins de crize de de
lir religios și adopta teorii mistice 
extremiste. Astfel, el s-a revoltat 
împotriva proiectului de introdu
cere a televiziunii în țară, văzînd 
în aceasta „opera diavolului". La 
începutul lunii septembrie, el și-a 
manifestat în mod violent această 
împotrivire. însoțit de un grup de 
partizani ai săi, el a atacat garda 
postului de televiziune din Djed
dah ; a avut loc un schimb de 
focuri în care emirul și-a găsit 
moartea. >

„foarte sigură“ că tînărul 
Haled ben Messaed dă- 

încă din timpul copilăriei, 
nervozitate“ 
mintal“. In 

1963 — 
la Viena pen- 

îngrijirile 
în boli

TOKIO 26 (Agerpres). — Pe 
măsură ce se apropie data de 
5 octombrie, cînd Parlamentul 
japonez urmează să se întru
nească pentru a ratifica trata
tul cu privire la așa-zisa 
„normalizare" a relațiilor ja- 
pono-sud-coreene, împotrivi
rea față de acest tratat se ma
nifestă tot mai intens. Narita, 
secretar general al Partidului 
Socialist, și Ota, președintele 
Consiliului general al sindica
telor japoneze, au luat cuvîn- 
tdl sîmbătă la postul de tele
viziune al companiei „T.B.S.“, 
criticînd graba pe care o ma
nifestă partidul de guvernă- 
mînt pentru a ratifica tratatul. 
„Această grabă, a spus Narita, 
a devenit mai 
vizita primului

evidentă după 
ministru Sato

în Statele Unite la începutul 
acestui an“. Narita a mențio
nat că interesul unor cercuri 
de afaceri japoneze pentru a- 
cest tratat se explică prin 
piața abundentă de brațe de 
muncă ieftine din Coreea de 
sud.

La rîndul său, președintele 
Consiliului general al sindica
telor japoneze, Ota, a declarat 
că tratatul japono-sud-coreean 
implică pericolul unui război, 
facilitînd crearea unui nou 
bloc militar agresiv în Extre
mul Orient. „Dacă Japonia, a 
spus el, dorește binele po
porului coreean, ar trebui să 
contribuie la restabilirea uni
tății acestei țări, la înlătura
rea regimului militar din par
tea ei de sud“.

CONGO

Detașamente de mercenari
trimise împotriva răsculaților

Locul probabil
al viitorului canal interoceanic

Pa- 
pre- 

loc 
dis-

Va fi oare aleasă 
Republica Panama ca 
loc al viitorului ca
nal interoceanic, des
tinat ca intr-un ter
men de 15 ani sa în
locuiască actuala, cale 
de apă legînd Atlan
ticul de Pacific 7 La 
Washington și la 
nama. declarații 
zidențiale lasă 
presupunerii că
cuțiile în curs, pentru 
revizuirea statutului 
canalului actual, au 
făcut să crească 
șansele republicii pa
nameze în ce pri
vește amplasarea vii
torului canal. După 
cum, se știe, Panama 
a sugerat două locuri 
pe teritoriul său, în 
timp ce S.U.A. luase
ră în considerare 
două alte soluții, în 
Nicaragua, Costa Ri
ca și Columbia. Pre
ședintele Johnson 4

lăsat să se înțeleagă 
că, în cele din urmă, 
străpungerea canalu
lui viitor ar putea să 
aibă loc în Panama.

Agenția A.F.P. no
tează că 
îndoială că anunțarea 
acestor 
negocierile 
fost făcută 
Panamei, 
deschiderii 
parlamentare 
ceastă țară, 
mai mult, 
S.U.A. au acceptat să 
acorde republicii Pa
nama. suveranitatea 
în zona canalului ac
tual și să împartă cu 
ea exploatarea aces
tuia, revendicări ce 
au stat, acum doi ani, 
la originea sîngeroa- 
selor manifestații 
antiamericane din zo
na canalului". în acest 
context „tratatul din

„nu incape

progrese la 
în curs a 
la cererea 

înaintea 
sesiunii 
în a- 

Cu atît 
cu cît

1903 urmează să fie 
abrogat și înlocuit cu 
un tratat provizoriu, 
care va consacra dis
pariția zonei canalu
lui, insulă a S.U.A. 
în inima națiunii 
panameze". Declarații
le făcute la Washing
ton „au fost urmate 
de critici din partea 
unor fracțiuni parla
mentare, dar se pare 
că Congresul îl va 
sprijini pe președinte, 
cu atît mai mult cu 
cît totul a fost făcut 
pentru a păstra drep
turile și interesele 
rezidenților din zona 
canalului“.
tind acordul 
no-panamez.
shington Post" scrie că 
S.U.A. speră să obți
nă slăbirea stării de 
spirit antiamericane 
în țările America La
tine.

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres). — Pentru a înăbuși 
mișcarea de eliberare națio
nală a poporului congolez, gu
vernul Chombe mizează din 
nou pe mercenarii albi.

După cum relatează cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției United Press Inter
national, spre estul țării au 
fost trimise detașamente de

mercenari, conduse de colone
lul Hoare. Mercenarii au în
treprins „o ofensivă desfășu
rată“ împotriva orașelor Fizi 
și Baraka de pe malul lacului 
Tanganica, aflate în mîinile 
răsculaților, care opun o re
zistență îndîrjită. Ofensiva 
mercenarilor este sprijinită 
de avioane americane.
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BRILIANTUL DE PE ANGARA
(Urmare dig pag. I-a)

laHidrocentrala de 
Bratsk, „briliantul hidroe
nergetic”, cum e numit (de
oarece distribuirea energiei 
electrice va fi tot timpul 
constantă, fără să depindă 
de capriciul apelor, avînd 
marea Bratsk alături), va 
furniza 0,5 la sută din toa
tă capacitatea energetică 
a lumii. Nu întîmplător se 
spune despre Bratsk : „in
ginerii care n-au venit să 
vadă Bratskul nu și-au fă
cut studiile superioare“.

Vechiul Bratsk, Bratskii 
Ostrog, adică fortăreața 
Bratsk, înființată în 1631 de 
Maxim Perfiliev, doarme a- 
cum în adîncurile mării 
Bratsk. Se povestește că 
după ce totul a fost eva
cuat, trebuia dat foc case
lor rămase dărîmate și la 
toate inutilitățile părăsite, 
la gunoaie, la lemne, ca 
să se curețe locul, să nu 
plutească cumva deasu
pra apei, apoi. Și cine să 
le dea foc ? Cine ? Numai 
pompierii. Așa că pompie
rii s-au înarmat pentru un 
mare incendiu cu toate ce
le de trebuință, numai cu 
apă nu, și au dat foc ve
chiului Bratsk, spre deliciul 
fotoreporterilor care nu i-au 
iertat : hîrtia sensibilă a 
înregistrat postura lor co
mică de incendiatori.

Și apoi apele Angarei 
început să crească. 90 
metri a crescut apa. Și
mai crește 15. Lungimea 
malurilor mării Bratsk, mare 
cu multe fiorduri, este 
egală cu distanța, în linie 
dreaptă, Bratsk-Moscova. 
Priviți harta : sînt cîteva 
mii de kilometri.

pămînt și ar- 
străbătut. Ca- 
apă trebuiau 
trei metri a-

au 
de 
va

Din toate republicile, din 
toate orașele țării au venit 
aici constructori. De toate 
naționalitățile. Toată țara, 
toată Uniunea Sovietică a 
construit această hidrocen
trală. Mai întîi a trebuit tă
iată pădurea. Pentru șose
le. Pentru drumul rețelelor 
de înaltă tensiune. Pămîn- 
tul e numai 
gilă. Greu de 
nalele pentru 
îngropate la
dîncime ca să nu înghețe, 
'-’rna termometrul coboară 

i pînă la minus 70 de gra
fe. Vara urcă pînă la plus 

40. Erau și țînțari, milioane. 
Lucrau unii oameni cu 
măști pe față și protejați de 
plase. 30 la sută din capa
citatea de producție scădea 
datorită țîntarilor. Dar a- 
cum este o altă climă la 
Bratsk, mult mai blîndă. 
Datorită imensului lac de 
acumulare, iarna mercurul 
nu mai aleargă vertiginos 
spre zonele frigului înspăi- 
mîntător pentru europeni, e 
mult mai potolit. Și țînțarii 
au dispărut. Pe patinoar, 
iarna, seara, de la mic la 
mare, vin cei care vara pe 
aceleași locuri fac plajă, 
„ca în Crimeea”.

In grădinile din jurul vi
lelor am 
plantînd 
și roșii.. 
barăcile, 
raje. Iar 
blocuri, e locul 
ursul brun Mișka, prietenul 
șoferului Anatol și răsfăța
tul copiilor. Se plimbă prin
tre blocuri Mișka, copiii îl 
hrănesc și se joacă cu el. 
Anatol l-a găsit, mic, în pă
dure, l-a adus acasă și l-a 
crescut. Acum stă în cabina 
mașinii alături de el. Și nu-

mai dacă Anatol îl ia de 
urechi, Mișka îl prinde cu 
gura de mînă, și nu-i dă 
drumul pînă nu-și simte u- 
rechile libere, altfel se îm
pacă excelent. Dar cîte o 
dată Mișka, mimîndu-și 
stăpînul, în plin mers, cînd 
camionul e în viteză, mai 
pune piciorul pe frînă, de 
distracție. Ultima lor aven
tură a fost următoarea : în- 
tr-o zi au plecat împreună 
în pădure departe, și s-au 
rătăcit unul de celălalt. De
geaba l-a strigat și l-a 
căutat Anatol. Nu l-a mai 
găsit, așa că a venit acasă 
trist. Dar ursul ajunsese 
acasă cu mult înaintea lui.

Un oraș fără bunici

acum propriu-zis 
orașe, numerotate 

— Bratsk 8. Locui-

Comen- 
america- 

„Wa-

SCURTE ȘTIRI
BRUXELLES. Alegerea în funcția de președinte al Parlamentului european 

a senatorului belgian de dreapta Victor Leemans a suscitat proteste In Bel
gia. „Uniunea luptătorilor din rezistență pentru o Europă unită“ 
cității b declarație în care relevă că 
zistă înaintea celui de-al doilea război

a dat publi- 
Leemans a desfășurat o activitate na- 
mondial.

văzut femeile 
cartofi, castraveți 
Vechile locuințe, 

au devenit ga- 
într-o curte, între 

unde stă

La început Bratskul a 
avut 8 000 locuitori-con- 
structori. Acum sînt 108 000. 
E drept că orașul Bratsk e 
compus 
din opt 
Bratsk 1
torii de azi, majoritatea sînt 
muncitori calificați, ingi
neri. Există și un institut 
politehnic la Bratsk, cu o 
mie de studenți. Seara sînt 
studenți, ziua constructori, 
acești o mie de tineri.

Am întîlnit aici oameni 
simpli, care muncesc cu e- 
roism, care știu să trăiască 
cinstit și frumos. Constantin 
Andreevici Kneazev, direc
torul hidrocentralei, fost 
înainte director și la Novo
sibirsk. pasionat cititor de 
literatură, un om deosebit, 
nu lasă nici un 
presia unui ins 
rolul important 
deține. E mai 
lecție de modestie. Ne con
duce să vedem hidrocen-

moment im- 
copleșit de 
pe care-1 
degrabă o

tiala. Ne spune că a citit 
romanele istorice ale lui 
Sadoveanu și i-au plăcut. 
Ii place vinul sec și pescui
tul. Cumpără foarte multe 
cărți. „Nevasta mă ocărăște 
că prea multe cumpăr și 
prea puține citesc, zice. 
Aici, continuă, și-a citit 
Evtușenko poemul „Hidro
centrala Bratsk”. Din ci
mentul intrat în baraj s-ar 
putea face un zid înalt de 
doi metri, lat de o jumătate 
de metru și lung de la 
Bratsk la Moscova. Sala 
unde vor fi turbinele, de 500 
metri lungime, va fi ca o 
sală de recepție, nemaipo
menit de elegantă”.

In taiga, pe malul Anga- 
rei, am tăcut foc, am cules 
bagulnik, minunata floare 
siberiană, am mîncat car
tofi copți și am băut vodkă, 
și eu, ca oltean, am simțit 
de datoria mea să-i spun 
lui Vasilii, noul meu pri- 
ten, măcar un banc cu c 
teni. Vasilii, l-am într 
apoi, Bratskul e un 
tinar, am văzut foarte mul 
copii, dar ce vor face oa
menii cînd hidrocentrala va 
fi gata, cînd nu vor fămîne 
decît 12 inși s-o dirijeze ? 
Am să-ți răspund, a zislel. 
Ai dreptate, orașul e ti/’ăr, 
sînt mulți copii. Bunici Mnt 
foarte puțini la Bratsk. Sin
tern în deficit la acest capi- 

din

îă--pri.
Decț, dra-

tală este interesată în sporirea 
contactelor comerciale dintre Est 
și Vest. Lărgirea relațiilor comer
ciale dintre Est și Vest, a subliniat 
Pflimlin, poate duce la considera
bile avantaje economice și la des
tinderea încordării internaționale.

de 25 mari plantații, aparținind 
unor companii străine.

VARȘOVIA. Sîmbătă seara, 
Orchestra simfonică a cinemato
grafiei române, sub conducerea 
dirijorului Constantin Bugeanu, 
artist emerit, a dat primul con
cert în cadrul Festivalului in
ternațional de muzică modernă 
„Toamna varșoviană". Presa și 
muzicologii au făcut aprecieri 
elogioase la adresa orchestrei și 
a repertoriului care a cuprins, 
printre altele, compozițiile „Ar-

cade" de A. Stroe, „Simfonie 
pentru 15 instrumente" de Șt. 
Niculescu și „Coloana infinită" 
de T. Olah.

ZANZIBAR. Guvernul Zanziba- 
rului a emis un decret care pre
vede naționalizarea unui număr

KHARTUM. Lupte între trupele 
guvernului sudanez și grupurile 
de disidenți din sudul țării au avut 
loc sîmbătă și duminică, au anun
țat surse din Khartum. Aviația 
guvernamentală a bombardat nu
meroase puncte din regiunea Ni- 
mule, de la frontiera cu Uganda.

lucrători de la „New York Times" con-

PARIS. Luînd cuvîntul la se
siunea comună a Parlamentului 
European și a Adunării Consulta
tive a Consiliului European, P. 
Pflimlin, cunoscut om politic fran
cez, a declarat' că Europa occiden

NEW YORK. Greva celor 2200 de
tinuă de zece zile. Negocierile dintre Sindicatul lucrătorilor din presă și Aso
ciația editorilor de ziare din New York nu au dus pînă în prezent la nici un 
rezultat concret. Greviștii cer în primul rînd asigurări că nu-șl vor pierde 
locul de muncă din cauza automatizării. Greva de la „New York Times“ a dus, 
după cum se știe, Ia suspendarea apariției altor șase ziare newyorkeze, mem
bre ale Asociației editorilor. (Regulamentul Asociației prevede că în caz de 
grevă la unul din ziare, celelalte să-și suspende în mod automat apariția pen
tru a exercita astfel presiuni asupra greviștilor). In mod neașteptat condu
cerea ziarului „New York Herald Tribune“ a hctărît însă să părăsească Aso
ciația și să reia editarea ziarului.

toi. Peste 70 la sută 
constructori sînt tineri 
30 ani. 
schimb 
procent 
Uniune.
une primul loc 
noilor născuți. 
gostea la Bratsk deține pri
mul loc pe Uniune. Și cred 
că si din lume. Nu e' puțin 
lucru. Fără iubire ninjic nu 
se poate dezvolta frumos. 
Da, oamenii se iubesc, au 
familii, case. Ce vor face 
cînd se va termina hidro
centrala ? Simplu. Vo® ice 
alta. De fapt au si îrte put 
s-o construiască, tot pe An
gara, nu departe de aici, la 
Ust-IIimsk. Tot aici la 
Bratsk, mîine mergem acolo 
să-l vedem, a început pe o 
suprafață de 4 000 ha con
strucția combinatului de 
celuloză și cord. La 15 km 
de aici se ridică complexul 
de aluminiu. La Bratsk 
munca nu are sfîrșit, ea 
continuă. Alte hidrocentrale, 
alte combinate vor fi... >

Stăm pe malul Angarel 
și parcă auzeam imensa 
forță a Siberiei, ca un cîn- 
tec rusesc plin de vigoare. 
Și vedeam, aproape, la doi 
pași, inima Siberiei, hidro
centrala Bratsk, pulsînd 
pentru comunism.

Puțini bun 
avem cel ma 
de căsăto 
Și dețin*-
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