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Brigada de montorl condusă de 
lise Dumitru este una din brigă
zile evidențiate în producție de 
Ia Uzina de pompe din Capitală. 
In luna septembrie, muncitorii 
brigăzii au montat în plus, față 
de sarcinile de producție, 200 de 
pompe. Toate pompele montate 
de ei au trecut cu succes „exa
menul" controlului tehnic de ca
litate. în fotografie : muncitorii 
din brigadă Ion Brădlceanu, Con
stantin Ilinca și Ilie Dumitru ve
rifică, împreună cu controlorul 
de calitate Dobre Pavel, un nou 

Iot de pompe
Foto : M. Andreescu
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Cerinței» progresului tehnic impun desfășurarea, în întreprinderile constructoare de mașini, 
a unei acțiuni permanente de modernizare prin reproiectare a produselor aflate în fabricație, asi
milarea de noi produse cu caracteristici tehnico-funcționale superioare. „Ministerele — se arată în 
Raportul Comitetului Central prezentat la Congresul al IX-lea al P.C.R. — conducerile întreprinderi
lor, cu participarea specialiștilor din institutele de cercetări științifice și din întreprinderi trebuie să-și 
concentreze eforturile pentru perfecționarea continuă a utilajelor fabricate în țară, pentru asimilarea 
și producerea unor mașini și instalații cu înalte caracteristici tehnice, necesare modernizării ramu
rilor economiei“. Spre a cunoaște realizările obținute și îndeosebi preocupările de viitor privind 
perfecționarea utilajelor, corespondentul nostru pentru regiunea Maramureș, IOAN VLANGA, a 
avut o discuție cu cadre de specialiști de la uzina „Unio“ din Satu Mare.

O sarcină complexă

(Continuare în pag. a III-a)

rămîneri în urmă față de nivelul 
atins în tehnica modernă.

— Pentru a îndeplini sarcinile 
ce ne revin din cifrele de plan pe 
1966 și a elimina deficiențele exis
tente la unele din produsele noas-

INSTANTANEE

IN OBIECTIV: MODERNIZAREA 
UTILAJELOR ÎN FABRICAȚIE

Mozo

La nivelul tehnicii 
moderne

— Punînd în centrul preocupări
lor- sale îmbunătățirea continuă a 
calității produselor — ne-a spus 
tov. MIHAIL DUMITRAȘCU, in- 
giner-șef al uzinei — colectivul nos
tru a obținut în anii șesenalului 
realizări importante. Ne-am con
centrat atenția asupra îmbunătă
țirii caracteristicilor tehnico-func- 
ționale ale mașinilor și utilajelor 
pe care le fabricăm. S-au făcut 
totodată eforturi pentru asimilarea 
de noi produse cu performanțe su
perioare.

— V-am ruga să vă referiți 
la cîteva rezultate concrete.

— Colectivul serviciului de con
cepție al uzinei, care numără în 
prezent de două ori mai mulți spe
cialiști decît în anul 1959, a adus 
în ultima vreme importante îm
bunătățiri caracteristicilor tehnico- 
funcționale ale mașinilor și utila
jelor pe care le livrăm. Iată cîteva 
rezultate. în urma unor studii s-au 
înlocuit paletele metalice de la 
ventilatoarele de mină cu palete 
din polistiren ; prețul de cost al 
acestora a scăzut cu mai mult de 
50 la sută, iar randamentul lor a 
sporit de peste patru ori. îmbună
tățiri au fost aduse și remorcii 
basculante de patru tone ; greuta
tea a fost redusă cu circa 7 la 
sută, ceea ce înseamnă o economie 
anuală de aproximativ 550 tone de 
metal. De asemenea, prin tipizarea 
mai multor repere ale transportoa
relor, greutatea metalică a acestora 
a scăzut cu 25 la sută. Un alt 
utilaj cu caracteristici tehnico- 
funcționale îmbunătățite în urma 
reproiectării este mașina de în
cărcat minereu cu acțiune pneu
matică tip MIP-2.

în prezent, atenția specialiștilor 
din sectorul de concepție al uzinei 
este concentrată asupra reproiec
tării ventilatoarelor electrice de 
mină, măririi capacității de trans
port a vagoanelor basculante de 
cale ferată, perfecționării în con
tinuare a mașinilor de încărcat mi
nereu, a locomotivelor electrice dc 
mină, precum și â altor mașini și 
utilaje aflate în producția de serie.

— Care este cea mai recentă
realizare ?

•— Trecerea la fabricația de serie 
a transportoarelor cu raclete blin
date șerpuitoare constituie cea mai 
importantă realizare a uzinei noas
tre în ultima vreme. Față de cel 
anterior, noul agregat are debit 
sporit, rezistență ridicată la uzură, 
durabilitate și o mai mare siguran
ță în exploatare. De curînd am 
introdus în fabricație transportoare 
suspendate pe cablu, precum și noi 
elemente de mecanizare în proce
sul de transport pe bandă.

Firește, mai avem multe de fă
cut. Bunăoară, încă nu sîntem 
mulțumiți de nivelul tehnic la care 
■îpt executate locomotivele elec
tee cu acumulatori, transportoa

rele mobile cu bandă de 7,5 m, tro- 
liile pneumatice și unele vagoane 
de cale ferată îngustă, la care, cu 
toate îmbunătățirile aduse, avem

tre — ne-a spus inginerul 
GHEORGHE TENGER, proiectant 
principal — este nevoie să ne mo
bilizăm încă de pe acum eforturile, 
capacitatea noastră creatoare. Am 
întocmit un studiu tehnico-econo- 
mic de modernizare a produselor.

Ion BRAD

Cooperativele agricole 
au terminat însămințatu

GALAȚI (Coresp. „Scînteii'). 
Pînă ieri seară, toate coopera
tivele agricole de producție din 
regiunea Galați au terminat se
mănatul păioaselor pe cele 
174 200 hectare. Pentru grăbirea 
ritmului de lucru în campanie, 
mecanizatorii din raioanele Fău- 
rei, Focșani, Brăila, Galați și al
tele au organizat lucrările la

pregătirea terenului în două 
schimburi, iar ’ la semănat în 
schimburi prelungite. In gospo
dăriile agricole de stat se însă- 
mînțează acum ultimele supra
fețe. In prezent mecanizatorii și 
țăranii cooperatori din regiu
nea Galați grăbesc recoltatul 
culturilor tîrzii și executarea a- 
răturilor pentru însămînțările de 
primăvară.

Ca flăcările 
din 
poveste...

CURSA „SCÎNTEII"
Azi, parficipanfii la Cursa „Scînteii“-ediția 1965 iau star- 
'n u't’ma etapă a competiției : Rîmnicu Vîlcea — Bucu

rești (175 km). Sosirea va avea loc în jurul orei 16 pe 
stadionul „23 August“. Penultima etapă, desfășurată ieri 
între Craiova și Călimânești, a fost cîștigată de ciclis
tul român Constantin Dumitrescu (Steaua).

(Amănunte în pagina a IlI-a)

Aceleași condiții
rezultate diferite
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Cutreierînd în aces
te zile însorite și căl
duroase de octombrie 
satele regiunii Crișa- 
na, am întîlnit pretu
tindeni oameni și ma
șini lucrînd de zor la 
strînsul recoltei și la 
semănatul griului.

într-o convorbire 
avută ieri la consiliul 
agricol regional, tova
rășul inginer EMI- 
LIAN GIURGIU, vice
președinte al consi
liului, ne-a relatat ur

mătoarele : „Am luat 
toate măsurile ca 
pînă la 10 octombrie 
să terminăm semăna
tul griului. Meca
nizatorii din gospo
dăriile agricole de 
stat și S.M.T.-uri, ță
ranii cooperatori au 
muncit cu multă rîv- 
nă pentru grăbirea 
lucrărilor agricole. 
Consider că în aceas
tă perioadă trebuie să 
acordăm o mai mare 
atenție calității lucră

rilor, respectării ce
rințelor agrotehnicii 
avansate. Pînă în sea
ra zilei de 1 octom
brie, din cele peste 
149 000 hectare pre
văzute a fi cultivate 
cu grîu, s-au însămîn- 
țat aproape 100 000 
hectare.

H. GROSU
coresp. „Scînteii**

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Ne aflăm toți frei înfr-un 
puncf înalt al uriașului amfitea
tru natural, cu pereți de dea
luri măcinate de timp ca zidu
rile Coliseului din Roma. Arcul 
de deschidere al brațelor aces
tui amfiteatru măsoară peste 15 
kilometri și arena de la picioa
rele lui se numește „Cîmpul Li
bertății*. Spre apus se întinde 
orășelul, în plină expansiune, 
căruia acum o sută de ani Emi- 
nescu îi striga : „Te salut din 
Inimă, mică Romă I*. Cred că 
ați ghicit că e vorba de Blaj. 
Ne aflam, zic, trei oameni por
niți să bată cu piciorul acest 
pămînt expus toată ziua cu fața 
la soare, din răsărit pînă-n 
amurg ; porniți să discute des
pre rosturile lui de azi, dar mai 
ales de mîine. Tocmai de aceea 
am tresărit ca la un glas sub
teran, auzind că unul dintre 
noi, Ilie Șuteu, inginerul șef al 
gospodăriei de stat din Blaj, 
spune :

— Uite, așa trebuie să fi ară
tat și „Dacia felix’...

— Cum ? m-am trezit înfre- 
bînd tulburat, odafă cu ingine
rul Constantin Mafran, directo
rul stațiunii experimentale hor- 
tiviticole.

— Așa, răspunde Ilie, cu cer
titudinea unui cronicar ce a 
văzuf chiar el, cu ochii lui, 
acele timpuri dacice, trecute din 
isforie în legendă. Viile se că- 
fărau pe dealuri pînă se întîl- 
neau cu brazii...

Cînd ne-am uifat la prietenul 
nostru, afîf de convins de ade
vărul spuselor sale, el arăfa cu 
brațul întins creasta dealului 
din fața satului Mănărade, dea
supra Tîrnavei Mari. înfr-adevăr, 
terasele acelea splendid și mi
gălos tăiate în deal, plantate cu 
vie tînără, se încheiau cu o per
dea de brazi nu mai puțini 
tineri, veseli de parcă s-ar fi 
instalat acolo de cînd lumea. în 
locul coliliei, a tuturor ierburi
lor aspre și arse ca sîrma, de 
care nici oile nici vitele nu se 
puteau apropia vreodată, în lo
cul fufelor de spini și de lem
nul cîinelui, mîna omului a așe
zat acum ceea ce probabil i-a 
preocupat îndeaproape și pe 
strămoșii noștri : via protejată 
de brazi.

Nu cumva, în zilele noastre, 
cuvîntul „artă“ se folosește cu 
excesivă larghețe ? Etalonul 
lui, în aur, pare cîteodată a- 
menințat de o anume inflație 
verbală datorită punerii in 
circulație a unor expresii de 
tipul „arta de a privi“, „arta 
cofetarilor", „coafor de artă" 
etc. Evident, chiar spiritul cel 
mai modern refuză înmulțirea 
peste noapte a artelor și, im
plicit, a familiei de muze care 
le patronează din antichitate. 
Tot atît de evident însă, chiar 
pentru spiritul cel mai tradi
ționalist, este și faptul că de 
atunci și pînă astăzi omenirea 
n-a rămas la cite muze a defi
nit Hesiod. Din nevoia ascuți
tă de cunoaștere, infinit mal 
complexă decît în trecut, îm
preunată cu avîntul 
s-a născut 
imaginii.

Că este 
vigoare și 
Capitală, cel de-al V-lea Salon 
de artă fotografică al Repu
blicii Socialiste România, titu
latură in care cuvintul „artă" 
se află în toate drepturile sale. 
Mai mult, salonul, ca și a 
IV-a Bienală color, găzduită, 
tot. là Dalles, par a avea și un 
subtext polemic la adresa a- 
celei prejudecăți care situează 
orice fel de fotografie printre 
produsele meșteșugărești, ex
cluse de la creație. Una din
tre imagini, înfățișînd binecu
noscutul personaj din parcuri 
lingă aparatul său primitiv de 
„foto la minut“, cu invariabi
lul „Zîmbiți, vă rog !", pe buze, 
poartă explicația... „Colega". 
Ironia nu-l vizează însă pe 
slujitorul aparatului, ci-și în
fige săgeata în spiritul dispus 
să-l confunde pe artistul fo
tograf cu meșteșugarul came
rei obscure. Apelînd la o com
parație, poate fi confundat — 
„colega !" — producătorul de 
„tablouri“ pe sticlă, acele orori 
care mai pătrund prin bîlciuri, 
cu artistul plastic ?

Cel mai categoric „nu" îl 
constituie afluența de public 
în salon, atmosfera de pinaco
tecă, interesul viu care prezi
dează întîlnirea cu cele apro
ximativ 600 de lucrări ale ar
tiștilor fotografi din 49 de țări. 
Este, în fond, o întîlnire cu 
globul nostru pământesc, cu 
anotimpurile și materia, cu o- 
rele zilei și ale nopții, cu bu
curiile și durerile oamenilor, 
cu vîrstele și întrebările lor. 
Ochiul magic descoperă lumea 
sau o redescoperă chiar în acele 
zone ale vieții de toate zilele 
care aparent nu mai conțin 
nici o notă de mister. Intervin 
transfigurarea, selecția, forța 
de interpretare, datorită căro
ra peisajul nu mai înseamnă 
impersonala „vedere", iar por
tretul — zîmbetul standardi
zat, „ca la fotograf".

Victor VTNTU

tehnicii,
o nouă artă — a

a.șa, o reafirmă cu 
pasiune, acum, în

(Continuare în pag. a Il-a)

Constanța. Șantierul de reparații navale (Continuare în pag. a Il-a)

NQTE DEDRUMDINSUDAN

LA CONFLUENTA NILULUI ALB
CU NILUL ALBASTRU

„Tncepînd de mîine, toți 
salariafii de la poștă și te
legraf vor declara grevă I’

Această știre, publicată de 
întreaga presă sudaneză, a 
apărut chiar în zilele ime
diat următoare sosirii meie 
la Khartum. întrebarea care 
se punea era dacă to|. sa
lariafii vor răspunde apelu
lui la grevă. Nu erau prea 
mulți cei care credeau că 
încetarea lucrului va fi efec
tivă. în seara dinaintea de
clanșării grevei, la mitingul 
organizat de salariafii poștei 
centrale de pe bulevardul 
Gomaa, o serie de vorbitori 
își exprimaseră îndoiala a- 
supra efectului acțiunii în 
sine.

— Guvern nu mai este

(Khalifa își prezentase de
misia în ajun — n. a.), așa că 
nici măcar nu știm cui tre
buie să prezentăm revendi
cările noastre — spuneau 
unii dintre oratori.

— Nu-i nimic ! Trebuie să 
facem grevă : liderii trebuie 
să știe că și noi existăm I 
— i-au replicat mai multe 
voci din mulfime.

A doua zi, dimineafa, cei 
care au dorit să expedieze 
din capitala Sudanului vreo 
telegramă au găsit la poștă 
toate birourile închise : spre 
surpriza generală, participa
rea la grevă a fost de sută 
la sută. Mai mult : solidari- 
zîndu-se cu tovarășii lor, 
s-au alăturat grevei salaria
fii de la telefoane, radio și

transmisiuni, astfel că nici 
acesfe insfitufii și nici aero
portul n-au funcfionat. Timp 
de trei zile Sudanul a fost 
complet izolat de lumea din 
afară. Greva accentua criza 
politică despre care am mai 
scris și care a atras aten
ția opiniei publice asupra 
Sudanului.

LEGENDA
CêLOR DOUĂ FLUVII

...Purtîndu-și apele din di
recții diferite — unul din
spre sud, iar celălalt dinspre 
răsărit — Nilul Alb și Nilul 
Albastru curg cîfeva zeci de 
km unul alături de altul. Le

genda spune că, în perioa
da cînd cele două fluvii își 
creau vad, Nilul Alb, de 
abia ieșit din zona veșnic 
verde a oădurilor ecuato
riale, s-a înspăimîntat de 
deșertul al cărui suflu aprins 
începuse să se facă simfit si 
s-a hotărît să-și unească a- 
pele cu fratele său geamăn 
pentru ca împreună să în
vingă asperitățile ce apăru
seră în cale. A pus însă o 
condifie : fluviul care va ti 
format să-i poarte numele 
avînd în vedere că el este

Nicolae PLOPEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Blocuri noi de locuințe la Brașov

„L L.
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SĂ FACĂ TOT PROFESORUL

® Cînd timpul e judicios drămuit • Director de 
școală sau „recenzor șef" ? © Simpozion... în pauza 
meciului @ Unde duce dragostea de scriptologie

Intelectuali înaintați, legați de popor, învăță
torii și profesorii muncesc cu dăruire pentru in
struirea și educarea tinerei generații, participă 
activ după orele de școală la popularizarea po
liticii partidului, la răspîndirea cunoștințelor știin
țifice și culturale în mase. Activitatea lor se 
bucură de o înaltă apreciere din partea partidu
lui și guvernului, a tuturor oamenilor munail. 
Convorbirile avute cu numeroase cadre didactice 
din regiunile Argeș și Ploiești au reliefat din nou 
hotărîrea slujitorilor școlii de a îndeplini exem
plar atribuțiile lor de la catedră și sarcinile ob
ștești. Am reținut însă și unele situații care de
notă că timpul prețios al învățătorilor și profeso
rilor nu este drămuit întotdeauna destul de judi
cios. Care sînt cauzele ?

— Principala noastră înda
torire este pregătirea pentru 
viață a tineretului școlar. Re
zultatele depind însă adesea 
de felul cum ne folosim 
fimpul, ne spune prof. 
GHEORGHE ARSENESCU, 
directorul liceului din To- 
poloveni. In zilele noastre, 
cînd diferitele ramuri ale 
științei se dezvoltă impe
tuos, cel ce muncește în în- 
vățămînt e dator să fie 
Ia curent cu cele mal noi 
realizări ale specialității sale. 
Experiența ne arată că toți 
profesorii pot dispune de 
răgazul necesar pentru un 
studiu temeinic, pentru 
munca de educație în rîn- 
durile elevilor și totodată 
să participe la activități 
obștești dacă sarcinile sînt 
repartizate echitabil. Toc
mai de aceea, evitarea su
praîncărcării cadrelor di
dactice stă în atenția con
ducerii școlii și a organiza
ției de partid din școală. 
Fiecare dintre noi are de 
îndeplinit o singură sarci
nă extrașcolară cu caracter 
permanent. Astfel profesorii 
obțin rezultate îmbucurătoa
re atît în procesul de învăță
mînt cît și în activitatea ob
ștească.

Interlocutorul nostru n-a 
spus desigur lucruri noi. In 
sute și sute de școli se pro
cedează aidoma. Am con
semnat totuși cuvintele lui 
deoarece, așa cum am putut 
constata, pe alocuri unele 
cadre didactice, în afara obli
gațiilor ce le revin la cate
dră, au de îndeplinit 4, 5, 6 
sarcini care le împiedică să-și 
dedice cea mal mare parte a 
timpului de care dispun pro
blemelor școlii. Probabil că 
atunci cînd se ivește o sar
cină nouă, reprezentanții 
organelor locale de partid 
și de stat în cauză gîndesc 
cam așa : „să facă tot pro
fesorul, că se pricepe".

In comuna Valea Mare, 
din raionul Găești, prima 
săptămînă a anului școlar 
a coincis cu efectuarea re- 
censămîntului pomilor și 
viței de vie. Cui credeți că 
i-a fost încredințată sarci
na de „recenzor șef" ? „De 
la 25 august cutreier dea
lurile din împrejurimi, re
lata învățătorul D. POPES
CU, din satul Gîrleni, pe 
care l-am întîlnit la Valea 
Caselor. Credeam că mi-am 
încheiat misiunea. Dar am 
mai primit de lucru. Mi s-a 
încredințat centralizarea 
datelor pe comună“. '

Trebuie să menționăm că 
tovarășul nu e numai în
vățător, ci și director de 
școală, că a fost ales pre
ședintele comisiei perma
nente de învățămînt, cul
tură și asigurări sociale în 
cadrul Sfatului popular din 
comuna Valea Mare, că tot

un om care 
conducă o

lul îi revine și sarcina de 
președinte al comisiei de 
împăciuire. Nu e prea mult 
oare pentru 
trebuie să 
școală ?

Iată și alte exemple din 
aceeași comună : prof. Ma
ria Ionescu, de la școala 
generală, are de îndeplinit 
după orele de curs sarcinile 
ce-i revin ca secretară a 
organizației U.T.C., membră 
în comitetul U.T.C. comu
nal, instructoare superioară 
de pionieri în satul Fețeni, 
instructoare de detașament 
în Valea Mare și de res
ponsabilă a „sfatului gos
podinei“. Tov. Stan M. Bîr- 
deș, directorul școlii din 
satul Bumbuia, este con
comitent vicepreședinte al 
comitetului executiv al Sfa
tului popular 
Gura Foii, 
secretar al 
de bază de 
de cîmp nr. 3 din C.A.P. 
și propagandist la învăță- 
mîntul de partid. Cum 
poate să îndeplinească un 
singur om toate aceste în
datoriri ? Poate ne-ar pu
tea răspunde tovarășii de 
la comitetul raional de 
partid Găești.

— An de an cresc rîndu- 
rile intelectualilor de la safe 
— ne-a spus prof. CON
STANTIN IONESCU, di
rectorul școlii generale din 
Valea Mare. La noi tn co
mună s-a mărit atît numărul 
cadrelor didactice cit ți al 
inginerilor agronomi, al corpu
lui sanitar și al altor specia
liști. Dar sarcinile obștești 
cad doar pe umerii unora. 
Formațiile artistice se bi
zute în prezent aproape în 
întregime pe cadrele didac
tice, deși sarcinile ar putea 
fi repartizate mai judicios.

Mai mulți interlocutori 
s-au referit la slaba orga
nizare a unor acțiuni cul
tural-educative la care sînt 
chemați să fie prezenți. 
„Noi participăm cu dragă I- 
nlmă Ia răspîndirea cunoștin
țelor cultural-știlnflflce — 
arată prof. EUGENIA MI- 
HĂILESCU de la liceul 
nr. 2 din Ploiești.

Pentru deplasările noas
tre cu brigada științifică în 
cuprinsul regiunii ne pre
gătim din vreme. Uneori 
însă munca noastră nu-șl a- 
tinge scopul. E greu de în
chipuit că cineva poate să 
țină o conferință sau un 
simpozion care să fie ur
mărit cu atenție de audi
toriu... în pauza meciurilor 
de fotbal, de exemplu. Al
teori, la manifestările pro
gramate pentru adulți ai 
surpriza să te găsești în fa
ța unei săli ocupate în cea 
mai mare parte de copii“.

Ce părere au despre ase
menea situații tovarășii

din comuna 
locțiitor de 
organizației 
la brigada

din Comitetul de cultură și 
artă al regiunii Ploiești ? 
Timpul prețios al cadrelor 
didactice e irosit uneori și 
de către forurile de învă- 
țămînt și de unele organe 
de stat. Este, fără îndoială, 
un drept al forurilor supe
rioare școlii și chiar o obli
gație a lor să se informeze 
asupra aspectelor multiple 
ale bunei desfășurări a 
procesului de învățămînt. 
Dar, cîteodată, unii tova
răși prea zeloși cer tot 
felul de procese verbale și 
rapoarte scrise. Iată un 
exemplu relatat de prof. 
TRAIAN COMANICIU, di
rectorul liceului nr. 2 din 
Ploiești : „în anul școlar tre
cut, ml s-a reproșat că nu cer 
dirlglnfllor să întocmească 
procese verbale în care să se 
transcrie fidel șl amănunțit 
convorbirile avute cu pri
lejul vizitelor la domi
ciliul diferiților elevi. 
De dragul scriptologlei la 
care țin atît de mult unii, se 
pierd ore întregi care ar pu
tea fi utilizate cu folos. Dacă 
tovarășii vor să ne ajute 
în muncă, să vină mai des 
în mijlocul nostru, la șe
dințele cu părinții, la acti
vitățile extrașcolare ale 
elevilor. Vor cunoaște mai 
multe decît din rapoarte".

★

Congresul 
partidului a 
torilor școlii
mare însemnătate 
tru 
nare 
structiv-educativ. 
pectarea timpului 
care cadrele didactice 
îl consacră școlii, justa 
repartizare a îndatoriri
lor obștești sînt impor
tante pentru realizarea 
acestor sarcini. Organele 
și organizațiile de partid 
sînt chemate să vegheze 
ca fiecărui cadru didac
tic să-i fie încredințată 
o singură sarcină ob
ștească permanentă, ca 
timpul profesorilor și în
vățătorilor să fie folosit 
cu rezultate cît mai bune 
pentru îndeplinirea mi
siunii lor principale.

Aurelia GOLIANU

Foto i Gh. Vlnțilă

Pe urmele unei scrisori

la moarăLa rînd ca
NOBILE TRADIȚII

de unde vine ex- 
„la rînd ca la moa- 

De la Rîmnicu Vîl- 
ce tocmai de

© Teatrul de Operă șl Balet : 
COPPELIA — 11. BAL MASCAT 
- 19,30.
© Teatrul de Stat de Operetă : 
ȚARA SURISULUI - 10,30, PA
GANINI — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale' (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 15. —
VODĂ — 19,30, (sala 
SPECTACOL VASILE ALECSAN
DRI - 10,30, TEZAURUL
JUSTINIAN — 19,30.
• Teatrul de• Teatrul de Comedie : ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE — 20.
ö Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra' (gala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr, 1) : CLIPE DE VIAȚA
— 10,30, CEZAR ȘI CLEOPATRA
— 19,30, (sala din str. Al. Sahla 
nr. 76 A) : FII CUMINTE, CRIS- 
TOFOR ! — 10,30 și 19,30.
a Teatrul Mic : CINCI SCHIȚE 
șl CÎNTAREAȚA CHEALA — 10, 
JOCUL IELELOR — 20.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea' : 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
•I Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : CU MUZICA 
E... DE GLUMIT - 20.
ffi Teatrul Evreiesc de Stat : 
CINTAREȚUL TRISTEȚII SALE
— 20.
© Teatrul „Țăndărică' (sala Aca
demiei) : AMNARUL —
© Circul de stat : 
BUCUREȘTI — 10 șl 20

a 8,50 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu e 9,00 — Rețeta gos
podinei © 9,30 — Emisiune pentru 
copii șl tineretul școlar © 11,00 — 
Emisiune pentru sate © 15,15 — 
Duminică sportivă. FOTBAL : 
Steaua — Dinamo București. Pro
gramul muzical va fi susținut de 
cvintetul instrumental condus de 
Bebe Prlsada. Soliști : Glgi Marga 
șl Gabriel Gheorghiu. ® 19,00 — 
Jurnalul televiziunii (I) © 19,30 — 
„Dialog la distanță". Participă 
regiunile IAȘI șl CLUJ ® In în
cheiere : Jurnalul televiziunii (II) 
și Telesport.

DE CULTURĂRlurenl, Căzănești, Govo
ra, Budești etc. se duc să 
macine — unii parcurgînd 
cale de 6—7 km — la o 
moară din Rm. Vîlcea. 
Firește, se produce îm
bulzeală. Oamenii își 
pierd vremea așteptîn- 
du-și rîndul. De unde 
și expresia „la rînd ca la 
moară".

Ne-am interesat de sta
rea celor două mori stri
cate. Cea de la salină — 
după cum am fost infor
mați — nu mai poate fi 
reparată din cauza tere
nului care se surpă (ar 
outea fi mutată în alt 
loc). Moara din cartierul 
Gura Suhașului poate fi 
reparată. Si totuși nu este. 
De ce? Poate ne răspun
de conducerea întreprin
derii „6 Martie", ca să a- 
vem și noi ce răspunde 
celor care ne-au scris.

Constantin JALBA
(După o scrisoare pri
mită de la Constantin . 
Stâmulescu din Ocnele 
Mari)

CINEMATOGRAFE
Dacă Emfnesau ar fl scris „Epi

gonii* spre sfîrșitul vieții sale, pro
babil că, printre acele „sfinte firi 
vizionare' care au pus piatra de 
temelie a literaturii române și au 
visat la „o lume nouă', ar fi enu
merat și ar fi omagiat cu căldură 
și pe Iosif Vulcan, fondatorul și 
conducătorul revistei orădene „Fa
milia*, de la apariția căreia s-au 
împlinit o sută de ani. Numele 
marelui animator cultural din Tran
silvania, el însuși scriitor, este le
gat indisolubil de întreaga existen
ță a revistei, cate, în cei 42 de ani 
de apariție, a înscris unul din cele 
mal importante momente din isto
ria presei literare românești.

După numărul de probă din 1 mai 
1865, revista „Familia" a început să 
apară cu regularitate de la 1 iunie 
1865. Ea a fost chemată să îndepli
nească un rol însemnat în via
ța poporului român din Tran
silvania subjugată de imperiul hab- 
sburgic, în menținerea și întărirea 
conștiinței naționale, în apărarea ma
selor truditoare umilite și nedreptă
țite, în răspîndirea și dezvoltarea li
teraturii originale de pe întreg teri
toriul patriei. In momentul în care a 
văzut lumina tiparului, revista „Fami
lia" era singura publicație Jiterară ro
mânească 
supritoare 
iese.
Brașov, în I 
tase lunga 
treizeci de ani, 
inimă și literatură" a lui G. Bariț, așa 
că editarea unei noi publicații româ
nești era cerută cu necesitate de 
condițiile social-politice și culturale 
din acea vreme. Meritul inițierii unei 
astfel de publicații i-a revenit lui Io
sif Vulcan, care s-a aflat la conduce
rea „Familiei* timp de peste patru 
decenii, pînă la dispariția ei, în de
cembrie 1906.

întreaga activitate a revistei a stat 
sub semnul nobilei idei de demni
tate și unitate națională. Pentru a 
menține mereu trează conștiința na
țională șl mîndria patriotică a româ
nilor oprimați de imperiul habsbur- 
gic, în paginile „Familiei* a fost 
evocat deseori, prin articole și scrieri 
literare, trecutul Istoric al poporului 
nostru, vorbindu-se cu înflăcărare 

Vi- 
A-

revistei cu mișcarea 
din restul patriei, salutînd cu 
ziasm premierea lui V. Alecsandri la 
Montpellier, în 1878, pentru „Cînte- 
cul gintei latine", publicînd nume
roase dări de seamă despre lucră
rile Societății academice române din 
București și apoi ale Academiei Ro
mâne, al cărei membru titular a de
venit în 1891, acordînd o deosebită 
prețuire realizărilor tuturor creatori
lor de frumos, contribuind substanțial 
la unificarea ortografiei și a limbii 
literare, losif Vulcan a militat pentru 
frăția între români și maghiari, a în
treținut legături de prietenie cu oa
menii de cultură maghiari.

în ceea ce privește literatura, dacă 
astăzi rostim cu emoție numele re
vistei „Familia" și răsfoim cu pietate 
paginile ei, aceasta se datoreșfe și fap
tului că genialul rapsod al poporu
lui nostru, Mihal Eminescu, și-a fă
cut debutul publicistic aici, în 1866, 
la vîrsfa de 16 ani, rămînînd apoi un 
colaborator credincios, pînă în 1870, 
cînd începe să publice și la „Con
vorbiri literare". întîia poezie tipărită 
de Eminescu în „Familia" este „De-aș 
avea...", în numărul 6 din 25 februa
rie 1866, în care losif Vulcan însera 
și această notă de recomandare : „Cu 
bucurie deschidem coloanele foaiei 
noastre acestui june numai de 16 ani, 
care cu primele sale încercări poe
tice trămise nouă ne-a surprins plă
cut". Tn numerele următoare, între 
anii 1866—1870, Eminescu a mai pu
blicat în „Familia" poeziile „Ce-fi 
doresc eu fie, dulce Românie", „La 
o artistă", „Din străinătate", „La Bu
covina", „Junii corupți", „Speranța" 
și altele, poezii care constituie astăzi 
o parte integrantă a tezaurului liric 
eminescian, losif Vulcan a fost întot
deauna mîndru, pe bună dreptate, că 
a deschis drumul afirmării geniului 
eminescian.

Acordînd o atenție deosebită lite
raturii originale (concomitent cu rea
lizarea de numeroase traduceri din 
literatura universală), sprijinind activ 
dezvoltarea teatrului, culfivînd și 
scoțînd la lumină comorile folclorice, 
contribuind la desăvîrșirea limbii li
terare, revista „Familia" a fost în a- 
celași timp viu interesată de proble
mele social-politice majore ale vremii, 
atît din țară cît șl din străinătate, do- 
vedindu-se receptivă la cele mai îna
intate idei de dreptate, libertate șl 
progres. Demn de subliniat este în
deosebi faptul că, în 1871, losif Vul
can vorbește cu entuziasm și simpa
tie despre Internaționala I, arălînd că 
scopul ei este „inimos șl nobil" și că 
pregătește „revoluțiunea generală 
care va să erumpă în curînd sau mai 
tîrziu . De asemenea, în „Familia" se 
publică cea dinfîi biografie a Iul 
Karl Marx scrisă la noi. în aceeași or
dine de idei, trebuie remarcat și fap
tul că în paginile revistei au fost pu
blicate deseori articole sau scrieri li
terare de curajoasă atitudine, dezvă
luind exploatarea maselor munci
toare, luînd apărarea celor mulți umi
liți și nedreptățiți, împletind aspira
țiile naționale cu cele sociale.

în perspectiva timpului, a istoriei 
culturii românești și a poporului nos
tru, a idealurilor iul scumpe, rolul 
îndeplinit de revista „Familia* ne a- 
pare așadar de netăgăduită însemnă
tate. Centenarul „Familiei* coincide 
cu reapariția, la Oradea, a noii serii 
a acestei publicații. Confinuînd no
bila tradiție a înaintașilor, revista 
esté menită să oglindească bogata 
activitate literară, artistică și socială, 
să ' •
HI 
tn

liferar-arlistică
entu-

Știți 
presia 
ră?" 
cea. De
aici ? Să vedeți.

La Ocnele Mari func
ționau, cu cîțiva ani în 
urmă, două mori, pentru 
măcinarea cerealelor. Li
na lingă o salină, iar a 
doua în cartierul Gura 
Suhașului. Cînd oamenii 
de prin părțile locului a- 
veau de măcinat, nu era 
o problemă. Dar într-o 
bună zi morile s-au stri
cat, iar morarii au dispă
rut și ei. Cetățenii au se
sizat sfatul popular al o- 
rașului, care a intervenit 
la întreprinderea interra- 
ională „6 Martie" din Rm. 
Vîlcea. Și nu o dată. 
Conducerea întreprinderii 
a răspuns că în cel mai 
scurt timp morile vor 
funcționa. Au trecut zile, 
săptămîni, luni și chiar 
ani. La cele două mori, 
nici o mișcare. Totul e în 
paragină și în ziua de 
azi. Locuitorii din Ocne
le Mari și din comunele

din fa{a halelor Obor

din poveste
din pag. I-a)(Urmare

Seara la „Luna Park'Seara la „Luna Park", din fața halelor Obor

al IX-lea al 
trasat sluji- 
sarcini de 

pen-
continua perfecțio- 
a procesului in- 

Res- 
pe

o A TRECUT O FEMEIE : Patria 
9,31; 11.45; 14; 16,30; 18,45; 21.
O CAMERA ÎN FORMA DE „L" 1 
Republica — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, Excelsior — 10; 12,30; 
15,15; 18: 20,45, Stadionul Dinamo 
— 19,30, Expoziția — Piața Scîn- 
teli — 19,15.
e LA ORA 5 DUPA-AMIAZA : 
Luceafărul — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30 grădina Doina — 19,30. 
« CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Festival — 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, grădină — 
20, Miorița — 10; 12,30; 15,30; 18,15; 

completare

arătaf
ei naturală

res-

Da, așa trebuie să ti 
cia felix", în starea 
și pe suprafețele ei agricole 
trînse, cîtă vreme oamenii de azi 
intervin, modifică. restructurează 
pentru a extinde binefacerile unei 
stări naturale pe suprafețe largi, la 
proporțiile cerute de economia noas
tră modernă, socialistă. Totul — 
muncă, proiecte — se desfășoară 
acum după criterii științifice, după 
planuri bine chibzuite, profund 
realiste și rodnice. Oamenii se simt 
angrenați înfr-o operă superior con
știentă, care depășește propria lor 
muncă și viață, devenind opera și 
viața unui întreg popor. Printre acești 
oameni care au în minte și în inimă 
preocuparea de a profila și mai 
exact toate strădaniile lor și ale co
lectivelor din care fac parte pe coor
donatele indicate la Congresul al 
IX-lea al partidului nostru, se numără 
și cei doi ingineri, inte.rlocuiorii mei 
dintr-o însorită zi a toamnei aces
teia care ne învăluie. De dragul ace
lei sacre pasiuni care distinge oe 
orice om în meseria iul — și cei doi 
prieteni o vădesc cu prisosință — 
pasionat și eu de preocupările lor 
care împing marginile realității în
tr-un vis plauzibil, matematic realiza
bil, las la o parte orice descriere de 
peisaj.

Stațiunea hortivlficolă Blaj îșl are 
definit profilul chiar în titlu. Pentru 
a demonstra pe spații largi rezulta
tele cercetărilor, de atîtea ori ex
trem de fructuoase, stațiunea are 
nevoie de pămînt propice culturii 
viței de vie și livezilor. Acest pămînt 
îl oferă, din belșug, dealurile. Șl 
dealuri sînt destule în perimetrul 
amfiteatrului de la confluența Tîrna- 
velor șl nu numai în acest perime
tru. Dar ele sînt împărțite atît de 
fărîmițaf între stațiune și gostat, în- 
cît orice proiect, de ambele părți, 
trebuie discutat și gîndit împreună. 
Gostat-Blaj, căutîndu-și un profil 
care să-l facă rentabil, nu și-l poate 
găsi decît, alături de creșterea vite
lor, tot în vie. De aceea a început 
să-și extindă suprafața viticolă și cea 
de portaltoi, absolut necesară unei 
asemenea dezvoltări. Dar condiții 
pentru altoirea șl forțarea vițel nu 
are. în schimb stațiunea, prin inves
tiții serioase, dispune cu prisosință 
de ele. Pentru a dispune de ceva 
asemănător, gostatul are nevoie de 
eforturi financiare deosebite. De aici 
încep paralelismele. După părerea 
mea, pentru a ajunge la cele 1 200 
ha de vie șl 500 ha de pomi, cîte 
oferă condițiile naturale, prin dealu
rile inutilizabile în alt scop, cred că 
ar trebui înlăturate aceste paralelis
me costisitoare. La o asemenea su
prafață de vie, plantată modern si 
cu posibilități mari de mecanizare, 
într-un singur trup de teren, e nevoie 
de o cramă 
camdată. nici gostatul nici stațiunea 
nu au nimic potrivit în acest scop. 
A construi două crame mici ml se 
pare inutil și împovărător. S-ar face 
risipă de muncă și de bani.

Tîrnavele au trei soiuri de vinuri, 
neîntrecute de nici o podgorie din

corespunzătoare. Deo-

t

țară : framlner, muscat otonel șl fe
tească. Rldlcînd producția acestor 
soluri atît de căutate în țară și în 
străinătate (sînt mai bogate în me
dalii de aur decît comandanții de 
oști), la proporțiile unei bune părți 
din cele 12 000 ha de vie virtuală, 
ne putem imagina ce beneficii ar 
putea aduce. Cei doi ingineri, prie
teni ai mei, după un calcul aproxi
mativ, susțin că o astfel de unitate 
agricolă de sfat (care nu poate fi alta 
decît o stațiune de cercetări șl .de 
aplicare largă a cercetărilor, cum 
mai sînt și altele în țară) ar putea 
da, înfr-un timp nu prea îndelungat, 
un beneficiu de multe milioane anu
al. Altfel, adaug eu, cheltuielile vor 
fl mai mari șl beneficiile destul da 
mici, iar bogăția ascunsă în pămîntul 
acestor dealuri (unele deocamdată 
aproape sterpe) va arde încă numai 
în imaginația noastră, ca flăcările pe 
comorile din poveste. Mi-aș îngădui 
o propunere : ca problema de a face 
vizibile aceste flăcări lichide pentru 
întreaga țară să fie luafă în discuție 
de forurile competente.

Dezvoltarea fericită, rațională a 
fiecărui col) de pămînt ne Va putea 
ajuta la parafrazarea exclamației pe 
care o aveau străinii față de patria 
strămoșilor noștri : ială, așa arată 
„România felix" I

(Urmare din pag. I-a)

Imaginea, în cele mal reușite 
dintre lucrări, este idee și senti
ment, temă de meditație, mesaj

adresat sensibilității contempora
ne, Salonul depășește astfel con
diția simplă, comodă a unui pito
resc caleidoscop, fie el și mapa- 
mondic, pentru a se situa în zona 
densă, pătrunzătoare, a observa
ției sociale. Majoritatea expozan
ților refuză imaginea convențio
nală, de divertisment sau de rece 
și impersonală virtuozitate tehni
că. Ei au optat pentru fotografia 
care aplaudă sau acuză, cheamă 
sau întreabă, mărturie a orîn- 
dulrli și a meridianului respec
tiv. Cîtă forță de sugestie cuprin
de enigma fetei cu privirea aco
perită de coperta cărții pe care o 
citește sau singuraticul fascicol 
de lumină al căsuței din taiga 
unde în puterea nopții e așteptat 
medicul, lacrima împietrită de pe 
obrazul văduvei amintind eroine
le tragediilor eline sau ochii mig- 
dalați, alungiți ai copilului care-și 
caută mama...

Instantaneu sau compoziție ra
finată, tinzînd spre linia tranșan
tă a Crochiului în tuș sau spre 
pata opulentă de culoare a pic
turii în ulei, gravă sau șăgalnică, 
patetică sau reținută, fotografia 
acestui an vădește o căutare fre
netică a omului, a adevărurilor 
vieții, dezvăluind dimensiuni ne
bănuite ale unei arte care-șt spo
rește necontenit forța de atracție.

Sosită pe lume cu milenii de 
întîrziere față de surorile ei, 
muza ochiului magic, ambițioasă, 
tși leapădă treptat complexele de 
inferioritate. Și, acum, ne invită 
la Dalles.

I
I
I
I
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ce apărea în condițiile a- 
ale statului chezaro-cră- 

Cu cîfva timp în urmă, la 
februarie 1865, își înce- 

sa viață, de aproape 
„Foaia pentru minte,

nostru, vorbindu-se 
despre Ștefan cel Mare, Mihai 
teazu, Horia, Cloșca șl Crișan, 
vram lancu.

Subintitulată
și beletristică cu llustrafiuni’, revista 
„Familia* a oferit tuturor categoriilor 
de cititori, tineri șl vîrstnici, cum su
gerează și denumirea ei, o lectură va
riată, interesantă și mai ales insfruc- 
fiv-educafivă, tntr-o formă grafică 
plăcută, cu numeroase gravuri. Aten
ția cea mai mare a acordaf-o, evi
dent, literaturii, considerînd-o pe 
drept cuvînf unul din cele mai efi
ciente mijloace de a pătrunde adine 
în inima șl conștiința cititorilor. Cre
dincios idealurilor de unitate națio
nală, losif Vulcan s-a străduit și a iz
butit ca în coloanele „Familiei* să 
fie încontinuu prezenți atît scriitorii 
transilvăneni cît și cei de peste 
munți, din celelalte ținuturi româ
nești, contribuind În acest mod la în
tărirea unității spirituale a poporului 
nostru, la promovarea literaturii ori
ginale, inspirată nemijlocit din reali
tățile patriei. Astfel, alături de George 
Coșbuc, loan Slavici, Octavian Goga, 
în „Familia* au fost publicați și popu
larizați mulți scriitori reprezentativi 
din restul țării, ca V. Alecsandri, 
B. P. Hașdeu, A. Odobescu, I. L. Ca- 
ragiale, Al. Macedonski, Delavrancea, 
Vlahuță, Titli Maiorescu șl alții. Da
torită acelorași frumoase preocupări 
șl aspirații, foslf Vulcan a ținut mereu 
la curent pe cititorii transilvăneni al

„foaie enciclopedică

20,45 (la toate 
Știați că...).
0 OMUL MAFIEI : 
9,15; 11,30: 13,45:
Grivlța — 9,45: 12;
18,45: 21 ■
ghlșoarei), 
14,30; 16,45: 
greșul — 20.
— 20.
0 STRIGATUL : Victoria - 10; 
12.30; 15.30; 18; 20,30, Cosmos — 
15,30; 18: 20,30 (la ambele comple
tare Surîsul),
© PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Central — 9,15; 12; 14,45; 
17,45: 20.45 (completare Vizita dele
gației de partid șl guvernamenta
le a Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.). Gluleștl — 15; 
17,45; 20,30 (completare Mîine în
cepe azi).
© CORBII Capitol — 9,30; 11,45; 
14; 16,15: 18,30: 20.45, grădină —
19,30, Feroviar — 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Flamura — 10; 12,15; 
16; 18,15: 20,30.
© ROȘU ȘI NEGRU (ambele se
rii) : Lumina — 9,45; 13; 16,30; 20.
A UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Union — 11; 15,30; 18; 20,30 (com
pletare La cel mal înalt nivel). 
© PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina - 10: 11.15: 12,30.
© viața DIFICILA : Doina — 
15,15; 10; 20.45 (completare Muzeul 
Cornel Medrca), Moșilor — 15.30: 
18; 20,30 (completare Casa cetate), x 
grădină — 19.
® SUITA BANAȚEANA : Timpuri 
noi — 10—21 în continuare (com
pletare Acolo unde a trăit 
Hemingway, Mascote, Pictorul lu
minii, A cul e vina? Colina Le
nin, Cine a luat pelicanii 7) 
® NUNTA CU PERIPEȚII : Cul
tural — 16: 18.15- 20.30 (completare 
Sport nr. 4/1985).
O 'RUNDA 6 i înfrățirea între 
popoare — 11,30; 15,45; 18; 20.15
(completare Vizita delegației de 
partid șl guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S.), Melodia — 9.30: 11,45: 14; 
10.30; 18,45; 21 (completare Suită 
bănățeană).
© LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Dacia — 9.30—14 în con
tinuare, 16,15; 18,45; 21 (completare 
Unde nu-i cap ..).
© HOȚUL DE PIERSICI : Buzeștl
— 11,15: 15; 17.30 (completare Fata 
de pe Someș), grădină — 20.
» SAMBA : Bucegl — 10; 12.30;
15,30; 18- 20,30, grădină — 19, FIo- 
reasca — 10,30; 13: 15.30: 18; 20.30 
(la toate completare A cul e 
vina 7).
© APORT, MUHTAR ! — cinema
scop : Unirea - 11; 16. 18,15. gră
dină - 19.30 Munca - 16: 18.15; 
20.30 (la toate completare Acolo 
unde Carpatii întîlnesc Dunărea
— cinemascop)
n UN CARTOF, DOI _______ _
Tomis - 9.30: 11.45: 14: 16,15: 18.30 
20.45. ” ” " - - -
10.30: .
19 (la toate _________
deleer.itief de partid și 
mentale a 
România în 
11; 16. 18;
în Infinit) 
A UNORA 
Flacăra

București — 
16,45; 19; 21, 
14,15; 16,30;

(completare Zilele Si-
Modern — 10; 12,15;
19; 21, grădina Pro- 

Arenele Libertății

CARTOFT

grădină — 19,
16. 18.15: 20.30,

1 comDletare i dta 
..... .'.hi 5,1 guW. na- 

Renublicil Socialiste 
U.R.S.S.), Pacea’ - 

20 (completare Lecție

Rahova 
grădi- "

giriX1.-i

PLACE JAZULLE
15.30: 18: 20,30 (comple

tare Zîmbetul), “ 
..............  20,30

Ferentari — 12; 
(completare Slme-

devină un factor viu al dezvoltă- 
culturii și artei din țara noastră, 
condițiile actuale ale socialismului.

Teodor V1RGOLICI

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut frumoasă șl călduroasă cu cerul mal 

mult senin înnorărl locale s-au produs în regiunea de munte unde, cu to
tul Izolat, s-au semnalat descărcări electrice. Vîntul a suflat tn general slab. 
Temperatura aerului la orele 14 oscila între 20 grade la Sulina și 32 grade la 
Berzeascâ In București t Vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă cu 
cerul senin Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins 
30 grade

Tlmptil probabil pentru zilele de 4, 5 șl 0 octombrie a.c. In țară i Vremea 
continuă să se răcească Ușor mal ales în estul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Ploi slabe locale se vor semnala tn nordul țării. Vînt potrivit 
predomlnînd din sectorul nordic. Temperatura în scădere. Minimele vor fl 
cuprinse între 3 și 13 grade, iar maximele între 17 șl 27 grade. In nordul Ar
dealului șl Moldovei se va produce brumă locală. Ceață dimineața In Bucu
rești ‘ Vreme în general frumoasă dar în răcire ușoară Cerul va f! mal 
mult senin. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Ceață slabă dimi
neața.

15,30: 18:
trie).
» MARȘUL
Vltan - 15.45:
19. Cotroceni ..... ..................
20.30 (la toate completare Priete
nul meu Maxi.
® DOMNUL — cinemaș-on : 
Popular - 10.30: 16: 18.30; 21 Com
pletare Construim).
O BANDA : Arta — 11: 15: 17.30; 
20 (completare Caii arabi). Pro
gresul - 11: 16.30: 18: 20.15 (com
pletare Comorile orașului scufun
dat).
ß ROMULUS ȘI REMUS - cine
mascop • Crîngași — 11.45: 15.30:
18; 20.30 (completare Melodiile 
străzii — cinemascop).
« CULORILE LUPTEI - clrîema- 
scop : viitorul — 16; 18,15:’20.30 
(completare Lucrările Marii Adu
nări Nationale).
n WINNETOU — cinemascop : 
Colenttna — 15.30 ; 18 : 20.30 (com
pletare Drumul).
« TOLBA CU AMINTIRI : Volga 
— 10: 12: 16: 18.16: 20 30 (comple
tare Muzeul Zamhacclan».
O CARAMBOT • Lira - 15.30: 18. 
grădină - 20 30 (completare La
minorul de țevi)
A CAPORALUL
Drumul Sării -
0 AH.
parc —
» DA-1
grădina
0 ÎNTÎLNIRE
clnemascbp : grădina Arta 
(completare Caii arabi).

ASUPRA ROMEI :
18: 20.15. grădină — 
- 10.30: , 15.30: 18;

SI CEILALȚI :
15 30: 17.45: 20.

EVA : grădina Proeresul- 
19.30
ÎNAINTE FARA GRIJA : 
Colentlna - 19

LA ISCHIA -
19
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Alegere pentru un 
în Marea Adunare

Consiliul de Stat a stabilit prin 
decret data de 28 noiembrie 1965 
pentru alegerea unui deputat în 
Marea Adunare Națională în locui

loc de deputat
Națională

devenit vacant în circumscripția e- 
lectorală nr. 12 Berești, regiunea 
Galați.

CURSA „SClNTEII“
Constantin Dumitrescu a cîștigat

Cronica zilei
DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ CHINEZĂ 

ÎN REGIUNEA DOBROGEA
Membrii delegației guvernamen

tale a R. P. Chineze în frunte cu 
Cean Lin-ci, ministrul industriei 
cărbunelui, împreună cu Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, și H. 
Zambeti, vicepreședinte al Came
rei de comerț, au făcut sîmbătă o 
vizită în regiunea Dobrogea.

Delegația a făcut o vizită tova
rășului Vasile Vîlcu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 

l'C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co- 
nitetului regional Dobrogea al

P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, care a prezentat oaspeților 
principalele realizări obținute în 
regiune în ultimii ani.

In continuare, au fost vizitate li
toralul Mării Negre, cartiere noi 
de locuințe din orașul Constanța și 
muzeul arheologic.

Seara, președintele sfatului 
popular orășenesc, Petre Nicolae, a 
oferit o masă în cinstea delegației 
guvernamentale a R. P. Chineze.

/ SOSIREA ÎN CAPITALĂ A MINISTRULUI DE STAT 
LA FOREIGN OFFICE, GEORGE THOMSON

Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
George Thomson, ministru de stat 
la Eoreign Office din Marea Bri- 
tanie, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe. La sosire, pe 
aeroportul Băneasa, oaspetele a

fost întîmpinat de Petru Burlacu, 
secretar general în Ministerul A- 
facerilor Externe, funcționari su
periori din M.A.E. Au fost de față 
Leslie Charles Glass, ambasadorul 
Marii Britanii la București, și 
membri ai ambasadei.

VIZITELE MINISTRULUI AGRICULTURII AL FRANȚEI
In călătoria pe care o face în 

țara noastră, ministrul agriculturii 
al Franței, Edgar Pisani, împreună 
cu Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu- 

J cii, și Jean Louis Pons, ambasado
rul Franței la București, au sosit 
sîmbătă dimineața la Constanța. 
După vizitarea stațiunilor de pe 
litoral, a Muzeului arheologic și o 
scurtă croazieră în largul mării, ei 
au fost oaspeții țăranilor coopera
tori din comuna Cumpăna.

In continuare, ministrul agricul

turii al Franței a vizitat stațiunea 
experimentală complexă Dobrogea. 
Aici, oaspetele francez a vizitat 
plantațiile de vii de pe terasele 
stațiunii și ale gospodăriei agricole 
de stat Murfatlar și sectorul zooteh
nic. La prînz, Petre Ionescu, pre
ședintele sfatului popular regional, 
a oferit în cinstea oaspeților o ma
să la cazinoul din Constanța. Mi
nistrul agriculturii al Franței și 
persoanele care îl însoțesc au ple
cat seara spre Predeal.

PRIMIRI LA CONSILIUL DE STAT
Sîmbătă, vicepreședintele Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Ilie Murgulescu, a 
primit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Americii la 
București, William A. Crawford, în

legătură cu plecarea sa definitivă 
de la post.

în aceeași zi, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al S.U.A. 
a fost primit de secretarul Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu.

O DELEGAȚIE A MIȘCĂRII ALGERIENE 
PENTRU PACE A SOSIT ÎN CAPITALĂ

La invitația Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din Re
publica Socialistă România a so
sit în București o delegație a 
Mișcării algeriene pentru pace 
formată din Oussedik Boualem, 
membru al Comitetului executiv 
al Mișcării algeriene pentru pace, 
șeful departamentului relații ex
terne al Frontului Național de 
Eliberare, șeful delegației, Khelil 
Ahmed, deputat, membru al Comi
tetului național al Mișcării alge
riene pentru pace, și Salhi Moham
med Seghir, deputat, membru al

Comitetului național al Mișcării 
algeriene pentru pace.

★
Acad. Athanase Joja, președinte

le Comisiei naționale a Repu
blicii Socialiste România pentru 
UNESCO, vicepreședinte al Consi
liului executiv UNESCO, a plecat 
sîmbătă dimineața la Paris pentru 
a lua parte la lucrările celei de-a 
71-a sesiuni a Consiliului executiv 
UNESCO, care va avea loc între 5 
octombrie — 7 noiembrie.

(Agerpres)

Lista de ciștigim 

in obiecte
Ia depunerile pe librete de economii 

cu dobîndă și cîștiguri 
TRAGEREA PENTRU TRIM. III 1965

N
r. 

cî
ști

g. Nr. libre 
tulul cîști- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 7 166 10 000
1 209 742 10 000
1 258 404 10 000
1 351 797 10 000
1 442 677 10 000
1 485 432 10 000
1 491 537 10 000
1 556 834 10 000
1 589 450 10 000
1 1 022 705 10 000
1 1 145 769 10 000
1 1 274 304 10 000
1 1 379 612 10 000
I 1 429 043 10 000
1 1 525 784 10 000 150 000

Terminația
libretului
cîștigă tor

07 688 5 000
21 580 5 000

18 81 188 5 000 270 000
180 4 826 2 000 360 000

■ 180 2 022 1 000
ZI 80 4 808 1 000 360 000

180 4 242 500
180 7 318 500
180 9 267 500
1R0 O 422 500 360 000

Total cîștiguri
1 329 în obiecte : 1 500 000

Încheierea lucrărilor 
Congresului național 
de pediatrie

Sîmbătă s-au încheiat în Capi
tală lucrările Congresului național 
de pediatrie. Timp de patru zile, 
academicieni, profesori, cadre me
dicale de specialitate din țară și 
un mare număr de specialiști de 
peste hotare au prezentat peste o 
sută de rapoarte și comunicări care 
au scos în evidență experiența a- 
cumulată pînă în prezent în pro
bleme actuale ale patologiei copi
lului ca : hepatita cronică, convul
siile și anomaliile de dezvoltare 
congenitale ale aparatului renal.

După ce au fost expuse conclu
ziile asupra lucrărilor, care vor 
constitui în același timp puncte de 
plecare pentru noi cercetări știin
țifice. președintele congresului, 
conf. dr. V. Petrescu-Coman, a 
rostit cuvintul de închidere.

(Agerpres)

„NE»" IN INTERPRETAREA 
TEATRULUI NAȚIONAL DIN ATENA

După două spectacole cu „Oedip- 
rege" de Sofocle, colectivul Teatru
lui Național din Atena a prezentat 
sîmbătă seara, in Sala Palatului, 
cealaltă tragedie înscrisă in reper
toriul turneului pe care îl între
prinde în țara noastră — „Hecuba" 
de Euripide. Personajul titular al 
piesei a fost interpretat de Katina 
Paxinou.

Artiștii greci au fost aplaudați cu 
căldură. (Agerpres)

penultima etapă
• CU PESTE 40 KM LA ORA • VICTORIE LA SPRINTUL

FINAL • ASTAZI ULTIMA ETAPA

CĂLIMĂNEȘTI 
(prin telefon de la 
trimisul nostru). — 
Pe o căldură ca în 
toiul verii s-a des
fășurat ieri penul
tima etapă a Cursei 
„Scînfeii', între 
Craiova și Călimă- 
nești (137 km). In 
ciuda caniculei, în
trecerea a fost an
trenantă. Dovadă : 
media orară gene
rală de peste 40 
km. Victoria a 
revenit lui Con
stantin Dumitrescu 
(Steaua).

lată cîteva sec- 
venfe din filmul 
etapei. Detașîn- 
du-se din plulon 
încă de la plecare, 
olandezul Schoufen 
trece cu un avans 
de aproape un mi
nut prin localita
tea Balș, unde a 
avut loc primul 
sprint cu puncte.

în rîndurile plu
tonului se menfine 
un calm relativ. 
Pufinele încercări 
ale fruntașilor cla
samentului de a-l ajunge pe a- 
lergăforul olandez rămîn fără rezul
tat. După trecerea prin Drăgă- 
șani, din pluton se desprind Arde- 
leanu și Ciumele, iar ceva mai tîrziu 
îl urmează românii Dumitrescu, Zie
gler și cehoslovacul Kucera. Schoufen 
este din ce în ce mai obosit după cei 
aproape 100 de kilometri parcurși de 
unul singur și, în centrul orașului Rîm- 
nicu Vîlcea, este ajuns de urmăritori. 
Grupul pedalează acum cu nădejde, 
apropiindu-se vertiginos de Călimă- 
nești. De-a lungul șoselei de pe 
malul Oltului, numeroșii localnici ie- 
șifi în întîmpinare îi recunosc printre 
fugari pe cicliștii noștri Dumitrescu, 
Ardeleanu, Ziegler. Le aruncă flori, 
îi încurajează.

Pe ultima porțiune a traseului, 
Schoufen dă semne de oboseală. Du
mitrescu îi oferă bidonul lui cu apă, 
îl așteaptă pujin, apoi pornește decis 
în fajă. Mai sînf doar 1 000 metri. Nu 
trebuie pierdută nici o clipă. Cîteva 
secunde de tatonare cu „coada ochiu
lui” și începe ultimul sprint. Dumi
trescu apasă pedalele atît de tare, 
încît ai impresia că dintr-un moment 
în altul se vor rupe. Schoufen este

In fruntea plutonului
Foto : Gh. Amuza

și el un bun sprinter. Ziegler și Ar
deleanu, de asemenea. Cu o voință 
exemplară, Dumitrescu aruncă în luptă 
ultimele resurse (ce nu poate omul 
cînd vrea I) și termină victorios, ur
mat la o jumătate de metru de Schou- 
ten. Plutonul mare, în care se aflau 
fruntașii clasamentului general, a so
sit .după 2 minute 20 secunde.

Ion DUMITRIU
Clasamentul etapei : 1. C. Dumi

trescu (România) a străbătut 137 ki
lometri în 3 h 22' 20" (medie orară 
40,625 km) ; 2. Schoufen (Olanda) ;
3. Ardeleanu (România) ; 4. Ziegler 
(România) ; 5. Ciumefe (România) ; 6. 
Kucera (Cehoslovacia), to)i în același 
timp cu învingătorul.

Clasamentul general individual : 1. 
Gawliczek (Polonia) 25 h 39' 13" ; 2. 
Moiceanu (România) la 52" ; 3.
Dippold (R. D. Germană) la 1' 28” ;
4. Voigtlander (R.D.G.) la 1' 55" ; 5. 
Ghera (România) la 2' 37" ; 6. Holst 
(Olanda) la 2' 56" ; 7. Heynig (O- 
lan'da) la 3' 13" ; 8. Ziegler (Româ
nia) la 5' 04" ; 9. Campigli (Italia) 
la 5' 54" ; 10. C. Dumitrescu (Româ
nia) la 5' 55" etc.

Măsuri pentru îmbunătățirea activității 
ile educație fizică și sport din școli

Recent a avut loc în Capitală o 
ședință de lucru a Ministerului In- 
vățămîntului și Consiliului General 
al Uniunii de cultură fizică și 
sport, cu privire la necesitatea îm
bunătățirii activității de educație 
fizică și sport în învățămîntul de 
cultură generală, profesional ' și 
tehnic din țară. Cu acest prilej au 
fost elaborate o serie de măsuri, 
în scopul asigurării unei pregă
tiri fizice multilaterale a elevilor, 
în toate școlile din țară se vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea în pri
mul rînd a atletismului, gimnasti
cii, ca sporturi de bază. Școlile 
sportive de elevi și liceele cu pro

gram special de educație fizică vor 
pune accent pe obținerea perfor
manței de către elevi încă în 
timpul școlarizării.

O grijă deosebită se va acorda 
asigurării bazei materiale. în ve
derea creării condițiilor necesare 
desfășurării activității de educație 
fizică și sport în rîndurile elevilor, 
în curțile școlilor sau în apropie
rea acestora se va continua acțiu
nea de amenajare a terenurilor 
simple (culoare pentru alergări, 
gropi cu nisip pentru sărituri, sec
toare pentru aruncări, terenuri de 
handbal, volei, baschet etc)..

(Agerpres)

Aceleași condiții 
rezultate diferite

(Urmare din pag. I-a)

Lista
■ cu terminațiile numerelor cîștlgătoare 

l/și procentele de cîștiguri la libretele 
de economii C.E.C. cu cîștiguri, ieșite 
la sorți la tragerea pe trim. III 1965.

Nr. crt.
Terminațiile 

numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele 
de ciștig

1 118 250 ’/o
2 826 200 »/o
3 055 100 ”/o
4 379 50 “/o
5 ' 214 25 »/o
6 343 25 °/o
7 478 25 »/o
8 487 25 °/o
9 523 25 "/o

10 533 25 «/o
11 663 25 °/o
12 717 25 °/o
13 747 25 «/o
14 848 25 «/o
15 903 25 °/o

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se face de către casele raio
nale de economii, după normele stabi
lite prin regulament.

Schimb de experiență 
privind rentabilizarea 
creșterii păsărilor

Consiliul Superior al Agriculturii 
și Consiliul Național al Femeilor 
au organizat în regiunea Galați un 
schimb de experiență republican pe 
tema „Măsuri pentru rentabilizarea 
creșterii păsărilor în cooperativele 
agricole de producție“. Au partici
pat aproape 300 de crescătoare 
fruntașe de păsări, președinți de 
cooperative agricole de producție, 
medici veterinari, ingineri zooteh- 
niști, cercetători și specialiști din 
Consiliul Superior al Agriculturii.

Din referatele prezentate, parti
cipant! au luat cunoștință de expe
riența bună a unor cooperative a- 
gricole de producție din regiunea 
Galați în rentabilizarea fermelor de 
păsări. Au fost vizitate fermele de 
păsări ale cooperativelor agricole 
Vădeni, Ianca, Independența și 
Pechea. (Agerpres)

Din relatarea vicepreședintelui 
! consiliului agricol regional, cît și 

din constatările de pe teren rezultă 
însă că, pe lîngă eforturile care se 
depun zi de zi pentru terminarea 
semănatului la timpul optim, în 
unele locuri se mai fac simțite 
neajunsuri care frînează buna des
fășurare a lucrărilor. Iată un 
exemplu concludent : în prezent 
unele cooperative agricole mai au 
de schimbat circa 1 500 tone se
mințe. Deși semințele sînt pregă
tite și așteaptă să fie ridicate de 
la bazele de recepție, această o- 
perație întîrzie. în raidul între
prins în raioanele Salonta și O- 
radea, primul popas l-am făcut la 
S.M.T. Cefa. Aici, din cele 210 
tractoare existente, 92 lucrează la 
arături, 32 la pregătit terenul, 36 
la semănat. Restul ? 31 tractoare 
sînt folosite la „alte munci“, iar 19 
sînt în... reparații sau sînt descăl
țate din lipsa cauciucurilor.

„Dacă am avea mai multe tere
nuri eliberate, ne-a informat tov. 
Florica Matiu, tehniciană la 
S.M.T., am putea grăbi arăturile și 
semănatul. Dar în multe coopera
tive agricole se așteaptă coacerea 
uniformă a porumbului, întîrziin- 
du-se recoltatul și tăierea coceni- 

: lor“.
Vizitînd cîteva unități ne-am 

dat seama că aprecierile de mai 
sus corespund numai în parte. La 
cooperativa agricolă „Ogorul Nou“ 
din Salonta nu tractoarele așteaptă 
eliberarea terenurilor, ci terenurile 
eliberate în întregime așteptau 
tractoarele S.M.T.-ului. Cînd vizi- 

■ tam cooperativa agricolă, preșe
dintele, tov. Ion Iambor, și ingine
rul agronom Alfred Hațac erau 
abătuți căci din cele 7 tractoare 
ale brigăzii, 3 erau pe butuci. La 
unul s-a rupt siguranța de la pi- 
nionul pompei hidraulice, la altul
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„Boxer“, „Buckner“ 
nu intimidează pe partizani

într-o corespondență din 
Saigon, trimisul special 
al săptămânalului parizian 
„L’EXPRESS", Georges 
Chafard, relatează între 
altele :

„Zece kilometri de nisip 
fin și pe acest nisip, în 
zînduri interminabile, e- 
licoptere, cu sutele, tancuri 
și vehicule de toate felu
rile, cu miile. In larg, 
port-avionul „Boxer”, va
sul pentru transportul tru
pelor „Buckner” ; zece 
cargouri își termină des
cărcarea. Este Qui Nhon, 
unde 15 000 de oameni din 
prima divizie aeriană de 
cavalerie a S.U.A. debar
cau recent cu arme și ba
gaje. Ei s-au instalat la 70 
de km depărtare, lîngă An 
Khe, ieri încă un sat mare, 
iar astăzi cel mai mare 
«loc întărit american» în 
Vietnam... Acest etalaj for
midabil de armament nu 
le permite totuși să-și im
pună voința...

Tonajul de bombe lan
sate de aviația america
nă este de-a dreptul ului
tor. Cînd se maniiestă mi

rare față de o asemenea 
risipă, aviatorii americani 
explică, rîzînd, că au con
semn să lichideze stocu
rile vechi, ce datează din 
timpul războiului împotri
va japonezilor, și să se 
grăbească înainte de data 
limită de utilizare...

...Experiența «forțelor 
speciale» are doar o în
semnătate limitată ; de 
regulă, comandamentul a- 
merican nu se angajează 
într-o guerilă la sol. In
tențiile Washingtonului 
sînt de a le evita. Dar nici 
nu poate fi vorba de a-i 
putea nimici, unul cîte 
unul, pe vietnamezii din 
orezării și din păduri.

Se întîmplă, cîteodată, 
ca un pilot american să 
revină din luptă cam scos 
din fire, deoarece, din e- 
roare, a bombardat un sat 
prieten. Dar aceste tulbu
rări de conștiință sînt 
rare : «Ia urma urmei, sînt 
tot vietnamezi».

Rezultanta politică și 
psihologică este dezas
truoasă. Civilii care fug 
din regiunile bombardate 
nu atribuie nenorocirile

lor vietnamezilor. Ei îi 
fac răspunzători de a- 
ceasta pe «străini»,

Lăsîndu-i, de curînd, pe 
ziariști să viziteze regiu
nea Chu-Lai, pe coasta de 
centru, generalul West
moreland arăta, sub eli
copterul în care se afla, 
o zonă așa-zis pacifica
tă. «Sînt populații priete
ne», a spus el. Dar abia 
terminase de dat expli
cațiile, că un nor de fum 
se și ridica dinspre un 
grup de colibe : satul 
«prieten» fusese tocmai a- 
tins de obuze incendiare...

Arma politică numărul 
unu a partizanilor este 
omniprezența lor. Ei știu 
să dea impresia că sînt 
pretutindeni, în același 
timp, că lovesc unde și 
cînd doresc. Ajunge să 
fie cinci-șase tineri voi
nici și hotărîți pentru a 
semăna panica într-un 
convoi, a întrerupe circu
lația, a organiza un con
trol al Identității, făcîn- 
du-se apoi nevăzuți, în 
natura înconjurătoare, la 
prima alarmă. Ajunge să 
fie o singură grupă bine

antrenată, pentru a ocupa 
un sat în timpul nopții, a 
primi din mîinile celor ce 
tremură armele miliției 
(organizată de guvernul 
de la Saigon), a ține un 
scurt miting politic cu 
populația și a antrena 
după ei o duzină de ti
neri ; și toate astea într-o 
singură jumătate de oră. 
Și cînd, în sfîrșit, postul de 
comandament din sector, 
încunoștințat, cere inter
venția aviației și artile
riei, crezînd că are în spa
te un întreg regiment Viet- 
cong, cei 20 de partizani 
sînt de mult în pădure...

Americanii nu pot face 
mai nimic împotriva în
răutățirii climatului politic, 
împotriva inexistenței pu
terii de la Saigon, contra 
creșterii sentimentelor an- 
tiamericane, a prezenței în 
masele rurale a mii de ca
dre politico-administrati
ve, care au țesut cu răb
dare, pentru Vietcong, 
pînza de păianjen a unui 
aparat de stat clandestin. 
Este prea tîrziu pentru 
a încerca o «recuceri
re a inimilor»...".

Spirala inflației
„Monedele mici, «mărunțișul» cum 

s-ar spune, încep să devină în Brazi
lia o raritate numismatică — rela
tează ziarul „Paese Sera“. Monedele 
mici sînt înghițite de inflația care a 
redus cruzeirosul la a 1 850-a parte 
dintr-un dolar. La Montevideo, un 
ziar costă 1,50 pesos, dar se plătește 
de obicei cu 2—3 pesos, pentru că 
restul lipsește. Monede de 25, 10 și 
5 centime mai pot li văzute doar 
călcate sau în palmele copiilor care 
cerșesc.

în Uruguay criza este mai puțin 
spectaculoasă. Inflația s-a abătut 
însă și asupra lui“.

Concurentă
A

Fuziunea dintre „Volkswagen“ și 
„Daimler Benz“ despre care se vor
bea — scrie ziarul „II Giorno“ — 
este probabilă. Cele două firme de 
automobile au început să colaboreze 
mai de mult. în ultimul limp, însă, 
această cooperare s-a extins și a 
devenit mai profundă. De exemplu, 
„Daimler Benz“ va participa la a- 
menajarea unui mare centru pentru 
producția de mașini pe care „Volks
wagen“ îl proiectează în Mexic, în 
timp ce „Volkswagen“ va monta 
mașinile sale într-o fabrică pe care 
„Daimler“ o are în Argentina. Acest 
proces de concentrare ar urmări să 
«stabilească prețurile» și să prote
jeze industria națională de automo
bile, amenințată atît de concurența 
americană („Opel“ și „Ford“) cît și 
de dezavantajele pe care le are în 
cadrul Pieței comune.

s-a defectat diferențialul etc. Nu-i 
de mirare că aici din cele 380 de 
hectare s-au semănat numai 169. O 
situație asemănătoare există și la 
cooperativa agricolă din Olcea, 
unde 5 tractoare stau defecte. Aici 
nu există nici un singur hectar de
calaj între arături și semănat.

în raionul Oradea, ultimele zile 
au marcat o intensificare a lucră
rilor agricole. în ziua de 1 octom
brie, de exemplu, s-a realizat o vi
teză la semănat de 1 037 hectare, 
în loc de 1 002 ha cît este planifi
cată. Trebuie spus că față de posi
bilitățile și de forțele existente, 
raionul Oradea este rămas în urmă. 
Aceasta și din cauză că în unele 
unități se tărăgănează eliberarea 
terenurilor.

Am relatat cîteva din aspectele 
negative care umbresc rezultatele 
bune obținute pînă în prezent la 
semănat. Așa cum rezultă și din 
situația operativă, în regiunea Cri- 
șana s-a intensificat în ultimele 
zile semănatul griului. Comitetul 
regional de partid a analizat la 28 
septembrie stadiul acestor lucrări. 
Este de așteptat ca măsurile luate 
cu acest prilej să fie traduse în 
viață cît mai operativ, pentru ca la 
10 octombrie să se încheie, așa cum 
s-a prevăzut, campania însămîn- 
țărilor.

In obiectiv: 
modernizarea 
utilajelor 
in fabricație

(Urmare din pag. I-a)

El cuprinde măsuri pentru schim
barea sistemului de frînare a lo
comotivei de mină cu acumulatori, 
introducerea tampoanelor elastice 
în vederea reducerii șocurilor la 
tamponări, reproiectarea cabinei 
mecanicului spre a-i crea condiții 
optime de lucru etc. Bineînțeles, 
avem nevoie și de sprijinul între

prinderilor care ne livrează echi
pament electric. Diferite pro
duse fabricate de întreprinde
rile „Electroaparataj“, „Âcumu- 
latorul“-București și „Elba“-Ti- 
mișoara nu sînt încă la ni
velul tehnic cerut. Sugerăm 
acestor uzine revizuirea sistemului 
de fixare a capetelor de bobină de 
la motor, îmbunătățirea accesului la 
colector, o mal bună fixare a periilor 
ți schimbarea cutiei de borne de la 
partea inferioară la cea superioară. 
Considerăm, de asemenea, că ți di
recția generală din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mațlni l-ar pu
tea sprijini pe furnizorii noțtrl în ve
derea scurtării duratei de moderniza
re ți asimilare a echipamentului.

Ca acum 10 ani
A intervenit în discuție tehnicia

nul AUGUSTIN CHIVA, șeful unui 
atelier din secția a 6-a lăcătuși- 
montaj. „în sectorul unde lucrez, 
ne-a relatat el, se montează trei 
tipuri de locomotive de mine, ven
tilatoare, trolii, poduri rulante și 
alte utilaje. Majoritatea lor au fost 
reproiectate și modernizate în ulti
mii ani, fapt ce a ridicat conside
rabil caracteristicile lor tehnico- 
funcționale. în schimb, altele s-au 
menținut la nivelul tehnicii de a- 
cum 10—15 ani. Pot să dau și 
exemple. Locomotivele de mină și 
troliile pneumatice sînt de mult 
depășite. Nu mai vorbesc de greu
tățile pe care le întîmpinăm cu 
montarea unor repere la locomoti
vele de mină ; montarea bateriilor 
și asamblarea cutiilor pentru acu
mulatoare se face foarte greu, iar 
probarea hidraulică a acestora din 
urmă este practic imposibilă. E 
ușor de înțeles că aceste deficien
țe influențează negativ productivi
tatea muncii. Iată de ce cred că e 
necesar un plan mai amplu care 
să cuprindă măsuri pentru mo
dernizarea tuturor utilajelor și, e- 
vident, a execuțiilor tehnice de fa
bricație“.

Proiectantul să asigure 
și S. D. V.-urile

— Eficacitatea activității de îm
bunătățire a caracteristicilor ma
șinilor și utilajelor fabricate —

N.A.T.O. în așteptarea
„preavizului" francez

într-o știre provepind „din 
izvor-demn de încredere“, agenția 
France Presse a relatat vi
neri că, la începutul anului viitor, 
Franța va pune „în mod oficial“ 
problema reorganizării N.A.T.O., 
despre care oficialitățile franceze 
au vorbit nu o dată. Relatările 
agenției franceze de știri cu pri
vire la viitorul demers oficial se 
produc la scurt timp după „re
velațiile“ — cum le-a etichetat 
presa occidentală — transmise 
din Paris de corespondentul zia
rului „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" și publicate de acesta 
la 21 septembrie.
„Președintele Franței, Charles de 

Gaulle — relata corespondentul
R. Koven — a informat Statele 
Unite că-și pot menține bazele 
din Franța numai în cazul cînd ele 
ar fi puse sub comanda unor 
generali francezi. Franja nu va pro
mova activ această cerere pînă 
la începutul anului viitor, adică după 
alegerile prezidențiale care vor 
avea loc la 5 decembrie.

Francezii consideră probabil că ce
rerile franceze vor fi considerate la 
Washington ca inacceptabile, iar ba
zele și liniile de aprovizionare ale
S. U.A. vor trebui să fie mutate în 
altă țară. Acordurile secrete franco- 
americane cu privire la instalațiile a-

mericane din Franța prevăd că fie
care din părți poate cere oricînd să 
se negocieze din nou statutul baze
lor...

Drept precedent, francezii mențio
nează aranjamentul făcut cu coman
damentul suprem atlantic, de la Nor
folk, statul Virginia. Francezii au re
tras în iunie 1963 navele lor militare 
de sub acest comandament, dar au 
lăsat acolo un grup de ofițeri de le
gătură.

Totodată, generalul de Gaulle i-ar 
fi arătat lui Ball că comandamentul a- 
merican al N.A.T.O., integrarea mi
litară a N.A.T.O. și controlul perma
nent al acestei alianțe asupra celor 
două divizii și jumătate pe care Fran
ța le menține în Germania (occiden
tală) nu pot fi acceptate.

Pentru Statele Unite, cea mai mare 
pierdere în Franța ar constifui-o con
ducta petrolieră care se îndreaptă de 
la Bordeaux spre R.F.G. prin Al
sacia. Ar fi nevoie probabil să se 
cheltuiască 250 milioane de dolari 
pentru înlocuirea acesteia cu o con
ductă prin Olanda sau nordul Ger
maniei.

în prezent, la Departamentul de 
Stat se desfășoară o dezbatere în 
privința felului cum trebuie întîmpi- 
nate cererile președintelui de 
Gaulle”.

a subliniat ALEXANDRU SZE- 
KELY, inginer tehnolog la secția 
a '5-a lăcătuși-montaj — a sporit 
și prin faptul că s-a acordat o 
mai mare atenție introducerii și 
extinderii procedeelor tehnologice 
avansate de turnare, forjare, pre
lucrării prin așchiere și sudură, 
creșterii gradului de echipare a 
fabricației cu S.D.V.-uri, îmbună
tățirii muncii de documentare teh
nică și a activității de urmărire a 
comportării în exploatare a pro
duselor. Dar în această direcție s-a 
mers încă cu jumătăți de măsură. 
Nu de puține ori se întîm
plă să trecem la execuția propriu- 
zisă și abia atunci să ne dăm sea
ma de omisiunile proiectanților de 
la grupa de producție a S.D.V.-u- 
rilor din cadrul secției tehnolog- 
șef. Anul acesta, de pildă, s-a tre
cut la fabricația în serie a trans
portoarelor cu raclete blindate șer
puitoare fără a avea asigurate dis
pozitivele de lucru, ceea ce a pro
vocat greutăți în execuție. Proiec
tantul nu trebuie să considere 
S.D.V.-urile o formalitate, ci, dim
potrivă, să asigure la timp dispo
zitivele cu care executăm produ
sele. Altfel, se recurge la improvi
zații, iar perioada de căutări se 
prelungește. Cred că trebuie să se 
renunțe cîf mai curînd la o asemenea 
practică, să facem tot ce ne stă în 
putință pentru ca fabricația să fie te
meinic pregătită, să se creeze din 
capul locului toate condițiile pentru 
realizarea de produse cu un înalt ni
vel calitativ.

Pianul de producție 
și modernizarea

— Sînt asigurate toate mă
surile pentru ca acțiunea de

modernizare a mașinilor și uti
lajelor să continue și mai in
tens în viitor ?

La această întrebare ne-a răs
puns ing. ION LUȚAȘ, șeful ate
lierului II de proiectări.

— Desigur, ne vom ocupa și în 
viitor de modernizarea mașinilor 
și utilajelor ce le fabricăm. Din 
1964, activitatea de proiectare în 
uzină este organizată în regim de 
institut. Dispunem de două ate
liere de proiectare specializate și 
o grupă auxiliară pentru lucrări 
cu caracter general. Dar întîmpi
năm greutăți. Există la noi în uzi
nă o înțelegere greșită a acestei 
activități. „întîi planul de produc
ție și pe urmă modernizarea“ — 
susțin unii tovarăși. Din planul de 
încărcare a atelierului pe trimes
trul IV a.c. și pe anul 1966 rezultă 
că nu se va mai putea acorda 
timp pentru modernizarea și re
proiectarea produselor, capacitatea 
atelierului fiind depășită cu lucră
rile legate direct de planul de 
producție. Ce facem atunci ? „în
tindem“ această capacitate ca să 
putem împăca și capra și varza — 
cum se spune.

După cum se vede, conducerea 
uzinei se lasă adesea furată de sar
cinile curente și nu privește în per
spectivă perfecționarea și moderniza
rea produselor și necesitatea de a 
ține mereu pasul cu ritmul rapid al 
progresului tehnic. Altfel nu se ex
plică anomalia încărcării capacității 
unui atelier de proiectare numai cu 
lucrări legate nemijlocit de planul de 
producție. înlăturarea acestei anoma
lii este cu atît mal urgentă, cu cît 
partidul a indicat ca în ultimul tri
mestru al anului să fie luate măsuri 
pentru a pregăti condițiile optime 
trecerii cu toate forțele la îndeplini
rea sarcinilor primului an al cinci
nalului.

Traducerea în viață a sarcinilor cantitativ și calitativ su
perioare trasate de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. cere 
întreprinderilor să continue cu perseverență acțiunea de mo
dernizare și perfecționare a mașinilor și utilajelor fabricate. 
Din cele relatate de interlocutorii noștri se desprinde necesi
tatea ca, în continuare, conducerea întreprinderii să dezvolte 
și să stimuleze activitatea de concepție îndreptată în acest 
scop, să urmărească pas cu pas aplicarea măsurilor preco
nizate. Totodată, e nevoie ca Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini să sprijine îndeaproape uzina „Unio" și în
treprinderile colaboratoare în această acțiune de mare im 
portanță pentru dezvoltarea economiei naționale în anii vii 
torului cincinal.



Situația din Indonezia
DJAKARTA 2 (Agerpres). —
Citind postul de radio Djakarta, 

agenția France Presse anunță că 
sîmbătă după-amiază (ora locală) 
generalul Achmadi, ministrul in
formațiilor al Indoneziei, a făcut o 
declarație radiodifuzată în care a 
subliniat că starea sănătății pre
ședintelui Sukarno este bună și că 
acesta continuă să-și exercite func
țiile sale. Ministrul a cerut tuturor 
serviciilor guvernamentale să-și 
continue activitatea normal, le-a 
recomandat să nu se angajeze în 
nici o acțiune care ar putea aduce 
prejudicii națiunii.

Tot într-o declarație radiodifu
zată ministrul afacerilor interne, 
dr. Sumarno, a chemat toate servi
ciile regionale să sprijine guvernul.

Postul de radio Djakarta a anun
țat că Comandamentul militar al 
Djakartei a destituit din funcțiile 
sale pe colonelul Suhirman, co
mandantul militar din Java centra
lă, care s-a declarat de partea lt.- 
col. Untung, și a ordonat tru
pelor să restabilească ordinea în 
această regiune, unde ar continua 
luptele, iar generalul Suharto, care 
a preluat conducerea armatei, a

destituit din funcțiile lor trei ofi
țeri de infanterie care au partici
pat la acțiunea condusă de It.-col. 
Untung. Amiralul Martadinata, .mi
nistrul marinei, a adresat un apel 
forțelor maritime, cerîndu-le să ră- 
mînă la posturile lor, să-și îndepli
nească datoria. în capitala Indone
ziei a fost declarată starea de ase
diu și au fost instituite restricții 
de circulație.

Grevă generală 
în Aden

ADEN 2 (Agerpres). — La che
marea Frontului Național de Eli
berare din Arabia de sud și a Con
gresului sindicatelor din Aden, 
muncitorii din acest protectorat 
britanic au declarat sîmbătă dimi
neața o grevă generală de 24 de 
ore, după ce guvernul britanic a 
hotărît să suspende Constituția A- 
denului și guvernul condus de 
premierul Mackawee.

VIETNAM
« Peste 500 de morțl și răniți 
o Cum a fost primit Taylor 

ia San Francisco

SAIGON 2 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A., citind un raport al a- 
genției de presă Eliberarea, a fă
cut cunoscut sîmbătă că, în cursul 
unor atacuri coordonate, inițiate de 
patrioți în noaptea de 27 septem
brie, mai mult de 500 de militari 
americani și saigonezi au fost o- 
morîți sau răniți, iar alți 30 captu
rați. în aceeași luptă, forțele F.N.E. 
au distrus o importantă cantitate 
de tehnică militară.

Agenția Associated Press rela
tează că sîmbătă patrioții sud-viet- 
namezi au doborît două avioane de 
luptă americane în provincia Binh 
Dinh.

In timp c* generalul Maxwell 
Taylor, fostul ambasador al State
lor Unite în Vietnamul de sud, pă
răsea clădirea Universității „Fo
othill" din San Francisco, unde ți
nuse o conferință despre problema 
vietnameză, el a fost împroșcat ctt 
vopsea roșie de către studenți în 
semn de protest împotriva politi
cii agresive a S.U.A. în Vietnamul 
de sud.

HANOI 2 (Agerpres). — La 1 oc
tombrie grupuri de reactoare de 
luptă americane au pătruns în re
petate rînduri în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, bombardînd și mi- 
traliind regiuni populate și obiec
tive economice din provinciile 
Thanh Hoa, Nghe An și Ha Tinh.

PÂR

Redeschiderea
Sîmbătă după amiază a avut loc, 

în sălile de ședință ale palatelor 
Bourbon și Luxembourg (respec
tiv sediile Adunării Naționale și 
Senatului) deschiderea sesiunii de 
toamnă a Parlamentului.

Anul acesta lucrările sesiunii vor 
coincide cu campania pentru alege
rile prezidențiale de la 5 decembrie. 
Această situație impune celor două 
camere să adopte un ritm de lucru 
mai accelerat ca deobicei și să în
cheie discuția și votarea bugetului 
pe 1966 pînă la 20 noiembrie cel 
țirziu. Dezbaterile bugetare vor 
începe la 7 octombrie în Adunarea 
Națională, urmînd să se încheie la 
sfîrșitul aceleiași luni, pentru ca 
Senatul să examineze și el timp de 
două săptămîni proiectul respectiv.

Adunarea Națională va examina 
între timp și proiectul guverna
mental pentru cel de-al V-lea plan 
economic pe anii 1966—1970. Pla
nul respectiv a (ost adoptat, cu nu
meroase critici și rezerve, de mem
brii Consiliului economic și social 
(organ consultativ solicitat să-și dea 
avizul), care a cerut revizuirea unor 
prevederi înainte de a se prezenta

Pierderi grele suferite 
de trupele saigoneze

1

Tinerii Republicii Democrate Vietnam se găsesc în primele rînduri atît 
în munca de construcție, cît șl în lupta împotriva agresiunii imperialiste |

LA CONFLUENTA NILULU! ALB
CU NILUL ALBASTRU
(Urmare din pag. I-a)

mal maro (pînă la unire Nilul 
Alb parcurge o distanță de 3 000 
km). Nilul Albastru, care, deși 
mai scurt (pînă la Khartum el stră
bate 1 700 km) are un debit de apă 
de cîteva ori mai mare, a refuzat 
propunerea. Și dintr-o dată, din re
giunea orașelor Kosti și Sennar, cei 
doi frați se depărtează unul de al
tul, cuprinzînd la mijloc mănoasa 
cîmpie denumită Gezira (în limba 
arabă = pămînt între două ape) unde 
se cultivă bumbacul sudanez cu fibră 
lungă, cunoscut și apreciat în lumea 
întreagă.

Legenda nu spune ce s-a întîmplaf 
mai tîrziu ; dar, după un drum scurt 
prin savană, în plină singurătate, Ni
lul Alb și Nilul Albastru se apropie 
brusc, unindu-și apele. Chiar în acel 
loc s-a creat o insulă în formă de 
trompă de elefant (în limba arabă 
Khartum) pe care a luat ființă și s-a 
dezvoltat capitala Sudanului.

Ne aflăm în regiunea centrală a

Sudanului, unde pulsează de fapt 
întreaga viață economică, politică și 
culturală a țării. Aici sînt situate 
principalele centre — Khartum, Atba- 
ra, El Obeid, Kosti, Sennar și Rosei- 
res ; aici s-au înălțat baraje pe Nil 
pentru irigație și centrale hidro-elec- 
trice, școli de toate gradele, spitale 
și așezăminte social-culturale ; aici 
se află ogoarele din Gezira, Kashm 
el Girba și Gedaref, unde se cultivă 
peste două treimi din întreaga pro
ducție de bumbac a țării. Este regiu
nea locuită în special de populația 
de origine arabă.

ÎN ÎMPĂRĂȚIA „AURULUI ALB”
Ținta călătoriei noastre este regiu

nea Gezira, denumită și împărăția 
„aurului alb”, unde se cultivă peste 
60 la sută din producția de bumbac 
a Sudanului. Caracterul unilateral al 
economiei sudaneze — deosebit de 
vizibil în această regiune — este re
zultatul deceniilor de dominație co
lonială. Din totalul exporturilor,

Pescari pe Nilul Alb, în apropiere de locul unde se întilnește cu Nilul 
Albastru

bumbacul reprezintă 60 la sută. După 
aceea vin în ordine : guma arabică 
(Sudanul dă aproape 90 la sută 
din producția mondială), arahidele, 
animalele etc. Pe lista exporturilor 
nu figurează nici un produs al 
industriei locale (industria este foarte 
slab dezvoltată, ea fiind reprezenta
tă doar prin cîteva fabrici textile și 
de egrenaf bumbac, de ciment, de 
zahăr, făbăcării etc.), cu excepția 
pieilor.

Sînt orele două noaptea ; pe cît 
de neplăcută este o călătorie în 
timpul zilei, pe atît este de agrea
bilă în timpul nopții, cînd se răco
rește de-a binelea. în luna decembrie, 
înainte de recoltarea bumbacului, în
treaga cîmpie, pe mii și mii de hecta
re, pare un covor măiestrit țesut. Vizi
ta noastră a avut loc însă în perioada 
de pregătire a terenului pentru viitoa
rea recoltă. Pămîntul, lipsit de apă, 
dezvăluie crăpături adînci ca niște ri
duri pe o față îmbăfrînifă înainte de 
vreme. Monotonia tabloului este tul
burată de existența, din loc în loc, a 
celor care lucrează la scosul lujerelor 
de bumbac. Oameni cu trupuri coste
live, pe fața cărora curg rîuri de su
doare, stau aplecați asupra pămînfului 
înfr-o încordare permanentă de dimi
neața pînă seara. Singura unealtă fo
losită — „baruka* — e un drug de 
fier, avînd la capătul de jos un braț 
prevăzut cu un fel de săpăligă. Acolo, 
pe cîmp, l-am cunoscut pe muncito
rul agricol Ahmed Shahtta, dinfr-un 
sat de lîngă Wad Medani. L-am ur
mărit cum lucrează. Cu o mișcare ho- 
fărîtă înfige drugul în pămînt și apoi, 
prin aplecarea acestuia, brațul cu să- 
păliga scoate lujerul de bumbac. Ope
rația se repetă de sute și mii de ori 
pe zi, devenind aproape mecanică. 
Din cînd în cînd omul se ridică să-și 
îndrepte spatele amorțit, căutînd să 
citească pe cer, după mersul soarelui, 
cît timp mai are pînă înserează. înfr-o 
asemenea clipă de odihnă stau de 
vorbă cu el.

— Mai înainte — mi-a spus 
Ahmed Shahtta — am lucrat cinci 
luni la săparea unui canal de irigație.

Parlamentului
Parlamentului proiectul guvernamen
tal. 116 consilieri au votat pentru, 
unul contra și 68 s-au abținut (res
pectiv sindicatele și întreprinderile 
naționalizate).

Discuțiile asupra unor capitole bu
getare în legătură cu repartizarea de 
diferite credite vor prilejui — după 
cum se crede în cercurile de presă 
— dezbateri cu privire la politica 
externă, apărarea națională, a- 
lianța atlantică, acordul petrolier 
hanco-algerian, apoi agricultura, 
educația națională etc.

In prima zi a lucrărilor sale, Se
natul și-a ales președintele în per
soana lui Gaston de Monnerville.

★
Un alt eveniment care reține a- 

fenția cercurilor politice de aici îl 
constituie interviul acordat ziarului 
„Paris Presse” de către Guy Mollet, 
secretarul general al Partidului So
cialist (S.F.I.O.) In acest interviu 
care are un puternic ecou Mollet a 
declarat că ar dori ca Antoine Pi- 
nay să-și prezinte candidatura pen
tru alegerile prezidențiale. El a in
dicat în interviul său că nu este vor
ba ca S.F.I.O. să retragă sprijinul 
acordat lui Mitterrand, dar aprecia
ză că Antoine Pinay, „personalitatea 
cea mai reprezentativă a familiei 
democrat liberale, este acela care 
are cele mai multe șanse să smulgă 
numărul cel mai mare de voturi” 
candidatului guvernamental. Or, a 
adăugat Mollet, „acesta este obiec
tivul nostru esențial”.

Comentatorii consideră că aceas
tă poziție poate modifica în mod 
serios profilul competiției de la 5 
decembrie, deoarece declarația lasă 
să se înțeleagă că o candidatură 
Pinay ar mări posibilitatea balota
jului și deci a celui de-al doilea fur 
de scrutin. în momentul acela, decla
ră Guy Mollet „dacă vom avea de 
ales între de Gaulle și Pinay, vom 
vota pentru acesta din urmă".

AL. GHEORGHIU

Încheierea sesiunii
SOVIETULUI SUPREM 
AL U. R. S. S.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Sîm
bătă s-au încheiat la Moscova lu
crările celei de-a șasea sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. A 
fost adoptată Legea cu privire la 
schimbările în conducerea indus
triei. în afară de ministerele exis
tente se creează 28 de ministere 
pentru conducerea pe ramuri a eco
nomiei naționale. Cu acest prilej 
au fost numiți noi vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, miniștri și 
președinți ai unor comitete.

Leonid Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a fost ales membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., iar Kiril Mazurov, numit 
recent în funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a fost eliberat din funcția 
de membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem.

Organele conducătoare 
ale P.ILR.S. din Cuba

HAVANA 2 (Agerpres). — Con
ducerea națională a Partidului u- 
nit al revoluției socialiste din Cuba 
a adoptat hotărîrea cu privire la 
crearea Comitetului Central al 
partidului, a Biroului Politic, a 
secretariatului și a comisiilor C.C.

Din Biroul Politic al C.C. fac 
parte tovarășii Fidel Castro, Raul 
Castro, Osvaldo Dorticos, Juan Al
meida, Palmiro Valdes, Armando 
Hart, Guilermo Garcia, Sergio del 
Valle.

Din secretariatul C.C. fac parte 
tovarășii Fidel Castro, Raul 
Castro, Osvaldo Dorticos, Blas 
Roca, Faure Chomon, Carlos Ra
fael Rodriguez. Secretar pentru 
probleme organizatorice este Ar
mando Hart.

Sîmbătă a avut loc prima șe
dință a Comitetului Central.

0. N. U.: DEZBATERILE
DE POLITICĂ

NEW YORK 2 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

Luînd cuvîntul primul în ședința 
plenară de vineri după-amiază, 
Alex Quaison Sackey, ministrul a- 
facerilor externe al Ghanei, a ce
rut să se ia măsuri hotărîte pentru 
lichidarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului în Africa.

Ministrul de externe al Mexicu
lui, Antonio Carrillo Flores, s-a 
pronunțat în favoarea dezarmării 
generale și pentru distrugerea ar
melor nucleare.

în continuare au cerut cuvîntul, 
în baza dreptului la replică, re
prezentanții S.U.A. și Spaniei. A. 
Goldberg, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., a decla
rat că de la începutul dezbaterilor 
generale au fost aduse „acuzații 
nefondate“ împotriva Statelor U-

Sfrînsesem ceva bani, cu care vo
iam să-mi cumpăr două capre. Dar 
mi s-a îmbolnăvit un copil și am chel
tuit banii pe medicamente. Acum am 
găsit de lucru aici. Sînt mulțumit că 
pot munci. Mai rău este cînd n-ai 
unde.

Pentru o zi întreagă de muncă sub 
soarele arzător, Ahmed Shahtta pri
mește abia 16 piaștri, adică prețul a 
doi litri de lapte. Și acasă are cinci 
guri de hrănit.

In Gezira, ca pretutindeni în Su
dan, pămîntul aparține statului care-l 
arendează pe o perioadă de mai 
mulți ani. O parte a acestor terenuri 
este lucrată cu ajutorul muncitorilor 
agricoli (în special negri), iar altă 
parte este parcelată și dată, contra 
unei arende în bani sau în produse 
țăranilor, numiți aici muzara. Viața 
acestora nu se deosebește prea mult 
de cea a muncitorilor agricoli.

Părăsim Gezira cînd s-a înopfat 
de-a binelea. Lujerele uscate de 
bumbac au fost strînse în mari gră
mezi cărora li s-au dat foc. Noaptea, 
pe zeci de km, cîmpia pare în flăcări.

KHARTUM -
0 ADEVĂRATĂ OAZĂ

Capitala Sudanului înglobează de 
fapt trei orașe distincte — Khartum, 
Khartum nord și Omdurman, — avînd 
laolaltă circa 450 000 de locuitori. 
Cînd vii dinspre Afbara, mai ales în 
anotimpul secetos, Kharfumul îți 
apare ca o adevărată oază : parcurile 
și grădinile sale oferă un refugiu 
plăcut chiar în timpul căldurilor tori
de din iunie. Cînd sosești însă din
spre sud, orașul reprezintă pentru 
călător limita de nord a zonei verzi, 
înainte de a pătrunde în regiunea se- 
mideșerfului.

Khartumul propriu-zis are un aspect 
european, cu blocuri în marea lor ma
joritate cu cîte frei-patru etaje. Aici 
este sediul guvernului, ministerelor 
și parlamentului, palatul republicii, 
universitatea și principalele instituții 
de stat ; au fost înălțate și cîteva în
treprinderi industriale — fabrici tex
tile, de ulei, ciment. In ultimii ani, 
în cartierul Al Imtihad el Gedid, s-au 
construit zeci de vile moderne, în 
culori pastel. In acest cartier se
lect chiria este mult prea ridicată 
chiar pentru cei înstăriți și de aceea 
multe vile continuă să fie goale. Car
tierele populare ale Khartumului sînt 
supraaglomerate ; acolo nu a ajuns 
nici canalizarea, nici lumina electrică.

GENERALĂ
nite din partea unui număr de 
delegații în legătură cu politica 
S.U.A. în Vietnam. El a contestat 
aceste acuzații. Reprezentantul 
Spaniei, Manuel Aznar, a fost ne
mulțumit de afirmația reprezen
tantului Ghanei, potrivit căreia 
Guineea Portugheză ar fi obiect al 
colonialismului. Se ignoră faptul, 
a spus el, pregătindu-și „argu
mentul“ principal, că din 1963 a- 
cest teritoriu... se numește Guineea 
Ecuatorială.

Tot vineri după-amiază, la 
O.N.U. s-au desfășurat lucrările a 
numeroase comitete și comisii ale 
O.N.U. Dezbaterile vor fi întrerupte 
timp de trei zile. La obișnuitul 
week-end se adaugă ziua de luni, 
cînd în program se prevede doar 
discursul pe care îl va rosti în A- 
dunarea Generală papa Paul al 
VI-lea.

în cîte o singură încăpere Joasă și 
obscură se înghesuie întreaga fami
lie — cîte șapfe-opf suflete. In 
timpul răscoalei din octombrie 1964, 
aceste cartiere sărace se transforma
seră în veritabile fortărețe, în care 
tancurile nu s-au încumetat să pă
trundă.

Omdurmanul, cu casele sale îmbă- 
trînife de vreme, are un aspect ori
ental. Aici s-au dus, în 1881, lupte în
verșunate între triburile arabe condu
se de El Mahdi (în limba arabă = 
mesia al islamului) și unitățile turcești 
avînd în fruntea lor pe generalul en
glez Gordon, guvernatorul Sudanu
lui. După mai multe zile de ciocniri 
sîngeroase, în care sorții izbîndei au 
surîs cînd unei părți cînd celeilalte, 
victoria a revenit oștilor conduse de 
El Mahdi. Atunci Sudanul a deve
nit independent; dar în 1898, Suda
nul a căzut sub dominația Angliei. 
Omdurmanul a fost și de data a- 
ceasfa teatrul operațiunilor militare, 
care au luat sfîrșif odată cu moar
tea lui Khalifa Abd Allahi, succesorul 
lui El Mahdi.

Cît privește orașul Khartum nord, 
acesta este de fapt un cartier nou al 
capitalei, situat de cealaltă parte a 
Nilului Albastru. Un pod, recent con
struit, face legătura înfre Khartum șl 
Khartum nord.

Zidurile multor case din capitală 
mai poartă semnele electorale ale 
partidelor politice, rămase din peri
oada alegerilor parlamentare care au 
avuf loc în aprilie-mai a.c. Desfășu
rate sub presiunea cercurilor reacțio
nare și sub imperiul unei legi elec
torale învechite, alegerile, care s-au 
ținut numai în cele cinci provincii 
nordice, au dat cîșfig de cauză parti
delor de dreapta—Umma și național 
unionist. La aceasta a contribuit lipsa 
de unitate a partidelor democratice.

în fața actualului guvern, format 
din ’ reprezentanții celor două parti
de, stau probleme dificile, dintre care 
cea mai complexă esfe problema su
dului. Acolo continuă să aibă loc 
lupte între trupele guvernamentale și 
forțele răsculate. Majoritatea obser
vatorilor consideră că problema su
dului are mai mult un caracter poli
tic, decîf unul militar. Atîta vreme 
cît cele trei provincii meridionale — 
Bahr el Ghazal, Nilul Superior șl 
Equa'oria — sînt menținute în înapo
iere, cauzele conflictului care separă 
nordul de sud nu vor putea fi li
chidate.

SESIUNEA COMISIEI ROMANO POLONE
DE COLABORARE TEHNICO ȘTIINȚIFICĂ

VARȘOVIA 2 — Corespondentul 
Agerpres transmite : între 27 sep
tembrie și 2 octombrie au avut loc 
la Varșovia lucrările sesiunii a 
15-a a Comisiei româno-polone de 
colaborare tehnico-științifică.

Comisia a examinat problemele 
legate de îndeplinirea prevederilor 
sesiunii precedente, precum și pro
blemele privind lărgirea pe mai 
departe a colaborării.

în Conformitate cu protocolul 
semnat, partea română va transmi
te documentații tehnice și va primi 
vizite de studiu ale specialiștilor 
polonezi în probleme tehnico-știin- 
țifice, în special în domeniul indus
triei petrolului, chimice, construc
țiilor de mașini și altele.

Partea polonă va transmite do
cumentații și va primi vizite de stu

diu ale specialiștilor români în pro
bleme tehnico-științifice, în special 
în domeniul industriei chimice, mi
nelor, energiei electrice și altele.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de V. Bumbacea, vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru construcții, arhitectură și 
sistematizare, iar din partea polonă 
de S. Miernik, adjunct al ministru
lui industriei chimice.

La semnare au fost prezențl 
membrii și experții celor două de
legații, precum și Alexandru Tujon, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Polonă.

Lucrările sesiunii s-au desfăștțrat 
într-o atmosferă de prietenie și' é 
înțelegere reciprocă. \

Vizita tovarășului Gheorghe Rădulescu 
în R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 2 (Agerpres). — După 
încheierea lucrărilor celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-iugoslave de colaborare eco
nomică, tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și o parte din membrii 
delegației române întreprind o vi
zită prin R.S.F. Iugoslavia. Ei sînt

însoțiți de Aleksandar Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fede
rale. Au fost vizitate Uzina „Rade 
Koncear“ din Zagreb și orașele 
Split și Dubrovnik.

In ziua de 2 octombrie, Diț;
Stamenkovici, președinte al Veceï 
Executive a R. S. Serbia, a oferit 
un dineu în cinstea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu.

LEOPOLDVILLE. Corespondentul agenției americane U.P.I. la Elisabethvllle, 
Roger Asnong, a fost arestat de către autoritățile militare congoleze, iilnd acu
zat că ar ii transmis agenției sale informații asupra operațiunilor militare care 
se efectuează In prezent în estul țării. După cum menționează France Presse, 
corespondentul agenției engleze Reuter a fost interogat în legătură cu același 
lucru. Măsurile luate de autoritățile militare congoleze se datoresc faptului că 
ele vor să țină în secret pregătirile efectuate în vederea reînceperii luptei îm
potriva insurgenților.

NEW YORK. Agenția TASS 
transmite că A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovietice 
la cea de-a 20-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a avut o 
Întrevedere cu Dean Rusk, secre
tar de stat al S.U.A. A avut loc 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale, care pre
zintă interes pentru Uniunea So
vietică și Statele Unite, precum și 
asupra unor probleme privind 
securitatea europeană, dezarmarea 
și lucrările celei de-a 20-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

dorul extraordinar șl plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în Aus
tria, șl o delegație a Crucii Roșii, 
condusă de Anton Moisescu, președin
tele Biroului execfiuv al Crucii Roșii 
a Republicii Socialiste România.

CAIRO. Potrivit decretului sem
nat de președintele R.A.U., Nasser, 
noul guvern al țării condus de pri
mul ministru Zakaria Mohieddin, 
cuprinde 8 vicepreședinți ai con
siliului de miniștri, 22 miniștri și 
4 miniștri adjuncți. Fostul premier 
Aii Sabri a fost numit vicepre
ședinte al R.A.U.

ULAN BATOR. La 2 octombrie 
au luat sfirșit convorbirile de 
partid și de stat mongolo-ungare, 
și pe baza lor cele două țări au 
încheiat un tratat mutual de prie
tenie și colaborare. Tratatul a fost 
semnat din partea ungară de că
tre Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., din partea mon
golă de J. Țedenbal, prim-secre
tar al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole. A fost semnat apoi 
Comunicatul comun cu privire la 
tratativele celor două delegații de 
partid și guvernamentale. In seara 
zilei de 2 octombrie, la Ulan Ba
tor a avut' loc un miting al prie
teniei mongolo-ungare. Âu rostit 
cuvintări J. Țedenbal și Jânos 
Kâdâr.

BELGRAD. — Agenția Taniug 
Transmite : Datorită curei balneo
climaterice și tratamentului me
dical pe care trebuie să-l urmeze 
președintele Iosip Broz Tito, s-a 
căzut de acord să fie amînată vi
zita in Iugoslavia a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Polone în frunte cu W. Gomulka 
și Jozef Cyrankiewicz, vizită care 
era prevăzută pentru începutul 
lunii octombrie a.c.

PARIS. La 1 octombrie a fost 
semnat la Paris programul schim
burilor culturale dintre R. P. Chi
neză și Franța pentru perioada 
1965—1966. Programul prevede in
tensificarea schimburilor dintre 
cele două țări în domeniile cultu
rii, artei, lnvățămîntului, științei și 
tehnicii, precum și culturii fizice.

VIENA. La 2 octombrie, tn 
sala Palatului Hofburg din Viena, 
s-au deschis lucrările celei de-a 
20-a conferințe Internaționale a Cru
cii Roșii. Din partea țării noastre 
participă o delegație guvernamentală 
condusă de Mircea Ocheană, ambasa-

VARȘOVIA. După cum anunlă 
agenția P.A.P. la 2 octombrie a în
cetat din viață prof. Oskar Lange, 
membru al Comitetului Central al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

LEIPZIG. După cum transmite 
agenția A.D.N. la 2 octombrie la 
Leipzig au avut loc festivități con
sacrate celei de-a 800-a aniver
sări a orașului. Cu acest prilej a 
luat cuvîntul Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.

HAVANA. La 30 septembrie 
1965 a avut loo la Havana festi
vitatea conferirii titlului de 
membru de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România pro
fesorului Antonio Nunez Jimenez, 
președintele Academiei de Științe 
a Republicii Cuba. Cu acest prilej 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Havana a oferit un 
cocteil.

DUBROVNIK. In cadrul vizitei 
pe care o întreprinde în Iugosla
via, dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 
președintele Republicii India, și 
persoanele care îl însoțesc, a sosit 
la Dubrovnik. El a vizitat împre- \ 
jurimile Dubrovnikului și monu
mentele de istorie și cultură ale 
orașului.

Marele premiu literar al 
Africii negre a fost înmînat 
la Paris scriitorului Bernard 
Dadier, din Coasta de Fildeș, 
pentru romanul său „Stăpînul 
din New York“, și lui Seidou 
Badyan Couyaite, din Repu
blica Mali, pentru lucrarea 
„Liderii africani în fața po
poarelor lor".

Președintele Aus
triei, Franz Jonas, 
întreprinde o vizi
tă în Iran. în foto
grafie : președin
tele Jonas vizitînd 
colecția de bijute
rii a muzeului din 

Teheran
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