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@ La ordinea zilei: arăturile

înalt ritm din perioada semă
natului Pe ogoarele cooperativei agricole din Măeruș, regiunea Brașov, se lucrează la arăturile 

de toamnă
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ÎRSămînțările de toamnă 

sînt pe cale de a se încheia. 
Semănatul griului s-a termi
nat în regiunile Galați, Iași, 
Bacău și se apropie de sfîrșit 
în regiunile Banat, București, 
Dobrogea, Crișana, Hunedoara, 
Suceava și Ploiești. în cîteva 
regiuni — Cluj, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Oltenia, 
Maramureș și Brașov — au 
mai rămas de însămînțat în 
următoarele zile suprafețe 
reduse. Datorită bunei orga
nizări a muncii și folosirii ra
ționale a tractoarelor și ma
șinilor agricole, semănatul s-a 
putut face la timp, soiurile au 
fost mai bine amplasate, s-a 
folosit sămînță superioară.

O altă lucrare importantă 
în aceste zile este recoltarea 
culturilor de toamnă. Consiliile 
agricole, conducerile unităților 
agricole sînt chemate să or
ganizeze în așa fel munca în
cît să poată fi terminate cît 
mai repede strîngerea și depo
zitarea recoltei culturilor tîr- 
zii în toate regiunile. Nu mai 
puțin importantă este acțiunea 
de strîngere a coletelor, frun
zelor de sfeclă și a altor res
turi vegetale necesare furajă
rii animalelor. Și recoltatul 
strugurilor impune un ritm 
rapid 
dicia

Dat 
rifate 
mînțările au fost terminate, s-au 
creat condiții ca mecanizatorii să 
înceapă executarea arăturilor de 
toamnă pe terenurile destinate 
culturilor de primăvară. De a- 
ceastă lucrare depinde într-o 
măsură hotărîfoare obținerea u- 
nor recolte bogate la culturile 
care se însămînțează anul viitor. 
Ritmul cu care s-a desfășurat 
semănatul trebuie menținut în 
continuare.

Eficacitatea arăturilor a- 
dînci de toamnă o ilustrează 
limpede rezultatele obținute 
ani de-a rîndul în unitățile a- 
gricole socialiste și în stațiu
nile experimentale. Porumbul 
semănat în ogoare de toamnă 
a asigurat întotdeauna obți
nerea unor producții sporite, 
mai mari cu pînă la 50 la sută 
față de porumbul însămînțat 
la arătură de primăvară. A- 
ceste sporuri de recoltă se 
explică prin faptul că arătura 
adîncă de toamnă înlesnește 
înmagazinarea în sol a unei 
cantități mari de apă prove
nită din ploi și din topirea 
zăpezii, favorizează activitatea 
microorganismelor care con
tribuie la îmbogățirea solului 
cu substanțe nutritive accesi
bile plantelor.

Mecanizatorii din regiunea 
Galați au executat anul trecut 
ogoare de toamnă pe întreaga 
suprafață planificată. Această 
lucrare a înlesnit asigurarea 
unui bun pat germinativ pen
tru toate culturile de primă
vară, care ulterior s-au dez
voltat satisfăcător, deși în ul
tima perioadă de vegetație 
timpul a fost nefavorabil, lip
sit de precipitații. S-au obți
nut astfel producții bune la 
porumb, floarea-soarelui, la 
diferite culturi tehnice — și 
nu numai în raioanele de cîm- 
pie, ci și pe terenurile în 
pantă.

A

de perete din cîteva 
întreprinderi, din cîteva 
instituții, tragi inevitabil 
concluzia că bulevar- 
dișfii contemporani nu 
mai au a face decît în- 
iîmplător cu bulevardul, 
că astăzi conținutul no
țiunii s-a schimbat : ți
nuta vestimentară e în 
general trecută cu ve
derea ; cel vizat poate 
ti om al muncii care lu
crează opt ore pe zi, 
ca oricare altul. Ceea 
ce i se reproșează e 
faptul că, între orele 
de muncă și cele de 
somn, trăiește fără nici 
o preocupare ; faptul 
că irosește în van zile 
și ani ce nu pot fi tră- 
iți cîndva a doua oară 
— rămînînd același, pe 
loc, împăcat cu ce este, 
cu cît este, netinzînd 
spre nimic, nefiind a- 
mator de nimic. Opinia 
publică îl numește bu
levardist chiar dacă el, 
fiind așa cum este, nu-i 
un plimbăreț ci, dim
potrivă, e în stare să 
stea ceasuri de-a rîn- 
dul la o fereastră, ori 
alte ceasuri asculfînd o 
discuție pe care în fapt 
nici n-o urmărește, ori 
să privească în neștire 
sute de partide de ta
ble — și așa mai depar
te. Intr-un fel, poate 
doar prin asta mai a- 
mintește bulevardul : 
trăind cum trăiește, nu-i 
în stare să prețuiască, 
să deguste asemeni u- 
nui adevărat om al
muncii, nici măcar bucu
ria unor binemeritate
ceasuri de destindere — 
cu plimbări, da pe bu
levardele și-n parcurile 
noastre pentru destin
dere făcute ; și cu ta
ble, eventual, și șah și 
orice sport, și dans, și 
film — cu tot ce 
construit de către 
menii acestui timp 
loc pentru ceasurile de 
destindere. Dar bulevar
distului tocmai asta îi re
proșează, în esența, o- 
pinia publică : faptul
că-i rămas în afara a- 
cesfui timp și loc, că-și 
irosește timpul liber în 
distracții ieftine — spre 

• --imensa-i daună imedia
tă și de perspectivă. 
Asta blamează opinia 
publică — în vederea 
remedierii, bineînțeles.

mentare, ci în primul 
rînd pentru că altfel 
viața personală i-ar fi 
mutilată pe cît de grav 
pe-atîf de inutil.

Pentru a înlesni apre
cierea distanțelor par
curse și a vitezei de 
desfășurare a procesu
lui, aș aminti, la înfîm- 
plare, două fapte-jalon. 
Acum numai o sută de 
ani, verbul a munci era 
încă deseori folosit 
tranzitiv, cu sensul de 
a pune la cazne, a tor
tura : „logofătul, atunci, 
i-a muncit pe toți". Iar 
cuvîntul nauka — știin
ță — era asimilat pe 
meleagurile noastre, 
grație unor neînțelegeri 
evident foarte răspîndi- 
te pe atunci, sub for
mele a năuci și năuc... 
Jaloane ! Parcă dintr-al- 
tă lume.

Nu parcă : înfr-ade- 
văr din altă lume.

Cînd vor căuta retro
spectiv jaloanele co
respunzătoare vremii 
noastre, oamenii de 
mîine vor reține proba
bil, printre multe alte
le, drept fapt larg sem
nificativ, mișcarea 
masă a amatorilor, 
poate, vor căuta 
logii 
taților 
de pe vremuri : o re
naștere, în cazul nostru 
socialistă — la scara în
tregului popor, fără la
tifundii și iobagi, 
posesiuni și relații 
merciale 
list, fără 
victime.

Mi se 
rămînînd la aceeași 
ordine de idei — mo
dul cum un epitet ivit 
în limba noastră acum 
cîțiva ani, un epitet 
destul c's oarecare, tin
de să capete înțelesuri 
noi, incomparabil mai 
adînci decît cele pe 
care le avusese inițial. 
E vorba despre epitetul 
bulevardist, cu substan
tivul derivat, bulevar- 
dism. La început, — e- 
ra în anii de după 
război — bulevardist 
fusese omul care bătea 
bulevardele, îmbrăcat 
fistichiu ; de.obif.ei. fără 
profesie certă, vlăstar 
de „foști” cu bani la 
ciorapul părinților. As
tăzi, dacă urmărești ru
brica satirică a ziarelor

Tn România vremi- 
lor cu moșii, cupoane, 
jetoane și rentieri, a- 
matorul era o ciudățe
nie rarisimă : un perso
naj luat peste picior ca 
excentric sau compăti
mit ca infirm. în 
mânia socialistă, 
nimeni nu-i rentier, 
destul, pentru a te 
rienta, să cunoști cît 
cît clientela marilor 
bliofeci publice, sau 
studenții universităților 
populare, sau măcar să 
urmărești pe partici
pant cîtorva concursuri 
de tipul „Cine știe, cîș- 
figă”. Apare clar : miș
carea amatorilor 
blează tot mai ferm 
meroase profesiuni 
nu numai și nu în 
mul rînd artistice, 
vin fot mai frecvente 
cazurile cînd termenul 
amator nu-i rostit pen
tru a justifica o pregă
tire totuși superficială, 
totuși „de amator", ci 
numai pentru a preci
za că respectivul geolog, 
sau muzicolog, sau 
chimist, sau arheolog, 
sau geograf, sau filo
log, sau erudit în cu
tare nou domeniu al 
metalurgiei, al electro
nicii, al biologiei etc., 
este în viața de toate 
zilele muncitor indus
trial, funcționar de bi- . 
rou sau lucrățor în co
merț.

Amatorismul de acest 
tip reprezintă astăzi, la 
noi, o mișcare în plină 
dezvoltare — expresie 
practică a șefii de cul
tură, de cunoaștere ; 
expresie a șefii de auto- 
perfecționare și a posi
bilităților de autoper- 
fecționare, proprii omu
lui muncii libere, socia
liste ; o expresie prac
tică a atitudinii noi, so
cialiste, nu numai față 
de muncă, ci și față 
cultură.

In cîmpul muncii 
matoare, fiecare act
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pentru a nu se preju- 
calitatea vinului.
fiind că în marea majo- 
a unităților agricole însă-

început cu lucrările 
și mai convenabile. Acum,

structorului i se datoresc rămîne- 
rile în urmă ? — am întrebat pe 
cîțiva tovarăși din conducerea 
fabricii.

Din răspunsurile primite rezultă

fără 
co

de tip colonia- 
privilegiați șl

în acest 
și moderni- 
de industrie 
ridică la a-

ESC

Construcfii și instalații ale Combinatului de îngrășăminte azotoase de la Tg. Mureș

9B»

■ NOTE DE LECTOR
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CORESPONDENȚĂ DIN

din Oradea se
30 milioane lei. Care este 

realizării volumului de in- 
acum, cînd ne despart mai

automobilului

a- 
e 

o bucurie personală, o 
împlinire personală — 
e creație și loiodată o- 

oarecum, pas 
de mîine, 
cînd fie- 
va putea 

profesiunea

INVESTIȚIILE
IN ÎNTREPRINDERILE orădene 

DE INDUSTRIE UȘOARĂ

Investițiile alocate 
pentru dezvoltarea 
zarea întreprinderilor 
ușoară 
proape 
stadiul 
vestiții 
puțin de trei luni de sfîrșitul anu
lui ? Am vizitat cîteva șantiere. 
Din constatările făcute și din 
aprecierile beneficiarilor, con
structorilor și ale unor cadre de 
conducere de la filiala Băncii de 
Investiții, reiese că majoritatea lu
crărilor sînt rămase în urmă. Deși ne 
aflăm în ultimul trimestru al anu
lui, volumul investițiilor restante 
întrece cu mult pe cel realizat în 
primele nouă luni. Se pune între
barea : De ce au întîrziat lucră
rile ? Cine este răspunzător ? Be
neficiarul afirmă că vinovat e 
constructorul, iar acesta arată cu 
degetul spre beneficiar. Iată un 
mod foarte curios de a-și pasa 
reciproc răspunderile. In realitate, 
vinovafi pentru înfîrzierea lucrărilor 
de investiții sînt și unii și alții.

La fabrica textilă „Crișana“, din 
volumul investițiilor planificate pe 
acest an nu s-a realizat pînă la 
1 octombrie nici măcar un sfert. E 
de la sine înțeles că o asemenea 
rămînere în urmă aduce Serioase 
prejudicii desfășurării producției 
fabricii. Nu e tocmai comod acum, 
în prag de iarnă, să bobinezi, să 
țeși și să finisezi țesături în ace
lași loc unde se sapă, se zidește și 
se toarnă betoane...

Ce au făcut constructorii în lu
nile de vară ? Răspunsurile primi
te de la beneficiar și de la con
ducerea șantierului se contrazic și 
de astă dată. Iată ce arată faptele. 
Pentru prima serie de lucrări, de
numită „comasarea unităților“, 
beneficiarul a predat proiectul și 
a deschis finanțarea lucrărilor de 
construcții-montaj abia la mijlocul 
lunii aprilie. Cît privește pe con
structor, el a eșalonat lucrările în 
așa fel încît să le predea la 
30 noiembrie. Trebuie spus că 
acest termen e deocamdată îndo
ielnic. în locul unor măsuri hotărîfe 
pentru grăbirea ritmului de execuție, 
conducerea grupului 3 șantiere a 
adoptat tactica de a „frage de timp". 
Iri lunile de vară — ne spune tov. 
Viorel Chioreanu, inginer-șef al 
fabricii — cînd se putea realiza un 
mare volum de lucrări, construc
torul folosea doar 40—50 oameni, 
în loc de 180—200, cît erau ne
cesari pentru execuția fundațiilor, 
zidăriei, turnărilor de betoane. 
Șantierul ' nu și-a asigurat sufi
ciente mijloace pentru transportul 
materialelor, iar unele utilaje 
(betoniere, vibratoare) nu au 
funcționat timp îndelungat. în 
plus, în loc să se înceapă lucrările 
la „corpul A“, prin construirea cu 
prioritate a stației de transforma
re, constructorul a procedat pe

a ELECTRONICA, AUTOMATICA 
CIBERNETICA 
și pregătirea viitorilor specialiști
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se sapa 
pentru același

® Cind lași să treacă vara 
obiectiv ?

că o parte din răspundere pentru în- 
tîrzierea lucrărilor și pentru neînde- 
plinirea plaișului de investiții revine șl 
beneficiarului : Direcția generală a in
dustriei bumbacului. în cursul anu- 
,lui, ea a suplimentat planul de in
vestiții cu 9 milioane de lei. Să 

Socotițr'hare-’că numai-ëôn-: Emitem că aceaștă suplimentare
H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

’dos : a 
ușoare 
cînd iarna bate la ușă, cînd con
dițiile de execuție sînt mult mai 
dificile, se lucrează la construcția 
și amenajarea stației de transfor
mare, ceea ce ține în loc celelalte 
lucrări Ia, corpul A.

dihnă ; e, 
spre munca 
comunistă, 
care om își 
descoperi 
cea mai potrivită lui și 
o va exercita nu numai 
pentru a răspunde unei 
obligații sociale

Foto : M. Andreescu

Salonul

Un flux continuu de vizi
tatori se perindă zilnic la 
al 52-lea salon interna
țional al automobilului din 
parcul de expoziții de la 
Porte de Versailles. Ei cer
cetează atent, ca amatori 
sau cunoscători, cele 400 
variante expuse a 80 mărci 
auto din 20 de țări partici
pante la salon. Unii își 
vîră capul sub capotă, alții 
privesc îndelung motoare
le descoperite, peste care 
se întinde adesea un în
veliș de plastic transpa
rent, ca la o lecție de ana
tomie, iar alții se așează la 
volan, secondați eventual 
de întreaga iamilie. După 
sondajele tehnice de rigoa
re, urmează cele financia
re, pe lîngă vînzătorii și 
prezentatorii firmelor res
pective. Foarte puțini vizi
tatori fac achiziții pe loc. 
Mulți pleacă cu kilograme 
de prospecte, comentînd ul
timele perfecționări tehnice 
realizate, dar reținînd și 
faptul că ele scumpesc pre-

țurile. Marele public gravi
tează îndeosebi în jurul 
mașinilor mai ieftine, inte- 
resîndu-se de un vehicul 
care să consume puțin, 
care să coste puțin și să fie 
și confortabil...

Fără a aduce de fapt nf- 
mic senzațional, salonul 
1965 lansează totuși unele 
noutăți în direcția perfecțio
nării automobilului. Marile 
firme constructoare au cău
tat noi soluții (cutii de vi
teză automate, tracțiune în 
față acolo unde nu era încă 
introdusă etc). Dintre cei 
„patru mari" ai automobi
lului francez, cunoscuta u- 
zină naționalizată „Renault" 
își pune speranțe în recen
tele sale creații R-16 și 
R-10; deocamdată însă R-4, 
mai ieftină, rămîne cea mai 
răspîndită. „Peugeot", care 
a cunoscut anul acesta pu
ternice greve, contează mai 
ales pe noul tip 204, care 
aduce unele perfecțiuni, dar 
nu și o scădere a prețului,

în timp ce predecesorul 
lui, 404, este înzestrat acum 
cu o cutie de viteze auto
mată, sistem pe care l-a 
introdus și firma „Simca" 
la modelele ei 1 000 și 
1 500. Cutia de viteze auto
mată, larg folosită în S.U.A. 
și care este introdusă acum 
și de cele două firme fran
ceze, suprimă pedala de 
ambreiaj (calvarul condu
cătorilor auto începători). 
Cu numai două pedale 
(frîna și accelerația) con
ducătorii auto își sporesc 
securitatea și cîștigă timp. 
„Citroen-ul" sfidează pînă 
și renumita firmă vest-ger- 
mană „Mercedes" prezen- 
tînd cea mai rapidă ma
șină de turism franceză 
D.S.-21 de 109 C.P., cu o 
viteză de 175 km pe oră.

— Știai că toamna mai în
cepe o stagiune ? m-a întrebat 
zilele trecute prietenul meu, pro
fesorul. Mai puțin cunoscută, a- 
proape anonimă : stagiunea con
ferințelor.

— Nu ți se pare că „sta
giune" e un cuvînt cam pom
pos ?

— De loc. Gîndește-te că nu
mai în iarna trecută peste 90 000 
de intelectuali din centrele re
gionale și raionale s-au depla
sat la sate în calitate de con
ferențiari. Iar acum, profesori 
universitari și activiști, ingineri și 
medici, economiști și scriitori 
pornesc din nou la drum, reîn
cep marele dialog cu mii și mi
lioane de auditori.

— Ai dreptate, 
edificatoare dar, personal, 
unele nelămuriri, 
mulți conferențiari 
uimit prin profunzimea și vasti
tatea cunoștințelor, prin forța de 
a comunica cu publicul și totuși, 
nu o dată am descoperit la o 
parte din cei ce frecventează 
cluburile, căminele culturale o 
— cum să-i zic ? — lipsă de ape
tit față de conferință. Și cre- 
de-mă că mi-am pus întrebarea : 
nu cumva în epoca de avînt a 
televiziunii și filmului conferința 
dă semne de oboseală ?

— Eroare, mare eroare, mă 
întrerupe profesorul. Conferința, 
moștenită încă de la filozofii 
nomazi ai Greciei, care rătă
ceau pe un măgăruș de la o 
piață la alfa a lumii antice, nu 
va obosi niciodată. Dacă există 
o „lipsă de apetit" la unii audi
tori, ea' se explică, aș zice eu, 
prin încălcarea cîtorva cerințe 
fundamentale. Nu descopăr ni
mic nou dacă menționez trei 
factori de care cred că se cuvine 
să se țină seama : arta conferen
țiarului, ținuta expunerii, sfera 
de preocupări a publicului. 
După părerea mea, conferenția
rul seamănă cu aviatorul iscusit 
care se menține întotdeauna fa 
plafonul cerut. Or, pentru asta 
trebuie să fie foarte bine pregă
tit, să păstreze un contact per
manent cu sala, să vorbească li
ber fără a improviza. Uneori se 
întîmplă însă ca un profesor da 
istorie să fie trimis de la centrul 
de raion cu o conferință despre 
cucerirea Cosmosului. Bineînțeles 
că acesta nu mai e un confe
rențiar, ci un cititor al textului 
elaborat de alții.

— lartă-mă că te întrerup, 
dar mi-am amintit un exemplu 
de alt gen. In urmă cu cîteva 
luni am aflat la Hunedoara că 
un specialist în economia fores
tieră a fost trimis să expună o 
conferință din domeinul său în 
fața siderurgiștilor.

— Ai dreptate. Cîfeodată con
ținutul expunerii e în dezacord 
cu preocupările auditoriului. De 
altfel factorul „public" are și alte 
aspecte. Uite, prefer să vorbesc 
în fața a 20 de oameni veniți 
din proprie inițiativă decîf în 
fața a 200 adunați de respon
sabilul cultural, din dorința de 
a-și completa rubricile cu cifre 
sunătoare. Și încă ceva, Ca și 
concertul, ca și spectacolul de 
teatru, conferința trebuie să fie 
bine

cifrele sînt 
am 

Am cunoscut 
care m-au

pregătită.
Ca și concertul ?
Desigur. O conferință bună 
fel de concert de idei. Așa 
simpla înșiruire de note 

muzicale nu compune o simfo
nie, nici aglomerarea de cu
noștințe și date'științifice nu face 
o conferință. Conferința cuce
rește auditoriul prin înlănțuirea 
îndrăzneață a ideilor, prin altitu
dinea gîndirii. Muzica provoacă 
o stare emotivă, concertul de 
idei trebuie să provoace o stare 
meditativă, să electrizeze creie
rul, să stimuleze viața intelectua
lă a omului.

— Acum înțeleg de ce ai fo
losit cuvîntul „stagiune”. Ei, ce 
să-ți urez, profesore, în această 
stagiune care te așteaptă ?

— Cît 
idei.

e un 
cum

mai multe concerte de

Paul DIACONESCU



ELECTRONICA, AUTOMATICA, CIBERNETICA
și pregătirea

în direcția cuprinderii 
multor probleme științifice, 

' ’ as- 
economice a unei metodo-

CALCULUL

Reflexele toamnei

föfeiig argheziană
într-o nouă exegeza
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G. DIMISIANU

autorul însuși ne-a lăsat

I. D. BĂLAN

CINEMATOGRAFE
peste 

inti- 
car-

20. 
I. 1

Du
ma!

tra cele mal complicate 
ale biografiei sale.

Partea cea mai temeinică 
cărții o constituie capito-

luceferilor „plini de 
și har' din poezia

© 19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 
19,20 — Emisiune de știință și teh
nică pentru pionieri și școlari : 
„Muzică și fizică". 20,00 — Filmul 
„Mă iubește... nu mă iubește". 
21,10 — Oaspeți ai sălilor de operă 
și concert. Recitalul violonistei 
Suna Kan (Turcia). Virginia Zeani 
(Italia) în opera Traviata — de 
Verdi. 22,10 — Jurnalul televiziu
nii (II) și Buletinul meteorologic.

viitorilor specialiști
In continuarea an

chetei întreprinse de 
ziarul nostru pe tema 
extinderii și aprofun
dării studiului e- 
lectronicii, automa- 

sarcină trasată de celticii și ciberneticii în învățămîntul superior
de-al IX-lea Congres al P.C.R. — publicăm azi opiniile unor oameni 
de știință referitoare la pregătirea în aceste domenii a studenților din 
universități, institute medicale și economice.

Prof. univ. Marin LUPU 
rectorul Institutului 
de științe economice 
„V. I. Lenin"

Acad. prof. dr. 
Grigore MOISIL

NU NUMAI
MATEMATICIENII
SÎNT INTERESAȚI

Așa cum pe bună dreptate se 
subliniază în lucrările Congresu
lui al IX-lea al partidului, știința 
modernă vede în automatizare, ci
bernetică, informatică și în teh
nica de calcul, mijloace esențiale 
prin care muncii omenești în ge
neral i se conferă atributul unei 
maxime eficacități. Realizarea a- 
cestui obiectiv este posibilă în con
dițiile în care oameni de știință 
de diferite specialități — matema
ticieni, fizicieni, chimiști, lingviști, 
economiști, biologi, ingineri de 
cercetare, psihologi ș.a. — muncesc 
într-o strînsă cooperare. De aceea, 
încă de pe băncile facultăților ei 
trebuie pregătiți atît în ceea ce 
privește conlucrarea cu specialiști 
de alt profil, cît și în direcția a- 
plicării cuceririlor noi ale știin
ței în domeniul lor de specialitate.

După părerea mea, studiul ciber
neticii poate fi continuu perfecționat 
și extins în mal toate ramurile uni
versitare. Pentru aceasta există un 
bun început de bază materială și ști
ințifică. Pe lîngă Universitatea din 
București funcționează un centru 
de calcul — institut de cercetare 
pentru specialiști și laborator di
dactic la dispoziția studenților de 
la facultatea de matematică și me
canică, dar și dé la celelalte facul
tăți. La Cluj, Institutulde calculai 
Filialei Academiei, care a construit 
mașina electronică de calcul „DA- 
CICC“, duce o muncă similară în
cepută — o mărturisim — înaintea 
Bucureștiului, iar la Timișoara se 
realizează tot mai mult o colabora
re între universitate și institutul 
politehnic din localitate unde s-a 
construit mașina electronică de 
calcul „MECIPT-1“. O cooperare 
de același gen este în pregătire la 
Iași, unde ekistă mașini analoage 
de calcul și se așteaptă o dotare 
cu mașini digitale. Toate aceste 
centre dispun de personal bine in
struit, capabil să țină prelegeri 
despre orice problemă a ciberne

ticii, atît studenților cît și absol
venților — ingineri, tineri cercetă
tori sau cadre didactice.

In momentul de față, în uni
versități studiul ciberneticii și in
formaticii este aprofundat doar la 
facultățile cu profil matematic, 
în concordanță cu evoluția cerce
tărilor științifice din țara noastră 
și din străinătate, efectuate în do
meniul complex al dirijării proce
selor în sisteme economice, tehnice 
și biologice, studiul ciberneticii a 
fost perfecționat și modernizat, 
prin introducerea unor cursuri noi. 
E o tradiție valoroasă a facultății 
de matematică și mecanică la care 
noi, matematicienii, ținem foarte 
mult, datorită căreia astăzi avem 
cursuri de teorie algebrică a auto
matelor, lingvistică matematică, 
teoria algoritmelor, logica matema
tică, economie matematică etc.

Fără îndoială însă că larga uti
lizare a principiilor științifice de 
care se ocupă cibernetica face ne
cesar ca această nouă disciplină să 
fie introdusă în planurile de învă- 
țămînt ale altor facultăți. In acest 
sens, sînt de părere că la facultă
țile de filologie ar trebui creată o 
secție de specializare în domeniul 
lingvisticii matematice și aplicate, 
Iar la facultatea de biologie să fie 
introdus studiul celor mai impor
tante principii matematice a căror 
cunoaștere este, după cum bine se 
știe, indispensabilă studenților în 
abordarea cercetărilor moderne de 
biologie matematică, de cibernetică 
biologică și medicală. Chimia, care 
devine din ce în ce mai mult o 
știință dominată de matematică, 
mai ales de cînd mecanica cuantică 
îi servește de bază, solicită, de a- 
semenea, intervenția ciberneticii în 
rezolvarea problemelor sale. Pentru 
aceasta pledează și faptul că, din 
punct de vedere al aplicațiilor 
practice, atît în industria chimică 
propriu-zisă, cît și în domeniile 
unde contribuția ei este substan
țială•— 'în medicamentele între
buințate de medicina umană și a- 
nimală, în creșterea plantelor — au
tomatizarea, cibernetizarea, utiliza
rea mașinilor de calcul încep să 
aibă o folosire curentă. De altfel, 
logica formală și logica matematică 
— laturi oarecum aferente ciber
neticii — ar trebui introduse în fa
cultățile de drept, unde studiul ra
ționamentului juridic, fiind unul din 
putinele cazuri în care raționamentul 
deductiv se aplică în viața socială, 
cere ca viitorii juriști să poată ra
ționa deductiv deosebii de corect.

ECONOMIC
ÎN PERSPECTIVĂ

Învățămîntul superior econo
mic a fost an de an perfecționat, 
între altele și prin faptul că 
s-a acordat o atenție sporită 
cunoștințelor matematice și teh
nice din formația absolvenților, 
încă din anul universitar trecut au 
fost introduse grupe de speciali
zare, cu conținut referitor la eco
nomia industriei și economia agri
culturii, iar o dată cu acest 
an universitar, specialitățile a- 
mintite din institutul nostru 
au fost transformate în sec
ții de sine stătătoare. în planurile 
de învățămînt ale acestor secții 
sînt incluse discipline cu o tematică 
variată, corespunzătoare profilului, 
și anume : economia industriei sau 
a agriculturii, organizarea și plani
ficarea industriei sau a agriculturii, 
aprovizionarea tehnico-materială, 
economia muncii, energetica, teh
nologia industrială, agrofitotehnia, 
zootehnia și hortiviticultura etc. 
Știm însă că pregătirea unor cadre 
capabile să conducă întreprinderile 
economice face necesară nu nu
mai extensiunea planurilor de în
vățămînt 
cît mai 
dar și adoptarea în studiul 
pectelor 
togii perfecționate, avantajoase sub 
raportul economisirii timpului de stu
diu și al preciziei rezultatelor obți
nute. în institutul nostru, o dată 
cu noul an universitar, a fost în
ființată o secție de mecanizare și 
automatizare a evidenței și calcu
lului economic, care pregătește 
specialiști programatori pentru fo-

losirea mașinilor de calcul în acti
vitatea economică. La această sec
ție se predau discipline de specia
litate, ca de pildă : mașini de 
calcul, electrotehnică, electronică, 
mecanică tehnică, cibernetică eco
nomică, programarea calculatoare
lor, programări matematice, calcul 
economic și statistic etc.

In această direcție se poate face 
însă mai mult. începînd cu anul 
universitar viitor, studiul discipli
nei calculul economic și statistic, 
bunăoară, ar putea fi introdus și 
la alte secții din institut: economia 
industriei, economia agriculturii, 
economia comerțului, finanțe, con
tabilitate. O măsură tot atît de bi
nevenită ar fi introducerea cursului 
de mașini de evidență și 'calcul, 
care sintetizează progresele obți
nute în domeniul mecanizării șl 
automatizării lucrărilor de eviden
ță și calcul, în planurile de învă
țămînt de la toate secțiile. Pen
tru că în cadrul cursurilor de 
organizare și planificare econo
mică se va pune un accent deo
sebit pe însușirea de către stu- 
denți a metodelor moderne de or
ganizare, conducere și gestiune a 
întreprinderilor, precum și pe 
studiul metodelor de analiză 
și optimizare, intenționăm să 
solicităm Ministerului Invățămîn- 
tului generalizarea în foaie sec
țiile institutului a cursului de ci
bernetică economică, care poate 
ușura îndeplinirea obiectivelor de 
mai sus. Ar fi, de asemenea, în 
folosul perfecționării învățămîntu- 
lui dacă, după un studiu cores
punzător, s-ar introduce în planul 
de învățămînt al unor secții — 
îndeosebi al celei de economia 
industriei — cursuri de electronică, 
electrotehnică, automatică etc. A- 
plicarea propunerii formulate ar da 
posibilitate viitorilor specialiști în 
economia industriei ca în aborda
rea aspectelor economice să fie 
înarmați cu perspectiva cunoașterii 
ample a celor mai noi și mai va
loroase descoperiri din domeniul 
tehnicii.

Anchetă realizată de 
Mihai IORDÄNESCU
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Acad. prof. dr.
Grigore BENETATO

ÎNTRE
CIBERNETICA
Șl CIBERNETIZARE

Cibernetica își aduce, fără îndo
ială, contribuția ei și în medicină. 
Grație aplicării tot mai vaste a ma
tematicii la studiul vieții, teoria și 
tehnica cibernetică, precum și teo
ria informației încep să pătrundă 
tot mai mult în cercetarea fiziolo
gică de astăzi, dîndu-ne posibilita
tea să verificăm, cu ajutorul calcu
latoarelor și al modelelor artificia
le, diferitele ipoteze privind meca
nismele de reglare și adaptare a 
funcțiilor.

Ca să ne referim doar la cîteva 
exemple, amintim că, avînd aju
torul termenilor cibernetici și al 
metodei analogiei, întrebuințată de 
ciberneticieni, s-a putut admite că 
și în sistemele biologice de autore
glai, sistemul nervos — utilizînd 
pentru elaborarea impulsurilor o 
mică parte din energia totală dez
voltată de organism — coordonea
ză toate funcțiile cardinale, stabi- 
lindu-le la un nivel optim, carac
teristic stării de sănătate. A 
fost posibilă, de asemenea, de
scrierea în sistemul nervos central 
a numeroaselor circuite de reacții 
inverse situate la diferite niveluri, 
începînd de la măduva spinării și 
pînă la scoarța cerebrală, și a dis
pozitivelor histologice ce reprezin
tă suporturile morfologice ale a- 
cestor circuite. Principiul ciberne
tic de reacție inversă s-a dovedit 
a fi valabil și în activitatea siste
mului de coordonare umoral sau 
endocrin. Totuși, numai aplicarea 
vastă a metodelor biochimice și 
biofizice la studiul dinamicii fi- 
zico-chimice a manifestărilor vi
tale, la nivelul unităților funcțio
nale elementare, celulare și infra- 
celulare ne va da posibilitatea să 
cunoaștem îndeaproape mecanis
mele complexe de autoreglare bio
logică. Aceasta înseamnă că în 
cercetarea științelor biologice, ca 
și în oricare alt domeniu, ciber
netica poate aduce o contribuție 
importantă cu condiția respectării 
țrășăturilor specifice fiecărei ra-

muri științifice. Nu cibernetica, în 
calitatea ei de știință autonomă, tre
buie transpusă pe terenul altor disci
pline, ci fiecare ramură științifică 
trebuie să folosească, alături 
principiile el, pe cele oferite de 
periența automatizărilor tehnice.

Din păcate, pornindu-se de 
faptul că cele mai de seamă rea
lizări în domeniul proceselor de 
automatizare au fost obținute în 
tehnică, adeseori cînd se pune pro
blema extinderii ciberneticii și în alte 
domenii de activitate se comite o 
eroare prin aceea că se încearcă o 
mutație ad lifteram a ciberneticii, în 
varianta el tehnică, în zone cu speci
fic mai puțin tehnic. Se neglijează 
oarecum faptul că trebuie să avem în 
primul rînd în vedere nu atît reali
zările fizice, cît principiile noi după 
care acestea au fost obținute. 
Consider că este mai firesc ca pen
tru noi, specialiștii catedrelor și 
ai laboratoarelor, noile direcții 
științifice, care au înregistrat suc
cese spectaculoase, să existe în 
ceea ce au mai puțin spectaculos, 
în ceea ce premerge de fapt reali
zarea concretă a unui mecanism cu 
un înalt grad de automatizare.

Transpunînd această idee în 
planul pedagogiei și referindu-mă 
la modernizarea învățămîntului 
medical, mi se pare că înființarea 
de secții noi în care cibernetica să 
aibă preponderență, introducerea 
unor cursuri speciale cu acest pro
fil, sau a studiului matematicii în 
planurile de învățămînt de la fa
cultățile medico-farmaceutice — 
cum se preconizează uneori — nu 
este soluția cea mai plauzibilă. 
Calea cea mal potrivită, cerută 
de însăși dezvoltarea științei și 
tehnicii contemporane, este apli
carea organică a principiilor ciberne
ticii în disciplinele de speciali
tate unde aceasta este posibil. 
Dacă noi, la cele mai multe cursuri 
și seminarii din care nu pot lipsi 
biologia, biochimia, fiziologia, bio
fizica, igiena, medicina muncii, 
microbiologia și inframicrobiolo- 
gia, anatomia, • anatomia patolo
gică — pentru a nu cita decît cî
teva — vom înfățișa problemele 
de specialitate și în lumina aces
tor noi cuceriri științifice, a- 
tunci e sigur că pregătirea viitori
lor specialiști se va realiza în pas 
cu cerințele timpului. Pentru asta, 
după cît se vede, e nevoie nu atît 
de schimbări operate în planurile 
de învățămînt, cît de o perma
nentă autoperfecționare a pregă
tirii tuturor cadrelor didactice uni
versitare.
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1 Un merit al cărții lui 
I mitru Micu — nu cel

din urmă — este acela de 
I a fi cutezat să se aventu- 
I reze pe un teritoriu străbă

tut în toate sensurile de 
I cercetări anterioare. Numai 
I bibliografia argheziană re

centă însumează zeci, dacă 
nu sute de articole și stu
dii, lucrarea de care ne o- 
cupăm fiind a patra scriere 
de amploare (după cărțile 
semnate de Tudor Vianu, 
Ov. S. Crohmălniceanu, M. 
Petroveanu), apărută în 
ultimii ani. Dacă la acestea 
adăugăm contribuțiile mai 
vechi, ne dăm seama de 
marile dificultăți ce au stat 
înaintea autorului care a- 
vea de străbătut și de tre
cut prin unghiul propriei 
înțelegeri nu numai o operă 
de vaste semnificații, dar 
și o tot pe atîta de întinsă 
gamă a punctelor de ve
dere.

Opera unui mare scriitor, 
cum este Tudor Arghezi, e 
însă generoasă cu exegeții 
săi (cînd vocația acestora 
e adevărată, desigur), ofe
rind, celui care știe să caute, 
mereu alte și alte posibili
tăți de valorificare estetică. 
Dumitru Micu s-a angajat 
în acțiunea sa îndrăzneață 
de a îmbrățișa, într-un stu
diu de 400 de pagini, între
gul orizont al scrierilor ar
gheziene, cu preocuparea 
directoare de a se opri a- 
supra a ceea ce criticul nu
mește „vîrstele interioare', 
înțelegînd prin aceasta e- 
tapele definirii profilului 
spiritual al artistului, rapor
tate la momentele succe
sive ale creației. A rezultat 
o carte substanțială, anali
tică în chip preponderent. 
Opera argheziană este a- 
bordată în cartea lui 
Dumitru Micu în totalitatea 
aspectelor ei : lirica pro- 
priu-zisă, proza poetică și 
de fantezie satirică, publi
cistica etc. nerecurgîndu-se 
însă pentru clasificare nici 
la obișnuitele subîmpărțiri 
pe genuri (poezie, proză 
etc.) și nici la criterii me- 
canic-cronologice. înainte 
de orice autorul lucrării e 
atent la modul cum dife
ritele compartimente ale 
operei argheziene comuni
că prin teme, prin cores
pondența de atitudine, prin 
frecventarea acelorași mo
tive sau simboluri. Fără

simplificări, evitînd ipote
zele rigid sociologiste și 
căutînd să ajungă 
tot la resorturile 
me ale creației,
tea lui D. Micu expune dia
grama evoluției interioare 
a poetului de la faza neli
niștii, a crispărilor drama
tice exprimate în „Psalmi* 
sau în alte poeme din peri
oada „Cuvintelor potrivite' 
la aceea a înseninării, a 
dobîndirii echilibrului re
prezentată de scrierile din 
anii noștri, rod al unei noi 
viziuni asupra lumii și isto
riei. I se poate totuși obiec
ta criticului că unele capi
tole sînt prea descriptive, 
fără a mai ținti să ridice 
comentariul la stadiul de 
interpretare estetică. (Capi
tolul „Viziunea istoriei', de 
pildă, sau paginile unde se 
discută despre volumele 
„1907' și „Stihuri pestrițe"). 
Uneori terminologia critică 
este și ea inadecvată, se 
aglomerează pe spații res-

trînse clișee de limbaj care 
contrastează cu spiritul 
înalt intelectual al cărții.

Cartea cuprinde însă nu
meroase pagini de analiză 
nuanțată, subtilă, dedicate 
mijloacelor poeziei arghe
ziene, izvoarelor lirismului 
său, dintre acestea în mod 
deosebit remareîndu-se 
cele consacrat© „Florilor 
de mucigai". Considerații 
pătrunzătoare dezvoltă au
torul și în legătură cu arta 
pamfletului arghezian, a 
polemistului — dimensiune 
constitutivă, structurală a 
personalității marelui scrii
tor.

Ultimele capitole ale căr
ții se ocupă de activitatea 
desfășurată de Tudor Ar
ghezi în 
berar© : 
„Stihuri 
omului",

anii de după Eli- 
volumele „1907", 

pestrițe", „Cîntare 
„Frunze" etc., o 

atenție stăruitoare acordîn- 
du-se, pe drept cuvînt, mai 
cu seamă „Cîntării omului' 
— operă fundamentală a

literaturii române contem
porane. Criticul subliniază 
treapta superioară la care 
s-a ridicat în anii noștri 
creația argheziană, fecun
dată de ideile umanismului 
socialist.

Importanța amplei exe
geze critice întreprinse de 
D. Micu stă, înainte de 
toate, în faptul că a tins 
să descopere și să pună 
în valoare acele elemente 
care asigură unitatea de 
structură a unei opere 
vaste, infinit de diversă în 
manifestările ei. Procedînd, 
cum arătam și mai sus, 
prin analize laborioase, 
pline de răbdare, autorul 
ajunge să fixeze acele tră
sături și tendințe care fac 
unitatea și armonia inte
rioară a operei marelui 
poet. La capătul lungii că
lătorii în universul arghe
zian, cititorul își întărește o 
dată mai mult sentimentul 
că a contemplat strălucirea 
unui astru poetic de prima 
mărime. Sau, cum se expri
mă criticul însuși în finalul 
cărții sale : „In constelația 
valorilor artistice menite 
să mărturisbască eternității 
geniul poporului român, 
numele lui Tudor Arghezi 
va străluci neîncetat, ase
meni 
voie 
sa’.

• Teatrul de Comedie : TROILU8 
ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : SCAUNELE — 20.
« Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR

O monografie 
despre Slavici

Deși pare unanim recu
noscut că opera lui loan 
Slavici este una din cheile 
de boltă ale literaturii ro
mâne moderne, destinul ei 
în fața istoriei și a criticii 
literare a fost îndeajuns de 
vitreg. Era, sub o formă 
sau alta, acceptată ideea 
că lirismului profund și me
ditației filozofice grea de 
sensuri a lui Eminescu, 
vervei narative cu bogate 
implicații populare a mol
doveanului Creangă, ne
cruțătoarei șfichiuiri sati
rice a societății burgheze 
din opera munteanului Ca- 
ragiale, s-a adăugat, ve
nind din Transilvania și 
întregind fericit peisajul li
teraturii române din a 
doua jumătate a veacului 
al XIX-lea, grava privire 
moralizatoare a lui loan 
Slavici : el aducea în crea
ția sa, pe lîngă con
cepția etică sănătoasă, 
imaginea veridică, plină

de dramatism a satului ar
delean, în momentul pă
trunderii relațiilor capita
liste peste străvechile sale 
rînduieli patriarhale. Se 
recunoștea aceasta în ma
nuale școlare, în articole 
ocazionale, dar vieții și o- 
perei eminentului scriitor 
nu i se consacrase încă 
ampla monografie meri
tată.

Pompiliu Mareea și-a a- 
sumat răspunderea alcă
tuirii acestei cărți despre 
Slavici. Meritul lucrării 
sale constă în faptul că ne 
dă o imagine unitară, 
exactă și nuanțată despre 
o personalitate atît de 
complexă și contradictorie, 
cu activitate atît de va
riată și atît de divers 
rășfrîntă în conștiința con
temporanilor și a posteri
tății. S-ar putea crede că 
viața și activitatea mare
lui prozator pot fi ușor re
constituite, de vreme ce

o 
bogată literatură cu carac
ter autobiografic. Avan
tajul cercetătorului în fața 
unui asemenea scriitor 
e evident. E mai puțin 
evident însă riscul de a te 
lăsa copleșit de imaginea 
subiectivă pe care acesta 
și-a făcut-o despre sine, de 
a accepta necritic explica
țiile pe care le-a dat anu
mitor atitudini și acțiuni 
din viața sa, Autorul mo
nografiei a știut să evite 
acest risc. El își bazează 
cercetarea pe o amplă bi
bliografie, face necontenit 
referiri la lucrările cu ca
racter autobiografic ale lui 
Slavici, dar are întotdea
una un punct de vedere 
personal, critic, obiectiv. 
Aceasta nu diminuează 
cu nimic pasiunea pentru 
scriitor, înflăcărarea chiar, 
cu care îl comentează și-l 
explică în împrejurări din-

a
lele consacrate biografiei 
scriitorului și cele consacra
te activității sal© de poves
titor și de nuvelist ; cele
lalte au un caracter mai 
descriptiv și de aceea con
tribuția personală a auto
rului monografiei este mai 
puțin evidentă. Cartea se 
impune, în ansamblu, prin 
numeroase contribuții și 
precizări de ordinul istoriei 
literare, dar mai ales prin 
analiza pătrunzătoare a 
operei nuvelistice și prin 
caracterizarea generală a 
creației lui Slavici. Mișcîn- 
du-se cu siguranță în 
cîmpul istoriei literaturii 
române, Pompiliu Mareea 
fixează locul marelui scrii
tor în evoluția prozei noas
tre, rolul său hotărîtor în 
dezvoltarea epicii realiste. 
Se fac observații judi
cioase și cu privire la o 
trăsătură fundamentală a 
scrisului lui Slavici, rapor
tul dintre etic și estetic, la 
oralitatea stilului, la forța 
narativă. După părerea
mea, încadrarea estetică
ar fi trebuit subliniată mai 
nuanțat, căci față de cei 
mai de seamă înaintași ai 
săi, față de Alexandru O- 
dobescu, de pildă, preo
cupat necontenit de ele
ganța stilului și mai puțin 
atent la substanța epică, 
față de Nicolae Filimon, 
cu scrisul său profund dar 
plin de tirade romantice 
care se precipită pe un 
ritm interior nervos. Slavici 
aduce, după Ion Ghica, 
tocmai prin acea mare o- 
biectivitate, ritmul liniștit, 
el însuși unealtă epică, a- 
duce exactitatea observa
ției, mersul egal și defini
tiv al prozei moderne. Sla
vici imortalizează în ope
rele sale imaginea realistă 
a unei lumi dramatics, 
aduce în peisajul litera
turii române o ipostază 
nouă, menită să facă din 
el unul din stîlpii literaturii 
noastre din veacul al XIX- 
lea.

Fără să insiste, P. Mareea 
ne sugerează și rolul 
deosebit pe care l-a avut 
Slavici pentru dezvoltarea 
prozei românești de după 
el. Aș zice, parafrazînd o 
celebră observație a lui 
Dostoevski despre „Man
taua" lui Gogol, că aproa
pe toți scriitorii ardeleni 
au ieșit din „Moara cu no
roc' a lui loan Slavici.

Pentru viziunea științi
fică bogată și nuanțată a- 
supra personalității lui loan 
Slavici, cartea lui Pompiliu 
Mareea constituie un succes 
al istoriografiei noastre li
terare.

® CARTIERUL VESELIEI : Patria. 
București.
A DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop : Republica. 
Festival. Excelsior, Grlvita.
• JUDEX : Luceafărul, Capitol. 
Floreasca, Flamura.
© LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ : 
Victoria, Buzești.
A CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE ; Central. înfrățirea între 
popoare. Bucegi (la toate comple
tarea știați ca...).
© OMUL MAFIEI : Lumina (com
pletare Simetrie), Unirea (com
pletare Sport nr. 4/1965).
A AH ! EVA : Union.
O PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina (rulează numai dimineața). 
« UNORA LE PLACE JAZUL : 
Doina, Progresul.
• AMERICA, AMERICA (ambel- 
serii) : Timpuri Noi (completare 
Soclul).
® HATARI (ambele serii) : Ciu
lești (completare Totul pentru 
viață).
0 viata DIFICILA : Cultural.
© CEI MAI FRUMOȘI ANI — ci
nemascop Feroviar.
A OCOLUL PAflINTULUI ÎN 60 
DE ZILE — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia (completare Gura 
lumii).
© TOI,BA CU AMINTIRI : c.rîn- 
gașl (completare Acolo unde a 
trăit Hemingway).
n ONORABILUL STANISLAS. A- 
GENT SECRET : Tomis, Melodia. 
Modern (la toate completarea 
Prima zi).
» CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Flacăra, Munca.
© UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
vitan (completare Lecție în in
finit).
• CAMERA ÎN FORMĂ DE „L" : 
Miorița.
« HOȚUL DE PIERSICI : Popular 
(completare Fata de pe Someș). 
® VESELIE LA ACAPULCO : 
Arta (completare Artiști amatori). 
A UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Moșilor ^completare La cel mai 
înalt nivel).
® CULORILE LUPTEI — cinema
scop : Cosmos (completare Muzeul 
Cornel Mcdrea).
» CARAMBOL : viitorul (comple
tare Casa cetate).
© LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Colentina (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.), Dru
mul Sării (completare Vizita der 
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia în R. p. Bulgaria).
© RUNDA 6 : Volga (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.), Pacea 
(completare Vizita delegației de 
partid șl guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România în R. p. 
Bulgaria).
© PINA LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — cinemascop : Rahova (com
pletare Călătorie spre inima Re- 
șiței — cinemascop).
A A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Lira (completare Elevul 
de serviciu).
a FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Fe
rentari.
O CORBII : Cotroceni
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CAMPIONAT
MASCULIN

O dată cu întîlnirea „Rapid”- 
„Sfeaua", disputată sîmbătă sea
ra în Capitală (scor 3—1 pentru 
„Rapid"), echipele divizionare 
masculine de volei au început 
întrecerea pentru cucerirea titlu
lui de campioană în ediția 
1965—1966. Partida a fost viu 
disputată, bogată în faze spec
taculoase, iar replica servită cam
pionilor de jucătorii 
„Steaua", neașteptat de 
nică.

Păcat că programarea 
fantei întîlniri în sala Ciulești 
n-a răsplătit eforturile jucători
lor (multe mingi au lovit tavanul 
neputînd fi recuperate). In ace
lași timp, publicului nu i s-au 
asijurat condiții normale de vi
zionare și informare (stafia de 

o 
prezenfă simbolică). Nu era rău 
dacă federafia de specialitate 
s-ar fi îngrijit ca acest meci să 
fie programat duminică într-o 
sală corespunzătoare (de pildă, 
la Floreasca, în cuplaj cu jocu
rile de baschet).

Dinamo“ București

Duel aerian între înaintași. Fază din meciul „Progresul' —„Grivița Roșie". 
Foto : A. Cartojan

De ce nu
și cuplaje?

București și

cié la 
pufer-

amplificare a avut numai

impor-

INTERNATIONALE

Echipele „Știința
„Steagul roșu" Brașov au furnizat 
unul din cele mai echilibrate me
ciuri din etapa a IlI-a a campio-

lată și celelalte rezultate din 
prima etapă : Petrolul Ploiești 
Dinamo București 0—3 ; Con
structorul Brăila — Știința Galați 
3—1 ; Tractorul Brașov — Știința 
Brașov 3—1 ; Știința Cluj — 
Știința Timișoara 3—1 ; Farul 
Constanța — Minerul Baia Mare 
3—0.

Nicolau și Costinescu („Ra
pid") încearcă să blocheze 
un atac al formației „Steaua"

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). —• 
La Pitești s-a desfășurat ieri în- 
tîlnirea amicală de fotbal dintre 
echipa locală Dinamo și S.K. Karl 
Marx-Stadt (R.D. Germană), Piteș- 
tenii au obținut victoria cu 3—1, 
prin punctele înscrise de David (în 
minutele 33 și 70) și Halagian (mi
nutul 50). De la oaspeți a marcat 
Stenmann (minutul 86).

Rezultate în

Ceahlăul Piatra Neamț —
Pașcani 3—1 ; C.F.R. Ro-

1-1 ;

Seria I : Oltul Rm. Vîlcea — 
,’lâcăra Moreni 4—2 ; Oțelul Galați 
— Progresul București 2—0 ; Știin
ța București — Metalul Tîrgoviște 
î—i ; 
C.F.R.
șiori — Metalul București 
Dinamo Victoria București — 
Constructorul Brăila 5—1 ; Dina
mo Bacău — Poiana Cîmpina 2-1.

După nouă etape, în clasament 
conduce Dinamo Victoria Bucu
rești, cu 11 puncte.

Seria a II-a = A.S.A. Tg. Mureș 
-h- Recolta Carei 1—0 ; Minerul 
Baia Mare —- Gaz Metan Mediaș 
1—0 ; C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița 
Ir—1 ; Clujeana — Minerul Lupeni 
0—0 ; Industria Șîrmei Cîmpia 
Turzii — Vagonul Arad 2—0 ;

Steaua—Gloria 29-6 
(18-6) ; Constructorul— 
Știința Timișoara 11-8 
(8-0) ; Grivița roșie— 
Progresul 20-12 (8-3) ; 
C.S.M.S. Iași—-Dinamo 
București 3-3 (0-3); Ști
ința Petroșeni — Rul
mentul Birlad 12-6 
(6-3) ; Farul Constanța 
— Știința Cluj 6-5 
(0-0).

Din lectura rezulta
telor etapei a 19-a a 
campionatului se des
prinde clar faptul că 
echipele favorite au 
reușit să obțină vic
torii scontate. Rețin 
însă atenția diferen
țele destul de mici ou 
care au cîștigat unele 
dintre protagoniste.

Rugbiștii Griviței ro
șii, spre exemplu, 
și-au văzut asigurată 
victoria cu greu și 
numai spre finalul 
partidei. Din cîte s-a 
observat însă, grivi- 
țenii au folosit aproa
pe permanent trei- 
sferturile, jucînd des
chis, cu pase la mină 
chiar și pe linia de 
înaintare. A fost pro
babil un risc pe care 
l-a încercat maestrul

al sportului 
Moraru. Justifi-

emerit 
Viorel 
carea acestui risc e- 
xistă : în noua sa ca
litate, de antrenor 
principal al lotului 
reprezentativ, Moraru 
a dorit să încerce se
rios potențialul echi
pei sale de club, știut 
fiind că aproximativ 
Jumătate dintre grivi- 
țeni sînt și membri ai 
lotului reprezentativ.

Ce s-a constatat î 
In general, lucruri 
bune. Șarjele, bine 
concepute, s-au des
fășurat Impetuos pînă 
în buturile adverse. A 
impresionat în mod 
special siguranța lui 
Irimescu, Iliescu, Stă- 
nescu, Demian.

Echipa Progresul a 
rezistat timp îndelun
gat atacurilor adver
se, dominînd uneori 
destul de periculos. 
După desfășurarea 
meciului, n-ar fi fost 
deloc exclus ca Pro
gresul să fi încheiat 
cu succes cele 80 de 
minute de joc.

Deși a cîștigat cu 
un scor clar, Steaua 
nu are motive să fie

prea mulțumită de e- 
voluția experimentați- 
lor ei jucători. E ade
vărat că Gloria nu 
s-a apropiat de tere
nul de țintă „păzit" 
de Penciu decît în re
priza întîia, cînd a și 
înscris cele șase punc
te. Dar nu-i suficient 
să domini cu autori
tate, să înscrii de mai 
multe ori dé vreme 
ce nu reușești să 
creezi faze de ade
vărat rugbi. Specta- 
torii au rămas neplă
cut impresionați și de 
repetatele injurii pe 
care rugbiștii de la 
Steaua și le adresau 
reciproc pentru gre
șelile de joc.

De la Iași ni s-a 
transmis că partida 
C.S.M.S. — Dinamo a 
purtat amprenta luptei 
cu orice preț pentru 
rezultat. Jocul a abun
dat în iregularități, a 
fost lipsit de specta
culozitate. Prin rezul
tatul de egalitate ob
ținut (3-3), dinamoviștit 
păstrează în conti
nuare cele mai mari 
șanse la cucerirea ti
tlului de campioni.

Comisia de competiții a Federa
ției de rugbi încearcă programarea 
unor meciuri în cuplaj (așa cum 
se face la fotbal, baschet, volei 
etc.), dar punctul ei de vedere nu 
reușește decît rareori să se impună 
în fața intereselor înguste de club. 
Delegații cluburilor invocă preve
derea clin regulament privitoare la 
„dreptul de organizator". Există 
însă și o altă prevedere a aceluiași 
regulament și anume că „atunci 
cînd interesele rugbiului o cer, 
comisia are, dreptul de a programa 
jocurile unei etape și pe alte te
renuri decît cele ale echipelor 
organizatoare".

Pasionații rugbiului sînt puși a- 
desea în situația de a se deplasa 
în aceeași zi de pe stadionul Di
namo pe stadionul Tineretului (cum 
a fost cazul acum două săptămîni), 
de la terenul Constructorul la sta
dionul Progresul (cum a fost ieri) I 
sau de la Parcul Copilului la 
Ghencea, pe terenul Steaua. Con
secințele unor astfel de maratoane 
de la un stadion la altul se cu
nosc : se micșorează numărul spec
tatorilor, tinerii juniori nu au po
sibilitatea să vadă și să învețe din 
jocul seniorilor, observatorii fede
rali nu pot urmări în condiții op
time comportarea selecționabililor 
etc.

Pentru duminica viitoare există 
toate posibilitățile să se organizeze, 
în sfîrșit, un cuplaj interesant. In. 
Capitală sînt programate partidele 
Grivița roșie—Steaua, Dinamo— 
Progresul, Gloria—Constructorul, 
iar echipele de fotbal din categoria 
A nu au meciuri.

. Așadar, așteptăm un cuplaj

între 12—15 octombrie a avut loc 
la București ședința a IX-a a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
coordonarea cercetărilor științifice 
și tehnice.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. : 
Republicii Populare Bulgaria, Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Polone, Repu
blicii Socialiste România, Repu
blicii Populare Ungare, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Conform Convenției dintre Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc 
și Guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia cu privire la 
participarea R.S.F.I. la lucrările 
organelor C.A.E.R., la ședința Co
misiei a participat delegația Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

în calitate de observatori la șe
dință au participat reprezentanții 
Republicii Democrate Vietnam și 
ai Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Comisia a adoptat proiectul „Ra
portului privind coordonarea celor 
mai importante cercetări științifice 
și tehnice, care prezintă interes re

ciproc și se efectuează de către 
țările membre ale C.A.E.R. în anii 
1966—1970“, urmînd a fi prezentat 
spre examinare Comitetului Exe
cutiv al Consiliului.

Comisia a examinat problemele 
privind îmbunătățirea în conti
nuare a colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul inven
țiilor, precum și o serie de alte 
probleme ale colaborării țărilor în 
domeniul 
științifice 
hotărîrile

La ședința Comisiei au fost a- 
doptate hotărîri cu privire la co
laborarea concretă între țările 
membre ale C.A.E.R. și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia în 
domeniul coordonării cercetărilor 
științifice și tehnice, pregătirii de 
cadre științifice pentru specia
lități deficitare, informării tehni- 
co-științifice ...............- - ■
rie de alte 
examinat și 
de lucru pe

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă, prietenie și colaborare 
frățească.

coordonării cercetărilor 
și tehnice și a adoptat 
corespunzătoare.

și hotărîri într-o se- 
probleme. Comisia a 
a aprobat planul său 
anul 1966.

„OPERAȚIUNEA TIBRU"
Există numeroase legende care 

spun că Tibrul, fluviul care curge 
prin orașul etern, ascunde comori 
de o valoare inestimabilă, că prin
tre arcadele vechilor poduri care 
străbat fluviul sint Îngropate sta
tui, fragmente din opere de artă 
etc., obiecte care și-ar găsi foarte 
bine locul Intr-un muzeu de artă. 
Se știe că, In ultimii ani ai Impe
riului, Roma număra 36 arcuri de 
triumf, 423 de temple, 856 de băi 
publice, două amfiteatre enorme, 
28 de biblioteci, 48 de obeliscuri, 
iar in timpul împăratului Hono- 
riuș existau două colisee, 22 de 
statui ecvestre, o sută de statui 
din fildeș și din aur, precum si 
numeroase portaluri și edificii. Si 
în ajunul migratiunii popoarelor 
Roma poseda nenumărate statui și 
statuete. Astfel, un act datind din 
secolul IV menționează existenta 
a 3 785 de statui de bronz. Este 
posibil ca o parte din acestea să 
fi fost acoperite de aluviunile flu
viului. Pentru descoperirea tutu
ror acestor comori, arheologii 
italieni plănuiesc o vastă opera
ție denumită „Tibru".

Brazdele toamnei
(Urmare din pag. I)

balcanice" a revenit 
reprezentanților noștri

*''■ BELGRAD l?-(Agerpres).- — E- 
chipa de motocros a României a 
cîștigat „Cupa orașelor balcanice“, 
în cea de-a treia etapă, desfășu
rată ieri la Belgrad, victoria a re
venit bulgarului Serafimov, urmat 
de românul Mihai Pop. Prin adițio
narea punctelor obținute . îți toate 
cele trei etape, locul I pe echipe a 
fost ocupat de reprezentativa țării 
noastre.

Ce s-a întîmplat ‘ în regiunile 
Oltenia și Argeș ? în ciuda secetei, 

. acolo unde s-a semănat în arătură 
de toamnă, recoltele sînt totuși 
mulțumitoare. în -.alte unități, însă, 
producția e slabă din pricină că 
mari suprafețe de teren au fost 
arate' abia în primăvară.

Pentru executarea arăturilor de 
toamnă există suficiente mijloace 
în fiecare regiune și raion. Se im
pun însă b bună organizare a 
muncii, utilizarea rațională a trac
toarelor, asigurarea schimbului doi 
pe un număr cît mai mare de 
tractoare, folosirea deplină a 
timpului bun de lucru. Pînă în 
prezent au fost executate arături 
de tpamnă pe o suprafață de 
1 300 000 ha, lucrările fiind mai a- 
vansate în regiunile Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Cluj și Hunedoa
ra. Trebuie menționat însă că rit
mul acestor lucrări e încă lent, 
îndeosebi în regiunile Banat, Cri- 
șana, Dobrogea și Suceava.

Experiența a numeroase gospo
dării de stat și cooperative agri
cole a arătat că producțiile cele mai 
mari se obțin alunei cînd, o dată cu 
arătura/ sînt încorporate în sol canti
tăți corespunzătoare de îngrășăminte.

Această acțiune trebuie să se intensi
fice în toate unitățile agricole socia
liste. Folosind din plin mijloacele 
de transport de care dispun, coope
ratorii trebuie să transporte și să 
încorporeze în pămînt, sub arătu
ra adîncă, tot gunoiul de grajd. în
deosebi pe solurile podzolice și pe 
cele erodate, îngrășarea cu gunoi 
de grajd are o mare importanță.

în ce privește îngrășămintele 
chimice, experiențele au arătat că 
în condițiile țării noastre cea mal 
potrivită metodă pentru administra
rea lor, îndeosebi a superfosfatulul, 
este încorporarea sub brazdă, o dată 
cu arătura de toamnă.

Sarcini de mare răspundere în 
executarea la timp a arăturilor a- 
dînci revin mecanizatorilor din 
G.A.S. și S.M.T., care sînt chemați 
să folosească fiece oră bună de 
lucru și întreaga capacitate a trac
toarelor, să execute numai lucrări 
de bună calitate. Cooperatorii să-i 
ajute eliberînd fără întîrziere tere
nurile de coceni, bețe de floarea- 
soarelui etc, pentru ca tractoarele 
să poată trece imediat la arat.

Organelor locale de partid și de 
stat, consiliilor agricole regionale 
și raionale le revine sarcina de a 
ajuta unitățile agricole în organi
zarea muncii, de a controla cum 
sînt folosite forțele existente și 
cum se execută toate lucrările de 
sezon, de a veghea ca pretutindeni 
arăturile adînci de toamnă să se 
execute pe toate suprafețele pre
văzute, iar fertilizarea cu îngrășă
minte organice și chimice să se 
facă pe întinderi cît mai mari.

DE UNDE PROVIN
RAZELE LUNII?

Un astrofizician din Leningrad, 
Nikolai Kuprevici, a obținut cu 
ajutorul unui dispozitiv cu raze 
infraroșii o serie de fotografii ale 
Lunii care permit să se lămu
rească unele probleme, îndeosebi 
aceea a razelor de lumină obser
vate în jurul craterelor lunare. 
După părerea lui Kuprevici, ase
menea raze provin din roci lumi- 
niscente datorită razelor ultra
violete emise de Soare. Lumina 
care ar rezulta de aici ar fi, con
sideră savantul, atît de puternică 
îneît i-ar putea orbi pe cosmo- 
nauții care ar explora Luna, dacă 
nu vor purta ochelari speciali de 
protecție. „Nici un om, a declarat 
prof. Kuprevici, nu va ff vreodată 
în măsură să privească de a- 
proape. cu ochiul liber, peisajul 
lunar".

;

Se învinuiesc

SI
■

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Ieri, 
pe stadionul „23 August“ din Iași 
a avut loc meciul amical de fotbal 
dintre formația locală C.S.M.S. și 
Chemie Halle (R.D.G.). întîlnirea 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 în 
favoarea oaspeților prin golul în
scris de Stein în prima repriză. 
Formația ieșeană a evoluat sub 
nivelul posibilităților.

categoria B
C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir 2—2 ;
Jiul Petrila — Arieșul Turda 3—1. 

în clasament conduce Minerul
Baia Mare, cu 13 puncte.

natului republican masculin. în 
ciuda faptului că studenții au con
tat pe aportul a numai cîțiva din
tre jucătorii de bază din sezonul 
trecut, și-au adjudecat victoria cu 
scorul de 81—72. După scurgerea 
timpului regulamentar de joc re
zultatul era de 68—68 (38—39), îneît 
au fost necesare prelungiri.

Cealaltă partidă desfășurată în 
sala Floreasca din Capitală a pri
lejuit echipei campioane Dinamo- 
București să realizeze scorul 
etapei : 103—45 (58—20) în compa
nia formației „Aurul" Brad. Dina- 
moviștii au impus un ritm de joc 
rapid, derutant, realizînd unele ac
țiuni mult aplaudate.

Alte rezultate : masculin : Știința 
Tg. Mureș—Steaua 64—68 ; Știinta 
Galați—Farul Constanța 68—63 ; 
Știința Timișoara—Rapid 71—57 ; 
Dinamo Oradea—Știința Cluj 67— 
58 ; feminin : Știința București— 
Știința Cluj 68—52 ; Voința Bucu
rești—Rapid 46—63 ; Progresul— 
I.C.F. 57—51 ; Voința Brașov—Con
structorul 51—46 ; Crișul Oradea— 
Mureșul Tg. Mureș 64—40.

(Urmare din pag. I)

• •Cine sînt noii campioni
TIMIȘOARA (coresp. „Scîn

teii“). — în sala de sport din Ti
mișoara au avut loc finalele cam
pionatului republican individual 
de lupte greco-romane. După trei 
zile de întreceri, la care au parti
cipat 145 de luptători din întrea
ga țară, titlurile de campioni ai 
României pe anul 1965 au revenit 
următorilor sportivi, în ordinea 
categoriilor : 52 kg : Cornel Tur-

(„Dinamo“ București) ; 57
Ion Baciu („Steaua“ Bucu- 

63 kg : Simion Popescu 
Ion

78
(„A.S. Stu-

turea
kg : 
rești) ;
(„Steaua" București) ; 70 kg :
Gabor („Steaua“ București) ;
kg : Dumitru Bacalu
ful“ Tulcea) ; 87 kg : Gh. Popovici 
(„Dinamo“ București) ; 97 kg : Ni
colae Martinescu („Dinamo“ Bucu
rești) ; peste 97 kg : Gelu Mezinca 
(„Steaua“ București).

NU DUCE DEPARTE...

S Ă PT ÀMÎ N A
PREOLIMPICA

Cea de-a doua zi a com
petițiilor atletice, disputate 
la Ciudad de Mexico cu 
prilejul „săptămînii pre- 
olimpice internaționale“, a 
avut ca punct de atracție 
cursa de 5 800 m plat, la 
startul căreia s-au prezentat 
trei din medaliații olimpia
dei de la Tokio : america
nul Mills, tunisianul Gam- 
moudi și australianul Ron 
Clarke. în ultimul tur Gam- 
moudi atacă și se detașează. 
Clarke încearcă să-l ajungă, 
dar nu reușește și atletul 
tunisian trece primul linia 
de sosire în 14’40”6/10.

Cursa ciclistă de fond,

desfășurată pe distanța de 
140 kilometri, a fost domi
nată de concurenții 
câni. Primul loc a 
lui Samuel Casillas — (3 h 
00’37’’), urmat în 
timp de coechipierii săi 
Kemigio șl Alcantra. Dintre 
cicliștii străini, printre care 
s-an atlat rutieri cunoscuți 
ca G. Petersson, 
Dalia Bona, Alex 
primul a sosit italianul Aldo 
Malasso (locul 8) la 1’51” 
după învingător.

Turneul de scrimă s-a în
cheiat cu proba de sabie, 
cîștigată de sportivul so
vietic Boris Melnikov.

Luciano 
Peschel,

mexi- 
revenit

același

f.

învingătorul probei de 5 000 m, Gammoudl (Tuni
sia), trecind linia de sosire Telefoto Agerpre»

Sîmbătă și duminică, pe 
stadionul „Republicii", s-a dis
putat derbiul campionatului 
republican pe echipe. S-au 
întîlnit formațiile „Steaua", 
„Știința" și „Rapid", primele 
două principale pretendente 
la titlu. „Steaua" a învins .— 
mai detașat decît se sconta — 
formația studenților, care nici 
de data aceasta n-a avut re
prezentanți în probele de fond. 
Cu victoria înregistrată ieri 
asupra „Științei" (149—103) și 
„Rapidului" (155—98), echipa 
clubului „Steaua" și-a asigu
rat un avantaj suficient pentru 
a cîștiga titlul de campioană.

Dacă în derbiul „Steaua"— 
„Știința", militarii au dominat 
categoric întrecerea, în schimb 
foarte echilibrate au fost re
zultatele din meciul „Știința"— 
„Rapid". Atleții giuleșteni au 
furnizat surpriza etapei cîști- 
gînd cu 128—122.

Rezultatele individuale sînt, 
în general, modeste, deși — 
spre deosebire de săptămîna 
trecută — vremea a fost exce
lentă șl întrecerile s-au bucu
rat de o mai bună organizare. 
Majoritatea atleților fruntași 
și-au propus cîștigarea probe
lor respective pentru a obține 
punctele puse în joc și au 
luptat mai puțin, sau deloc, 
pentru a dubla victoria cu re
zultate valoroase. O 
„tactică" nu poate 
în nici un caz, la 
performanțelor.

Alte rezultate din 
A : „Dinamo"—Cluj 
„Dinamo"—„Metalul" 
Cluj—„Metalul" 131-
șov—Banat 129—133, Banat— 
Crișana 161—89, Brașov—Cri
șana 160—84.

era determinată de necesități 
reale. Dar de ce documentația teh
nică pentru „dezvoltarea țesăto- 
riei“ a fost depusă la Banca de 
Investiții abia la 9 septembrie ? 
Cum se va putea realiza un astfel 
de proiect în trimestrul IV al anu
lui, fără a fi asigurate posibilitățile 
materiale de execuție ? Cu atît mai 
mult cu cît și termenele la restul 
lucrărilor sînt depășite.

Caracteristic pentru modul de a 
privi obligațiile care-i revin în 
calitate de beneficiar este și fap
tul că proiectele prezentate de 
Direcția generală, deși sînt desti
nate aceleiași lucrări, au termene 
diferite. „Comasarea unităților“ 
este prevăzută să fie încheiată în 
trimestrul IV, iar al doilea proiect, 
privind „dezvoltarea țesătoriei“, 
are termen în trimestrul I al anu
lui viitor. Ușurința cu care s-a 
procedat este cu atît mai evidentă 
cu cît ambele lucrări sînt de fapt 
strîns legate între ele ; una nu 
poate fi terminată fără cealaltă.

Am vizitat și șantierul de la fa
brica de mase plastice „Viitorul“. 
Și la acest obiectiv planul de in
vestiții a foșt întocmit cu mare în
tîrziere. în consecință, documenta
ția pentru lucrarea de construcții- 
montaj, „amenajarea și dezvolta
rea secțiilor de producție“, a fost 
predată abia în august, iar execu
ția a început în septembrie. Ră- 
mîneri în urmă la lucrările de in
vestiții se constată și la întreprin
derea „Solidaritatea“, la fabrica de 
tricotaje și la fabrica de blănuri.

Pe bună dreptate, arată tov. 
Teodor Olaru, directorul fjlialei 
Crișana a Băncii de Investiții, că 
urmările deficiențelor în predarea 
proiectelor și în execuția lucrărilor 
vor influența negativ îndeplinirea 
planului pe anul în curs și în 
trimestrul I al anului viitor. 
Aceasta înseamnă, cu alte cuvinte, 
reducerea 
fondurilor

Recent, 
mitetului 
șana a analizat stadiul lucrărilor 
de investiții în industria 
Și în această ședință, atît 
ciarul cît și constructorul nu pă
reau prea neliniștiți de 
nesatisfăcătoare pe care am înfăți- 
șat-o mai sus. Este necesar ca în pe
rioada scurtă care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, organele de resort 
ale Ministerului Industriei Ușoare și 
conducerile șantierelor să ia 
măsurile care se impun pentru 
perarea rămînerilor în urmă și 
zarea investițiilor planificate.

asemenea 
contribui, 
creșterea

categoria 
156—110, 
145—116, 

•123 ; Bra-

PRONOSPORT

Concursul din 17 octombrie
Oltul Rm. Vîlcea—Flacăra Mor. 
Oțelul Galați—Progresul 
C.F.R. Roșiori—Metalul Buc. 
C.F.R. Araci—C.S.M. Reșița 
Clujeana—Minerul Lupeni 
C.S.M. Sibiu—A.S. Cugir 
Foggia—Catania 
Intemazionale—Torino 
Juventus—Roma 
Lazio—Lanerossi 
Napoli—Atalanta 
Sampdorla—Bologna 
Fiorentina—Milan

(3-0)
(4-0) 
(0-0) 
(2-1)
(5-1) 
(0—2) 
(1-0)

eficienței economice a 
investite.
comisia economică a Co- 
regional de partid Cri-

ușoară. 
bénéfi

situația

toate 
recu- 
reali-

BUCEGI. Valea Cerbului

- t
ür A’wE i U.' kw

Macheta unui zgîrie nori, înalt 
de peste 180 metri, care urmează 
să fie ridicat Ia Paris în cursul 

următorilor patru ani

VINĂTOARE DE ȘERPIA
Doi băieți din Sweetwater 

(Texas) au prins în decurs de două 
zile peste 300 de șerpi cu clopoței. 
Ei și-au adus astfel contribuția la 
o vastă campanie de exterminare 
a acestor reptile, a căror 
mușcătură este mortală. Zeci de 
cetățeni din regiune au cutreierat 
dealurile prăfuite și arse de soare 
din această regiune plină de șerpi. 
S-au acordat premii persoanelor 
care au prins cele mai multe rep
tile. Acestea an fost predate me
dicilor care le-au extras veninul. 
Cele mai frumoase exemplare au 
fost trimise apoi la grădinile zoo
logice. Restul șerpilor au fost 
uciși.

STAȚIE METEOROLOGICĂ
PE FUJIYAMA

Una din cele mai înalte stații 
radar pentru meteorologie a fost 
construită pe Fujiyama (Japonia), 
la 3 776 m altitudine. Stația 
radar are o antenă paraboli
că de 5 m. tn timpul expe
riențelor, ea a transmis imagini 
perfecte la stația meteorologică 
centrală situată la 100 km depăr
tare. Această stafie permite să se 
efectueze observații meteorologice 
pe o rază de 800 km. Cu a/ulorul 
instalației perfecționate a stației 
vor putea fi urmărite cu precizie 
drumurile taifunurilor, care bin- 
tuie atît de des insulele nipone.

Ieri în țari . vremea s-a men
ținut în general frumoasă, cu cer 
mai mult senin în sudul țării. 
In celelalte regiuni cerul a fost 
mai mult noros. Vintul a suflat 
potrivit din sectorul nordic, cu 
intensificări temporare în Oltenia, 
Bărăgan și Moldova, Temperatu
ra aerului a scăzut ușor in ju
mătatea de nord a țării, la ora 
14 fiind cuprinsă între 8 grade la 
Cîmpulung Moldovenesc și: 23 
grade la Tg. Jiu. In București : 
Vremea s-a menținut frumoasă, cu 
cer mai mult senin, Vintul a su
flat în general slab, cu intensifi
cări temporare din sectorul nor
dic. Temperatura maximă a 
atins 24 grade Timpul probabil 
pentru 19, 20 și 21 octombrie. In 
țară : vreme în general frumoa
să, cu cer variabil. Vînt slab din 
sectorul vestic. Temperatura în 
scădere ușoară în jumătatea de 
nord a țării. Minimele vor fi cu
prinse între minus 4 și ß grade, 
iar maximele între 10 șl 20 grade. 
Local ceață și brumă. In Bucu
rești : Vreme în general fru
moasă, cu cer variabil. Vintul va 
sufla slab din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă. Dimi
neața ceață.



Criza Pieței comune

u

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
Agenția Reuter anunță că guver
nul belgian a înaintat guvernelor 
Italiei, Olandei, Luxemburgului și 
R.F.G. planul lui Paul Henri Spaak, 
ministrul de externe al Belgiei, în 
vederea soluționării actualei crize 
din Piața comună. Planul, care are 
forma unui memorandum, pro
pune, în principal, organizarea 
unei conferințe interguvernamen- 
tale a „celor șase“, la care să nu 
fie invitați și reprezentanții Comi
siei executive a C.E.E. Autorul 
planului speră că în felul acesta 
Franța, care este nemulțumită de 
Comisia executivă, va lua parte la 
conferința propusă.

Santo Domingo

Viața a intrat 
în normal
dar tensiunea
se menține...

SANTO DOMINGO 17 (Ager
pres). — Pentru prima dată de la 
izbucnirea crizei politice domini
cane au fost ridicate vineri barie
rele din capitala Republicii Domi
nicane, viața orașului — potrivit 
unor agenții de presă — „reintrînd 
în normal“. Funcționează însă mai 
departe așa-numitele posturi de 
control instalate de trupele inter- 
americane. Manifestațiile pentru ' 
evacuarea acestor trupe din țară 
continuă. Declarația recentă a lui 
Dean Rusk, secretarul 
mentului de Stat al 
„trupele americane vor
Republica Dominicană atîta timp 
cît situația o va cere“ — relatează 
agenția Prensa Latina — menține 
o atmosferă de tensiune la Santo 
Domingo.

Departa-
S.U.A., că 
rămîne în

Demonstrațiiy

antiguvernamentale 
în Brazilia

RIO DE JANEIRO 17 (Ager
pres). — Numeroși tineri brazi
lieni au manifestat în centrul ora
șului Rio de Janeiro împotriva 
politicii actualului guvern al pre
ședintelui Castello Branco. Cu pu
țin timp mai înainte, o manifesta
ție împotriva guvernului a fost 
Inițiată de „Organizația femeilor 
militante". Tineri ofițeri în rezer
vă s-au adunat în fața clubului 
militarilor și au difuzat manifeste 
ostile președintelui Castello Bran
co. împotriva demonstranților au 
fost folosite gaze lacrimogene. 
Cîteva persoane au fost rănite.

11

automobilului“
și culisele lui

(Urmare din pag. I)

Ca o ripostă dată tot firmei vest- 
germane „Mercedes", care prezintă 
modele automatizate foarte moder
ne, firma engleză „Rolls Royce", 
ale cărei produse sînt de obicei 
accesibile numai milionarilor, și-a 
„democratizat" anul acesta tradi
ționalul ei cupeu. Versiunea pre
zentată — „umbra de argint" —• 
pare banală, dar depășește ușor 
200 km pe oră. Dar între această 
versiune „democratizată" și ma
rele public se ridică încă ba
riera prețului. Așa că nu stă de 
fapt, decît tot la îndemîna cîtorva 
„gentlemeni". Americanii prezin
tă mașini masive, cu transmisie 
automată, la prețuri destul 
ridicate. Senzația 
automobilul „Mako 
adevărat rechin de oțel al lui 
„Chevrolet", model experimental, 
cu o viteză de 260 km la oră și 
cu prețul încă nefixat. Pentru pri
ma oară expun la salon firme so
vietice și japoneze.

Datorită progresului rapid în a- 
ceastă ramură, în care se caută 
noi soluții care să înlocuiască 
chiar și motorul clasic de pînă a- 
cum, următorii 5—10 ani pot aduce 
multe surprize. Salonul actual oferă 
doar unele indicii ale automobi
lului viitorului.

Trebuie menționat că anul 
1965—66 va fi nu numai anul per
fecționărilor tehnice, dar și al unei 
lupte acerbe de concurență în do
meniul industriei de automobile. In 
timp ce Franța, Italia și chiar 
R.F.G. au cunoscut în. ultimul an o 
restrîngere a producției iar Anglia 
chiar o dare înapoi, în S.U.A. 
„boom-ul" automobilului continuă :

de
o constituie 

Shark", un

spre dez- 
condam- 

în Viet- 
malayez.

IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALA

PRETUTINDENI

trans-

des-

VIZITA DELEGAȚIEI C.C. AL P.C.R.
In italia

ROMA 17. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite : 
In continuarea vizitei pe care o 
face în Italia, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Italian, delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român condusă de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a făcut o călătorie prin 
țară. La Bari și Taranto membrii 
delegației au avut convorbiri cu

conducători și activiști ai federa
țiilor și organizațiilor locale ale 
P. C. Italian, s-au întîlnit cu oa
meni ai muncii din localitățile res
pective. La Bari, delegația C.C. al 
P.C.R. a făcut, de asemenea, o vi
zită la Municipialitate, unde a avut 
o discuție cu primarul și cu mem
brii Consiliului municipal. La Ta
ranto au fost vizitate noul com
binat siderurgic „Italsider“ și uni
tăți agricole.

Conferința internațională pentru lichidarea 
bazelor militare străine

deschis, în 
Conferința 
lichidarea 

care

DJAKARTA 17 (Agerpres). — 
Postul de radio Djakarta a anun
țat că duminică s-a 
capitala Indoneziei, 
internațională pentru
bazelor militare străine, la 
participă reprezentanți din circa 
40 de țări. Discursul inaugural a 
fost rostit de președintele Sukar
no. Conferința, a subliniat vorbi
torul, se desfășoară „în spiritul li
bertății și păcii și al luptei împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului“.

Președintele Sukarno a afirmat 
apoi că „trebuie distruse nu 
numai bazele militare, ci și bazele 
psihologice“ și „a acuzat C.I.A. 
(Agenția Centrală de Investigații 
din S.U.A.) de a fi creat asemenea

baze în întreaga lume, printr-o 
acțiune de infiltrare și subver
siune“.

în raportul prezentat 
batere conferinței sînt 
nate agresiunea S.U.A. 
nam și neocolonialismul

BRUXELLES. Sîm
bătă a avut loc 
în capitala Bel
giei o impunătoare 
demonstrație îm
potriva agresiunii 
în Vietnam. Parti- 
clpanțil au străbă
tut străzile protes- 
tînd împotriva in
tervenției imperia
liste și cerînd ca 
trupele americane 
să părăsească te
ritoriul vietnamez.

L Brejnev a vizitat
R. S. Cehoslovacă

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
După cum relatează agenția TASS, 
la Moscova s-a anunțat în mod ofi
cial că la invitația Iui Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, în
tre 15 și 17 octombrie Leonid Brej
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a vizitat Cehoslovacia și 
a avut întîlniri și convorbiri des
fășurate într-o atmosferă cordială.

• >.
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6 000 do studenți din 70 de Institute de învățămînt superior au organizat 
la Tokio un nou miting de protest împotriva ratificării tratatului 

japono—sud-coreean

Comunicatul comun polono-italian
VARȘOVIA 17 — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : Duminică dimineața a 
părăsit Varșovia plecînd spre patrie 
Giuseppe Saragat, președintele Re
publicii Italia, care împreună cu 
Bernardo Mattarella, ministrul co
merțului exterior, și Ferdinando 
Storchi, subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, a făcut 
o vizită de trei zile în R.P. Polonă.

In comunicatul comun polono- 
italian, dat publicității la încheie
rea vizitei, se arată că președintele 
Italiei a avut convorbiri cu Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri, și a făcut o vizită lui Ed
ward Ochab, președintele Consiliu
lui de Stat.

„Convorbirile au confirmat năzu
ința celor două părți de a desfășura

producția globală a celor patru 
principale țări europene producă
toare realizată în primul trimestru 
1965 reprezintă doar 2/3 din cea a 
S.U.A. Revista „L'Economie" con
sideră stagnarea din Europa ca 
temporară și este de părere că 
apariția noilor modele la salon va 
stimula cererea. Dar giganți ame
ricani, ca „General Motors', 
„Chrysler" și „Ford", și-au întărit 
pozițiile în Europa. Ele concurea
ză firmele europene prin interme
diul filialelor lor sau prin prelua
rea controlului unor firme euro
pene (Chrysler la Simca, de 
exemplu). Firmele americane de 
automobile controlează azi 5 la 
sută din piața engleză, între 15— 
16 la sută din piața franceză și 
45 la sută din piața vest-ger- 
mană. Cinci firme 
realizează singure 
din cifra de afaceri 
pe piața capitalistă 
întreprinderile mari.

Revista „Finance" 
Franța este țara occidentală unde 
producția de automobile a sporit 
cel mai puțin din 1958, în raport 
cu S.U.A., R.F.G., ' - ' - "
Dacă exporturile 
automobile s-au 
cele franceze au
50 la sută, iar cele italiene aproa
pe la fel. Firma „Renault" — arată 
revista — ocupă în Europa locul 
al șaselea după alte firme. Indus
tria franceză are de înfruntat nu 
numai pe concurentul american, 
dar și pe cei din R.F.G., Anglia, 
Italia... Față de ofensiva ameri
cană, între constructori vest-euro- 
peni s-au înregistrat și unele 
concentrări și acorduri de cartel — 
în Franța „Panhard" a fost absor
bit de „Citroen" și „Peugeot", în 
R.F.G. între „Volkswagen", „Mer
cedes" și „Auto-Union" s-a realizat 
un „holding" — mergîndu-se spre 
o concentrare crescîndă.

Lupta de concurență între gi- 
ganții automobilului se anunță 
destul de strînsă. Relațiile cordiale 
au domnit doar la salon. Mîine 
va începe din nou lupta nu numai 
pe șoselele lumii, dar și pe marile 
piețe.

în continuare o activitate intensă 
în folosul coexistenței pașnice și 
trainice, precum și al colaborării 
între popoare, o activitate îndrep
tată spre slăbirea încordării care 
afectează relațiile internaționale“. 
Exprimîndu-și îngrijorarea în legă
tură cu actuala situație din sud- 
estul Asiei, „cele două părți au sub
liniat utilitatea unei rezolvări ra
pide a problemei vietnameze pe 
baza acordurilor de la Geneva din 
1954, luîndu-se ca premisă.. princi
piile suveranității țărilor interesate 
și neamestecului în treburile lor in
terne“.

în continuare, în comunicat se a- 
rată că cele două părți au reafirmat 
rolul important al O.N.U. în men
ținerea păcii și dezvoltarea colabo
rării internaționale, au subliniat 
necesitatea realizării unui acord în 
problema dezarmării generale și 
totale.

„Cele două părți, se arată în co
municat, au constatat cu satisfacție 
dezvoltarea permanentă a schim
burilor economice dintre cele două 
țări pe baza acordului pe termen 
lung din 25 februarie 1965, precum 
și perspectivele favorabile pentru 
viitor“. Au fost examinate în spe
cial posibilitățile de intensificare a 
cooperării directe între întreprin
derile industriale 
țări.

Edward Ochab 
tația de a face o 
Italia.

ale celor două

a acceptat invi- 
vizită de stat în

BERLIN. 
„Friedrichstadțpalast"

Una din scenele foarte aplaudate ale spectacolului prezentat Ia 
de Teatrul satiric-muzical „C. Tunase” din 

București

O unitate specială a trupelor britanice, patrulînd în 
împrejurimile Adenului, gata să intervină împotriva 

unor noi manifestații anticolonialiste

Iată-l pe Bertrand Russel rupîndu-și carnetul de membru 
al partidului laburist britanic pe care-1 deținuse timp 
de 51 de ani. După cum s-a mal anunțat, Russel a de
misionat din partid, în semn de protest împotriva fap
tului că guvernul britanic sprijină politica americană 

în Asia de sud-est
I

CURAT

CA-N FILME...
PARIS. Cinci indivizi mascați 

au pătruns sîmbătă în studiouri
le de la Boulogne-Billancourt a- 
parținî-nd societății „20 th-Cen- 
tury Fox", furînd 100 000 franci 
dintr-un safe. întreaga operațiu
ne a fost efectuată în timp ce în 
studio se turna filmul „Cum să 
furi un milion de dolari și apoi 
să trăiești fericit".

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). 
După cum transmite agenția Reuter, 
Chombe și-a anunțat în public in
tenția de a continua lupta pentru 
putere. în seara zilei de 16 octom
brie premierul destituit a luat cu- 
vinful la o conferință de presă, In 
cadrul căreia a declarat că partidul 
„Conaco", pe care îl conduce, va 
vota în parlament împotriva acor
dării încrederii noului guvern.

Observatorii de la Leopoldville 
încearcă să evalueze numărul votu
rilor de care va putea dispune 
Chombe în parlament. Acest calcul 
j-a dovedit însă a fi dificil, deoare
ce, în urma demiterii fostului pre
mier, un număr de deputațl din 
partea partidului „Conaco" au tre
cut de partea adversarilor, sperînd 
să obțină avantaje personale.

din S.U.A. 
75 la sută 
totală atinsă 
mondială de

relatează că

Anglia și Italia, 
vest-germane de 
dublat din 1958, 
sporit cu numai

SCURTE ȘTIRI
BONN. Sîmbătă s-a întrunit la 

Mainz Comisia federală a par
tidului liber-democrat vest-ger- 
man pentru a lua în discuție si
tuația care s-a creat ca urmare a 

■eșecului tratativelor pentru con
stituirea noului guvern de coali
ție. Negocierile între creștin-de- 
mocrați și liber-democrați vor 
continua luni dimineața. Aceasta 
va fi cea de-a treia încercare de 
conciliere, pentru a se pune ca
păt actualei crize.

situația lor materială și să pro- 
moveze cultura națională.

ROMA. La Bologna a început 
conferința reprezentanților orașe
lor europene care au suferit de 
pe urma fascismului. Conferința 
are loc cu prilejul împlinirii a 21 
de ani de la nimicirea întregii 
populații pașnice a 
lian Marzabotto de 
germani.

orașului ita- 
către fasciștii

culturală ro-
Ion Moraru, 

de

culturală dintre cele două țări, la 
invitația Ministerului Culturii 
din China.

rilor generale pe șeful guvernului In
sulelor Ryukyu (grupul de insule ad- ' 
ministrate de S.U.A. din care face 
parte șl Okinawa).

•Aui . ■ • ■■ ■■

PEKIN. Delegația 
mână, condusă de 
vicepreședinte al Comitetului 
Stat pentru Cultură și Artă, a so
sit duminică la Pekin, pentru a 
face o vizită în R. P. Chineză, în 
cadrul acordului de colaborare

PARIS. La Paris a apărut în 
editura Robert Laffont Dicțio
narul proverbelor lumii, adu
nate,-clasate și prezentate de 
Elian J. Finbert. Dicționarul 
cuprinde și numeroase pro
verbe românești.

La 16 octombrie 
din viață la New 
de 50 de ani, Ro- 
lider comunist din

NEW YORK.
a încetat subit
York, în vîrstă 
bert Thompson,
statul New York, unul dintre con
ducătorii de seamă ai Partidului 
Comunist din S.U.A.

TOKIO. Consiliul pentru 
rea Okinawei către Japonia 
o campanie de strîngere de 
pentru 
locale

retroceda- 
a început 
semnături 
populațieiacordarea dreptului

de a desemna pe calea alege-

KUALA LUMPUR. Agenția „Reuter“ 
relatează că.în capitala Malayeziei se 
intensifică temerile privind declanșa
rea unul, „război comercial“ între a- 
ceastă țară și Singapore, care s-a des
prins recent din Federația Malayeză. 
Potrivit agenției, cele două state au 
ridicat, de aproximativ 200 de ori, ta
rifele vamale în comerțul bilateral.

BELGRAD. în Sala Casei sindi
catelor din Belgrad, în prezenta 
unui numeros public, a avut loc 
în seara de 16 octombrie specta
colul de gală dat -de Ansamblul 
de cîntece și. dansuri al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România. Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit succes.

LIMA. Unități ale trupelor guverna
mentale peruviene continuă operațiu
nile împotriva forțelor de partizani. 
Potrivit agenției Prensa Latina, aviația 
continuă să bombardeze și să mitra
lieze regiunea platouritor „Mesa Pela- 
da“, unde se presupune că partizanii 
dețin poziții întărite. în urma acestor 
operațiuni și-au găsit moartea nume
roși locuitori ai acestor regiuni.

RANGOON/ Corespondentul agen
ției Renter Ia Rangoon relatează că în 

’ turma ploilor torențiale și furtunilor, 
. care continuă ;fără încetare în nordul 

. Birmaniei, 31 de persoane și-au pierdut 
viața și un mare număr au fost rănite.

LISABONA. Ministerul Educației al 
Portugaliei a anunțat oiicial că a ordo
nat suspendarea de la studii a unui 
număr de 178 de studenți, sub acuzația 
de a ii „implicați in agitație politică în 
cursul anului trecut“.

ACELAȘI
PUTERNIC PROTEST

Referindu-se la recentele'’ ma
nifestații de protest împotriva 
agresiunii americane în Vietnam, 
agenția „France Presse“ 
mite :

„Demonstrații împotriva răz
boiului din Vietnam s-au 
fășurat sîmbătă, 16 octombrie, în 
numeroase capitale : Londra,
Bruxelles, New York, Montreal. 
Duminică, manifestații similare 
au avut loc în numeroase orașe 
americane.

La Londra, o mare mulțime, 
printre care numeroși studenți, 
s-a adunat sîmbătă după-masă în 
Piața Trafalgar, în timp ce alți 
manifestanți au parcurs străzile 
unui alt cartier al capitalei en
gleze, purtînd pancarte prin care 
cereau aplicarea acordurflor de 
la Geneva. In aceeași sear ic tineri 
luptători pentru pace au organizat 
în partea de est a orașului un 
marș cu torțe pentru a protesta 
împotriva agresiunii americane în 
Vietnam.

La Bruxelles, manifestanți a- 
parținînd diferitelor sindicate și 
altor organizații au cerut retra
gerea trupelor americane din 
Vietnam și au protestat împo
triva agresiunii imperialiste și 
împotriva poziției guvernului 
belgian care sprijină politica Sta
telor Unite. Paralel cu manifes
tația de la Bruxelles, organizată 
de „Comitetul zilei Vietnamului", 
caravane de automobile au defi
lat la Anvers și în regiunea 
Charleroi.

La New York, spre amiază, o 
mare mulțime de tineri s-a masat 
în împrejurimile celei de-a 5-a 
Avenue în vederea unui marș 
care s-a terminat cu un mare 
miting. In Statele Unite se con
turează o mișcare care urmărește 
să aducă la cunoștință conducă
torilor țării că o parte din popu
lație se opune acțiunilor militare 
în Vietnam. In California, vineri, 
a fost organizat un marș spre 
baza militară Oakland unde sînt 
îmbarcate trupele cu destinația 
Vietnam. Marșul a fost întrerupt 
de poliție. In ciuda interdicțiilor 
din partea autorităților, o mani
festație studențească a avut loc 
la Austin (statul Texas).

Vineri seara, și orașul cana
dian Montreal a fost teatrul unei 
manifestații împotriva agresiunii 
în Vietnam. Manifestația a fost 
organizată de studenții celor 
două universități de limba en
gleză din localitate".

EVENIMENT
CULTURAL
SAU OPERAȚIE 
MILITARĂ?

Corespondentul săptămînalului 
„LA TRIBUNE DES NATIONS“ 
a transmis din Madrid :

„începutul anului universitar a 
avut mai degrabă aspectul unei 
operații militare decît al unui 
eveniment de cultură, dacă se ia 
în considerare dispozitivul de se
curitate plasat de forța publică 
la universitățile din Madrid și 
Barcelona în eventualitatea unor 
tulburări. Bineînțeles, în aceste 
condiții, adunările solemne la des
chiderea anului universitar s-au 
desfășurat în liniște ; de altfel, 
discursul de la Sevilla al miri 
strului educației, Lora, ca și cel 
al rectorului universității din 
Madrid au reflectat o anumită 
ezitare a cercurilor guvernamen
tale. Fără îndoială, despre viața 
universitară se vor putea spune 
mai multe abia peste cîteva săp- 
tămîni. E foarte posibil ca gu
vernul să dorească a cunoaște 
reacțiile studenților și profesori
lor. In ce-l privește, rectorul din 
Madrid, Gutierrez Rios, a făcut 
o aluzie directă la tulburările de 
anul trecut, precum și la revoca
rea celor cinci profesori — Aran- 
guren, Tierno, G. Calvo, Aguilar 
și Diaz *). Dacă rectorul se referă 
la ei, este pentru că toată lumea 
discută ; dar atmosfera de calm 
aparent în care s-a deschis noul 
an universitar nu poate în
șela pe nimeni. Articolul scris de 
profesorul Lain Entralgo (fost 
rector al Universității din Ma
drid) pentru revista „Cuadernos 
para el dialogo", interzis de cen<- 
zură, circulă printre studenți. Fs 
a luat apărarea atît a profesori
lor expulzați din universități, cît 
și a studenților sancționați.

Indiscutabil, situația din uni
versități trebuie plasată în con
textul general al vieții politice 
spaniole... Toate acestea se îm
bină cu situația economică ge
nerală care oferă o perspectivă 
destul de nesigură pentru lunile 
ce urmează".

ROMA. Observatorul astrono
mic al Universității din Roma a 
făcut cunoscut că cometa Ikeya- 
Seki, care se apropie foarte re
pede de Soare, va atinge la 21 
octombrie o luminozitate su
perioară sau asemănătoare ace
leia a Lunii în primul pătrar. In 
prezent, cometa are o luminozi
tate asemănătoare stelei polare.

Argentinei, Juan Palmero, aBUENOS AIRES, 
anunțat că guvernul 
ganizațiile peroniste 
la putere a fostului 
— relatează agenția U.P.I. — o 
membri, a ordonat sprijinitorilor săi să fie 
poliției au fost instalate în fața stațiilor de radio și televiziune, la principa
lele gări, centrale electrice șl clădiri publice din Buenos Aires.

Ministrul 
a interzis 
pentru a 

președinte

de interne al
mitingul de masă programat duminică de or- 
celebra cea de-a 20-a aniversare a inslalării 
Jüan Peron. Consiliul peronist de coordonare 
organizație din care fac parte 3,5 milioane 

„în stare de alarmă“. Patrule ale

BOGOTA. Un grup 
artiști columbieni au 
sîmbătă în fata palatului congre
sului, cerînd adoptarea unui pro
iect de lege care să reglementeze

numeros de 
demonstrat *) „Cei cinci“ au protestat, între al

tele, împotriva represiunilor antistu- 
dențești și au sprijinit revendicările 
studenților.
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