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Pe un șantier din Sibiu

căldu-

Ursula ȘCHIOPU

Proporționarea în atenție pro-

Această zi, în care poezia 
a fost pe buzele și în inimile 
tuturor, a lăsat zecilor de 
mii de oameni, sosifi aici în- 
tr-un impresionant pelerinaj, 
amintirea unei grandioase 
serbări populare, a unei ma
nifestări de înaltă prefuire,

La
Zeci de mii 

s-au scurs înt 
neîntrerupt în 
mele ore al 
ții căfre satul 
marelui

oameni 
fluviu
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dimine- 
nafal al 

nostru poet. Tn 
decorul abia presimțit al 
toamnei, dealurile au îm
brăcat o haină deosebită, 
multicoloră : sînt mulțimile 
de oameni care nu au mai 
încăput pe uliți și în curtea 
școlii din Hordou — sat care 
poartă azi numele poetului

NĂSĂUD — De la trimișii noștri 
Mihai Florea și Grigore Arbore

unde au avut loc fes
tivitățile prilejuite de cen
tenar. In tradiționalele stra
ie țărănești de sărbătoare 
au venit flăcăi din Telciu, 
Salva, Feldru, 
multe alte safe năsăudene, 
purtînd dopuri înstruțafe și

avînd alături de ei fetele 
înveșmînfafe în feeria de 
culori a iilor și pînzăfu- 
rilor, împodobite cu ale- 
săfuri. Satul fot s-a tran
sformat î.nfr-o imensă sce
nă, csntru al unui impună
tor amfiteatru, străjuit de 
dealurile ce-l înconjoară, 
smăljuite și ele de culorile 
vii ale frumoaselor costu
me someșene.

Ora 12,30. Un murmur de 
tulnice înfioară valea Sălă- 
ujei și mii de glasuri por-

feșfe lîngă noi o băfrînă, 
care l-a mai apucat încă în 
viață pe „Badea George".

Puternic și grav răsună 
— interpretate de marele 
cor alcătuit din săteni ai co
munelor năsăudene — melo
diile inspirate de poemele 
coșbuciene : „Pocnind din 
bici", „La oglindă" și altele. 
Duioasele versuri din poezia 
„Mama" evocă imaginea 
morii salului, atîf de mult 
iubită de poet, devenită 
familiară nouă tuturor : „Pe 
malul apei se-mpletesc / 
Cărări ce duc la moară"...

Și, într-adevăr, pe malul 
drept al Sălăujei, zecile de 
mii de oaspeți, din țară și 
de peste hotare, veniți să a-

DUPĂ REALIZĂRI H Universitățile 
muncitorești și 
populare în noul 
an de învățămînt

najat, de asemenea, cu mare întîr- ziere. Chiar după darea în exploatare, ea a funcționat defectuos, neputînd asigura betoanele necesare la timp și în cantități suficiente. De fapt, nici în prezent stația nu funcționează normal. Toate a- cestea au avut consecințe serioase asupra desfășurării lucrărilor pe șantier.
Binefacerile 
maternității

■' moment 
desfășura- 
tradiționa- 

lei nunți năsău- 
dene

Duminică, la ora prînzului, în satul natal al 
poetului George Coșbuc s-au desfășurat festi- 
vitățild prilejuite de împlinirea a 100 de ani 
de la nașterea poetului. Au participat tovarășii 
Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului regio
nal P.C.R.-Cluj, acad. -Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, Alexandru Bălăci, vice
președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Clement Rusu, președinte al Sfatului 
popular regional Cluj și numeroși oaspeți. 
Printre aceștia s-au aflat scriitori români și 
străini, oameni de artă și cultură, ziariști din 
țară și de peste hotare, zeci de mii de iubitori ai 
poeziei. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
Leon Elogiu, vicepreședinte al Sfatului popular 
raional Năsăud. Au luat apoi cuvîntul scriitorii 
Elio Filippo Accrocca — Italia, Mateja Matevski 
— Iugoslavia, Max Rouquette — Franța care au 
subliniat popularitatea de care se bucură poe
zia lui Coșbuc în diferite țări europene. A ur
mat un mare spectacol folcloric intitulat „Nunta 
Zamfirei".în orașul Sibiu se află în construcție o importantă unitate a industriei alimentare : complexul de panificație și morărit. Fabrica de ■pline are termen de punere în funcțiune primul semestru al anului 1967, iar moara și silozurile a- ferente — semestrul II. Care este stadiul actual al lucrărilor de construcții-montaj la acest nou o- biectiv industrial ?Constatările făcute recent pe șantier nu sînt de natură să mulțumească nici pe titularul investiției — Ministerul Industriei Alimentare, și nici pe constructor — Trustul 5 construcții-montaje din Brașov. La toate obiectivele importante lucrările sînt rămase în urmă față de grafice. Volumul de lucrări executate pînă în prezent nu reprezintă, valoric, decît a treia parte din cel planificat pe acest an. îndoiala beneficiarului — întreprinderea de panificație Sibiu — că fabrica de pîine nu va putea intra în funcțiune la termen pare să fie justificată.Care sînt cauzele ritmului nesa- .tisfăcător în care s-au desfășurat și continuă să se desfășoare lucrările pe acest șantier ? Am avut , mai întîi o discuție la conducerea trustului de construcții. Aici, ră- mînerea în urmă este justificată aproape exclusiv prin lipsa forței de muncă și, într-o oarecare mă- Sî’ră, prin neasigurarea la timp a documentației de către Institutul de proiectări pentru industria alimentară. Directorul grupului de șantiere Sibiu, ing. Werner Schobel, a ținut să adauge că „șantierul a primit un plan prea mare, peste capacitatea lui de execuție.". Am solicitat și părerea beneficiarului și a unor cadre de la filiala Băncii de investiții din Sibiu. „Motivele invocate de constructor — ni s-a spus — sînt numai în parte valabile. Un lucru este clar : dacă șantierul a dus și duce încă lipsă de forță de muncă, vinovată este în primul rînd conducerea grupului de șantiere, care nu a creat de la început condiții corespunzătoare pentru stabilitatea constructorilor pe șantier".— Chiar și în aceste condiții —-■ apreciază tov. Iustin Meișan, inginerul șef al întreprinderii de panificație Sibiu — lucrările trebuiau să se găsească la ora actuală într-un stadiu fizic mult mai avansat, dacă constructorul ar fi executat mai întîi lucrările de organizare. începerea construcțiilor în virtutea obișnuinței a făcut ca forța de muncă și utilajele existente pe șantier să nu poată fi folosite într-un mod eficient.Iată unele fapte care atestă aceste afirmații. Activitatea pe șantierul complexului de panificație și morărit a început în noiembrie anul trecut. în loc să fi luat măsuri pentru a asigura din capul ' locului o organizare temeinică a șantierului, conducerea grupului de șantiere Sibiu a ales, cu asentimentul trustului, o cale mai comodă : cu orice preț și în orice condiții să se realizeze un volum de lucrări de o valoare cît mai mare. S-au început astfel o serie de o- biective, fără a se executa în prealabil căile de acces interioare, rețelele de apă, canalizare, energie electrică și alte lucrări absolut obligatorii. Și aceasta în ciuda faptului că documentația pentru obiectivele de deservire era asigurată de la început aproape în întregime.Ce consecințe a avut neglijarea lucrărilor de organizare ? O dată cu căderea ploilor și ninsorii, întregul șantier s-a transformat într-o masă vîscoasă de pămînt. în mod practic, activitatea la diferite puncte de lucru a stagnat în unele perioade. Din lipsa căilor de acces, utilajele se împotmoleau, pămîntul ■ excavat nu putea fi evacuat, materialele nu puteau fi aduse pe șantier. S-a lucrat pe apucate, fără o gîndire logică ; se lăsa lucrul într-o parte și se relua în altă parte, fără să fie finalizate o serie de lucrări și operații.Abia în primăvară s-a trecut în mod practic la executarea unor obiective de deservire. Dai- lucrările s-au desfășurat într-un ritm lent și nu în cele mai bune condiții. Timp de cîteva luni, apa a fost transportată cu cisterna, iar cînd s-a găsit soluția — săparea unor puțuri — realizarea lor a fost tărăgănată pînă la mijlocul lunii august. Stația de betoane s-a ame- 0

După deschiderea școlilor, eveniment ce aduce o importantă schimbare în regimul de viată și în preocupările copiilor de toate vîrstele, urmează cîteva săptămîni în care are -loc Acomodarea : --lor la regimul impus de învățătură. Pînă la începerea școlii, timpul de masă, de plimbare, de joc, cel consacrat distracțiilor putea fi u- neori deplasat sau prelungit; dată cu începutul se creează necesitatea împărțirii timpului, a delimitării lui mult mai riguroase, a micșorării substanțiale a orelor afectate distracțiilor, nouă a zilelor are tej area timpului de învățare și asigurarea nealterării programului de ! școală al elevilor.Atenția față de stăpînirea timpului echivalează cu o adevărată lecție de disciplină, de muncă ce începe cu cerința de a nu lipsi și a nu întîrzia. Nerespectarea acestor două cerințe are efecte multilaterale. întîrzierea dezintegrează elevul din ritmul de lucru al clasei și din contextul obligațiilor. La a- ceasta se adaugă faptul că întîr- zierile elevilor dezorganizează

_ i 0 anului școlar

în ( 
întreprinderi de betoane prefabricate din țară.

cartierul Militari din Capitală a fost construită una din cele mai mari
- • • - ” j ". Tn fotografie : vedere

generală a noii întreprinderi (Foto Agerpres)

I Farmecul

Peste colțul romantic de țară, cum a fost descris în povestirile de vînătoare ale lui Sadoveanu, în anii noștri s-au suprapus noțiunile de Deltă stuficolă, piscicolă, turistică.Faima și pitorescul locurilor au trezit, în ciuda palidei popularizări, ecou în toate colțurile țării și departe, dincolo de hotarele ei. Avionul, trenul și autoturismul, scurtînd distanțele, au adus Delta în circuitul turistic prin intermediul porții sale de acces, Tulcea. Ori de unde ai veni, indiferent cu ce mijloc,' pentru a vizita Delta trebuie să treci prin Tulcea. Ești tentat să socotești orașul un important centru turistic. într-adevăr, cuprins de suflul general al înnoirilor, orașul, cu rădăcini în antichitate (pe atunci se chema Aegissus), și-a schimbat în parte haina vetustă a trecutului, pu- nîndu-și una nouă, punctată de verticalele blocurilor și de benzile asfaltate. într-o singură zi am numărat 70 de autoturisme Ia parcajul de lîngă chei, nemaivorbind de nenumărații turiști cu rucsacuri în spate. Dar în- cîntarea clipelor neuitate petrecute în Deltă este încă mult prea des umbrită de un șir de lucruri mărunte care au drept

numitor comun neglijența sau, varianta ei, dezinteresul.Poarta Deltei, în ciuda aparențelor, nu este prea ospitalieră. Chiar la cel mai bun restaurant al o- rașului, „Delta", deservirea lasă de dorit. O friptură bună găsești. Dar a- ceasta o în oricare țară. Aici lipsesc, obicei, tocmai sortimentele pescărești specifice. Uneori ești tentat sau nevoit să zăbovești o zi sau două la Tulcea și a- tunci, dacă nu ți-a venit ideea să te aranjezi la mica învoială în vreo casă particulară, dormitul la unul din hoteluri nu este chiar o plăcere : lasă de dorit curățenia.Frumusețile te așteaptă însă. Unde să te duci ? Delta e mare, iar timpul de care dispui, de obicei scurt. Poți să te îndrepți spre vreuna din cabanele turistice — mai puține la număr, sau la cele pescărești și vînătorești. Vrei să vezi locuri pitorești sau monumente ale naturii, te așteaptă pădurea Telița, Letea, lacul Furtuna, Dunărea-Veche, plajele maritime de la Sulina și Si. Gheorghe care pot rivaliza cu cele de pe litoral... Unii, mai cu o ocazie — se găsesc destule — alții cu rarele

poți mînca loc din de

curse ale Navrom-ului a- jung într-un loc sau altul din cele dorite.Dar, în definitiv de ce să-ți bați capul și să nu te folosești de serviciile agenției locale O.N.T. ?De ce ? Deoarece, aici, cei veniți în excursie 'sînt ajutați doar cu... sfaturi. „Luați cursa spre Sulina și vă opriți în satul Cri- șan sau în alt sat pe traseu. Puteți sta în gazdă la pescari, ei au și bărci cu care o să vizitați canale. Eventual încercați cu alt vas din port...' Se dau asemenea sfaturi în loc să se organizeze, la cerere, transportul pe unul din numeroasele trasee turistice posibile dar din păcate nedeterminate. Venind la agenție nu găsești nici măcar un pliant care să popularizeze frumusețile Deltei, în schimb ți se oferă recomandări pentru munte. Doar nu pentru asta vine omul la Tulcea 1 Că există diferite posibilități o dovedește faptul că, în unele cazuri, se organizează excursii cu grupuri de turiști sau persoane a- flate în trecere. Aceasta însă numai după multă alergătură și insistență pe la diferite întreprinderi și instituții locale pentru mijloace de deplasare. Toată experiența multilaterală și bogată a

O.N.T.-ului, folosita întreaga țară pentru deservirea a sute de mii de persoane, nu a ajuns pînă în Deltă. Și e păcat. O investiție minimă de tragere de inimă și inițiativă organizatorică din partea O.N.T.-ului ar putea duce la o valorificare turistică, azi încă nebănuită, a Deltei. De aceasta se leagă stabilirea unui minim de trasee turistice cu puncte de aprovizionare la cabanele existente, valorificarea în timpul verii a dormitoarelor plutitoare TAVS și a altor vase nepasagere fără ca să sufere producția pe care o deservesc, relații strînse cu organizațiile de alimentație publică și deservire hotelieră ș.a.Am subliniat în rîndu- rile de mai sus posibilități vaste neexploatate. Azi majoritatea absolută a celor îndrăgostiți de Deltă se descurcă încă singuri, fiecare cum poate. Să sperăm că mîine orice excursie în acest colț pitoresc se va face la fel de simplu și fără nici o bătaie de cap ca un circuit cu autocarul prin București sau o deplasare de sfîrșit la Argeș Prahovei.

munca. începută a întregii clase. Statisticile începuturilor de an școlar arată că cele, mai multe întârzieri au loc.' în primele șăptă- mîni de ■ școală. Aceasta denotă că■ elevii din clasele mici au' .uneori dificultăți în potrivirea timpului realmente necesăt pregătirilor pentru plecarea de acasă: trezirea lor este mai dificilă, îmbrăcatul și masa de dimineață durează mult. în unele cazuri de acest gen întîrzierile se datorează și părinților. Abia în partea a doua a anului. școlar are Ioc o diminuare simțitoare la școlariimici a întîrzierilor sau a sosirilor la școală în ultima secundă. Copiii din clasele mai mari și mai ales cei, din ultimele clase se acomodează mai ușor orariului școlar. La aceștia curba întîrzierilor din ne.- acomodare la regimul școlar este mai puțin accentuată la începutul anului de învățămînt, iar manifestările de indisciplină fiind generate mai,mult de obiceiuri proaste sau de structuri mai complexe, de temperament sau caracter dificil.în timpul primelor săptămîni de școală, mai în toate familiile intervine o vie mobilizare în sprijinul muncii copiilor. îmbrăcarea caietelor și cărților, scrierea pe etichete a numelui, aranjarea rechizitelor școlare ptc.,: devin o preocupare colectivă. Dar cel mai important fenomen de adaptare, ale cărui efecte sînt puternic resimțite de elevi și de familie, este cel al adaptării la procesul și cerințele studiului de fiecare zi. Nu trebuie să uităm că orice om învață în permanență, învățarea fiind o însușire permanentă a spiritului uman. De altfel, numeroase instituții culturale ca radioul, televiziunea, cinematograful, presa etc. exercită o influență directă și continuă de informație, o „presiune" culturală. Efectul ei — învățarea neintenționată — constituie o importantă sursă de modelare a personalității umane. însăși viata conține o uriașă cantitate de informație ce circulă liber și acțio-

Duminică pe 
malul lacului 
Herăstrău din

Capitală

ducă omagiul lor poetului, 
poț vedea o moară aidoma 
celei cîntate de Coșbuc.

în miezul acestui al 100- 
lea septembrie de la naște
rea poetului, de pe înaltul 
podium, versul său răsună 
vibrant, cu marea lui 
ră, cu profundele lui semni
ficații sociale, însuflețind și 
azi dragostea pentru aceste 
pămînfuri. în timp ce horele 
neîntrerupte se învîrfesc pe 
scenă iar ceterașii își stru
nesc cu nerv viorile, pe fe
țele tuturor celor veniți aici 
se poate citi bucuria de a fi 
părtași la acest spectacol li
nie, cum l-a numit în cuvîn- 
ful său unul dintre oaspeții 
străini, uimit de o asemenea 
uriașă participare, găsind în 
dragostea pentru poezie a 
poporului . nostru explicația 
faptului că pe plaiurile ro
mânești rapsozii acestora nu

-rțesc a hăuli de pe dealuri : 
„Badea ' George" I, „Badea 
George" I așa cum simplu 
și firesc își numesc localni- 

■ cii' rapșodul, Sute de călă- 
. refl, descriipd ingenioase 

linii pe coastele presărate 
cu păcjuri și poiene coboară 
pe poteci aducînd, simbo
lic, din cele patru zări 
vestea, unei nunți cum nu 
s-a mai văzut pe aceste 
meleaguri. Impresionanta 

. „Nuntă a Zamfirei" cuprin
de în iureșul său ioate mo
mentele tradiționale ale 
nunții țărănești : alaiul ste
garilor, al druștelor, purtă
toare de busuioc și boabe 
de grîu, semn al rodniciei, 
urările . chemătorilor, strigă
turile, jocurile tinerilor.

O „făfucă" și un „fecio- 
raș" numărînd laolaltă 4 
ani, înveșmîntați șs ei în 
portul străbun, duc voalul 
miresei. Alaiul nunții încon- sînt uitați niciodată, 
joară cu pași înceți masa 
de ospăț, în timp ce corul 
intonează un cîntec de nun
tă. Versurile înaripate ale 
poemului înnobilează cu 
farmecul lor aceste emo
ționante datini ale poporu
lui, de care poetul s-a sim
țit legat prin întreaga sa 
fire. „Iți crește sufletul cînd de caldă cinstire a memoriei 
vezi afîta frumusețe" șop- marelui cîntăref.

J

11 Succese romanești 
la atletism și natație

H Surprize în campionatul republican 
de tenis de masă

(Continuare în pag. a ni-a)
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Zagreb SUCCESUL STUDENȚILOR BUCURESTENI

de săptămînă șl pe Valea
Al. PLAIEȘU ,

„Excepționala performanță a 
studenților români"; „Cel mai 
bun spectacol al festivalului" — 
iată cîteva aprecieri din comen
tariile corespondenților de presă 
din diferite colțuri ale lumii cu 
privire la evoluția grupului de 
dramă al Centrului universitar 
București. Participînd pentru a 
doua oară la Festivalul interna
țional al formațiilor teatrale stu
dențești de la Zagreb, românii au 
prezentat de data aceasta piesa 
„Nu sînt Turnul Eiffel" de Eca- 
terina Oproiu, regizată de An
drei Șerban într-un stil original, 
modern, care a captivat specta
torii.

în- cadrul festivalului, cu con
cursul a numeroase ansambluri 
teatrale valoroase din Iugoslavia, 
Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia,

U.R.S.S., Elveția, R.D.G., R.F.G., 
Italia, Olanda, Suedia, Polonia, 
timp de opt zile, pe scena Tea
trului de dramă din Zagreb, s-au 
desfășurat zeci de spectacole reprezentând concepții, stiluri, școli și curente de teatru deosebite, 
prilejuind participanților un 
schimb fructuos de opinii și de 
idei. în această întrecere tinerii 
noștri artiști au obținut patru din 
principalele premii ale festivalu
lui. Intr-o atmosferă emoțio
nantă, juriul a decernat co
lectivului român pentru a doua 
oară consecutiv „Marele pre
miu pentru cel mai bun spec
tacol al festivalului". Românii au 
primit, de asemenea, premiile 
„pentru cel mai mare succes al 
festivalului", „pentru cel mai 
apreciat spectacol de către pu-

blic" și „pentru interpretare mas
culină" atribuit lui Florian Pitiș, 

în același timp, colectivului 
Teatrului studențesc din Stock
holm i s-a atribuit, de asemenea, 
premiul pentru cel mai bun spec
tacol, precum și premiul pentru 
interpretare feminină.

Referindu-se la evoluția colec
tivului român, prof. univ. Darko 
Suwin, președintele juriului, a 
spus între altele: „Românii au 
prezentat de departe cel mai bun 
spectacol pe care. l-am văzut ur
mărind aproape toate festivalu
rile de acest gen din Europa. 
Anul acesta ei au întrecut tpate 
așteptările, spectacolul lor fiind 
foarte matur, interesant, excep
țional realizat. Bravo Româ
niei /“,

Adrian DOHOTARU
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Binefacerile maternității

muncitorești
și populare 

in noul an

de invațămint

Universitățile muncitorești și populare deschise tuturor 
pîrstelor și profesiilor, atrag 
un număr tot mai mare de 
oameni dornici să-și îmbogă
țească cunoștințele. Anul tre
cut, bunăoară, la ele s-au în
scris circa 70 000 de cursanți.

Prezența la catedre a unor 
lectori cu o ridicată pregătire 
profesională asigură predarea 
unor cursuri de înaltă ținută 
științifică și didactică, le con
feră un binemeritat prestigiu 
în viața cultural-științifică a 
orașelor noastre. Multe din 
cursurile acestor universități, 
cum sînt cele intitulate „Mo
mente din istoria patriei", 
„Cunoștințe economice", „Psi
hologia și viața", „Părinții și 
educația copiilor" și altele, 
audiate anul trecut în Bucu
rești sau Cluj, Brașov ori Cra
iova, la universitățile munci
torești de la Laminorul de ta
blă din Galați ori Fabrica de 
confecții-Bacău, la Grupul de 
construcții din Iași sau la „Vi- 
trometan"-Mediaș au atras 
elogioase aprecieri din partea 
cursanților. Universitățile 
muncitorești și populare au 
fost, totodată, inițiatoarele U- 
nor simpozioane și conferințe 
care au fost primite cu mult 
interes de publicul larg.

Peste cîteva săptămîni vor 
începe cursurile noului an de 
învățămînt și la aceste uni
versități. Cu ce program îi 
întîmpină pe cei înscriși ?După cum ne informează 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, tematica cursurilor 
va fi mai variată și din domenii 
cît mai diferite, pentru a răs
punde preferințelor unor cate
gorii diverse de oameni ai 
muncii.

Unele cursuri, cum sînt Ro
mânia socialistă, Știința și 
tehnica în viața societății, Lu
mea azi, Tineretul și viața 
contemporană, Psihologia și 
viața, Utilul și frumosul coti
dian vor aborda probleme de 
cel mai larg interes în viața 
economică, politică și socială 
a țării noastre, analizate în 
lumina documentelor Congre
sului al iX-lea al P.C.R. șl a 
altor documente de partid și 
de stat.

Lecțiile din cadrul cursuri
lor de științe tehnice vor în
fățișa aspecte de interes ma
jor din ramura respectivă (si
derurgie, construcții ele mașini, minieră, energetică, pe
trolieră, chimică, ușoară, ali
mentară etc.) și de actualitate 
pentru dezvoltarea economică 
a țării noastre. Interesului ma
nifestat pentru cunoașterea 
tradițiilor de luptă ale po
porului nostru îi corespunde 
cursul „Momente din istoria 
patriei".

Alte cursuri sînt menite să 
transmită cunoștințe științifi
ce din domeniul fizicii, chimiei, astronomiei, biologiei, me
dicinii etc.

Pe lingă acestea, universită
țile muncitorești și populare 
prevăd in programe cursuri 
de literatură și artă : Pagini 
din istoria literaturii române, 
Cum vorbim, cum scriem, Pro
bleme de cultură muzicală, 
Cunoștințe de artă plastică, 
Lecții pentru îhvățarea unor 
limbi străine.

Firește, fiecare universitate 
muncitorească sau populară 
organizează acele cursuri care 
răspund cel mai bine dorințe
lor cursanților, cerințelor cul
turale deosebite de la un oraș 
la altul sau chiar de la o în
treprindere la alta.

La Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural- 
științifice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă 
am aflat că în toate centrele 
regionale, precum și în multe 
alte orașe mari se organizea
ză universități populare. Dar 
anul acesta și locuitorii din 
Rîmnicu-Vîlcea sau Blaj, Te
cuci ori Tîrgoviște ca și cei din Hunedoara vor putea opta, 
după preferință, pentru unul 
sau altul din cursurile univer
sității populare abia deschise.

Universitățile muncitorești 
vor lua ființă în marile între
prinderi și instituții, în cluburi sindicale, acolo unde se poate asigura participarea re
gulată a unui număr cores
punzător de cursanți, precum și condiții bune de desfășura
re a cursurilor. Organizarea de 
cursuri pentru diferite disci
pline depinde de numărul so- 
licitanților și al lectorilor. În
scrierile se fac, în continuare, 
pînă la deschiderea cursurilor.

Aurelia GOL1ANU
-

Desigur, nașterea copilului . aduce cu ea pentru părinți și mai ales pentru mamă un sentiment ne- maiîncercat, acela al înfăptuirii unei noi vieți — înfăptuirea demiurgică — motiv de puternică ■ mîn- drie și echilibru. Dincolo de proiectele de viitor care o însoțesc, dincolo de binefacerile ei psihologice, maternitatea reprezintă pentru femeie și un alt fel de binefacere, situată într-un plan mai strict fiziologic.Așteptarea unui copil, eveniment excepțional moralmente în viața unei familii, este, din punct de vedere fizic, un eveniment natural. Aceasta nu înseamnă că organismul nu cunoaște în timpul sarcinii o stare fiziologică specială. Numai că, contrar a ceea ce s-a crezut o vreme, starea de graviditate nu e o luptă neîncetată între făt și mamă, ci o stare normală; în nici unul din organele materne nu se produce vreo leziune serioasă. Datorită faptului că nașterea a fost însoțită multă vreme de dureri, a apărut concepția că graviditatea ar fi o stare anormală, periculoasă, de care să-ți fie frică. De multe ori, spaima și durerea a- păreau și apar uneori și azi ca o consecință a unei psihoze izvorîte dintr-o educație sau o informație

greșită. în realitate,.organismul femeii se adaptează firesc la noua -stare, suferind toate modificările necesare satisfacerii nevoilor ei și ale copilului. Cei doi comunică prin relații complexe, influen- țîndu-se reciproc. Se stabilește un nou . echilibru,, progresiv, pe de o parte între diferitele, funcțiuni ale organismului mamei, și, pe de alta, între ele și copil.

menul cu sensul lui cel mai propriu. E vorba de acea înfățișare imortalizată cu un realism neîntrecut de pictorii și 'sculptorii Renașterii în ■ opere magistrale, denuniite a- desea : simplu, dar tnișcă- tor, căci evocă unul dintre cele mai mărețe instincte umane : „Maternitate"., , ,Maternitatea este o binefacere pentru sănătate atît în timpul sarcinii cît
Se știe în ce măsură sănătatea femeii e influențată nu numai de buna funcționare a glandelor endocrine, ci și de cea a organelor de reproducere. Cu cît acestea își vor îndeplini mal bine rolul’ desemnat de natură, ou atît activitatea celorlalte organe ale corpului' femeii vu fi mal bine echilibrată. Or, de regulă, sarcina e o simbioză armonioasă, din care trage foloase nu numai cel a cărui viață se înfiripă, ci și cea care dă viața.Adevărul acesta se reflectă în primul rînd în aspectul exterior al femeii. Cînd spunem că femeia radiază o stare de „înflorire" nu realizăm doar o metaforă, ci, în a- celași timp, folosim ter-

și după naștere. Organismul femeii, ca urmare a dezvoltării unul nou organ (placenta) cu o deosebit de bogată șl multilaterală activitate hormonală și ca urmare a noii relații, mai strînse, care se stabilește între sistemul nervos, glande endocrine și organele interne — dobîndește un alt echilibru, superior celui dinainte, în care multe deficiențe sînt înlăturate. Se activizează funcțiunile tuturor sistemelor din organism, întrucît o dată cu începerea gravidității or- ganismul va avea de efectuat un surplus de muncă, repartizată în mod egal între toate compartimentele. în ' consecință, acestea vor trebui să se adapteze noilor d'ezidera-

Totul îl atrage, dar nu-i încă timpul sâ plece singur 1

te, mărlndu-și volumul și acțiunea.Noi, medicii, mereu impresionați de puterea de perfecționare a naturii, vedem adesea, cu satisfacție, cum corpul unei femei rămase din copilărie slab dezvoltat crește în cursul celor nouă luni de sarcină — fără nici un tratament. De fapt, nu e vorba numai de schelet, ci și de alte organe. Astfel cresc : inima — care se fortifică, ducînd la dispariția palpitațiilor, ficatul — care trebuie să cumuleze materii multiple pentru dezvoltarea fătului ; crește activitatea rinichilor. Se intensifică digestia, respirația ; circulația se face mal bine ; dispar anemiile. Vechile tulburări glandulare dispar : femeile cu o dezvoltare fizică insuficientă se împlinesc, luînd forme armonioase, sculpturale, alte femei dimpotrivă, slăbesc, realizînd în ega.lă măsură proporții normale.Sarcina vindecă și o serie de alte afecțiuni: ac- neele de pe față, exeme etc. Pe de altă parte, sub influența sarcinii vom observa și alte schimbări fundamentale : de caracter, de conduită și de gîn- dire. Multe din cele ce au avut o stare nervoasă labilă, stări depresive sau melancolice vor dobîndi, sub influența metabolismului schimbat care funcționează „ca un ceasornic", o stare de mulțumire, de bună dispoziție, de energie și exuberanță. Dispar durerile de cap, teama, oboseala, complexele fizice și psihice.Dar, dacă este adevărat că sarcina este prin ea însăși o binefacere, este tot atît de adevărat că viitoarea mamă trebuie să respecte neapărat anumite condiții, a căror cunoaștere e un succes al medicinii contemporane. Aici ar urma să amintim indicațiile pe care medicul are datoria de-a le transmite fiecărei viitoare mame. Respectarea regimului alimentar bogat în vitamine, calciu, fier, proteine, glucide, evitarea eforturilor mari, a diferențelor mari de temperatură, toate acestea vor ajuta femeia să treacă firesc prin graviditate — perioadă care se va sfîrși nu. numai prin bucuria de a fi mamă ci și printr-o funcționare perfectă a întregului organism.
Dr. Henriette 
CIORTOLOMAN

Viitoarele liveziParalel cu celelalte lucrări agricole de sezon se fac intense pregătiri pentru plantările de toamnă de pomi. Pe mai mult de 1 000 ha s-au făcut gropi și diferite lucrări de amenajare a terenurilor. în toamna aceasta, conform prevederilor, livezile se vor extinde cu aproape 18 000 ha. • Ca și în anii - precedenți, noile plantații se fac în masiv, în vederea concentrării producției de fructe, în bazinele pomicole din zona dealurilor și pentru o mai bună mecanizare a lucrărilor în pomicultură. De asemenea, predomină soiurile productive, cu mare valoare economică și comercială, rezistente la transport și la păstrare în timpul iernii. în livezile de măr, care ocupă peste 40 la sută din noile plan- tății, se extind soiurile Ionathan, Delicios auriu, Melba și altele, a- preciate de consumatori datorită calităților lor deosebite. (Agerpres)
Ulei din noua recoltă

Fabrica de ulei „Unirea” din Iași, oare realizează circa 35 la sută din producția de uleiuri vegetale a țârii, a livrat, cu 15 zile mai devreme decît anul trecut, primele cantități de ulei comestibil provenit din noua recoltă de iloarea-soarelui. Pregătirile făcute din timp pentru începerea producției din recolta actuală a- sigură desfășurarea lucrului în condiții superioare. (Agerpres)

Foto : Gh. Vlnțllă

DIN PROGRAMtIL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

19 - 25 SEPTEMBRIE -. . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMUL I : 

Sfatul medicului : A- 
comodarea școlarilor
mici la programul zi
lelor de școală (9,30). 

Melodii, populare, interpretate la diferite instrumente (9,35). 
„Tineret mîndria țării" — program de cîntece (10,03). Roza 
vtnturllor. Primele zile de școală, primele ore de geografie ; 
La microfon, Căpitanul Uragan (10,30). Afiș radiofonic. Emi
siunile culturale ale săptămînil (11,20). Muzică populară ce
rută de. ascultători (13,30). Din albumul muzicii de estradă 
(14,08). Lectură în foileton pentru tinerii ascultători ; „Toa
te pinzele sus" de Radu Tudoran Citește autorul (16,30). 
Pe-un picior de plai — balada „Dochia" (16,40). Transmi
siune sportivă. Turul ciclist ai României (17,00). interpretul 
săptămînii : violonistul Mihai Constantinescu Sonata in La 
major pentru vioară și pian de Haendel (17,30). în jurul glo
bului (18,05). Mîndre-s cîntecele noastre (18,25). Ritmurile 
cincinalului (18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră 
(19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Sport. Post-scriptum 
(20,20). Jazz de ieri și de azi. Franța (22,20). Muzică ușoară 
pentru toate gusturile (22,45). PROGRAMUL II : Muzică popu
lară din diferite regiuni ale țării (8,30). Prietenii mei scrii
tori : George Coșbuc. Amintiri de Victor Eftiniiu, Sultana 
Halițâ, Emil Stefănuțiu, E Sîngeorzan (10,15). Matineu de 
operă. Fragmente din „Aleko" de Rahmanlnov. Interpretează 
David Ohanesian, Valentin Teodorian, Maria Sindilaru, Nico- 
lae Florei, Mihaela Botez. Corul și orchestra de Studio a 
Radioteleviziunii ; dirijor, Carol Litvin (11,20). Pagini orches
trale și vocale de muzică ușoară (13,30). Concert de prînz 
(14,30). „Vreau să știu". înaintași de seamă ai științei și 
tehnicii românești. Inventatorul Dumitru Brumarescu (15,30).- 
Cintece și jocuri populare (17,15). Actualitatea teatrală 
(17,40). Lieduri de Hilda Jerea pe versuri de M.agda Isanos. 
Interpretează Emilia Petrescu, Ia pian compozitoarea (18,00). 
Care este melodia îndrăgită de dumneavoastră ? (18,35). Că
lătorie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascul
tători) : „Uriașii microcosmosului" (19,30). Concertul nr. 5 In 
La major pentru vioară și orchestră de Mozart. Solistă Lola 
Bobescu (20,00). Teatru radiofonic. Premiera „Nu-i adevărat... 
totuși cred". Comedie de Pepino de Filippo (21,30). întilnire 
cu muzica de estradă (22,40).

PROGRAMUL I :
Soliști și orchestre de ' 
muzică populară (8,08). 
Minunile lumii au fost 
numai 7 ? False mi- 

scenele cluburilor (11,20).nuni : Perpetuum mobile (10,30). Pe scenele cluburilor (11,20). 
Suita „Păsările” de Ottorino Respighi : Suita I „Arleziana" 
de Bizet (12,40). Muzică ușoară, instrumente electronice 
(13,18). Muzică populara cerută de ascultători (13,30). Alma
nah muzical (14,08). Memoria pămîntului românesc. Meșterul 
de literă și didahii : Antim Ivireanul (17,15). Dialog cu as
cultătorii (18,40). Aspecte de la serbările centenarului Geor
ge Coșbuc, la Cluj, Năsăud și Coșbuc (21,05). Muzică ușoară 
pentru ileana Cosînzeana (21,35). PROGRAMUL II : Valsuri 
din operete (7,45). Caruselul melodiilor de estradă (9,40). 
Antologie de literatură universală. Pagini din opera lui Con
stantin Paustovski (10,15). Interpretul săptămînii: violonis
tul Mihai Constantinescu (10,30), Cîntece de azi — muzică 
ușoară (12,25). Recunoașteți interpretul ? — muzică ușoară
(13.30) . Concert de prînz (14,30). Radloracheta pionierilor
(15.30) . O după amiază plăcută cu muzica ușoară (16,30). 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Cer
cul melomanilor : „Figura lui Don Quijote în muzică" (19,50). 
Recital de operă : Nicolae Herlea (20,401. O istorie a mu
zicii în capodopere, „Don Giovanni" de Mozart (emisiunea I)

(21,35). Moment poetic (22,30). Balada „Miorița" de Tiberiu 
Brediceanu (22,35). Festivalul internațional „Primăvara Ia 
Praga — 1966". „Cele patru anotimpuri" de Antonio Vivaldi 
(23,10).

PROGRAMUL I : 
Sfatul medicului : Ctnd 
este indicat regimul 
lacto-vegetarian (9,30). 
Jocuri populare din 

diferite regiuni ale țării (9,35). Emisiune literară pentru șco
lari. Priveliști de ieri și de azi. Itinerar paralel pe drumu
rile țării (10,30). Cîntă corul de copii al Radioteleviziunii 
(12,30). Potpuriuri de muzică ușoară (13,13). Sport. Poșta spor
tivă radio (14,08). Melodii vechi, interpretări noi (16,15). 
Transmisiune sportivă. Turul ciclist al României (16,50). 
„Miorița". La microfon, povestitori populari (17,20). în jurul 
globului (18,05). „Un cîntec și o floare" — emisiune de fol
clor (18,25). Radiogazeta de seară (20,00). Ediție radiofonică 
George Coșbuc. Arta lui George Coșbuc (21,05). Melodii ma
gazin. Emisiune muzical-distractivă (21,25). PROGRAMUL II : 
Danșuri din operete (7,45). Melodiile ecranului (9,40). Lectură 
în premieră (10,15). Din țările socialiste (11,30). Cu scrisorile 
în față (12,10). Doine și jocuri populare (14,00). Scriitori ai 
secolului XX, Panait Istrati (17,40). Gaudeamus (emisiune 
pentru studenți) —(19,30). Fragmente din opere românești 
în interpretarea soliștilor Teatrului de Operă și Balet (20,40). 
Moment poetic (22,30).

MIERCURI

PROGRAMUL I : 
Cu cîntecul și jocul 
prin regiunile patriei 
(8,08). Cîntece de loan 
Chirescu pe versuri 

de Eugen Jebeleanu (10,03). Cărți cate vă așteaptă (11,20). 
Cîntece din folclorul nou cerute de ascultători (11,45). Aici, 
Ttrgu Mureș I (12,30). Program pentru iubitorii de folclor 
(13,30). Concert de estradă (14,08). Transmisiune sportivă. 
Turul ciclist al României (16,20). Tribuna radio. Fundamen
tal și aplicativ în cercetarea științifică (17,15). Dinamica in
dustrială (18,40). Seară pentru tineret (19,00). Radiogazeta 
de seară (20,00). Mari, cupluri ale iubirii : „Cyrano și Ro
xana" (21,05). PROGRAMUL II : Muzică de estradă : inter
mezzi și bolerouii (7,55). Soliști și orchestre de muzică 
populară din diferite orașe ale țării (8,30). Actualitatea lite
rară. Aspecte de la manifestările prilejuite de centenarul 
„George Coșbuc” în Capitală (10,15). Ziare, ziariști, opinii 
(12,10). Discurile dumneavoastră preferate — muzică ușoară
(13.30) . Emisiune de basme : Trei povești de Ion Creangă
(15.30) . Piese folclorice de virtuozitate (17,1'5). Noi înregis
trări de muzică românească (17,30). Amfiteatru literar : Ana
liza literară (17,40). Concert simfonic : Uvertura „Hebridele" 
de Mendelssohn-Bartholdy ; Concertul nr. 1 în Mi bemol ma
jor pentru pian și orchestră de Liszt, solist Sviatoslav Rich
ter ; Suita simfonică, în trei părți de Dinu Lipattl (19,30). 
Moment poetic (22,30).

PROGRAMUL I :
Pe aripile cîntecului 
(7,30). „Frumuseți ne
pieritoare" — melodii
populare (10,15). Co

ordonate culturale — Popas la Teatrul popular din Călă
rași i Ani de ucenicie (11,20). Clasici ai muzicii corale româ
nești : Ion Vidu (12,30). Soliști și formații artistice de ama
tori (13,30). Pagini concertante din muzica de estradă (14,08). 
Transmisiune sportivă. Turul ciclist al României (16,50). în 
slujba patriei (17,15). Radloslmpozion. Dinamica științei ro-

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

• ZORBA GRE
CUL — producție a 
Studiourilor ameri
cane. Scenariul și 
regia : Michael Ca- 
coyannis. Filmul 
este distins cu pre
miul Oscar 1964 
pentru imagine, 
scenografie și in
terpretare feminină 
în rol secundar 
(Lila Kedrova). Alți 
interpreți : Anthony 
Quinn, Alan Bates, 
Irene Papas,

Noi magazine 

la sateCLUJ (coresp. „Scînteii"). — Lărgirea și modernizarea rețelei sătești de magazine și de unități prestatoare de servicii constituie o preocupare de seamă a Uniunii regionale a cooperativelor de consum Cluj. în acest an, din fondurile cooperativelor și cu sprijinul cetățenilor, în regiune s-au construit și dat în folosință 23 de magazine universale și mixte. Două dintre acestea, cele din Gîrda, raionul Cîmpeni, și Suatu, raionul Gherla, sînt clădiri cu etaj. Frumoase, încăpătoare sînt și cele construite în satele Geaca, Gostila, Pruni, raionul Dej etc. Unele magazine sătești mai mari au fost dotate cu camere- frigorifice, vitrine și dulapuri frigorifice, mobilier etc. Sistemul de autoservire s-a introdus și la trei librării, patru magazine alimentare și unul de menaj. în comune șl sate au luat ființă încă 79 de secții pentru prestări servicii, precum și brutării în comunele Gîlgău si Ileanda. Alte 7 brutării se află în construcție în comunele Cojocana, Luna, raionul Turda, Hida, raionul Huedin, Juc, raionul Gherla și altele.

mânești (18,40), Radiogazeta de seară (20,00). Concert de 
melodii românești (20,30). „Atențiune, părinții" (21,05). PRO
GRAMUL II : Estrada distractivă (7,55). Răsună cîntecul și 
jocul prin regiunile patriei (8,30). De la un vals la altul 
(9,40). Teatru radiofonic. Ciclul ; Momente din istoria dra
maturgiei românești. „Viforul" de Barbu Ștefănescu Dela- 
vrance'a (10,15). De la o melodie la alta (14,00). Ineluș-Invîr- 
tecuș (emisiune pentru cei mici) — (15,30). Să ascultăm îm
preună muzică ușoară (16,30). Tineri interpreți de muzică 
populară (17,15). Drumeții veseli. Concurs cu tema : George 
Coșbuc (partea afi-a). Concurează elevi din clasele a X-a B 
și C de la Liceul „George Coșbuc" din Năsăud (19,30). Sea
ră de operă : „Fidelio" de Beethoven (21,05). Moment 
tic (22,10).

poe-

I : 
mu-

PROGRAMUL 
Itinerar folcloric 
zical prin regiunile 
patriei (8,08). Emisiune 
muzicală pentru șco

lari i Căsuța poștală muzicală (10,30). Revista literară radio. 
Sumar nr. 13. Număr închinat lui George Coșbuc (11,20). So
liști de muzică populară (15,00). Transmisiune sportivă. Tu
rul ciclist al României (17,00). Știință, tehnică, fantezie 
(18,40). Radiogazeta de seară (20,00). Sport. Au cuvîntul crai
nicii reporteri (21,05). Varietăți pariziene. Program de muzică 
ușoară cu Dârei, Aubert și Blondo (21,15). Cîntă orchestra 
Electrecord (21,33). ■ PROGRAMUL II: Instrumentiști de mu
zică ușoară (7,55). Din cele mai cunoscute melodii populare 
(8,30). Intermezzo cil muzica ușoară (9.40). Să citim împreună 
— Calistrat Hogaș : „fn munții Neamțului" (fragment) — 
(10,15). Revista revistelor economice (12,10). Cîntece de viață 
nouă — emisiune de folclor (12,45). De ce ? De unde ? De 
cînd ? (emisiune pentru copii). Din cuprins : Cum se obținea 
focul în trecut ? Cîte întrebuințări poate avea focul ? In ce 
se transformă lucrurile cînd ard ? (15,30). Pagini din operele 
compozitorilor noștri (16,00). Cronica literară de Paul Geor
gescu (17,45). Cîntă orchestra de estradă a Radioteleviziunii. 
Soliști Aida Moga și Jean Păunescu (18,00), Retrospectivă 
folclorică — selecțiuni din programele de muzică populară 
ale săptămînii (18,35). Suita a 111-a în Re major „Săteasca" 
de George Enescu (19,03). Scriitori la microfon : Constantin 
Prisnea (19,30). Romanța și solistul 
(21,35). Moment poetic (22,30).

dumneavoastră preferat

duminica
PROGRAMUL I : 

Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare 
(7,45). Emisiunea
„Transmitem pentru

sate" (8,00). Clubul voioșiei — Estradă pionierească (10,00). 
Program de muzică ușoară susținut de Gigi Marga, Caterina 
Valente, Constantin Drăghiei și Herve Willard (10,30). Cîntă 
orchestra de muzică populară a Radioteleviziunii. Soliști Ma
ria Butaciu și Marcel Budală (11,15). De toate pentru toți 
(12,00). Melodii puțin cunoscute (13,13) Răspunsuri la scri
sorile dumneavoastră — muzică populară (14,15). Mic con
cert folcloric cu : Maria Lătărețu, Alexandru Grozuță, Uie 
Udilă, orchestra de muzică populară a Radioteleviziunii, 
orchestra „Barbu Lăutaru" a Filarmonicii de stat. „George 
Enescu" (20,15). Teatru radiofonic : „Prometeu încătușat" de 
Eschil (20,45). Scurt program de piese instrumentale (21,52). 
PROGRAMUL II i Soliști și formații artistice de amatori 
(6,00). Dansuri din operete (7,15). Ritmuri și cîntece vesele 
(8,001. Program de cîntece pionierești (8,30). Teatru radiofo
nic pentru copii : ,,David Copperfield" — dramatizare de
Horia Lovinescu după romanul lui Charles Dickens (8,40). In
terpret! de muzică ușoară : Anda Călugăreanu, Betty Curtis, 
Dan Spătaru, Johnny Halliday (10,00). Transmisiunea con
certului de deschidere a stagiunii orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stal „George Enescu", dirijor Mircea Basarab. 
In pauză — Actualitatea cinematografică (11,00). Cîntă Mar
gareta Pîslarti (13,00). Din cele mai cunoscute melodii popu
lare (13,18) Canțonete interpretate de Benjamlno Gigll (14.10). 
Muzică populară Interpretată de l Livia îlcău, Ion Luican și 
Gheorgbe Stănică (16,00). Succese ale muzicii ușoare (16,30). 
Interpretul săptămînii : pianista Maria Fotino — mic recital 
(17,00). „De dragoste" — Tineri poeți din țara noastră (17,50). 
Opereta „Voievodul țiganilor" de Johann Strauss (montaj 
muzical-literar) (17,57). Tineri soliști de muzică ușoară 
(19,03). Cunoașteți toate ritmurile ? (20,00). Moment poetic :
Cadențe argheziene (22,30) In lumea operei cu Arta Flo- 
rescu și Klm Borg (22,40). Muzică de dans (23,48)<
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• SUZANA ȘI 
BĂIEȚII — film ti
neresc, realizat în 
studiourile polone
ze, de regizorul 
Stanislaw Mozdzen’ 
ski. Interpreți : Ewa 
Krzyzewska, Adam 
Hanuskiewlcz, Ta
deusz Plucinski.

Ș

« ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : Patria 
— 10 I 12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
O YOYO : Republica (completare Ion Țuculescu) —, 
9| 11,30 i 14; 16,15; 18,45; 21,15, Grivița (completare 
Ce povestesc apele) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, Grădina „Progresul" — 19,30.
® NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop ■ Luceafă
rul — 9,30 ; 12 ; 14,30 I 17 I 19,30 ; 22, Melodia — 9 ; 
12 ; -15 ; 18 ; 21 (la ambele completarea Pașii poetului). 
București (completare Ce povestesc apele) — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Modern (completare Poveste sen
timentală) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, Are
nele Libertății — 19,15, Stadionul Dinamo — 19,30, 
Grădina „Doina" — 20,15.
e MARELE RĂZBOI : Cinemateca — 16,30. \
® SUZANA ȘI BĂIEȚII: Capitol (completare Vizifi 
conducătorilor de partid și de stat In oljiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară) — 8,30; 11 ; 13,30; 16; 18,30;
21 ; la grădină — 19,30.
O LUMINA DUPĂ JALUZELE : Festival (completare 
Orizont științific nr. 5) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 19,30, Excelsior (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mu- 
reș-Aulonomă Maghiară) — 9,45 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18, '5 ; 
20,30, Aurora (completare Ion Țuculescu) — 9 ; 11,1'5 ; 
13,30 I 16 î 18,30 ; 21 ; la grădină — 19,30.
• CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Lumina (com
pletare Imagini din Muzeul pompierilor) — 8,45 ; 11; 
13,15 i 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Colentlna (completare Ghi- 
drfnul) — 15,30 ; 18.
• IN NORD, SPRE ALASKA I -— cinemascop : Victo
ria (completare Un nasture) — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 
20,45, Buzești (completare Cheia succesului) — 15,15 ; 
18 ; la grădină — 20,30.
• PE DONUL LINIȘTIT : Central — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20,45.
® DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Union (completare 
Ion Țuculescu) - 15,15 ; 18 ; 20,45.
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
® INSULELE FERMECATE : Doina (completare Cheia 
succesului) — 10,30 ; 12 ; 16 i 18,15 ; 20,45.
O ȚARA DUHURILOR MARILOR SUDULUI — MĂSU
RĂ PENTRU MĂSURĂ : Timpuri Noi — 9—21 în con
tinuare.
O REPULSIE : Giulești (completare Orizont științific 
nr. 5) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
o CASA NOASTRĂ : Feroviar (completare Un secol și 
multe milenii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
® CĂSĂTORIE DE FORMĂ : înfrățirea între popoare 
(completare Ghidrlnul) — 13,45 i 16 i 18,15 ; 20,30.
© ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Dacia (comple
tare Am fost salvați) — 8,30-—14,30 în continuare ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
® URME ÎN OCEAN : Crîngași (completare Nimeni nu 
se gîndește la noi) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
® 5 000 000 DE MARTORI : Bucegi (completare 23 Au

gust 1966) — 9,30 ; 12 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 19.
o CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) i Gloria 
(completare Arsura) — 9 i 13 i 16 ; 20.
O MONEDA ANTICA : Unirea (completare Punct de 
gravitație) — 15,30 > 18 r la grădină — 20.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE : Tomis (completare Basm)
— 9. 11,15, 13.30; 16,15; 18,30; 20,45, la grădină — 
19, Miorița (completare Orizont științific nr. 5) — 9 ; 
11,15; 13,30 i 16, 18,30; 20,45.
e MÎINE, MEXICUL I : Flacăra (completare Orizont ,'Ști 
ințific ni. 5| — 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
0 FANFAN LA TU1.IPE : Vitan — 15,30 , 18,15 ; la gră
dină — 20, Progresul — 15,30 ; 18 ; 20,45 (la ambele 
completarea Vizita tovarășului Ciu En-lai în Republica 
Socialistă România).
0 ȚARA FERICIRII : Arta (completare Lupul și mielul)
— 9; 11,45; 15,45; 18 i 20,45; Ia grădină — 19,80.
© COPIII MĂRII — cinemascop : Munca (completare 
Punct de gravitație) — 16 i 18,15 , 20,30.
© COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : Popular (completare 
Pașii poetului) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Lira (com
pletare Cheia succesului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Moșilor 
(completare Redați-ne viata) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinemascop : Cosmos 
(completare Laptele) — 15,30 t 18 ; 20,45, Pacea (com
pletarea Vreau să știu tot nr. 45) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Viitorul (com
pletare Tinerețe) — 15.30, 18; 20,30.
© THERESE DESQUEYROUX : Volga (completare 23 
August 1986) — 9; 11,30: 15,30; 18,15; 20,45.
© MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Floreascf.
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• COLIBA UNCHIULUI TOM - cinemascop : Rahova
— 15 ; 18 ; 21 ; la grădină — 19,30.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : 
Flamura (completare Orizont științific nr. 5) — 9 ; 11,15-
13.30 ; 15,45 . 18,15 . 20,45.
« SE INTIMPLA NUMAI DUMINICA : Drumul Sării 
(completare O lacrimă pe obraz) — 15,30 ; 18 i 20,30
O CÎINELE DIN BASKERVILLE: Ferentari - 15 30 • 
18 ; 20,30. ' '
0 PRIMA DEZILUZIE : Cotrocenl (completare Basm) — 
15,15 ; 18 ; 20,45.
0 LA PATRU PAȘI DE INFINIT : Grădina „Lira" - 19.
0 FANTOMAS — cinemascop : Grădina „Moșilor”
— 19.
0 FLOAREA DE FIER : Grădina „Progresul-parc" 
19,30.
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ROMANIES
© C. Dumitrescu în

„TURUL

vingător în etapa 
munților © Statu-quo 
în clasamentul gene
ral © Azi, cursa contra 
cronometru individual

TENIS DE MASĂ

Surprize in Psihologia primelor
campionatul individual săptămînia

TG. MUREȘ (prin telefon). 
Pe o vreme insorită concuren
ța au parcurs ieri, intre Bra
șov și Tg. Mureș, cea mai 
lungă etapă de pînă acum (174 
■km). Etapa, deși anevoioasă (cu 
un profil evident muntos), a 
fost animată. S-au înregistrat 
numeroase acțiuni spectacu
loase de evadare, fie solitare, 
fie in grupuri mai mari sau 
mai mici. Succesul a fost decis 
în primul Tind de dozarea judi
cioasă a forțelor, de alegerea 
unui ritm adecvat condițiilor 
de parcurs Aceasta a fost, de 
altfel, principalul „atu" al pri
mului sosit la Tîrga Mureș, ex
perimentatul C. Dumitrescu.

Pe primii 30 kilometri, pluto
nul a mers compact... in urma 
lui M. Rindașu. Plecînd îni'.ă 
din start de unul singur, Rin
dașu n-a putut rezista mult 
timp, fiind ajuns de un mic 
grup.

Acțiunea cea mai importan
tă s-a produs la Rupea (km. 60) 
și s-a soldat cu un frumos 
succes pentru cei 11 inițiatori 
ai ei. Aceștia au sosit la Tirgu 
Mureș in următoarea ordine: 
C. Dumitrescu (a parcurs etapa 
în 4 h 12'33"), I. Zanoni, I. 
Cosma, C. Ciocan, Gh. Suciu, Gh. Moldoveanu, V. Tudor, Pr. 
Gera, N. Ciumeti și olandezii
H. Tesselaar și G. Vianen. La reușita „celor 11" au contribuit 
în mod deosebit C. Dumitrescu, 
Gh. Suciu și olandezul Vianen, 
care au impus Un ritm susți
nut. Este de menționai că Via
nen a trebuit să se mulțu
mească cu postura de încheic- 
tor al plutonului fruntaș, deoa
rece a spad cauciucul cu 3 
kilometri înainte de sosire.

Spectaculoasă a fost și lunga 
cursă de urmărire ,,în doi", în
treprinsă de G. Moiceanu și l-J. 
Benjamins (Olanda), pentru a 
prinde plutonul din față. Cu 52 
kilofnelfi înainte de Tirgu Mureș olandezul râmi ne din cauza 
unei delecțiuni, lui Moiceanu 
alăturîndu-se Ardeleana și 
Egyed. Ei însă nu pot reface 
handicapul și sosesc cu o în
tîrziere de peste 4 minute față 
de Vianen.

După cinci etape, clasamen
tul generai se prezintă astfel :
I. Gh. Suciu 16 h 40'-, 2. T. 
Vasile la 27" ; 3. I. Cosma la 
1'25" ; 4. C. Ciocan la 1'40" ■, 5. 
N. Ciumeti la 1'40" ele.

Astăzi etapa a 6-a cuprinde : 
dimineața, o cursă contracro- 
nometru individual pe distanța 
de 30 km, iar după-amiaza 
cursa cu plecarea in bloc pe 
105 km (Tg. Mureș—Cluj).

SARAJEVO 18 (Agerpres). — După trei zile de întreceri, duminică. la Sarajevo au luat sfirșit concursurile tradiționalei competiții, Jocurile balcanice de atletism. Și în ultima zi, atleții români s-au numărat printre protagoniștii întrecerilor, re.purtind cîteva victorii. în proba de 200 m plat, cel mai rapid s-a dovedit recordmanul țării noastre Gh. Zamf.irescu, care a realizat timpul de 21'’5/10. Campioana olimpică Mihaela Peneș a cîștigat proba de aruncare a suliței cu 52,04 m, iar Zoltan Vamoș, învingător sîmbătă la 3 000 m obstacole, a cîștigat și proba de 5 000 m, fiind cronometrat în 14'07”. Elena Vintilă s-a clasat pe primul loc la pentatlon cu 4 369 puncte. Serbau Ciochină a dominat proba de triplu salt, realizînd 16,20 m.Foarte spectaculoasă a fost proba de 80 m garduri cîștigată de Zalova (Bulgaria) în 11" 2/10. Viorica Vis- copoleanu a ocupat locul doi cu 11” 4/10. Petrusic (Iugoslavia) a obținut victoria în cursa de 110 m

garduri cu rezultatul de 3/10.Tinărul nostru reprezentant Dan Ili- dioșanu s-a clasat pe locul trei cu 14” 9/10. Atletul bulgar Ărtarski s-a dovedit cel mai bine pregătit la a- runcarea discului, realizînd 54,56 m. Nagy (România) l-a urmat în clasament cu 53,48 m.în clasamentul general final, la masculin pe primul loc s-a clasat echipa României cu 148,5 puncte, urmată de echipele Bulgariei 14'1 puncte și Iugoslaviei 134 puncte. La feminin a cîștigat echipa Bulgariei cu 88 puncte, urmată de cele ale României și Iugoslaviei cu cite 86 puncte. în clasamentul general (masculin și feminin) România a o- cupat primul Ioc cu 234,5 puncte.

Ieri s-au încheiat, la Brașov, întrecerile finale ale campionatelor republicane individuale și pe e- chipe la tenis de masă. După ce, în cursul săptămînii, Progresul I Bucurește (fete) și C.S.M. I Cluj (băieți) și-au asigurat primul loc . în clasamentul turului campionatului pe echipe, vineri, sîmbătă și duminică aproape 100 de sportivi și-au disputat întâietatea în etapa finală la probele individuale. întrecerile, în general atractive, s-au soldat cu unele surprize. Prima a realizat-o tânăra Eleonora Mihalca (Voința-Arad), care, în finala de 
simplu femei, a întrecut-o pe campioana europeană Maria Alexan- . dru, cucerind astfel pentru prima oară titlul de campioană a țării. 

. .Eleonora Mihalca, făcînd pereche cu Maria Alexandru, la dublu fe
mei, a reușit să obțină și al doilea titlu. La rîndul ei, Maria Alexan
dru a intrat în posesia celui de-al doilea titlu republican la dublu 
mixt, avînd ca partener pe Dorin 
Gîiirgiucă. La dublu bărbați campioni sînt Giurgiucă și Cobîrzan. în sfîrșit, Radu Negulescu la sim
plu bărbați a intrat și el în posesia titlului de campion republican.

de școală

Constantin ANI

(Urmare din pag. I)

ÎN ÎNTÎLNIREA CU SELECȚIONATA R. S. F. S. RUSE

„Zilele
George

La rugbi......sîmbătă și duminică au fost înregistrate următoarele rezultate : Steaua — Constructorul 9—0 ; Gri- vița Roșie — Gloria 19—0 ; Dinamo — Progresul 29—3 ; Farul Constanța — Știința iPetroșeni 11—3 ; Universitatea Timișoara — Rulmentul Bîrlad 3—0.

cu R. D. Germane

ÎNOTĂTORI! NOȘTRI AU STABILIT
DOUĂ NO! RECORDURI REPUBLICANELa bazinul Dinamo din Capitală a luat sfîrșit ieri după-amiază meciul internațional de na'tație dintre echipele României și R.S.F.S. Ruse. în ambele întîlniri victoria a revenit oaspeților : la masculin, scorul a fost de 95—46 puncte, iar la feminin de 70—60. Cristina Balaban a stabilit un nou record al țării în proba de 400 m mixt Cu timpul de 5’43“7/10. Gavrilă Moraru a corectat recordul republican la 1 500 m liber realizînd 18’16“.

Am solicitat -antrenorului federal A. 
Urmuzescu cîteva cuvinte despre această confruntare :

— întîlnirea ăe na- 
tație dintre reprezen
tativele 'României șî R.S.F.S. Ruse a con
stituit un concurs util 
pentru ansamblul lo
tului nostru, un pri-

lej ăe Verificare a u- 
nor înotători care nu 
au participat la re
centele campionate 
europene de la Utre
cht. Se poate spune 
că rezultatele pe care 
aceștia le-au obținut 
in compania formației 
sovietice sînt mulțu
mitoare. In mod deo
sebit se remarcă per-

formanța lui Gavrilă 
Moraru la 1 500 m. li
ber. în momentul de 
față în atenția noas
tră stă pregătirea 
„vîrfurilor" na-tației 
românești —„în pa
ranteză fie .spus ele 
nu sînt în număr prea 
mare — pentru Jocu
rile Olimpice din 
Mexic. Totodată^ ne 
preocupă creșterea 
schimbului de rrîîine 
al actualilor cam
pioni. „Cupa speran
țelor", care va 'avea 
loc în luna decem.brie,
ne va da ocazia să fa- ' 
cern o selecție judi
cioasă pentru lotul ce i 
ne va reprezenta la 
Criteriul european ăl j 
juniorilor di&-. 1967, --

nează pe nenumărate căi asupra curiozității spontane a tineretului și a fiecărui om în parte, contribuind la cristalizarea de preocupări, interese, pasiuni. în timpul consacrat lecțiilor școlare, „învățarea" capătă unele caracteristici ce o transformă dintr-o activitate aproape spontană într-o activitate compactă și sistematică de a- cumulare de cunoștințe. Această activitate nu este prea ușoară. Ea presupune atenție, perseverență, e- fort de memorare, de sistematizare și de continui sinteze. De aceea, primele săptămîni de școală constituie momente de antrenare și educare a efortului intelectual. Mai ales pentru școlarii mici acest efort este vizibil. Copiii de 7—8 ani pot să fie atenți și să rețină mai ales ceea 
ce le place 'și îi interesează și mai puțin ceea ce trebuie. Dispersată, lejeră, atenția lor înregistrează mai cu seamă spectacolul zilei de școală cu succesivele sale acte marcate de recreații, adevărate an- tracturi zgomotoase și plăcute în care totul este nou. Pentru elevii clasei a V-a, dificilă este mai ales adaptarea la studiul în fiecare oră cu alt profesor, de specialitate. A- cești școlari trăiesc emoția varie
tății domeniilor învățării încercînd să se adapteze la o serie de stiluri de a studia ce li se impun, care seamănă dar sînt și diferite de stilul pe care și l-au însușit în cele 1 000 de zile de învățare școlară prin care au trecut în primii patru ani de școală.Desigur, primele săptămîni de școală conțin și o discretă readaptare și integrare în colectivitatea

de clasă. Colectivul de clasă de tip egalitar creează termeni noi pentru dezvoltarea sociabilității copilului. Primele săptămîni de școală impun însă cerințe de a se constitui colectivul, grupul mic. sudat complex, grup ce va facilita munca școlară. Fenomenul acestei sudări este uneori dificil. Timiditatea, neadaptarea școlară și chiar rezultatele prime nesatisfăcătoare la învățătură, sau ritmul de lucru al colectivității pot să creeze false impresii de incapacități ale e- levilor. Părinții și profesorii trebuie să vegheze asupra acestei sudări și să preîntîmpine prelungirile neplăcute.Nu mai puțin dificile probleme de adaptare trăiesc studenții primului an. Obișnuit să i se dea acasă teme care să-i fie controlate, după rînduielile școlărești, proaspătul student se pomenește deodată pus în situația de a se integra într-o muncă ce i se pare simplificată mult față de stilul și componența multilaterală a fostelor sale obligații școlare. Cursurile de două ore în care se aude doar glasul profesorului i se par conferințe lesne de asimilat și, din această cauză, este tentat să se uite rapid peste notițele pe care uneori le-a luat foarte superficial la curs... Și timpul trece, vine primul colocviu. Uneori acesta devine un eșec din lipsă de adaptare la stilul muncii intelectuale propriu învățămîntului superior.în lumina aurie a toamnei, primele zile de școală atrag atenția asupra valorii timpului convertibil în progres spiritual, atrag atenția asupra activității, a muncii perseverență și interes.

SIBIU — Cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la naș
terea poetului George COșbuc, 
Societatea de științe istorice 
și filologice — filiala Sibitt, 
în colaborare cu comitetul 
orășenesc de cultură și artă, a 
organizat duminică la Sibiu o 
sesiune științifică festivă. In 
cadrul lucrărilor sesiunii au 
fost prezentate șapte comuni
cări de interes istoric și li
terar. în aceeași zi a avut loc 
vernisajul expoziției omagiale 
„George Coșbuc", deschisă în 
sălile bibliotecii orășenești din 
Sibiu, care înmănunchează 
valoroase documente literare, 
manuscrise, publicații, ediții 
rare, fotografii etc. legate de 
viața și opera marelui poet. 
Participanta la sesiunea ști
ințifică, reprezentanți ai or
ganelor locale și numeroși ce
tățeni au luat parte apoi la 
festivitatea dezvelirii unei 
plăci comemorative pe care 
scrie : „în acest loc a fost clă
direa în care a funcționat re
dacția gazetei „Tribuna”, prin
tre redactorii căreia se . afla 
între anii 1887—1889 marele 
poet român George Coșbuc".

goana
(Urmare din pag. I), _____ j_____ ' ‘y*-

Reprezentativa de fotbal a țârii noastre a susținut ieri dimineața la Snagov un joc de verificare în compania echipei Progresul București. După-amiază, cu un avion special, lotul nostru, avînd următoarea componență 1 Ionescu, Haidu (portari), Popa, Nunweiller III, Dan, Mocatru, 
Barbu, Greavu (fundași), Ghergheli, Nunweiller 
VI, Negrea, Maieianu (mijlocași), Pîrcălab, Lu- 
cescu, Dridea, Badea, Iancu, Sorin Avram (înaintași), a plecat la Berlin. După cum se știe, Se- lecționabilii vor întîliii miercuri la Gera, într-o partidă amicală, echipa R. D. Germane,

★
în vederea meciului pe care-l va susține joi 

22 septembrie la Cottbus cu echipa olimpică a 
R. D. Germane, „olimpicii" noștri au susținut 
duminică un ultim meci de verificare, cu Știința 
București. Olimpicii au învins cu 3—1 (2—1), prin punctele marcate de Frățilă (2) și Jamaischi. 
Pentru studenți a înscris Păiș. Echipa olimpică 
pleacă astăzi la Cottbus.

fotbal Ieri în categoria B
4-0 LA GALAȚI, PIATRA NEAMȚ SI BAIA MARE

7

Un meci

al ratărilor
BACĂU (coresp. „Scîn- 

feii"). — Datorită puncte
lor prefioase obfinute în 
deplasare și acasă, în pri
mele trei efape, fotbaliștii 
de la Dinamo-Bacău s-au 
instalat în fruntea clasa
mentului seriei I. Meciul de 
ieri al băcăoanilor cu e- 
chipa Dinamo Victoria 
București 
deci 
vadă 
mare 
zenți 
nului 
calitate. Dar cu toate 
echipa gazdă era favorită 
în această întîlnire, ea n-a 
putut să obfină decîf un 
rezultat de egalitate. Și 
aceasta nu datorită for
mei bune a portarului Ghi- 
bănescu sau a apărătorilor 
bucureșteni, ci ratărilor 
exasperante ale înaintași
lor băcăoani. Repriza a 
doua s-a jucat efectiv la 
o poartă, la cea a bucu- 
reșfenilor, însă pe rînd 
Rednic, Bălufă, Cernat, Ne- 
delcu și alfii au ratat go
luri ca și făcute. A fost un 
joc anost, lipsit de spec
taculozitate, care n-a satis
făcut pe spectatori. Oas
peții s-au apărat organizat 
și au contraatacat, uneori 
țhiar periculos.

Dinamo
i a fost așteptat 

cu mult inferes. Do- 
o constituie numărul 
de spectatori pre- 
în tribunele stadio- 
„23 August" din lo- 

că

Victorie netă

cu largul concurs

al adversarilor

BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii”). După două 
Infringed consecutive în 
deplasare, formația Mi
nerul Baia Mare s-a reabi
litat ieri în faja înflăcăra- 
ților ei suporteri, învin- 
gînd detașat pe A. S. 
Cugir. Scorul final (4—0) 
nu reflectă din păcate su
perioritatea gazdelor ci 
mal degrabă defecțiunile 
în apărare ale oaspeților. 
Trei din cele patru goluri 
s-au marcat din greșeli ele
mentare ale cugirenilor. La 
primul gol, de exemplu, 
fundașul central și-a- du
blat propriul portar ieșit 
în întîmpinarea unei 
mingi „fără viitor", ca 
apoi s-o servească direct... 
lui Bohoni care, firește, 
a înscris nestingherit în 
poarta goală.

Penfru Minerul — pre
tendentă declarată la șe
fia seriei — jocul de du
minică trebuie să-i dea 
serios de gîndit. Echipa 
nu are o concepție clară 
de joc, legătura 
compartimente este ine
xistentă, înaintarea 
ieșfe doar prin 
reușite individuale, 
asemenea, lasă de 
pregătirea fizică și 
ales cea tehnică.

între

tră- 
unele 

De 
dorit 

mai

BUCUREȘTI — Sub auspi
ciile filialei București a So
cietății de științe istorice și 
filologice, la liceul „George 
Coșbuc" din Capitală a avut 
loc duminică un simpozion, 
organizat cu prilejul sărbăto
ririi centenarului marelui scri
itor. Au luat parte cadre di
dactice din învățămîntul su
perior și de cultură generală, 
scriitori, critici literari, zia
riști, studenți și elevi. Un 
grup de conferențiari, lectori 
universitari și cercetători ști
ințifici au susținut comunicări 
referitoare la locul ocupat de 
creația lui George Coșbuc în 
literatura română și univer
sală. Simpozionul a fost urmat 
de un montaj literar-muzical 
prezentat de elevii 
care poartă numele

)

nind de nenumărate ori la proiectant pentru a stabili noi soluții. Toate acestea au determinat, în final, greutăți în desfășurarea normală a lucrărilor, încălcări ale termenelor prevăzute în graficele de execuție. Slaba calitate- a. proiectelor reiese și din numărul mare de note de comandă suplimentare emise ; valoarea acestora totalizează aproape 2 500 000 lei.Pe șantierul complexului de mo- rărit și panificație din Sibiu se ridică și o altă problemă care trebuie rezolvată de urgență. Este vorba de asigurarea utilajelor tehnologice. Unele utilaje âu sosit pe șantier, dar altele nici nu au fost contractate. După aprecierea beneficiarului, uzina „Tehnofrig" din Cluj nu va putea asigura cuptoarele fabricii de pîine în trimestrul I 1967, așa cum este prevăzut. Ceea ce pare de neînțeles este faptul că însuși forul tutelar a emis repartiții de utilaje pentru trimestrul , III al anului viitor, cînd este bine Știut câ în trimestrul II fabrica ■ de pîine va trebui să intre în funcțiune.

liceului 
poetului.

regiunea

I

Foto : R. Costin

PE
SCURT

tipizarea

2—1

2—1

ÎN 
TOT

de
cu

tendinfe 
fine pasul

peste
Belgrad :

vizitat uzi- 
electronice 

varietatea de

toarele cu siliciu, tuburile 
ceramice miniatură, tuburile 
cu catod rece, rezistențele 
de precizie și mare stabili
tate. O atenfie deosebită 
s-a acordat și elaborării a- 
paratelor electronice de la
borator, existînd o tendință 
marcată pentru ridicarea 
performantelor.

La Tientsin am 
na de aparate 
de măsură ;
produse este foarte mare, 
ajungînd la 38 de tipuri : 
voltmetre universale, hec

® Selecționatele o- 
. limpice de fotbal ale 

U.R.S.S. și Iugosla
viei s-au întîlnit la 
Lvov într-un meci a- 
tnlcal. Iugoslavii au 
învins cu 2—1 (2—0).

întreprinderi 
subordonate 

de

Lu-
1—0 ; 

Oradea 
metan

lor.
unei 
de a
realizări, unele 
de pildă, echi- 
măsură pentru 

os- 
franzistorizate,

• In ziua a treia 
a concursului inter
național de călărie 
de la Istanbul, Gh. 
Langa (România) a 
cîștigat proba de ob
stacole (1,82 m) pe 
calul Simplon. El a 
fost urmat în clasa
ment de Vasiliev 
(Bulgaria) — 1,70 m 
și Bărbuceanu (Ro
mânia) — 1,70 m.

• In concursul de 
canotaj academic, 
care are Ioc pe la
cul Ossiacli (în apro
piere de Klagenfurt), 
echipajele 4 fără cîr- 
hlaci și dublu vîsle 
ale clubului Dinămo 
București s-au clasat 
pe primul 10c în 
probele respective.

® Sîmbătă a în
ceput Turul ciclist al 
Bulgariei. Prima eta
pă, disputată în cir
cuit pe străzile ora
șului Sofia, ă fost 
cîștigată de italianul 
Libero de Grandis, 
cronometrat pe dis
tanța de 70 km în 
lh 51’42'*.

(2-0) ; 
Finlanda 

— Danemarca 
(1—1) ; Viena : Aus
tria — Olanda 
(1-1).

• Fotbal 
hotare :
U.R.S.S. — Iugosla
via 2—1
Helsinki :

Era firesc ca, analizîndu-se cauzele răimînerilor în urină, să fie stabilite mai de mult măsuri eficiente pentru grăbirea ritmului de -execuție a lucrărilor. Dar.acesț lucru nu s-a întâmplat. Atît conducerea trușttîlui; cît și aceea h gâ/u- pului db'găntiefe susțin ca singura „salvare" constă în sporirea numărului de oameni, deși forța de muncă și mijloacele tehnice existente pe șantier nu sînt folosite rațional.Din discuțiile avute pe șantier s-a desprins că o mare răspundere pentru ritmul de construcție nesatisfăcător poartă și Institutul de proiectări pentru industria alimentară. Proiectele de execuție nu au fost asigurate pînă la 31 octombrie 1965, cum era prevăzut, termenele de predare a documentațiilor pentru anumite obiecte fiind decalate de cîteva ori. Greutăți și mai mari au- provocat constructorului superficialitatea cu care au fost întocmite unele proiecte. Pentru o serie de obiective — fabrica de pîine și silozul de grîu — ele au fost expediate pe șantier cu numeroase lipsuri în ce privește detaliile de execuție și corelarea între diferite planșe. Multe planșe nu au putut fi descifrate din cauza deteriorării lor (majoritatea proiectelor sînt refolosite după diferite obiective construite la Cluj, Iași, Craiova). Pe lîngă faptul că proiectantul nu le-a copiat, în multe cazuri el nu a efectuat nici adaptările corespunzătoare condițiilor de la Sibiu. Din această cauză, constructorul și beneficiarul au descoperit că o serie de soluții nu se potrivesc, interve-

☆Din cele relatate se desprinde necesitatea ca Ministerul Industriei Alimentare, ca titular al investiției, și forurile tutelare ale constructorului să intervină energic și fără întârziere prin luarea măsurilor ce se impun pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor, organizarea temeinică a muncii pe șantier și asigurarea la timpul o- portun a utilajelor — condiții ho- tărîtoare pentru recuperarea rămî- nerilor în urmă și respectarea termenului de dare în exploatare a acestei noi unități industriale.
REZULTATE TEHNICE

SERIA I. 
Neamț-C.F.R. 
Oltul Rîmnicu 
Suceava 1—1 ; Dinamo 
Dinamo 
Flacăra 
1—0 ; 
Brăila 
București-Metrom Brașov 1—1 ; 
Știința BucuTești-SiderurgistuI 
Galați (aminat).

DUPĂ PATRU ETAPE, 
CLASAMENT CONDUCE 
DINAMO BACĂU.

Ceahlăul Piatra 
Pașcani 4—0 ; 

Vîlcea-Chimia 
Bacău-

Victoria București 0—0; 
Moreni-Poiana Cîmpina 
Oțelul Galați-Progresul 

4—0 ; Metalurgistul

SERIA A II-a. Minerul 
peni-C.F.R. Timișoara 
C.S.M. Reșița-Crișul 
2—0 ; Unirea Dej-Gaz 
Mediaș 4—2; C.S.M. Sibiu-Va
gonul Arad 1—0 ; C.F.R. Arad- 
Clujeana 0—1 ; Minerul Baia 

Cugir 4—0 ; Indus- 
Cîmpia Turzii-A.S.A. 
0—1.
DUPĂ PATRU E-

Mare-A.S. 
tria Sîrmei 
Tg. Mureș 

LIDERĂ
TAPE ESTE ECHIPA C.F.R. TI
MIȘOARA.

PRONOSPORT
Concursul din 18 septembrie

Iugoslavia—U.R.S.S. 2
Dinamo Bacău — Dinamo Vict. X
Flacăra — Poiana 1
Otelul Galați — Progr. Brăila I
Minerul Lupeni — C.F.R. Tita. 1
C.S.M. Reșița — Crișul 1
Ind. Sirlnei — A.S.A. Tg. Mureș 2
Atalanta — JuventUs (0—2) 2
Fiorentina — Lazio (5—1) 1
Foggia — Internazionale (0—4) 2
Lecco — Cagliari (0—5) 2
Mantova — Boloqna (1—1) X
Torino — Spal (2—1) 1

m vizitat China 
populară în ca
drul unui schimb 
de experienja în 
domeniul con
strucției de com

ponente și aparate electro
nice. Itinerarul parcurs cu a- 
cest prilej a înglobat cîteva 
mari centre ca : Pekin, 
Șanhai, Tientsin, Nankin.

Am vizitat peste 20 
întreprinderi industriale 
profil electronic, unde am 
constatat dorința muncito
rilor, tehnicienilor, ingine
rilor, cercetătorilor din la
boratoare de a-și aduce o 
contribuție cît mai substan
țială la dezvoltarea industriei 
electronice.

De menționat că în R. P. 
Chineză industria electro
nică e o ramură relativ tî- 
nără ; majoritatea uzinelor 
specializate și-au început 
activitatea în anii de după 
eliberare. în vederea asigu
rării unei baze materiale 
proprii s-a urmărit, ca prim 
obiectiv, diversificarea fa
bricației de componente 
electronice care să asigure 
o producție modernă și va
riată de aparatură în acest 
domeniu. Cu toate dificultă
țile inerente începutului, 
datorită unei activități susți
nute succesele dobîndite 
sînf însemnate. Le-am putut 
aprecia, de pildă, în timpul 
vizitei la uzinele de compo
nente electronice din Pekin, 
unde am discutat cu nume
roși specialiști.

Pe linia tehnicii moderne 
de miniaturizare, de sporire 
a preciziei și siguranței în 
funcționare, s-au obținut 
multiple realizări, între care 
trebuie menționate tranzis-

tare, specializate pe grupe 
de produse, unde lucrează 
peste 200 de specialiști, a 
căror preocupare principală 
este franzistorizarea apara
telor electronice.

La uzinele de aparate 
electronice din Șanhai și 
Nankin am constatat reali
zări de seamă și în alte do
menii ale electronicii indus
triale, cum ar fi, de pildă, în 
tehnica utilizării ultrasune
telor, în producfia de apa
ratură electronică medicală, 
de stafii radio-emisie por-

PLO1EȘTI — în
Ploiești, manifestările cultu- 
ral-artistice prilejuite de „Zi
lele George Coșbuc" au reunit 
duminică peste 40 000 de oa
meni ai muncii de la orașe și 
sate. La Palatul culturii din 
Ploiești, la casele raionale de 
cultură și la căminele cultu
rale din peste 300 de localități 
sătești au fost prezentate ex
puneri,. au avut loc simpozi
oane, medalioane și seri lite
rare despre viața și activi
tatea poetului.

(Agerpr'es)

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 septembrie. In fără : 
vremea va fi răcoroasă, cu cerul 
schimbător. înorări mai accen
tuate se vor produce în vestul ță
rii, unde vor cădea ploi locale. în 
rest, ploi izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, 
iar maximele între 14 și 24 de gra
de. Ceață locală. In București și 
pe litoral : vremea în răcire ușoa
ră. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
scădere ușoară.

de regulă în 
specializate, 
unui birou 
construct i i I*

Datorită 
permanente 
cu ultimele 
produse ca, 
pamenfe de 
frecvenfe foarte înalte, 
cîloscoape 
aparate de măsurat nume
rice sînt elaborate la nive
lul unor produse reprezen
tative din tehnica mon
dială.

venfmefre, numărătoare, os
ciloscoape, punți de preci
zie etc. Uzina este tînăra. 
în 1957 exista aici doar o 
mică întreprindere care pro
ducea sonerii și ciocane 
electrice de lipit. In pre
zent, colectivul uzinei nu
mără peste 1 000 de sala- 
riafi, a căror vîrsfă medie 
nu depășește 26 de ani. A- 
telierele de asamblare sînt 
spafioase, bine luminate, 
iar la mesele de verificare 
se remarcă o bună dotare 
cu aparate de măsură eta
lon. Uzina este înzestrată 
cu laboratoare de cerce-

labile pentru agricultură și 
nave pescărești.

Alegerea circuitelor elec
tronice ți asimilarea produ
selor noi se face cU discer- 
nămînt, îfi funefie de spe
cializarea uzinei și expe- 
rienfa cadrelor. Calculatoa
rele electronice numerice, 
care comportă dispozitive 
de mecanică fină, se produc 
la o uzină specializată în 
producfia de centrale tele*- 
fonice automate și apara
tură telegrafică. Conectoare
le, comutatoarele, carcasele 
și alte subânsamble meca
nice comune sînt fabricate

Metrologia electronică 
este foarte judicios organi
zată în uzinele producătoa
re de aparate electronice 
de măsură, cu pondere 
deosebită pentru verificările 
de tensiune și frecventă. 
(Frecvenfa etalon se trans
mite prin cablu de la ob
servatoarele astronomice lo
cale). Verificările metro
logice se fac în camere 
condiționate climatic, dintre 
care în mod special am re
ținut pe cea de la uzina de 
aparate și instrumente eta
lon din Șanhai.

In timpul vizitei la Insfi-

tutui politehnic din Tientsin 
am remarcat că pregătirea 
tehnică a viitorilor specia
liști începe îrtcă în primii 
ani de studenție, cînd ei 
proiectează și execută ma- 
trife sau forme de turnare și 
lucrează la mașini-unelte. 
Comportarea în exploatare 
a produselor elaborate, pre
ocuparea continuă pentru 
ridicarea performantelor și 
îmbunătățirea proceselor 
tehnologice sînt criterii 
de bază pentru caracteriza
rea activității unui inginer 
din produefie sau cercetare. 
Totodată, schimbul de opi
nii între specialiști este 
practicai pe scară largă, prin 
organizarea unor consfătuiri 
axale pe probleme tehnice 
concrete. De asemenea, ma
rile uzine publică buletine 
de informare științifică, în 
care sînt menționate reali
zări mai marcante, metode 
de proiectare privind circui
tele electronice sau proce
dee tehnologice avansate.

în orele libere din timpul 
călătoriei mele am vizitat a- 
teliere de artă populară, mu
zee, construcții arhitectonice. 
Sculpturile în jad și fildeș, 
țesăturile în fir de mătase, 
filigranele în aur și argint 
— capodopere ale artei 
orientale — pe care le-am 
admirat cu acest prilej mi-au 
dezvăluit comori de talent 
și hărnicie. Aceleași însușiri 
ale poporului chinez se vă
desc în întreprinderile in
dustriale create în finii 
puterii populare — de la 
combinatele siderurgice ți 
pînă la uzinele de mecanică 
tină, în insfitufiile șfiinfilice 
nou create.

Ing. Ion I. ALEX1U



Frămintările 
din N.A.T.O.

ȘTIRI PRIVIND AMlNAREA 
REUNIUNII „CELOR 14“LONDRA 18 (Agerpres). — Surse informate din capitala britanică au afirmat că reuniunea miniștrilor de externe ai celor 14 parteneri atlantici ai Franței, care urma să aibă loc luna viitoare, va fi probabil amînată. Unul din motivele acestei amînări îl constituie absența unor progrese în activitatea organismelor subordonate, însărcinate cu elaborarea unor aspecte în legătură cu soluționarea problemelor ridicate de degajarea Franței de N.A.T.O. Printre subiectele principale care urmau să se afle pe agenda reuniunii de luna viitoare figurează eventualitatea mutării sediului Consiliului permanent al N.A.T.O., aflat în prezent la Paris, în capitala unei alte țări atlantice. Potrivit agenției Associated Press, Washingtonul și Londra ar dori transferarea rapidă a Consiliului permanent la Bruxelles. Cele două țări ar favoriza ținerea sesiunii de sfîrșit de an a Consiliului ministerial al N.A.T.O. la Bruxelles și nu ca de obicei la Paris. După toate probabilitățile, reuniunea celor 14 parteneri ai Franței va avea loc cu puțin înainte de sesiunea din decembrie a Consiliului ministerial.

Declarația 
Conferinței 
P u g w a s hVARȘOVIA 18 — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite: Comitetul permanent al Mișcării Pugwash a dat publicității o declarație cu privire la lucrările celei de a 16-a Conferințe Pugwash, care s-a desfășurat la Sopot (Polonia), între 11 și 16 septembrie. Tema principală a conferinței, la care au participat oameni de știință din 21 de țări, a constituit-o ’ securitatea europeană. Declarația cuprinde concluziile la care au ajuns cele patru grupe de lucru ale conferinței în problemele dezbătute. Ea arată că participan- ții au fost de acord că securitatea europeană necesită normalizarea relațiilor între țările cu sisteme sociale diferite, instituirea unui sistem corespunzător de securitate, rezolvarea pașnică a problemei germane. Participanții au fost, de asemenea, de părere că, pentru a se progresa pe calea dezarmării generale și totale, este necesară lichidarea treptată a bazelor militare de pe teritoriile altor state. Ei și-au exprimat speranța că Conferința internațională în problema dezarmării. proiectată pentru anul viitor, va constitui un stij- mulent în activitatea Comitetului celor 18 state de la Geneva.Conferința a prilejuit, de asemenea, un schimb de vederi în problema vietnameză.

Demonstrație de protest la Winnipeg (Canada) împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam

ANKARA FUNERALIILE
LUI CEMAL GURSELANKARA 18 (Agerpres). — Duminică. au avut loc la Ankara funeraliile fostului președinte al Republicii Turce, generalul Cemal Gurșel. La funeralii au luat parte președintele Cevdet Sunay, primul ministru Suleyman Demirel, membri ai guvernului, ai Parlamentului și numeroase delegații o- ficiale din străinătate. Din Republica Socialistă România a participat o delegație condusă de Alexandru Boabă, ministrul petrolu

lui. Cortegiul funebru a parcurs străzile capitalei turce, după care s-a oprit în fata mausoleului fondatorului Turciei moderne, Cemal Atatiirk, alături de care a fost înhumat și generalul Cemal Giirsel.
★Sîmbătă, Alexandru Boabă, însoțit de însărcinatul cu afaceri ad- interim al României la Ankara, Constantin Tincu. a fost primit de președintele Consiliului de Miniștri. Suleyman Demirel.

BELGRAD Plecarea spre patrie 
a tovarășului Corneliu Mănescu

BELGRAD 18 (Agerpres). — Corespondentul Agerpres, N. Plopea- nu, transmite : Duminică dimineața a părăsit Belgradul, îndreptîndu-se spre patrie, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, cu soția, care a făcut o vizită în R. S. F. Iugoslavia, la invitația secretarului de stat pentru afacerile externe, Marco Nikezici.La plecare, ministrul afacerilor

externe al Republicii Socialiste România a fost salutat de Marco Nikezici cu soția, Bogdan Țrno- brnia, secretar general al președintelui republicii, Iakșa Petrici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București.Au fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Mălnășan, și alți membri ai ambasadei.
Vizita în Cehoslovacia a delegației 

Marii Adunări NaționaleGOTTWALDOV 18 — Corespondentul Agerpres, Al. Liță, transmite : în continuarea călătoriei pe care o face prin Cehoslovacia, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Avram Bunaciu, președintele Comisiei Constituționale, a plecat duminică de la Brno, îndreptîndu-se spre un alt important centru industrial al Moraviei de sud — orașul Gottwaldov.în drum, parlamentarii români au făcut un popas în comuna Os- trovska-Nova-Ves, la cooperativa agricolă unică de producție din localitate.Președintele comitetului național raional, urînd bun venit de- putaților români, a evocat contri

buția de arme pe care poporul român, alături de poporul sovietic, a adus-o la eliberarea acestei regiuni a Cehoslovaciei de sud de sub. ocupația fascistă. în numele delegației române a răspuns deputatul Ion Nica, președintele cooperativei agricole de producție din Fîntînele-Dobrogea, care, în 1945, ca ostaș al armatei române, a fost rănit în luptele din sudul Cehoslovaciei.La sediul cooperativei a avut loc o amplă discuție între gazde și deputății români privind modul de organizare a cooperativei și activitatea desfășurată de cooperatori.Seara, delegația parlamentară română a sosit la Gottwaldov.

Deschiderea Tîrgului 

de la Plovdiv
In orașul Plovdiv a avut 

loc ieri deschiderea oficială a ce
lui de al 22-lea Tîrg internațional. 
Cu acest prilej a rostit o cuvîn- 
tare Ivan Budinov, ministrul co
merțului exterior al R. P. Bul
garia.

Tradiționala panglică a fost tă
iată de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. Au 
participat conducători de partid 
și de stat bulgari, delegațiile stră
ine sosite la tîrg, numeroase per
soane oficiale din țara gazdă.

Faptul că la actuala ediție par
ticipă 46 de țări — cu 11 mai 
multe decît la tîrgul anterior — 
demonstrează interesul pe care îl 
manifestă un număr tot mai în
semnat de țări și firme față de 
această manifestare comercială 
internațională, cît și extinderea 
relațiilor R. P. Bulgaria pe tărî- 
mul comerțului exterior. Pentru 
prima oară iau parte cu pavili
oane naționale Grecia și Turcia. 
Numărul țărilor participante din 
Asia și Africa a crescut de la 5 
la 12.

O treime din suprafața tîrgu- 
lui o ocupă exponatele țării 
gazdă. De asemenea, vizitatorii 
tîrgului au prilejul să aprecieze 
exponatele din diferite ramuri 
de producție a numeroase țări, 
ca Uniunea Sovietică, R. D. Ger
mană, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă și alte țări socialiste, pre
cum și din țări capitaliste ca

Franța, R.F.G., Austria, S.U.A. 
etc. Țara noastră participă cu un 
Birou de informații, în fața că
ruia, pe o hartă mare a României, 
sînt indicate sugestiv principa
lele ramuri industriale; tot aici 
se află macheta unei instalații 
moderne de degazolinare prin 
absorbție tehnică.

Biroul de informații al țării 
noastre a fost vizitat de tovarășul 
Todor Jivkov și de alți conducă
tori de partid și de stat bulgari, 
precum și de tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Inalții oaspeți au fost 
întîmpinați de conducătorul de
legației guvernamentale române 
care participă la tîrg, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior, Mihai Levente, ministrul 
comerțului interior, Dan Geor- 
geacopol, directorul Biroului de 
informații. A fost prezent loan 
Beldean, ambasadorul român în 
Bulgaria.

Din primele ore ale deschiderii 
tîrgului, Plovdivul a cunoscut o 
animație deosebită. Au loc între
vederi și tranzacții comerciale, 
sînt programate zilele naționale 
ale țărilor participante, ca și nu
meroase conferințe de presă. 
Tîrgul va fi deschis pînă la 2 
octombrie.

(Prin telefon)
C. LINTE

KH LONDRA. Ministrul de externe britanic, George 
™ Brown, va face o vizită oficială la Bonn în zilele 
de 3 și 4 noiembrie. El va avea întrevederi cu ofi
cialități vest-germane, cu care va dezbate probleme 
referitoare la situația din N.A.T.O., cheltuielile de 
întreținere a forțelor militare britanice staționate pe 
teritoriul R.F.G., relațiile Est-Vest și altele.

SANTO DOMINGO

unor acțiuni țSANTO DOMINGO 18 (Agerpres). — Șeful politiei dominicane, Luis Tejeda Alvarez, a anunțat descoperirea unui complot care urmărea declanșarea unui val de acțiuni teroriste împotriva principalelor personalități politice din Republica Dominicană. El a spus că acest complot era îndreptat împotriva oficialităților guvernamentale, unor ofițeri superiori, unor membri ai politiei și deputați. Alvarez a menționat că acest plan terorist a fost elaborat de unele

Substratul 
teroristegrupări interesate în a crea confuzie și teamă.Potrivit observatorilor din Santo Domingo, cercurile de extremă dreaptă depun acum eforturi pentru a împiedica retragerea din tară a „forțelor interamericane", în principal a celor venite din S.U.A. Săptămîna aceasta, Emanuel Espinal, un membru al opoziției în Congresul dominican, a declarat că au fost create 300 de bande teroriste, destinate să declanșeze valul de asasinate politice.

H PARIS. Ziarul francez „Les Echos* relatează că 
schimburile comerciale dintre cele două grupări 

economice vest-europene — C.E.E. și A.E.L.S. — s-au 
soldat cu un deficit cronic pentru țările acesteia din 
Urmă. Ziarul apreciază că dacă în 1959 acest deficit 
era de 1 681 000 000 dolari, el a depășit în prezent 
peste 3 miliarde dolari.

UȚ3 CAIRO. Cu prilejul celei de-a doua aniversări a 
începerii revoluției armate a poporului din Mo

zambic, secretariatul permanent al Consiliului de so
lidaritate a țărilor Asiei și Africii a dat publicității o 
declarație în care sînt condamnate atrocitățile săvîr- 
șite de colonialiștii portughezi împotriva poporului paș
nic din Mozambic.

CIUDAD DE MEXICO. Președintele Mexicului, 
Gustavo Diaz Ordaz, a semnat o lege prin care 

aproximativ 8 500 de țărani vor fi împroprietăriți.

ra PARIS. Potrivit unei prognoze a ziarului francez 
„Les Echos”, circa 7 000 de mineri belgieni vor 

fi concediăți în anul viitor. Ziarul apreciază că Belgia 
își va reduce în 1967 producția sa de cărbune cu 1,6 
milioane tone, încbizînd un număr important de mine, 
la care lucrează 6 850 de mineri.

început de an școlar la Granada

NOI MANEVRE NTICONGOLEZECongo (Kinshasa) cunoaște o nouâ perioadă agitată. Cercurile monopoliste, care au provocat în ultimii ani atîtea nenorociri tînărului stat a- frican, complotează din nou, alegîndu-și ca principală sferă de acțiune (pentru a cîta oară 1) bogata regiune din sudul tării. La 15 septembrie ministrul de interne Etienne Tshisekedi a anunțat că provinciile Katanga de sud și Kiwu de sud au fost puse sub control militar, „pentru o perioadă nelimitată'. Guvernatorii lor — ale căror divergente contribuie la agravarea tensiunii interne — au fost chemați de urgentă la Kinshasa, unde vor rămîne pînă cînd comisiile desemnate de ministrul de interne și de parlamentul congolez vor prezenta un raport a- supra situației politice în această parte a tării.Ce se întîmplă în fapt ? Informații tot mai numeroase anunță că mercenarii albi împreună cu jandarmii katanghezi pun la cale o nouă demonstrație de forță în Katanga de sud, cu scopul de a institui controlul asupra punctelor strategice ale orașului Lubumbashi (fost Elisabethville), capitala provinciei, precum și a- supra regiunilor învecinate și de a proclama o nouă secesiune a Katan- găi. „Anumite autorități din această provincie au definitivat un plan de subversiune care prevede, între altele, introducerea în mod ilegal de

arme și muniții în vederea unei lovituri asemănătoare cu cea dată recent și eșuată la Kisangani (fost Stanleyville)' — a anunfat Albert Ki- niata, președintele Adunării regionale din Katanga de sud. El nu a menționat numele autorilor „planului,", dar a a- rătat că este vorba de personaje katangheze cunoscute odinioară pen-

lntentia de a se întoarce în Katanga.Noile acțiuni împotriva guvernului generalului Mulamba au loc la scurtă vreme după răscoala mercenarilor și a foștilor jandarmi katanghezi de la Kisangani (24 iulie). In fruntea lor se află puternicele companii străine interesate în exploatarea uriașelor bogății ale Congouiui, care nu
CORESPONDENȚĂ 

DIN ALGER

tru participarea lor la secesiunea acestei provincii. Declarațiile lui Ki- niata nu sînt singurele a- vertismente în leqătură cu pericolul unui complot. Numeroase știri transmise în ultimele zile de agențiile de presă arată că oamenii lui Chombe și ai monopolurilor occidentale se pregătesc intens pentru a declanșa un a- tac împotriva quvernului central. Agenția „Erance Prefese* leagă Instituirea restricțiilor de circulație din principalul oraș din Katanga de „concentrările suspecte ale unor forțe mercenare semnalate pe teritoriul Angolei, nu departe de frontierele katangheze". Chombe însuși a rupt tăcerea. După recentul articol publicat în ziarul belgian „Libre Belgique' în care „prevestea* căderea actualului guvern congolez, el și-a anunțat zilele acestea

vor să admită nici una din măsurile economice adoptate în această țară. După cum se știe, printre aceste măsuri se numără reorganizarea administrativă, încercări de a controla activitatea monopolurilor belgiene, „con- golizarea" numelor orașelor ce purtau denumiri străine etc. Ziarul congolez „Le Progres' scria, bunăoară după tulburările de la Kisangani, că Republica Congo e amenințată de o „coaliție a marii finanțe internaționale" care reunește companiile „La Societâ Generale de Belgique", „Tanganyka Concessions" și societatea „De Beers'. Noua orientare economică a Congouiui — adăuga ziarul — nu este pe placul nici unuia din aceste cercuri financiare și ele acționează prin intermediul a- celora care lucraseră cu Chombe în secesiunea ka-

tangheză. Existența unei asemenea stări de lucruri a fost relevată și de generalul Mobutu, președintele Republicii Congo. „Este vorba — declara el recent — de un complot permanent contra măsurilor pe care le-am luat pentru a pune capăt litigiului cu marea finan- ță, iar acesta are în vedere realizarea unei noi secesiuni a Katangăi și readucerea lui Chombe la putere*.Unii comentatori își exprimă părerea că obiectivele urmărite de cercurile monopoliste depășesc cu mult granițele Katangăi și chiar ale Congouiui. După cum scrie ziarul algerian „El Moudja- hid", „manevrele puse la cale la Bruxelles, Madrid și Lisabona trecînd prin Lubumbashi și Salisbury, în strînsă legătură cu a- facerea rhodesiană, nu au alt scop decît secesiunea katangheză și formarea unui bloc rasist compus din Africa de sud, Rhodesia și Katanga, la care să fie adăugate Angola și Mozambic aflate sub regim colonial, pentru ca astfel marile trusturi internaționale să le domine pe toate*.Sînt planuri vechi, urzite în spatele popoarelor, îndreptate împotriva intereselor lor fundamentale, planuri care în zilele noastre, ale creșterii mișcării de eliberare națională, sînt tot mai evident sortite eșecului.
C. BENGA

NOUL GUVERN YEMENITSANAA 18 (Agerpres). — La Sanaa a fost dat publicității duminică un decret republican privind formarea noului guvern ye- menit. Funcția de prim-ministru este deținută în noul cabinet de președintele republicii, Abdullah As Sallal. Ca vice-premier a fost numit generalul Abdullah Jezilan. Din guvern mai fac parte El Sayed Abdel Aziz, în calitate de ministru de externe, generalul Mohamed Al Ahnoumy, ca ministru de interne și al administrației locale, El Sayed Abdel Ghani Aii, ca ministru al finanțelor, economiei și aprovizionării, și alții.Totodată, au fost efectuate schimbări în Comandamentul armatei yemenite. Astfel, generalul Abdullah Jezilan, care ocupă funcția de vice-premier în noul guvern, a fost numit comandant suprem adjunct al forțelor armate. Colonelul Aii Seif Al Kholany a fost numit șef al. Statului Major al armatei. Au fost anunțate și alte numiri.
A fost găsită epava 
submarinului „Hai"BONN 18 (Agerpres). — După mai multe zile de căutări, duminică a fost găsită epava submarinului vest-german „Hai", care s-a scufundat miercurea trecută în Marea Nordului. împreună cu cei 21 de membri ai echipajului său. Epava se află ta o adîncime de 40 de metri. în apropiere de bancul Dogger. O navă americană înzestrată cu echipament special pentru salvarea submarinelor a început pregătirile în vederea ridicării la suprafață a epavei. Operațiunea propriu-zisă de ridicare a epavei va fi efectuată de mai multe nave speciale. Este foarte improbabil să existe supraviețuitori în cabinele submarinului scufundat.

Agențiile de presă anunță că în orașul Gra
nada din statul american Mississippi, situația 
rămîne încordată, după evenimentele de vineri, 
cînd bande de rasiști albi au maltratat copiii de 
culoare și persoanele adulte ce-i însoțeau la ce
remonia de începere a noului an școlar. Sîmbă
tă, după cum relatează agenția U.P.I., au fost 
arestate 12 persoane, acuzate de a fi atacat pe 
copiii negri. La scurt timp inculpații au fost însă 
eliberați pe cauțiune. Cei 12 rasiști urmează să 
compară în fața unui tribunal.

Intre timp, judecătorul federal din Oxford 
(statul Mississippi) a emis un ordin prin care 
obligă autoritățile din Granada să asigure pro
tecția copiilor negri înscriși în școlile desegre
gate. In fotografie — copii mergînd la școală sub 
ocrotirea poliției.

SCĂDERI ALE PRODUCȚIEI IN C.E.C.O.
LUXEMBURG 18 (Agerpres). — Producjia de ofel a 

Comunită|ii europene a cărbunelui și otelului a înregistrat 
o însemnată scădere în primele opt luni ale acestui an, în 
raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Printre țările a 
căror producție a scăzut în perioada relatată se află R.F.G. 
cu 2,3 la sută, Luxemburg cu 5 la sută, Belgia cu 1,8 la 
sută și Franfa cu 0,8 la sută.

Pe de altă parte, a scăzut cu 5,8 la sută și producția de 
cărbune. Cea mai mare scădere a înregistrat-o Belgia cu 
11,4 la sută, urmată de Italia cu 7,6 la sută, Olanda cu 7,5 
la sută și R.F.G. cu 6 la sută.

H ALGER. La 20 septembrie se va deschide la Al
ger, sub auspiciile U.N.E.S.C.O., cea de-a III-a 

conferință asupra politicii în domeniul științei și or
ganizării cercetărilor în țările arabe. Pe ordinea de zi 
figurează studiul evoluției politicii naționale în do
meniul științei în țările membre ale Centrului de coope- 
râie științifică pentru Orientul Mijlociu.

FgS HOUSTON. în laboratoarele de la Centrul spațial 
Houston au fost developate primele fotografii 

luate de cosmonauții Charles Conrad și Richard Gor
don în cursul zborului navei ,,Gemini-ll". Specialiștii 
americani consideră că imaginile obținute de la dis
tanța de 1 370 km de Pămînt sînt clare, curbura pla
netei noastre apărînd mai bine decît în toate fotogra
fiile obținute pînă acum.

E35 LA CAIRO a avut loc o ședință a Comitetului 
““ pentru lichidarea rămășițelor feudalismului, pre
zidată de mareșalul Amer, prim-vicepreședinte al 
R.A.U. Comitetul a hotărît să confiște averile a încă 
patru mari moșieri. Guvernul R.A.U. duce o politică 
de îngrădire a elementelor reacționare din rîndurile 
marilor proprietari de pămînt, care au o atitudine os
tilă față de transformările din țară și încalcă legea 
cu privire la reforma agrară.

BȘ3 CATANIA. în cursul zilei de sîmbătă, activitatea 
vulcanului Etna s-a intensificat. Scurgerea lavei 

în direcția depresiunii cunoscută sub numele de Valea 
Leilor este mult mai abundentă decît în zilele prece
dente.

H DAMASC. In orașul Rakka din Siria a avut loc o 
mare festivitate populară prilejuită de începerea 

construcției primei conducte naționale de petrol, care 
va uni zăcămintele de țiței din nord-vestul țării cu 
portul Tartus și cu rafinăriile din orașul Homs.

NEW YORK. Locuitorii regiunilor din nord-estul 
™ S.U.A. au fost sîmbătă seara martorii unui feno
men neobișnuit. Cupola întunecată a cerului a fost lu
minată de un uriaș meteorit, care ulterior a explodat. 
Bucăți supraîncălzite au căzut pe pămînt provocînd 
mici incendii în statele Michigan, Indiana și în. par
tea de sud a provinciei canadiene Ontario.
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Zilele trecute pre
ședinții a două mari 
companii americane, 
BOEING și LOCK
HEED, au pășit 
în clădirea de la 
nr. 132 — Indiana A- 
venue din Washing
ton, unde se află bi
roul Agenției federa
le de aviație, pentru 
a depune voluminoa
sele proiecte (24 000 
pagini) ale celor 
două variante ale vii
torului avion super
sonic de transport 
(SST) american Cine 
va obține comanda ? 
BOEING sau LOCK,- 
HEED ? Răspunsul 
se va afla abia la 
sfîrșitul lunii decem
brie. Pînă atunci — 
cum anunță presa de 
peste ocean — gene- 
ralul-maior de avia
ție Jewell Maxwell, 
în fruntea a 200 de

„SST“ sau curea 
pentru cele 25 miliarde
specialiști, va studia 
datele proiectelor de
puse de cele două 
firme.

SST-ul — „avionul 
anilor '70“ — trebuie 
să îndeplinească o 
serie de calități. A- 
sigurarea acestora va 
fi recompensată prin 
valoarea viitoarelor 
comenzi făcute uneia 
sau alteia din cele 
două firme — 25 mi
liarde de dolari. Miza 
este, așadar, enormă

pentru cele două 
companii care au 
luat startul în cursa 
pentru obținerea co
menzii.

Unele ziare men
ționează că aceasta 
este „cursa cea mai 
mare din istoria bu- 
siness-ului" și că in 
prezent, față de alte 
țări occidentale care 
urmăresc realizarea 
unui avion similar, 
S.U.A. se află pe lo
cul doi. Se știe că

englezii și francezii 
fțibrică de pe acum 
avionul „Concorde", 
de dimensiuni ceva 
mai mici, dar acesta 
va efectua prima 
cursă în anul 1971. a- 
dică cu 2—4 ani mai 
devreme decît cel a- 
merican. Un argu
ment al reprezentan
ților celor două mari 
societăți. BOEING și 
LOCKHEED. în de
terminarea obținerii 
comenzii pentru fa

bricarea SST-ulul 
este acela al perfor
manței finale față de 
„Concorde", perfor
manță care va com
pensa întîrzierea în 
timp Așa incit re
clama pentru călăto
riile — de peste 8 a.ni 
— cu SST-ul a în
ceput Se stțe de pe 
acum că viitoarea 
navă aeriană în for
mă de săgeată ar ur
ma să aibă o lungi
me de 300 picioare, 
să zboare la o înăl
țime de 70 000 pi
cioare. că „pasagerii 
vor fi atît de aproape 
de stele incit le vor 
putea vedea șl ziua" etc. etc. Un singur 
lucru este încă necu
noscut. Cine îl va fa
brica ■ BOEING sau 
LOCKHEED?

G. MANTU
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