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Echipa condu-
* să de Ion Ho- 

bai este cunos- 
cută pe multe 
șantiere din ța
ră. In prezent, 

tinerii constructori de co
șuri înalte . lucrează la 
unul dintre coșurile de fum 
ale Combinatului petro
chimic din Brazi, folosind 
pentru prima dată în ța
ră tronsoanele de 10 metri, 

prefabricate

• RECOLTAREA CULTURILOR URZII
• PREGĂTIRI PLMMTĂRILL

OL TOAMNĂ

CAUEMEA AtESm PRODUS 
POME E! iMBOmilEĂ

Intr-unu! din numerele anterioare ale ziarului nostru s-a pu
blicat un articol referitor Ia calitatea ascensoarelor pentru per
soane în care, printre altele se arată că defecțiunile apărute în 
exploatare se datoresc și motoarelor fabricate de uzina de mașini 
electrice din Capitală. Publicăm astăzi răspunsul primit de Ia 
U.M.E. București.

zina de mașini e- 
lectrice din Bucu
rești contribuie la 
fabricarea ascen
soarelor livrînd 
motorul electric. 
Acesta este un 

motor asincron cu două tura
ții, cu rotor în scurt circuit și 
înlocuiește vechile motoare cu 
inele colectoare la o singură 
turație. împreună ,cu celelalte 
părți ale troliului și instalației 
electrice, motorul fabricat la 
noi este în stare să asigure 
caracteristici superioare pen
tru ascensor : viteză ridicată 
dar cu porniri și opriri line, 
întreținere ușoară — neavînd 
contacte electrice alunecă
toare — siguranță mai mare 
în exploatare, greutate spe
cifică redusă etc.

Trecerea la fabricația nou
lui motor a pus în fața pro- 
iectanților noștri probleme 
deosebite. Ele erau legate mai 
ales de condițiile speciale ce
rute, îndeosebi lipsa de zgomot 
mecanic și magnetic la func
ționarea pe cele două trepte 
de viteză și la trecerea de pe 
o viteză pe alta. Pentru înfăp
tuirea acestor cerințe a fost 
nevoie să folosim, de pildă, 
lagăre de alunecare cu auto- 
ungere, în care uzina noastră

nu a avut experiență de fabri
cație.

în scopul proiectării unui 
produs care să facă față con
dițiilor pe care le pune buna

lor similare de pe piața mon
dială.

Actualul motor destinat as
censorului se numără printre 
produsele nou asimilate de co
lectivul uzinei noastre. Era 
astfel firesc ca pe parcursul 
exploatării să se ia unele mă
suri în plus care să ducă la 
continua . îmbunătățire a pro
dusului. Avînd la bază sesiză
rile beneficiarului s-a redi-

MOTOARELE ELECTRICE
PENTRU ASCENSOARE

funcționare a instalației de 
ascensor, grupa de proiectare 
motoare asincrone speciale — 
condusă de tînărul inginer 
Dan Demetrescu, a studiat ca
taloage și motoare similare 
produse în alte țări, elaborând 
în final proiectul unui motor 
care, din punctul de vedere al 
performanțelor tehnico-econo_ 
mice, este la nivelul produse

mensionat, de pildă, circuitul 
magnetic și a fost reproiectat 
scutul port-lagăr, stabilin- 
du-se în paralel măsuri care 
să asigure calitatea execuției 
în sectoarele noastre de pro
ducție.

Pentru cunoașterea precisă 
a modului în care se comportă 
motoarele noastre în timpul 
exploatării, precum și pentru

remedierea operativă a defi
ciențelor, uzina noastră, îm
preună cu întreprinderea de 
fabricat și montat ascensoare 
(I.F.M.A.) a organizat echipe 
mixte de montori care au 
mers pe teren la recepția in
stalațiilor acordînd asistența 
tehnică cuvenită, rezolvînd, 
în multe cazuri pe loc defi
ciențele ivite. Acest fapt ne-a 
ajutat, pe de altă parte, să 
privim cu mai multă exigență 
fabricarea noului produs, să 
supraveghem mai îndeaproape' 
modul în care se execută anu
mite faze» în procesul nostru, 
de fabricație. S-a observat, de 
pildă, la unele din noile mo
toare existența unui zgomot 
magnetic și mecanic, jocuri 
radiale și axiale peste limita 
admisibilă, etanșări necores
punzătoare de lagăre etc.

Cercetînd cauzele acestor

Ing. C. RÂDUȚ
șeful serviciului control tehnic 

de calitate Uzina de mașini 
electrice •— București

(Continuare în pag. a IlI-a)

Recoltarea culturilor tîrzii este 
în plină desfășurare pe întreg 
cuprinsul țării; se fac ultimele 
pregătiri pentru începerea însă- 
mînțărilor de toamnă. Datele 
centralizate la Consiliul Superior 
al Agriculturii arată că pînă la 
17 septembrie s-a recoltat floa- 
rea-soarelui de pe 70 la sută din 
șuprafață cultivată, sfecla de za
hăr de pe 25 la sută, porumbul 
pentru siloz de pe 75 la sută, iar 
porumbul pentru boabe și car
tofii de pe 10 la sută.

Unitățile agricole socialiste re
coltează, în primul rînd, cultu
rile de pe terenurile ce urmează 
să fie însămînțate în toamna a- 
ceasta și fac imediat arături. Au 
fost efectuate lucrări de pregătire 
a terenurilor pentru însămînțare 
pe 1 700 000 hectare, ceea ce re
prezintă 50 la sută din suprafața 
.prevăzută. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute în regiunile 
Dobrogea, București, Galați și 
Suceava. In Dobrogea, unde lu
crările de toamnă sînt bine or
ganizate și se folosește întreaga 
capacitate de lucra a mașinilor și 
utilajelor, au fost executate lu
crări de pregătire a terenurilor pe 
86 la sută din suprafața ce va 
fi însămînțată în acest, sezon.

In toate regiunile, gospodăriile 
agricole de stat sînt în fruntea 
lucrărilor agricole de toamnă. 
Pregătirea terenului s-a făcut pe 
80 ia Vjiță din suprafața planifi
cată, efectuîndu-se lucrări de 
bună calitate.

Așa cum informează Consiliul 
Superior al Agriculturii, în unele 
regiuni, dintre care Oltenia, Ba
nat, Argeș, Cluj, Mureș Auto- 
nojnă-Maghiară, Maramureș și 
Hunedoara sînt unități în care 
nu se folosesc din plin tractoa
rele la efectuarea arăturilor și 
celorlalte lucrări de pregătire a 
terenului pentru semănat.

Pentru toamna aceasta sînt a- 
sigurate semințe din soiuri valo
roase, cea mai mare parte fiind 
condiționată. Acum, continuă 
tratarea contra bolilor a semințe
lor și schimbul celor necorespun
zătoare cu altele de calitate.

In săptămîna viitoare, însămîn- 
țările vor începe, îndeosebi, în 
regiunile din nordul țării. Buna 
pregătire a terenului și însămîn- 
țarea în perioada optimă fiind 
hotărîtoare pentru asigurarea 
unor producții sporite în anul 
viitor, este necesar ca în urmă
toarele zile să fie mult intensifi
cate arăturile, grăpatul, discuitul 
și celelalte lucrări. Consiliile a- 
gricole și conducerile unităților 
trebuie să organizeze în așa fel 
muncile de toamnă, îneît acestea 
să se desfășoare la vreme și în 
bune condiții. O atenție deose
bită trebuie acordată în această 
perioadă culesului strugurilor, 
recoltării și valorificării legume
lor, precum și asigurării semințe
lor necesare în anul viitor.

(Agerpres)

Unde se întîlnește Mureșul cu Șiretul

Foto: VIRGIL ONOIU.

75000 tone cărbune

Secție pentru confecționarea
uniformelor școlare

La Fabrica de confecții din 
orașul Bacău s-a terminat con
strucția unei noi clădiri, desti
nată producerii costumelor și

Sesiune 
științifică

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru)

Stațiunea experimentală agri
colă Suceava a organizat, sîm- 
bătă 19 septembrie a.c., cu oca
zia inaugurării clădirii laboratoa
relor de cercetări, o sesiune ști
ințifică la care au participat cer
cetătorii stațiunii și un însemnat 
număr de invitați, specialiști din 
agricultură, ingineri agronomi, 
președinți de gospodării colec
tive din regiune și din țară. 
După ce tovarășul Ene Țurcanu, 
prim-secretar al Comitetului re
gional al P.M.R. Suceava, a tăiat 
panglica inaugurală au fost vizi
tate laboratoarele. Apoi a înce
put sesiunea, științifică. La sesi
une a luat parte tovarășul Nico- 
lac Giosan, prim vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agri
culturii.

In cadrul lucrărilor sesiunii 
s-au prezentat mai multe referate 
privind principalele preocupări și 
rezultate ale cercetătorilor suce
veni în domeniul agriculturii 
printre care crearea noului hibrid 
timpuriu de porumb nr. 99, so
iul de, porumb Suceava 1, precum 
și numeroase linii de cartofi. To
varășul Constantin Iftode, pre
ședintele consiliului agricol re
gional, a prezentat un referat pe 
tema : Contribuția stațiunii ex
perimentale agricole Suceava la 
sporirea producției agricole din 
regiune. Cercetătorii Dumitru 
Popovici, Nicolae Grădinara, Ion 
Buzdugan, Ion Gaspar și alții au 
prezentat referate pe tema : Cer
cetări privind sporirea producției 
de masă verde și fîn pe pajiștile 
naturale din regiunea Suceava ; 
Realizări în ameliorarea cartofu
lui la stațiunea experimentală 
Suceava; Soiuri de grîu de toam
nă și orzoaică și linii de perspec
tivă pentru regiunea Suceava etc.

In marea vitrină a țării (Pavilionul central al Expoziției realizărilor economiei naționale)

Ancheta ,,Scînteii tineretului"

• Muncă • Dragoste • idealuri

uniformelor școlare. Pe o supra
față de 1 600 mp au fost instalate 
zeci de mașini moderne de înaltă 
tehnicitate, cu ajutorul cărora 
vor fi realizate aici anual peste 
70 000 uniforme școlare, capaci
tatea de producție a întreprin
derii mărindu-se astfel cu 15 la 
sută.

(Agerpres)

Minerii din Valea 
Jiului au extras și li
vrat în acest an, pînă 
acum, peste sarcinile 
de plan, aproximativ 
75 000 tone de căr
bune. Succesele înre
gistrate de mineri re
flectă folosirea celor 
mai eficiente metode 
de muncă la condi
țiile de zăcămînt din 
subsolul Văii Jiului.

La săparea puțuri-

lor de la zi s-a extins 
procedeul de lucru 
cu instalație complexă 
de săpare și cu co- 
fraje mobile. Se ex
tinde tot mai mult 
procedeul de susți
nere modernă a lu
crărilor miniere. Ast
fel, de la începutul 
anului s-au armat 
metalic peste 41 km 
galerii, cu 24 la sută 
mai mult decît preve
dea planul tehnic

peste plan
al exploatărilor. Toate 
acestea au asigurat 
creșterea productivi
tății în subteran. In 
primele 8 luni din 
1964 s-a obținut pe 
întreg combinatul car
bonifer al Văii Jiului 
cu 360 kg cărbune în 
medie pe post mai 
mult decît în 1959, 
anul'premergător șe- 
senalului.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
O nouă 

tehnologie
de zincare 

a tablei
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru).
Recent, în secția acoperiri me

talice a Laminorului de tablă din 
Galați a fost realizată și pusă 
la punct o nouă tehnologie de 
zincare a tablei pe cale uscată. 
Spre deosebire de vechiul proce
deu, în prezent — înainte de 
introducerea tablei în baia de 
zinc — aceasta este uscată și 
preîncălzită, cu ajutorai unei in
stalații cu radianți, pînă la o 
temperatură de 150°C. In acest 
fel, tabla decapată permite o ade
rență perfectă între zinc și oțel 
eliminînd eventualele degradări 
ce pot surveni la fierberile ulte
rioare ale produselor. Noul pro
cedeu permite zincarea tablei de 
1—3 mm grosime. Primele can
tități de tablă zincată prin noul 
procedeu au și primit calificativul 
de bună calitate.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

București
Dragi tovarăși, vă mulțumim din toată inima pentru felici

tările și bunele urări pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei 
de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate 
Vietnam.

Cu acest prilej noi ținem să mulțumim poporului și guver
nului Republicii Populare Romine pentru sentimentele lor de 
solidaritate și de sprijinire a poporului vietnamez în lupta sa 
împotriva imperialiștilor americani, pentru reunificarea pașnică 
națională.

Dorim poporului frate romîn ca sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernului Republicii Populare Romîne 
să obțină noi și numeroase succese în construirea socialismului 
și ca prietenia și colaborarea frățească dintre cele două țari să 
se consolideze și să se dezvolte pe zi ce trece.

HO ȘI MIN
Președintele Comitetului 

Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam 

Președintele Republicii 
Democrate Vietnam

FAM VAN DONG 
Primul ministru al Republicii 

Democrate Vietnam

16 septembrie 1964

eparte de a se a- 
propia de . sfîrșit, 
comentariile publi
cate cu regularitate 
de „Scînteia tinere
tului" pe marginea 
răspunsurilor primi

te la vasta anchetă întreprin
să de ziar, se găsesc, du
pă părerea mea, în faza cea mai 
interesantă. începutul l-au mar
cat cîteva luări de cuvînt cu ca
racter general, desprinzînd din 
totalitatea răspunsurilor, liniile 
directoare, punctele de orientare 
și de sprijin,' întreprinderea lor 
solicitînd în chip firesc compara
ția cu viziunea unei construcții, 
așa cum apare ea pe planșeta 
arhitectului. Ceea ce, .practic va 
constitui edificiul viitor este ex
primat aici în formule sintetice, 
dar câlculul exact, științific, nu 
respinge .temperaturile înalte, 
proprii genezei frumosului, ci 
dimpotrivă, le creează climatul 
prielnic, le alimeiitează, ■ întreți-

nîndu-le permanent. Altfel spus, 
aceste prime luări de cuvînt s-au 
impus imaginației noastre prin 
funcția unei rampe de lansare, 
indieîndu-ne, odată cu traiecto
ria rachetei și superba senzație a 
zborului printre constelații. Le-a 
urmat 
propus 
notînd
anchetei zonele de interes, mar- 
cîndu-le cu semnele distinctive, 
asigurîndu-ne drumul spre țintă, 
sau, ca să nu părăsim chiar atît 
de repede cea dintîi comparație, 
realizînd macheta construcției 
viitoare. Faza actuală care, repet, 
mi se pare cea mai interesantă, 
aduce în centrul atenției activi
tatea concretă a muncitorului a- 
nonim, a săpătorului, a zi
darului. La intrarea ei ne 
întâmpină placarda cu inscrip
ția : „Șantier în lucru".

Sînt fericit că mi se cere să 
îmbrac salopeta, să apuc sapa, 
dar, mai ales că mi se încredin-

țează un loc de muncă pe care, 
în plan, s-a prevăzut înălțarea 
serei de flori. Simt încă de pe 
acum parfumul amețitor al ga-

singur loc : „Fabrica de postav 
Buhuși".

Lectura primei fișe de anchetă 
îmi oferă o prețioasă sugestie : 
aceea de a raporta în mod con
secvent i“ 
în parte priyind t
menită, la celelalte, tot ale sale, 
exprimîndu-i idealul general de 
viață. Cuvintele cărora le mulțu
mesc pentru sugestie sînt urmă
toarele : „Da, iubesc. Iubesc cu 
tot ce am mai bun, mai trainic și 
mai frumos în mine". Dăruirea a-

răspunsul fiecărui tînăr 
; priyind întrebarea po-

tînăruluimînînd recunoscător 
buhușean.

Țesătoarea Brînduș 1 
de 19 ani, mărturisește 
trage la omul iubit — < 
„nu numai comportarea 
ră, morală, față de mine, dar și 
comportarea sa în societatea noas
tră, ca cetățean". Mi se pare că 
nici n-ar putea gîndi altfel o tâ
nără muncitoare care, la între
barea „Ce-ți dorești de la viață ?“ 
răspunde astfel : „Să-i fiu cît mai 
utilă societății noastre. Pentru as-

Mariana, 
că o a- 

cităm — 
i since-

comentariile care și-au 
investigații mai ample, 
pe harta itinerariului IUBEȘTI ?

roafelor. Concret: strădania mea 
are drept obiect comentarea u- 
nor răspunsuri la .întrebarea for
mulată în fișa de anchetă ast
fel : „Iubești ? Ce te-a atras la 
omul iubit ? Cum îți păstrezi 
dragostea ?” N-am în față însă 
toate răspunsurile primite la a- 
ceastă întrebare ci numai cîteva 
sute, și toate provenite dintr-un

ceasta descoperind-o la toți, deo
potrivă, ea inspirînd nu numai 
— hai să-1 numesc așa — „ca
pitolul dragoste", ci mărturisirile 
provocate de întregul chestionar, 
fiind prezentă în accepția ge
nerală despre viață a tuturor, o- 
feră posibilitatea unor rodnice 
confruntări.

Este ceea ce îmi propun, ră-

ta am terminat școala profesio
nală și acum sînt, la seral, elevă' 
în clasa a Xl-a". Așa stînd lu
crurile, Mariana este îndreptățită 
să aprecieze ' dragostea omului 
iubit, privind-o și prin prizma 
comportării lui „ca cetățean", 
deoarece ea însăși este animată 
de gîhdul utilității maxime în so
cietatea noastră și deci eforturile

ei în acest sens se cer de la sine 
repetate de către cel care i-a 
cîștigat afecțiunea.

,O 'colegă a Marianei, Agache 
Margareta, de 20 de ani, duce 
aceeași idee mai departe. 
„Sîntem mîndri amîndoi că am 
izbutit să gîndirn la fel, să avem 
același ■ țel, aceleași visuri", scrie 
Margareta. Și simpla confruntare 
cu răspunsul ei la întrebarea „Ce 
ai obținut pînă acum de la via
ță ?“ degajă sentimentul că a- 
ceastă mîndrie este sinceră, to
nică, profundă. Transcriu cu e- 
xactitate : „Sînt absolventă a șco
lii profesionale, evidențiată în în
trecerea socialistă, mi s-a făcut 
înalta cinste de a fi primită în 
rîndurile P.M.R., îmi continui 
studiile — acum sînt în clasa a 
Xl-a la învățămîntul seral — cu
nosc o dragoste adevărată care 
mă însuflețește". Margareta a 
simțit nevoia să alăture dragos
tea la impresionantul șir de reali
zări obținute în viață» tocmai 
pentru că o asemenea dragoste 
bazată pe o identitate de gînduri, 
țeluri, ' visuri, își' merită locul 
printre biruințe.

Stoica Maria, tot țesătoare, în 
vîrstă de 21 "de ani, și ea elevă a 
clasei a Xl-a la învățămîntul se
ral, scrie : „Iubesc și mă iubește 
un om simplu, la fel ca mine". 
Tn accepția ei însă, cuvîntul

„simplu" își apropie sensuri de 
' o rara bogăție și frumusețe. Du

pă propriile destăinuiri exprima
te la un capitol anterior al an
chetei, „simplu", la fel ca ea, în
seamnă să sfîrșești cu - temeinice 
cunoștințe școala medie, să do
rești să continui studiile univer
sitare, să te dedici în continuare 
cercetărilor științifice în dome
niul industriei textile — și toate 
acestea stînd sub semnul certitu
dinii subliniate de fraza : „Fără 
îndoială că voi ajunge să reali
zez ce-mi propun. Am toate con
dițiile materiale și morale". Și 
desigur că printre condițiile mo
rale un rol însemnat îl joacă în 
viața. Măriei faptul că poate de
clara : „Iubesc și mă iubește un 
om simplu, la fel ca mine".

„Iubesc, iubesc mult o fată 
sinceră", scrie Aurel Vasile, de 17 
ani, țesător. îi confrunt răspunsul 
cu cel dat tot de el la întrebarea 
„Cît și cum dăruiești timpul tău 
pregătirii profesionale și cultura
le ?“ : „Ca să fiu sincer, în primul 
find cu mine însumi, trebuie si 
spun că mai am multe de făcuk 

mai exact, nu fac încă to< 
pentru pregătirea mea 
bucuros că îmi dat

adică, 
tul 
Sini

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a lll-a)
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ANDRE CLUYTENS

Prezentarea

,Oedip<s99

Ieri la amiază în sala de pre
zentare a magazinului Muzica a 
avut loc o interesantă întîlnire 
între oaspeții festivalului și mulți 
iubitori ai muzicii din București 
cu realizatorii celor 4 discuri ste
reofonice ce cuprind imprimarea 
integrală a operei „Oedip" difu
zată în aceste zile de Casa de 
discuri „Electrecord". După ce 
muzicologul Viorel Cosma a pre
zentat auditoriului pe interpreții 
operei în frunte cu dirijorul Mi
hai Brediceanu, au putut fi as
cultate cîteva fragmente ale noii 
înregistrări.

în „Nunta lui Figaro" au apă
rut, alături de distribuția cea 
mai aleasă a soliștilor noștri, doi 
oaspeți străini : cîntărețul finlan
dez Kim Borg și cîntăreața en
gleză Patricia Johnson.

Pe scenă, Kim Borg este cu
ceritor, plin de autoritate, sigur 
de sine, în rolul aristocratului 
feudal. Este un artist cu desă- 
vîrșit simț dramatic, care gîn- 
dește atitudinile sale în cele mai 
mici detalii, reușind un portret 
de totală veridicitate personaju
lui său. Din punct de vedere 
muzical, Kim Borg este un cîn- 
tăreț de mare cultură a stilului; 
el are resurse deosebite în inter
pretarea repertoriului de cameră

și aceste date cunoscute ale per
sonalității sale artistice s-au con
turat și în spectacolul din serile 
trecute. Așteptăm și recitalul său 
de luni pentru a-1 întîlni din nou, 
pe un tărîm muzical în care arta 
sa va fi — credem — cu adevă
rat strălucită.

Distribuirea unei
străine în Marcellina părea oare
cum ciudată; dar 
Johnson ne dovedește că Marcel
lina este un rol care merită toată 
atenția. In scenă, Patricia John
son are ritm în joc și versa, ne 
convinge ca artistă dramatică și 
deopotrivă ca muziciană.

în re“ 
dezvăluit multi-

interprete

iată că P.

ADA BRUMARU

„Simfonia 
Franck ne-a 
lateralele calități ale dirijoru
lui francez Andre Cluytens. 
prezent la pupitrul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii 
Romine. Temperament tumul
tuos, mînuind bagheta cu un 
gest energic, sigur, precis,
Cluytens iubește desfășurările 
ample, subliniind elementele 
dramatice ale partiturii.

Concertul a început cu 
„Rapsodia a Ii-a" de George 
Enescu, căreia oaspetele fran
cez i-a subliniat nu atit at
mosfera meditativă de baladă, 
cît mai degrabă imaginile lu
minoase ți bogăția temelor 
populare sprințare (regretabil 
că momentul solistic al violei 
a fost ratat de inexactitatea 
acompaniamentului ).

^Simfonia spaniolă" pentru 
vioară ți orchestră de Edouard 
Lalo ne-a demonstrat facă 
odată virtuozitatea iui Ion 
Voicu ți afinitatea spirituală a 
violonistului r.ostru față de 
partiturile străbătute de mul
tiple rezonanțe populare.

VIOREL CO^MA

O intervenție spectaculoasă și eficace a portarului maltez.
Foto : V. RANGA

Balcaniada 
de baschet în cadrul Cupei campionilor europeni

I. s.

Recital
John Ogdon
La vîrsta de 27 de ani Ogdon 

dispune de un palmares care lasă 
să i se prevadă o bogată carieră 
artistică. Ogdon dispune de o 
bună tehnică pianistică, parcurge 
cu degajare pasagii din cele mai 
complicate, posedă o frumoasă 
muzicalitate, valorificată de un 
sunet catifelat în momentele de 
piano și rotund în desfășurările 
de forte, gîndirea sa e precisă, 
arcuită pe dimensiunile mari ale 
piesei interpretate, chiar cînd e 
vorba de o lucrare atît de labo
rioasă ca Variațiunile de Brahms 
pe o temă de Paganini, care a 
constituit „punctul de rezistență" 
al programului său.

Dacă totuși în arta lui Ogdon 
viitorul mai are un cuvînt impor
tant de spus, nu e numai din 
pricina că din recital au lipsit 
opere de adîncă meditație ci și 
pentru că tînărul artist nu s-a 
eliberat încă de unele inegalități. 
„Perlajul" său s-a dovedit une
ori dificitar în Sonata de Beetho
ven, în vreme ce în partea doua 
a recitalului reușitele remarcabile 
(Scherzo nr. 3 de Chopin) au al
ternat cu interpretări mai puțin 
împlinite (Scherzo nr. 2 de ace
lași compozitor) în care discursul 
muzical părea dezorganizat.

Acestea pot ține însă de etapa 
de formare a solistului, a cărui 
sensibilitate aleasă ne-a făcut, nu 
o dată, să-1 aplaudăm din toată 
inima. 1 
printre 
rat și 
pentru 
Lipatti, 
certe afinități cu creația subtilă 
și delicată a marelui său confrate 
romîn.

„BAmnuL
Nicola di Gese, 

cronicar special al 
revistei „Mondo Liri
co", îmi vorbea în 
zilele acestui Festival 
despre succesul cu 
totul deosebit al lui 
Herlea pe scenele Ita
liei. Nicolae Herlea, 
„astrul de prim rang 
al belcanto-ului",
cum îl numesc cro
nicarii, i-a fascinat 
pe italieni prin căl
dura, profunzimea 
vocii sale, prin feltd 
lui atît de natural de 
exprimare, prin mu
zicalitatea sa cu totul 
excepțională, prin su
gestiva sa exprimare 
teatrală. Apariția lui 
Herlea, în rolul lui 
Figaro din „Bărbie-

DIN SEVILLA"
care a în-rul" cu 

cîntat întreaga lume 
muzicală de la New 
York, la Moscova și 
de la Berlin la Anka
ra, într-unul din spec
tacolele festivalului a 
fost așteptată cu ne
răbdare. Herlea a îm
plinit toate aceste aș
teptări dind 
unui Figaro 
de o mare 
expresivă.

O apariție 
în „Bărbierul" rossi- 
nian a fost și aceea 
a unui reputat oaspe
te al Bucureștiului, 
primul bas al Operei 
din Belgrad — Mi
roslav Ciangalovici 
(pe care l-am cunos
cut acum cîteva seri

viață 
ideal, 

bogăție

inedita

intr-un neuitat „Bo
ris") cere a conturat 
cu o profundă măes- 
trie, pînă în cele mai 
mici detalii, un Basi
lio de o mare expre
sivitate. Alături de 
Ciangalorici și Her- 
lea, cu concurat la 
unul din spectacolele 
de succes al acestor 
zile, remarcabili re
prezentanți ai primei 
noastre scene, Magda 
Ianculescu (o exce
lentă Rosina), C. Ga
bor (un savuros Bar
tolo), talentatul Va
lentin Teodorian și 
Maria Săndulescu, 
sub conducerea lui 
Egizio Massini.

IOSIF SAVA

•ir
In >1 doilea concert, Cluytaîs, 

a programat în locul ^Simfocâeî 
spaniole" Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Șostakwîci. 
în execuția Iui Radu Akhdescs- 
Cunoscutul nostru vjoloncehst a 
redat cu înțelegere opusul ce 
conține deopotrivă pagini de 
mare intensitate dramatică ca și 
momente de o impresionantă 
forță lirică, în care frăgezimea și 
puritatea de cristal a imagmd^, 
vine parcă să împlinească în bo
găție și varietate larga paietă 
expresivă a muzicii sostakm~- 
ciene.

Conducând cu precizie și sin
ceră sobrietate ansamblul de m- 
terpreți, Cluytens a redat iubitori
lor de muzică valorile acestei mu
zici, de o neobișnuită forță dra
matică.

VASILE DONOSE

Aseară, în penultima zi a cam
pionatului balcanic masculin de 
baschet echipa Iugoslaviei a în
vins cu scorul de 94—68 (53—37) 
echipa R. P. Romîne. Echipa 
iugoslavă este virtuală cîștigătoa- 
re a celei de-a 6-a ediții a cam
pionatului balcanic. Turcia a în
trecut cu 74—65 (41—29) echipa 
secundă a R. P. Romîne, iar Gre
cia a terminat învingătoare cu 
71—(>3 35—35) în fața echipei 
R. P. Bulgaria.

Astăzi de la ora 16 în sala Flo- 
reîsca au loc ultimele jocuri: 
R- P. Bulgaria — R. P. Romînă

Turcia; R. P. 
Romînă — Grecia.

Dinamo București
Sliema Wanderers, meci retur, 5-0

(Agerpres)

FOTBAL
• Campionatul 

categoriei A la 
fotbal continuă 
astăzi cu dispu- 

etapei a 
“ pro- 

urmă- 
patru 

U.T.A.- 
C.S.M.S.

Gaspar Cassado - Cheko Hara

tarea
IV-a. Sînt 
gramate 
toarele 
partide t 

rad — Petrolul Ploiești, ~ 
iași — Progresul București, Crișul 
Cracie» — Minerul Baia Mare, Ști- 
rxa Craiova — Steagul Roșu Bra-

Caleidoscop
ULTRASUNETUL

ÎN INDUSTRIA MOBILEI
Oamenii de știință de la Insti

tutul ucrainean de cercetări știin
țifice în domeniul prelucrării 
mecanizate a materialului lem
nos au elaborat un vibrator ultra
sonic original care topește lacu
rile. Folosirea lui reduce cu 50-70 
la sută consumul de solvenți 
obișnuiți. Totodată, lacul se 
usucă cu mult mai repede pe su
prafața mobilei. Primul aparat 
pentru topit lacul a fost deja 
montat la Combinatul mobilei 
din Jitomir.

Colaboratorii institutului au 
creat, de asemenea, o instalație 
ultrasonică pentru lipit piesele 
de lemn. Operația tehnologică 
durează între 5—6 zecimi de se
cundă, adică se face cu mult 
mai repede decît prin metodele 
cele mai moderne cu ajutorul 
curenților de înaltă frecvență, fo
losite pînă acum la lipit.

Desigur este mai lesne să 
faci demonstrații de bra
vură, acrobații muzicale, 

decît să șlefuiești cu migală o 
piesă sau să depui acel msce 
efort psihic și intelectual nece
sar unei adevărate interpre
tări artistice, pe care le cere 
muzica de cameră. Neocolind 
acest gen de muzică, de care 
sînt covîrșiți chiar și mari so
liști, G. Cassado și C. Hara, so
ția sa, — o pianistă cu o mare 
sensibilitate și înțelegere mu
zicală, se găsesc la polul opus 
acestei concepții. în primul 
rînd Cassado este un artist, un 
rafinat al dantelelor sonore și

abia după aceea un interpret 
cu o bogată experiență, un 
mare minuitor al arcușului. 
Este prima reflexie la care 
îndeamnă atit maniera sa de 
a cînta, cit și programul reci
talului său care n-a cuprins, 
de, fapt, nici o piesă de virtuo
zitate, ci numai lucrări de ca
meră în care violoncelul și 
pianul se completează unul pe 
celălalt. „Duo Cassado" se im
pune prin muzicalitatea sa, 
prin contopirea perfectă a 
celor două instrumente atit în 
intenții cît și în realizare, 
pcintr-o subtilitate naturală a 
frazei.

Sesizind cu precizie stilul 
autentic al fiecărei piese, cân
tecul lor este apropiat și prie
tenos.

Gaspar Cassado și Cheko 
Hara se dăruiesc muzicii, pe 
care o redau cu o eleganță §î 
cu o noblețe naturală 
a-și impune probleme de pri
sos.

Concertul de vineri a con
stituit o adevărată demonstra
ție de ceea ce pot să creeze 
doi mari interpreți în acest 
atît de dificil și pretențios gen 
muzical.

„Cavalerii de la Malta", obiș
nuiți, după cum se spune, să joace 
pe terenuri așternute cu cărămidă 
pisată, la București, pe gazonul în 
care toamna și-a băgat mașina de 
tuns, au pierdut în fața dinamoviș- 
tilor la o diferență de scor cam 
rar întîlnită în meciurile interna
ționale cu miză mare. Drept e, 
însă, că maltezii, învinși categoric 
și la ei acasă, nu puteau emite 
pretenții nici măcar la un meci 
nul. Ei alcătuiesc o echipă cu mij
loace întrucîtva reduse, mai ales 
în sistemul de joc 4 + 2 + 4.

Publicul nostru cunoscînd valoa
rea dinamoviștilor, puterea lor de 
mobilizare și forța cu care știu să 
rămînă stăpîni pe o partidă în care 
din capul locului pornesc avanta
jați, s-a deplasat la stadionul 23 
August ferm convins că va asista 
(cum s-a și întîmplat pe alocuri) 
la o demonstrație de fotbal a re
prezentanților noștri în cea mai 
importantă competiție intercluburi 
din Europa. Nimeni nu se îndoia 
(în afară de un cronicar puțin cam 
negru în prevederi și amator de 
avertismente de soiul: să nu se 
creadă că meciul acesta e lesne de 
cîștigat, dimpotrivă etc.) că băieții 
din Ștefan cel Mare vor cîștiga. 
Întrebarea era : la ce diferență de 
scor o vor face.

In prima repriză, cu tot presin
gul efectuat de dinamoviști, tabela 
«e Marco; a rămas albă pînă in

minutul 30,' cînd Pîrcălab a înscris 
cu un șut năpraznic de la 25 m. 
Tot el este acela care 13 minute 
mai tîrziu a mtijorat scorul, tri
miți nd mingea, la o lovitură liberă, 
printr-o spărtură a zidului maltez. 
Ion Pîrcălab (de multe ori criticat 
peste măsură pentru Joc leneș și 
lipsă de curaj) a ținut să arate 
spectatorilor, în ajunul deplasării 
la Tokio, că pleacă la Olimpiadă 
de drept și pe merit — și-a reali
zat în compania maltezilor (zic : 
maltezilor, pentru că i-a răsucit 
pe absolut toți adversarii ieșiți în 
cale, iar pe cei care nu-i ședeau 
în cale i-a căutat în teren spre 
a-și măsura și cu ei puterile și 
talentul) o partidă de nivelul ace
lora de pe urma cărora s-a ales cu 
simpatia statornică a mii și mii de 
spectatori.

Dinamoviștii, net superiori ad
versarului din toate punctele de 
vedere, au urcat scorul, în repriza 
a doua, la 5—0 prin golurile în
scrise, în ordine, de Petru Emil și 
Frățilă (2), totuși n-au evoluat la 
înălțimea renumelui de care se 
bucură. Mă refer la linia de îna
intași, pentru că apărarea, chiar 
lipsită de aportul lui Nunweiller 
III (întindere musculară) a rezolvat 
calm și eficient orice- tentativă de 
contraatac. De altfel, fundașii
stat mai tot timpul Ia cehtrul te
renului. Mijlocașii, în nota lor 
obișnuită : utili, dar fără să stră
lucească. Înaintarea (excepție Pîr
călab și cît de cît Radu Nun
weiller) a irosit foarte multe mingi 
care, urmărite mai atent, puteau ii 
trimise în poarta lui Debono.

La drept vorbind, însă, Dinamo 
n-a avut de ce “ 
peste măsură 
Wanderers n-a 
jocul de cîmp.

Maltezii au

SACI SOLUBILI IN APA
Materialul plastic denumit 

alcool polivinilic este solubil în 
apă rece. în S.U.A. diverse ali
mente sînt ambalate în săculețe 
făcute din acest material pe care 
gospodinele le introduc direct în 
apă, fără să le mai desfacă.

în ultima vreme, din acest 
material plastic sînt confecțio
nați saci în care se pun rufele 
murdare. Introduși în apă, aceș
tia se dizolvă, fără ca omul să 
mai vină în contact direct cu 
rufele murdare.

Prin întrebuințarea acestor 
saci pentru strîngerea rufăriei de 
spital, adeseori plină de microbi 
de tot felul, s-a constatat o scă
dere importantă a cantității de 
microorganisme din atmosfera 
înconjurătoare.

NOU FILM — ANTOLOGIE
Cineastul american Robert 

Youngston (cunoscut publicului 
nostru din „Virsta de aur a co
mediei" , „Cînd comedia era re
ge" și „"Zile de fior și rîs"), a 
realizat un nou film-antologie in
titulat „Mgms Big Parade of 
Commedy" care cuprinde frag
mente din filmele pe care le-a 
produs casa „Metro-Goldwyn- 
Mayer" în anii '30—’40. Timp de 
o oră și 30 de minute în fața 
publicului se perindă pe ecran 
vreo 50 de stele ale cinemato
grafului printre care Greta Gar
bo, Melvyn Douglas, Clark Gab
le, Jean Harlow, Wallace Beery, 
William Powell, Myrna Loy, 
Joan Crawford, Cary Grant, 
Katherine Hepburn, Caroll Lom
bard, Marion Davies, Lionel 
Barymore și mulți alții. O para
dă excepțională de stele, menite 
să trezească multe nostalgii.

au

SEVER TIPEI (Agerpres)

La Varșovia au continuat sîm- 
bătă campionatele europene de 
atletism rezervate juniorilor. Po
lonezul Kobusewski a cîștigat 
proba de săritură în lungime cu 
7,48 m. Bădini (R.P.R.) s-a cla
sat pe locul 4 cu 7,03 m. Blom
quist (Suedia) s-a clasat pe pri
mul loc la săritura cu prăjina cu 
4,40 m. Reprezentantul R.P.R., 
Piștalu a ocupat locul 4 cu 4,10 
m. Rozalia Moțiu (R.P.R.) a ocu
pat locul 4 la aruncarea discului 
cu 42,61 m. Proba a fost cîștiga- 
tă de Țikova (U.R.S.S.) — 45,86 
m. Campionatele se încheie as-

să se întrebuințeze 
deoarece Sliema 

solicitat-o decît în

BRAZDE DE... LINA
In regiunea Riverina din Aus

tralia de sud-est există oi pe spa
tele cărora crește grîu. Tăvqlin- 
du-se prin miriștile de grîu, ele 
string în lina lor boabe care în
colțesc, găsind condiții prielnice 
— căldura corpului și umezeala 
blănii în urma ’ ” *
colțit ajunge 
înălțime.

ploilor. Griul in- 
pînă la 7—8 cm

Cartierul Socola — Nico-

Una lași

Cu atît mai mult cu cît 
izbînzile sale s-au numă- 
fermecătoarea Sonatină 
mîna stîngă a lui Dinu 

, unde Ogdon a vădit

I. HRISTEA

(Agerpres)

RUGBI

Gloria - Dinamo: 11-3
Sîmbătâ pe stadionul Dinamo 

s-a disputat meciul de rugbi din
tre echipele bucureștene Gloria 
și Dinamo contînd pentru cam
pionatul țării. Rugbiștii de la 
Gloria au repurtat o surprinză
toare victorie cu scorul de 11—3 
(8-0).

avut cel mai bun 
om în persoana Iui Debono, inspi
rat și foarte greu de înșelat; cele 
cinci goluri nu i se pot imputa în 
nici un fel. De la înaintare, ata
cantul central Cini a demonstrat 
o bună tehnică individuală.

D. Rumiancev, arbitrul întîlnirii 
— excelent.

FĂNUȘ NEAGU

ASFALT LUMINOS
Un inventator german anunță 

că a pus la punct un amestec 
de asfalt și de oxizi metalici care 
are proprietatea de a fi în același 
timp extrem de dur și de a răs- 
pîndi lumină. Acest amestec va 
servi la construirea de șosele vi
zibile în timpul nopții.

Săptămîna viitoare 
pe ecrane
„Ghepardul"

— Și phiar te pasionează arta ?
—• O, mult, răspunse fata.
El mergea înainte ureînd repede scările și etnd ajunse în fața 

camerei deschise ușa, chemînd-o.
— Aici locuiesc. Intră, nu-i nimeni.
Și fata intră. *
— Vai, ce tablou, se miră ea. Aici, cine-i ?
— Richard. Adică eu. Eram student și jucam în Richard. Nu 

ți-e cald ?
— Nu, nu, spuse fata. Și aici ?
— Aici e o colegă. Eram într-o excursie. Nu stai? Stai aici pe 

scaunul ăsta. Cine ți-a dat ochii ?
— Ce să-mi dea ?
— Ochii. Ai ochi frumoși. Și buzele...
— Dar aici, cine-i ? întrebă fata.
— Tot o colegă. Joacă în piesa în care m-ai văzut astă-seară. 

Ți-amlntești ? Ecaterina, cea care-i pregătește regelui farsa. De ce nu 
stai ? Vrei să bei un lichior ?

— Nu, mulțumesc, spuse fata. Cît de fericit puteți fi I
— Fericit ? De ce ?
— Că sînteți artist. Vă priveam pe scenă și mi se părea că 

sînteți un zeu. Atît mi-aș dori să fiu și eu artistă!
— Ai să fii — îi strînse el mîna și fata i-o luă și o împinse ușor.
— Plec — spuse ea.
— De ce să pleci ? Să-ți citesc ceva. Așează-te aici pe canapea, 

să-ți citesc ceva.
— Nu, spuse fata, trebuie să plec.
— De ce să pleci ? — repetă el. Am să te conduc acasă. Cîți 

ani ai?
— Șaptesprezece — spuse fata.
— Așează-te aici. Am să-ți citesc ceva. Apoi ai să citești și tu. 

Facem o probă de actorie 1 Știi cine-a spus asta ? Julieta. O știi pe 
Julieta.

— O, ce frumos, spuse fata.
Iți place ?

Desen de TIA PELTZ
— Mult, spuse fata.
— Așează-te, am să-ți mai citesc, o rugă el, stringîndu-i mîna.
— Plec, spuse fata.
— Ți-am promis că am să te conduc, îi trecu el mina prin păr și 

fata tresări și el îi cuprinse umerii și o lipi de el și o sărută.
— Ce faceți ? se duse fata spre ușă.
— Nu pleca, mai rămîi o clipă. Una singură numai. Mîine vii la 

teatru ?
— Vin, răspunse fata.
— Ai să cii și ai să stai în lojă și eu am să te privesc de pe 

scenă.
— Am să vin, spuse fata, dar acum plec.
— De ce să pleci ? Citește acum tu și eu am să te ascult. Cînd 

n-ai să pronunți bine, am să te corijez și o iei de la început.
— Ce să citesc ? întrebă fata.
— Citește pasajul ăsta — se apropie el.
Și fata începu să citească. „Dar aici gindul i se încurcă și, fără 

să știe nici ea cum, i se răsfiră în atîtea părți, incit nu mai 
era chip să-l prindă....".

— Ce faceți ? De ce stingeți lumina ? — țipă ea.
— Pentru că te iubesc I — izbucni el. Te-am iubit din primul 

moment, nu ți-ai dat seama că te iubesc? N-am să-ți fac nici un

rău, stai aici lingă mine și imaginează-ți un castel, un castel mare cu 
o grădină mare prin care te plimbi tu cu doamnele de onoare și din
colo, în sală, sute de spectatori te aplaudă și tu-i privești și ei te 
aplaudă. îi vezi ?

— Lasă-mă ! Ce să văd ? — se smuci fata.
— Spectatorii. Tu ești prințesa și mă iubești pe mine, cavalerul 

din garda imperială și eu trebuie să vin la tine pe ascuns și tu mă 
implori să fug, să-mi apăr viața, dar eu îți spun: „Mîinile voastre 
doamnă, sînt aripile îngerului pe care-l iubesc".

...Ea își aducea acum aminte de cuvintele astea și nu era sigură 
dacă le-a auzit pe scenă sau le rostise anume pentru ea în camera 
aceea din care a plecat abia dimineața. După-amiază l-a căutat la 
teatru dar de la teatru i s-a spus că nu joacă decît peste zece zile și 
ea l-a căutat atunci acasă. A stat acolo pe scări, pînă tîrziu, dar el 
n-a venit nici acasă. L-a căutat și în ziua următoare la teatru și i s-a 
spus același lucru și o actriță a întrebat-o dacă ea nu-i cumva veri- 
șoara lui Titi.

Intr-o seară — nu trecuseră cele zece zile — l-a văzut pe stradă, 
îl zărise de departe fiindcă era înalt și a alergat pe marginea trotoaru- 
lui, pe unde nu era lume, pînă l-a ajuns. El era cu o femeie care-i 
spunea mereu : „Degeaba te superi Titi, n-ai dreptate". Apoi l-a văzut 
intrînd cu femeia aceea într-un restaurant și l-a așteptat acolo, pînă 
au ieșit. Femeia mergea lipită de el și nu-i mai repeta cuvintele ace
lea. El a observat-o și s-a oprit o clipă, dar apoi s-a făcut că n-a 
observat-o.

Peste zece zile el era intr-adevăr la teatru. Ea stătea, undeva, 
în sală și-l aștepta să apară. Iată, prințesa a ieșit în grădină să se 
plimbe cu doamnele de onoare. Perfidul duce o pîndește pregătind 
cavalerului cursa în care avea să cadă. In piața orașului se și înălța 
ștreangul. O, cine să-l anunțe pe cavaler să nu vină ? Iată-l, a venit, 
acum e prea tîrziu :

— Fugi — îl imploră prințesa.
— Mîinile voastre doamnă sînt aripile îngerului pe care-l 

iubesc 1
— Fugi! Ducele... Dintr-o săritură cavalerul fu în fața ducelui 

și în aceeași clipă săbiile se încrucișară ca niște fulgere. Cine va în
vinge ? Desigur, cavalerul. Nimic nu poate răpune iubirea.

Fruntea lui albă și înaltă strălucea ca un soare și ea îi sorbea, de 
acolo, din sală, toate razele.

Și nici nu știe cum s-a dus, cînd s-a sfîrșit spectacolul, la cabina 
lui și l-a privit prin deschizătura ușii. Marele ei erou își dădea jos, 
fluierînd, fardul de pe față. Și-a luat mai întîi fardul de pe frunte, 
apoi de pe obrazul stîng, apoi de pe cel drept și odată cu el și razele 
acelea...

VASILE BĂRAN

L. Visconti — reali
zatorul filmului „Rocco 
și frații săi" — este 
coautor al scenariului 
și semnatarul regiei 
filmului „Ghepardul".

Realizat după cunos
cutul roman cu ace
lași nume al lui Giu
seppe Tomasi din Lam
pedusa, filmul „Ghe
pardul "a fost distins 
la Cannes în 1963 cu 
marele premiu.

Interpreții principali: 
Burt Lancaster, cunos
cut de noi din filmele: 
„Discipolul diavolu
lui", „Trapez" și „O- 
mul care aduce 
ploaia".

Alain Dellon pe care 
I-am văzut în : „Dra
cul și cele zece po
runci" și „Rocco și 
frații săi".

Claudia Cardinale, 
admirată în filmele : 
„Vîntul sudului", „Car
touche", „Magistra
tul” și „Rocco și frații 
săi".

„Viață particulară
Celebra „B.B.** Bri

gitte Bardot apare în 
filmul lui Louis Mabie 
„Via fă particulară", 
producție a studiouri
lor franceze.

Ultimul film în care 
a apărut pe ecranele 
din țara noastră Bri
gitte Bardot este „Ba
bette pleacă la război".

Rolul masculin prin
cipal este deținut de 
Marcello Mastroianni, 
pe care cu un an în 
urmă l-am admirat în 
filmul „Divorț italian".

„Al
Studiourile ceho

slovace prezintă în 
regia Iui Jiri Sequens 
filmul „Al nouălea nu
me".

Regizorul Jiri Se-

nouălea nume
quens a mai realizat 
filmele „Evadare din 
umbră" și „Moartea 
în insula de zahăr".

Printre interpreții 
principali : Ota Sklen-

cka („Reportaj cu 
ștreangul de gît") șl 
Vlasta Fialova („Mora- 
litatea D-nei Dulskcâ 
și „Legenda dragos* 
tei").



Propagandiștii
despre munca lor

„Am fost plăcui surprinși de realizările 

pe care le-am putut aprecia44 
Declarațiile unor parlamentari francezi

cum, cînd ne mai 
desparte doar pu
țină vreme pînă 
la deschiderea 
noului an de în
vățămînt politic 
U.T.M., o discuție

cu propagandiștii despre mun
ca și metodele folosite de ei 
în anul care a trecut nu poate 
fi decît folositoare. Să-i as
cultăm pe cei de la Uzina me
canică Sinaia :

Pe primul plan — 
problemele 
economice

Subliniind odată mai mult 
că învățămîntul politic trebuie 
să fie eficient, concret, mobi
lizator, înțelegem că în cen
trul atenției — indiferent de 
forma de învățămînt — tre
buie să se afle dezbaterea — 
realizată în mod specific, în 
funcție de caracterul fiecărui 
cerc politic — a îndatoririlor 
ce revin tineretului pentru în
deplinirea sarcinilor economi
ce ce stau în fața întreprinde
rii în care lucrează.

Discuțiile avute cu propa
gandiștii de la Uzina mecani
că Sinaia au evidențiat faptul 
că principala lor preocupare 
în ceea ce privește legarea în- 
vățămîntului cu practica o 
constituie tocmai orientarea 
activității cercului în direcția 
mobilizării și mai active a ti
neretului la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

— Anul trecut, relata tova
rășul Zekely Wilhelm, propa
gandist la cercul politic din 
secția turnătorie — am dez
bătut în cerc tema : „Politica 
partidului nostru de industria
lizare socialistă a țării". După 
ce am discutat planul expu
nerii și apoi planul convorbirii 
cu un tovarăș din biroul de 
partid, mi-a devenit mult mai 
limpede ce am de făcut. Bine
înțeles că, folosind documen
tele Congresului al IlI-lea al 
P.M.R., am explicat ce se în
țelege prin industrializarea 
socialistă și cum a fost aplica
tă această învățătură leninistă 
de către partid la condițiile 
concrete ale țării noastre. A- 
vînd în față harta patriei, am 
făcut în continuare o scurtă 
trecere în revistă a principale
lor obiective industriale. Am 
trecut apoi la dezbaterea unor 
chestiuni care intră direct și 
în sfera noastră de preocupări 
zilnice : productivitatea, ce se 
înțelege prin aceasta și care 
sînt căile de creștere ; prețul 
de cost și posibilitățile concre
te de reducere a lui; calitatea 
produselor. Introducerea teh
nicii noi — problemă asupra 
căreia am insistat mai mult — 
influențează asupra tuturor a- 
cestor mari chestiuni. Din a- 
cest punct de vedere și uzina 
noastră, ca și nenumărate al
tele, este un exemplu. Pot spu
ne că aproape nu există loc de 
muncă în care să nu întîlnești 
utilaje modeme, perfecționate, 
de^ o înaltă productivitate. 
Atît în expunere cît și în 
timpul convorbirii, am insistat 
mult asupra acestui aspect 
pentru a-i ajuta pe tineri să-și 
sădească și mai adine convin
gerea că asemenea agregate 
de o înaltă tehnicitate, pentru 
a le stăpîni, reclamă și o pre
gătire profesională corespun
zătoare.

ani. Ei au crescut și s-au for
mat ca muncitori în anii re
gimului nostru. Pentru ei ex
ploatarea, mizeria vieții de 
sub domnia patronilor sînt 
fapte cunoscute doar din cărți 
sau din cele povestite de vîrst- 
nici. Cei mai mulți au învă
țat meseria în condiții cu to
tul noi în școala profesională. 
Din anii aceia de ucenicie păs
trează amintiri spre care se 
îndreaptă întotdeauna cu plă
cere. Conducînd un cerc po
litic nu poți să nu ții cont de 
această realitate.

Propagandistul Barbu Ion 
spunea pe bună dreptate : „U- 
zina noastră poartă în ea o 
istorie plină de semnificație 
ridieîndu-se de la o fabrică de 
șuruburi, cum era pe timpul 
patronilor, la o uzina care pro
duce pompe cu injecție. Nu am 
întîlnit temă din cercul nos
tru în care să nu fie util să 
punem față în față trecutul 
și prezentul uzinei".

— Discutam în cerc, spunea 
Vișean Daniel, despre atitudi
nea față de muncă. Eram 18 
tineri. Lucram împreună la 
sectorul C montaj. Ne cunoș
team bine unii pe alții, pe to-

Povestirea maistrului Chi- 
omiță — continuă propagan
distul Vișean — ne-a ajutat și 
mai mult, pe noi toți, să des
prindem din această dezbatere 
învățăminte deosebit de pre
țioase pentru întreaga noastră 
activitate.

-

a
de organizație

Vîrsta

Ia

o particularitate 
importantă

Vizitînd uzina, trecînd de
o hală la alta întîlnești un nu
măr mare de tineri. Media de 
vîrstă — aproximativ 20 de

varășii noștri din sector. Așa 
că discuția a pornit de la por
tretizarea unor oameni foarte 
apropiați. Am discutat atunci 
de pilda pe care o constituie 
pentru fiecare dintre noi co
munistul Lazăr Stanciu, prin 
conștiinciozitatea, atitudinea 
înaintată față de muncă, am 
vorbit despre utemistul Ion 
Piciorea care lucrează la pom
pe de injecție pentru locomo
tive Diesel-electrice și despre 
alți muncitori cu care colec
tivul nostru se minerește. 
Și astfel, discutînd despre 
oamenii din jurul nostru, 
am reușit să ne facem o 
imagine despre acele trăsături 
înaintate care caracterizează 
astăzi oamenii muncii din pa
tria noastră.

îmi amintesc că la dezbate
rile purtate atunci l-am invi
tat și pe tovarășul Traian 
Chiorniță. Dînsul lucrează în 
această întreprindere de a- 
proape 40 de ani. Discuțiile 
erau pe sfîrșite și toți îl pri
veam întrebători, așteptam cu 
nerăbdare să-1 ascultăm.
- Să vă spun că astăzi aveți 

condiții bune de viață și mun
că, asta o vedeți și o simțiți și 
voi. Am să vă povestesc mai 
degrabă cîte ceva despre cum 
a fost. Și a povestit tinerilor 
despre trecutul uzinei, despre 
condițiile grele în care se 
muncea și se trăia.

De atunci a trecut ceva mai 
puțin de o viață de om dar, 
în esență, a trecut o întreagă 
epocă istorică. Astăzi avem 
salariu egal la muncă egală 
iar obligațiile sînt și ele, de 
asemenea, egale. Ați discu
tat astăzi foarte mult și 
bine a ți făcut, despre disci
plină — a nu lipsi nemotivat, 
a nu întîrzia. a respecta în
tru totul indicațiile tehnicie
nilor etc. Aceasta este o con
diție minimă, elementară a 
oricărui muncitor. A fi disci
plinat trebuie să-ți fie în sin
ge ca spălatul de dimineață. 
Asta e.

Pregătind un nou 
an de invățămint 

politic
Pentru propagandiștii cu 

care am discutat, fără nici o 
excepție, noul an de învăță
mînt „a început* printr-un 
studiu foarte serios. Unii au 
mers la cursul de 10 zile or
ganizat de comitetul regional 
U.T.M., alții vor participa la 
cursurile serale organizate de 
Comitetul orășenesc U.T.M. Si
naia. Dar nu numai despre a- 
ceasta este vorba. Ion Niculae, 
Barbu Romică, Vasile Cazan, 
Daniel Vișoiu ca și ceilalți 
propagandiști din uzină, au 
studiat cu multă atenție expu
nerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
sesiunea solemnă a Marii 
Adunări Naționale, articolele 
publicate în ziarul „Scînteia" 
despre organizarea și condu
cerea de către Partidul Co
munist a insurecției armate de 
la 23 August 1944.

— Toate materialele publi
cate în presă în preajma mă
reței aniversări — a spus Ște
fan Teodorescu — o seamă de 
alte articole din ziare despre 
dezvoltarea economiei și cultu
rii naționale, le-am adunat cu 
grijă. Ele îmi vor fi de un real 
folos în pregătirea expuneri
lor, a convorbirilor din cerc.

Viitorii cursanți au fost și 
ei îndrumați să citească mate
rialele publicate, să-și adune 
unele articole pentru a-și 
completa bibliografia in 
timpul anului de studii. Sub 
directa îndrumare a organiza
ției de partid din uzină, comi
tetul U.T34. a format colecti
ve care au discutat cu fiecare 
tânăr în parte îndrumîndu-1 
spre acel cerc care corespunde 
cel mai bine gradului său de 
pregătire.

— In noul an de învățămînt 
care va începe — ne-a spus 
tovarășul Ion Buștiuc. secreta
rul comitetului U.T.M. — toți 
tinerii din uzina noastră vor 
învăța. Peste 350 și-au mani
festat dorința de a urma di
feritele cercuri politice U.T.M„ 
mai bine de 150 au fost înca
drați în învățămîntul de 
partid, iar alții, aproape 150 
urmează cursurile serale ale 
școlii medii sau cursurile fără 
frecvență ale diferitelor insti
tute de învățămînt superior.

Tinerii ingineri proiectanți 
Minodora Bizescu și Sergiu
Schein de la sectorul de pro
iectări al Șantierului naval 
Galați, lucrînd la planul unei 
noi instalații a cargoului 

pentru cherestea

Foto: X. STELORIAN

Conferirea Orânsfai

„Steaua

Popalare

Repabtciî

Ron.ne"

clasa I acsdemicznalui

Atfeanase Joja

Prin decret al Consiliului de 
Stat al ReoublicL Populare 
Romîne a fost conferit Ordi
nul -Steaua Republicii Popu
lare Romine* clasa I academi
cianului A th ar. ase Joja pentru 
activitate îndelungată in miș
carea muncitorească și merite 
deosebite în activitatea știin
țifică-

(Agerpres)

T E LEG RA MĂ

Tovarășul Xuan Thuy, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Viet
nam, a adresat tovarășului 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Romîne, o tele
gramă de mulțumire pentru 
felicitările și urările de noi 
succese în muncă, transmise 
cu prilejui celei de-a XlX-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam.

HH
Extind mecanizarea lucrărilor 

in zootehnie
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru)
Dezvoltarea continua a secto

rului zootehnic în gospodăriile 
agricole colective din regiunea 
Banat a atras după sine constru
irea unor adăposturi noi, cores
punzătoare. Numai în acest an 
s-au dat în folosință 755 de noi 
obiective zootehnice. Paralel însă 
cu ridicarea acestor construcții 
s-a pus accent și pe mecanizarea 
lucrărilor din zootehnie. Printre 
gospodăriile unde cele mai multe 
lucrări se fac mecanizat se nu
mără cele din comunele Zâbrani, 
Hitiaș. Cenad. Lenauheim și al
tele. Aici, pe lîngă faptul că s-a 
redus mult efortul fizic al îngri
jitorilor. a crescut mult și pro
ductivitatea muncii. La sfârșitul 
anului trecut la toate gospodări
ile colective din regiune erau 
664 grajduri alimentate cu apă 
pr.n conducte. Recent, la G.A.C. 
„30 Decembrie- din Vinga s-a 
dat in folosință un turn de apă, 
la Giarmata s-a introdus alimen
tatul cu apă in 4 grajduri, la Ia- 
nova in 5 grajduri.

Extinderea rețelei electrice în 
mediul rural a făcut posibilă fo
losirea curentului și în sectoarele 
zootehnice. Pe lingă cele 1063 
grajduri unde curentul era folosit

la mecanizarea anumitor lucrări, în 
acest an au mai fost electrificate 
încă 232 adăposturi între care și 
cele de la gospodăriile colective 
din Recaș, Chevereș și Bucovăț. 
In scopul ușurării muncii crescă
torilor de animale în peste 300 
de grajduri transportul gunoiului 
și al furajelor se face pe linii de 
decovih

Membri ai delegației Comisiei 
de producție și schimburi din 
Adunarea Națională Franceză, 
care ne-au vizitat țara la invita
ția Comisiei economieo-financia- 
re a Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, și-au împărtășit 
impresiile lor unor redactori ai 
presei și radiodifuziunii.

Am sosit în Romînia, a spus 
dl. Jean Risbourg, conducătorul 
delegației, cu intenția de a studia 
probleme economice care intere
sează cele două țări. Am vizitat 
numeroase regiuni și am fost 
plăcut surprinși de realizările pe 
care le-am putut aprecia în 
timpul acestei lungi călătorii. 
Ne-am convins că Romînia do
rește cu tărie să-și continue în 
ritm rapid dezvoltarea industriei. 
Romînii sînt, și pe bună dreptate, 
mîndri de realizările lor. în do
meniul construcțiilor ați realizat 
de asemenea, într-un timp foarte 
scurt lucruri deosebit de intere
sante. Nu vom uita niciodată a- 
ceastă minunată călătorie. Lăsăm 
o părticică din inima noastră în 
această țară ; vom fi cu siguran
ță propagatori ai ideii colaboră
rii celei mai cordiale între cele 
două țări.

Dl. Robert Morlevat, membru 
al delegației a declarat, printre 
altele : Aveam totdeauna intenția 
să vin în Romînia. Credeam că 
voi găsi o țară în evoluție. Am 
constatat însă că este vorba des

pre o adevărată revoluție econo
mică și socială care se în
făptuiește rapid, în ordine, cu 
participarea tuturor, In continua
re, oaspetele s-a referit în amă
nunt la obiectivele vizitate. La 
Galați — a subliniat el — se ridică 
o întreprindere impunătoare. Am 
putut deduce că această realizare 
va constitui unul dintre pilonii 
economiei romînești. Rafinăria 
de la Brazi este, de asemenea, o 
realizare importantă, care se 
dezvoltă într-un ritm excepțio
nal. Am vizitat stațiunea expe
rimentală viticolă de la Murfat- 
lar. întrucît sînt născut în pro
vincia Bourgogne, mi-am permis 
să apreciez vinurile : un vin de 
o înaltă calitate. Apoi am vizitat 
o gospodărie agricolă de stat, un 
combinat avicol. Se poate afirma 
că aceste exploatări au rezultate 
foarte bune. Am fost apoi pe li
toral. Ceea ce am văzut la Ma
maia, m-a impresionat. Toate 
construcțiile de aici concreti
zează gustul și spiritul practic al 
arhitecților romîni, un simț al 
frumuseții și măreției.

Voi lua cu mine din această 
vizită o amintire excelentă. Cu 
aceste sentimente de prietenie 
doresc poporului romîn tot 
succesul pe care-1 merită și do
resc, de asemenea, ca contactele 
dintre noi să fie tot mai 
frecvente.

(Agerpres)

în excursie
în zilele de sărbătoare, co

lectiviștii din comuna Beche- 
tu, raionul Corabia, regiunea 
Oltenia, obișnuiesc sa facă di
ferite excursii în localitățile 
din împrejurimi. Astfel, cu 
cîteva zile în urmă, un grup 
de peste 750 de colectiviști s-a 
îmbarcat pe vasul „7 Noiem
brie" și a făcut o excursie pe 
Dunăre, pînă la Porțile de

La 19 septembrie, în drum 
spre Uniunea Sovietică, ve
nind de la Sofia, delegația gu
vernamentală a U.R.S.S., con
dusa de V. N. Novicov, minis
tru, președintele Comisiei pen
tru problemele economice ex
terne de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., s-a oprit 
la București pentru o scurtă 
vizită prietenească în R. P. 
Romînă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâm
pinată de tovarășii Gogu Ra
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Nicolae 
Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, secretar al Comisiei 
guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifi- 
că. și reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost de față I. A. Iliuhin, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al U.R.S.S. în R. P. Ro
mînă, și membri ai Ambasadei.

plecat spre S.U.A. 
Kreindler, pentru a

participa la lucrările celui de-al 
VH-lea simpozion de nouro-radio- 
logie, care va avea loc la New 
York între 20 și 25 septembrie. 
Tot în această zi, acad. Eugen Ma- 
covschi a plecat spre Luxemburg, 
unde va lua parte la lucrările ce
lui de-al X-lea Convent interna
tional pentru nutriție 
vitale.

și substanțe

a sosit în 
Sinker, di- 
Consiliului

Sîmbătă a 
acad. Arthur

★

Sîmbătă seara
Capitală Sir Paul 
rector general al 
britanic, împreună cu soția,
care, la invitația Comitetului 
de organizare al Concursului 
și Festivalului Internațional 
„George Enescu", va face o 
vizită în țara noastră.

ic
Sîmbătă s-a încheiat Confe

rința națională de radiologie.
Timp de trei zile, cît au durat 

lucrările conferinței, au fost pre
zentate circa 100 de rapoarte și 
comunicări care au dezbătut rea
lizările de pînă acum în acest 
domeniu, perspectivele și căile 
de dezvoltare a radiologiei.

In afara delegaților romîni,

au făcut comunicări ori au 
participat la discuții, personali
tăți ale vieții medicale din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
R. S. F. Iugoslavia, Japonia, R.P. 
Polonă, R. P. Ungară și Uni
unea Sovietică.

★

Sîmbătă la amiază a avut loc 
în Capitală festivitatea premierii 
participanților la concursul pen
tru cea mai bună fotografie or
ganizat în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări de ziarul „Scîn- 
teia“.

Cu acest prilej s-a deschis la 
Casa Scînteii o expoziție cuprin- 
zînd fotografii ale participanților 
la acest concurs.

★'
O delegație de cineaști ro

mîni a plecat la Atena pentru 
a participa la Congresul in
ternațional al filmului știin
țific care se ua 
acest oraș între 
tembrie.

desfășura în
19 și 27 sep-

(Agerpres)

Un nou film muzical
de televiziune 

realizat în regia
Studioul

București a _____ ...
lui Valeriu Lazarov un intere
sant film muzical de scurt 
metraj — „Omul din umbră 
la soare". Filmul reia 7 dintre 
cîntecele prezentate în cadrul 
celui de-al doilea Festival de 
muzică ușoară de la Mamaia, 
(scenariul: R. Anagnoste și 
V. Lazarov, imaginea N. Niță).

în distribuție: Doina Badea, 
Constantin Drăghici, Marga
reta Pislaru și Ilinca Certm- 
cev. Dansează Gabriel Po
pescu, artist emerit și cn grup 
de balerini de la Teatrul de 
Operă și Bale*, al R.P.R.

Filmul va fi prezentat du
minica viitoare pe micul ecran.

P. ISPAS

Colectiv ișt ii fi mecanizatorii de la G.A.C. Ileana, regiunea București, însămințează, în aceste zile, 
secara în cultură dublă pQf0 t Ager preș

CINE MATOG jR A F E
Ciociara : 

14; 16,30; 
(10; 12,30:

Calitatea acestui produs 
poate fi îmbunătățită

Patria (9; 11,30; 
19; 21,30), Feroviar 

uv; iz^ou, 15,30; 18; 20,30),
Dragoste la zero grade : Repu
blica (8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30 ; 18.45 ; 21,15), Luceafărul 
(9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ), Stadionul Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 19,45), 
Grădina Doina (str. Doamnei
— orele 19,30). Banda de lași:
Carpați (10; 12; 14; ~
căra
20.30) , 
(Str.
— orele 20). Seara prieteni
lor filmului: Carpați (orele 
19). Brațul nedrept al legii: 
Excelsior (10; 
16,30; 18,45;
(11; 13,15; 15,30; 
mis (8,30; 10,30; 
18,30; 20,30, la „___________
19), Floreasca (16? 18.15; 20,30), 
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie — orele 20), Vitan — la 
grădină orele 19.30. Falsificato
rul : Capitol (9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20.45 — la grădină 
orele 19,30), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18.15; 20.30). Drumul Sării 
(15; 17,30; 20,30). Moral 63: 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Giulești (10; 12,30; 15; 17,30; 
20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Grădina „Modern" 
(Str. 11 Iunie nr. 75 — orele

19.30) . Aventura de la miezul 
nopții: înfrățirea între popoa
re (15,30; 18; 20,30), Melodia 
(10 ; 12 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30) , Grădina „Aurora" (Bd.

_ i,; 16), Fla-
fli,30 ; 16,30; 18,30;

Grădina „Progresul"
Ion Vidu nr. 5

14,15 ;
Grivița

12;
2D, 
17,45; 20), To- 
12,30; 16,30;
grădină orele

Dimitrov nr. 118 — orele 19,30), 
Festival (9 ; 11; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21), grădină ora 20. Aripi 
negre — cinemascop : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Munca (15; 17; 19; 21). îndră
gostitul : Central (9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45), împuș
cături în ceață : Lumina (10;

12; 14; 16; 18,15; 20,30), Colen- 
tina (15,30; 17,45; 20 — la gră
dină orele 19). Kozara: Union 
(15,30; 18; 20,30). Program
pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Dragoste neîmpli
nită : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30;^ 20,30), Unirea (16; 18 — 
la grădină orele 20). Galapa
gos — Scrisori de dragoste : 
Timpuri Noi (10; 12; 14,15;
16,30; 18.30; 21) Sechestratul 
din Altona: Cultural (15; 17; 
19; 21), Pacea (16; 18; 20). Ga
lapagos : Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Rahova (16; 18,15; 
la grădină orele 19,45). Singu
rătatea alergătorului de cursă 
lungă; Buzești (15,30; 17,30; 
la grădină orele 20,30). Co
moara din Iacul de argint — 
cinemascop : Crîngași (14,30; 
16,45; 19; 21,15),

Televiziune
Duminică 20

8,50 : Gimnastica de înviorare; 
9.00: Emisiunea pentru copii și 
tineretul școlar ; 10,30 : Rețeta 
gospodinei; 11.00 Emisiunea pen
tru sate; 19.00: Jurnalul televi
ziunii ; 19,10 : întâmplarea picto
rului; 19.30: Agenda celui de-al 
IlI-lea Concurs Internațional 
„George Enescu“; 19,45: Aspecte 
de la întâlnirea de baschet dintre

septembrie 1964
echipele R. P. Romîne și Greciei 
din cadrul Campionatului balca
nic de baschet masculin — 
Transmisie de la Sala Sporturilor 
Floreasca : 20,30 : Bancnota de
1 000 000 lire sterline; 22.00; Ar
monii noi în operetă. în înche
iere: Buletin de știri. Sport. Bu
letin meteorologic.

EUGEN FLORESCU

Popas la Lacul Ana

a-vw-nabi s-a constatat că în 
uzină nu se acorda întot
deauna atenție Încărcărilor 
magnetice specifice și sime
triilor magnetice, echilibrării 
perfecte a organelor în miș
care șam_d. Aceasta a deter
minat concentrarea eforturilor 
fabricației și ale organelor 
controlului tehnic de calitate 
tocmai spre înlăturarea unor 
ademenea neajunsuri. Pentru 
a aminti cîteva măsuri luate 
în acest sens trebuie să arăt 
că inelul de ungere s-a con
fecționat din material plastic 
in loc de oțel în scopul re
ducerii zgomotului. Pentru evi
tarea scurgerilor de ulei s-au 
executat canale speciale de 
tăiere a peliculei, iar lame
lele de alamă de la rotor au 
fost introduse în canalele res
pective la adîncimea prescrisă.

în funcționarea motoarelor 
pentru ascensor se mai ivesc 
însă unele defecțiuni sesizate 
pe bună dreptate de I.F.M.A. 
și de către locatarii noilor 
blocuri de locuit. Beneficiarii 
noștri reclamă în special exi
stența în continuare a jocu
rilor axiale și radiale la la
găre, uzarea prematură a la
gărelor, precum și cîteva ca
zuri de arderi de motoare.

Așa cum arătam, pe linia 
proiectării ca și pe cea a stabi
lirii unei tehnologii corespun
zătoare pentru motoarele de

ascensor s-au făcut multe 
lucruri bune. în genere se poa
te spune că s-au obținut suc
cese și pe linia fabricației. 
Aici aveam însă și cazuri de 
execuție incorectă din partea 
colectivului secției strungărie. 
Bucșa-cuzinet, de pildă, era 
confecționată uneori sub cota 
din desen, iar alteori peste 
această cotă. Neexecutarea ei 
corectă putea duce la frecare 
mare și la ungere imperfectă. 
De aceea, multe piese erau 
date le rebuturi și încărcau 
cheltuielile secției. în ultimul 
timp, în urma repetatelor ana
lize lucrurile în această secție 
s-au schimbat în bine. Piesele

privință să fie sprijinite mai 
mult de conducerea uzinei 
noastre care poate lua ase
menea măsuri îneît maistrul 
sau șeful de secție să fie tot 
atît de răspunzător pentru ca
litatea produselor ca și contro
lul tehnic.

Un mijloc prin care se poa
te asigura o calitate superioa
ră a motoarelor electrice este 
rodajul.

Cu cîtva timp în urmă, nu 
era totdeauna respectat timpul 
stabilit prin normele tehnolo
gice. Acum, însă, la rodaj se 
face o verificare mult mai a- 
tentă, pentru motoarele ascen- 
soarelor creîndu-se condiții

mult camera de ungere. Mai 
mult, se folosește uneori ulei 
necorespunzător, iar alte ori 
se dîluiază cu petrol.

Măsurile luate în perma
nență în uzina noastră, alături 
de îmbunătățirea condițiilor 
de montaj și de întreținere, 
vor contribui-la îmbunătățirea 
calității instalațiilor de ascen
sor satisfăcînd astfel cerințele 
locatarilor noilor blocuri de 
locuințe.

IUBEȘTI?
seama de asta, că am curajul 
să mi-o spun și s-o aud

de urîi". Aflu amănunte despre 
omul care gîndește astfel, citind 
întreaga fișă de anchetă semnată 
de Valeria. Este sortatoare, elevă 
în ultimul an al liceului seral, la 
secția fără frecvență, are un co
pil de un an și așteaptă emoțio
nată pe al doilea, găsește, în a- 
ceste condiții, timp destul pentru 
pregătirea ei profesională și cul
turală... Indignarea Valeriei în 
fața urîțeniei trădării în dragoste 
izvorăște deci nemijlocit din via
ța ei, din idealurile ei. Tot ea, 
răspunzînd invitației transmise 
de anchetă de a-și imagina ora
șul în anul 2 000, după ce des
crie cu o mare putere de su
gestie „minunile de mîine", con
chide : „Iar eu nu voi fi nicio-

îndeplinirea acestui vis și nu o 
piedică. De fapt, socotește Vasi
le, nici nu se poate numi dragos
te acea legătură între doi oameni 
lipsită de forța emulației, de 
bucuria că și ea dăruiește aripi 
visului de a fi cît mai util, de a 
te pregăti cu perseverență să de
vii cît mai util.

Gindul lui Vasile îl mai îm
părtășesc mulți. într-o exprimare 
proprie, îl găsim semnat pe Mun- 
teanu Ion, și el ajutor de mais
tru, în vîrstă de 26 de ani : 
„Bucuria dragostei o văd în pu
terea ei de a mă face să nu mă 

ce am 
mereu 
a ne 
numai

V

URMĂRI DIN PAQINA I
sînt verificate cu atenție și la 
toate cotele, pe faze de exe
cuție.

în asigurarea unei calități 
superioare a motoarelor elec
trice pentru ascensor un rol 
important are activitatea or
ganelor de control tehnic. Deși 
marea majoritate a corpului 
nostru de control este compus 
din oameni cu o bună califi
care, exigenți, în această pri
vință mai avem multe de fă
cut. Sînt cazuri cînd efortu
rile tehnicienilor controlori 
nu sînt unite cu ale maiștrilor 
și inginerilor răspunzători de 
procesul de fabricație, cei din 
urmă privind uneori problema 
producției numai din punct de 
vedere cantitativ. Am dori ca 
eforturile noastre în această

speciale. In plus, recepționarea 
acestora are loc chiar în uzi
nă, delegații întreprinderii 
„Neptun“ din Cîmpina asis- 
tînd la toate probele prevă
zute în normativ, la fiecare 
motor în parte. Sîntem de par
tea părerii expuse de tovarășii 
de lă I.F.M.A. — acest lucru 
fiindu-ne confirmat de cazuri 
concrete întîlnite pe teren — 
că în exploatarea și întreți
nerea instalației de ascensor 
există încă multe deficiențe. 
Manipularea și montarea mo
toarelor pe instalații se face 
uneori neatent și aceasta con
duce la pierderi de ulei. Au 
fost cazuri cînd bușoanele de 
golire și de nivel a uleiului 
din lagăre au fost strînse in
suficient, sau se umple prea

și de la alții. Cred că acesta e 
un prim pas spre o muncă mai 
susținută. Voi ști să-i fac pe toți 
ceilalți pînă la capăt“. Avînd în 
vecinătate o declarație cum este 
cea citată, cuvintele lui Aurel 
— „iubesc mult o fată sinceră" 
își găsesc adevăratul context. Un 
om sincer își dăruiește dragostea 
altui om sincer. Nimic mai fi
resc.

De aceeași părere sînt și Ve
de Aurica, de 21 de ani, și Irimie 
Lucia, de 25 de ani, și Boghiu 
Valeria de 21 de ani și încă 
multi alții care declară : „îmi 
păstrez dragostea prin sincerita
te". Valeria, care este căsătorită, 
mai adaugă : „Nu numai că nu 
mi-am trădat niciodată soțul, 
dar mă indignează și gindul că o 
soție ar putea face un lucru atît

dată prea bătrină ca să nu 
mai încălzească dragostea, 
voi învăța copiii să iubească sin
cer, cinstit fi aceasta îmi va fi 
necontenit răsplata dragostei de 
acum.".

Ajutorul de maistru Bantaș 
Vasile, de 19 ani, spune : „Consi
der dragostea un sprijin impor
tant în realizarea idealului meu". 
Din celelalte răspunsuri ale sale, 
aflu că acest ideal îl însumează 
o viață de muncă și de luptă. 
„Urăsc lenea, inactivitatea. N-au 
ce căuta în viața mea. Peste un 
an termin școala medie, voi tre
ce apoi examenul de admitere 
la un institut de învățămînt su
perior". (Observați: Vasile spu
ne „voi trece", nu „voi da exa
menul” !) Dorește ca dragostea 
să-i fie un stimulent pentru

mă 
îmi

terea ei de a mă face să 
mulțumesc niciodată cu 
realizat, să mă împingă 
înainte". Și parcă pentru 
dovedi că acesta nu este _____
un deziderat, ci un amănunt în
semnat al vieții sale, răspunde : 
„Iubesc o fată din toată inima" 
și, pe aceeași pagină, povestind 
cum folosește timpul liber, afir
mă : „Sînt un cititor pasionat și 

• printre multele cărți pe care le 
citesc sînt și cele cu caracter 
tehnic-științific atît de necesare 
pregătirii mele pe mai departe".

Mă opresc deocamdată aici cu 
lectura răspunsurilor la ancheta 
ziarului, răspunsuri datorate ti
nerilor de la „Fabrica de postav, 
Buhuși". Voi reveni Ia ele în
tr-un comentar viitor. Spațiul 
restrîns mă obligă să încetez as
tăzi lucrul, să dezbrac salopeta. 
Mă îndrept spre casă cu un sen
timent de adîncă emoție și bucu
rie prilejuit de o muncă deosebit 
de însuflețitoare pentru un om 
obișnuit să țină în mînă creio
nul, o muncă migăloasă dar pli
nă de maxime satisfacții, ates- 
tînd faza cea mai interesantă, a 
„lucrului la obiect", în care se 
găsește acum ancheta „Scînteii 
tineretului”.



ALGER. — Duminică dimi
neața alegătorii algerieni se 
prezintă în fața urnelor pen
tru a alege pe cei 138 de de- 
putați în cea de-a doua Adu
nare Națională a Algeriei in
dependente, al căror mandat 
conform legii electorale adop
tată la 25 august, este de pa
tru ani.

Sîmbătă seara a luat sfîrșit 
campania electorală, care a 
durat o săptămînă. La Alger, 
Oran, Constantine, Tlemcen, 
și în toate celelalte orașe, de

partamente și sate ale țării au 
avut loc mari mitinguri, cu 
prilejul cărora candid ații au 
chemat masele de alegători 
să-și dea votul candidaților 
propuși de Frontul de Elibe
rare Națională. Pe listele de 
candidați au fost incluși con
ducători ai F.L.N., ai statului 
algerian, printre care și Ahmed 
Ben Bella, președintele repu
blicii. în fruntea unei liste de 
10 persoane, președintele Ben 
Bella, candidează în departa-

CONGO :
• Lucrările Comisiei Oi'ganizatiei 

Unității Africane
• Nemulțumiri in rîndul mercenarilor

NAIROBI. — La Nairobi 
continuă lucrările Comisiei 
Organizației Unității Africane 
pentru examinarea problemei 
congoleze. Ședințele continuă 
să se desfășoare în secret. Din 
surse apropiate conferinței s-a 
aflat că sîmbătă dimineața a 
fost adoptată ordinea de zi a 
lucrărilor comisiei. Principa
lele puncte sînt : relațiile din
tre Congo (Leopoldville) și cele 
două state vecine cu care se 
află în diferend — Congo 
(Brazzaville) și Burundi — 
problema reconcilierii în 
Congo și încetarea focului în 
Congo. S-a stabilit, de aseme
nea, că regulamentul intern de 
funcționare a comisiei va fi 
asemănător celui al Consiliu
lui ministerial al Organizației 
Unității Africane.

în cadrul ședinței de sîmbă
tă după-amiază, comisia a în
ceput discuțiile asupra pro
blemelor de pe ordinea de zi.

Corespondentul 
France Presse, 
între cele două 
sîmbătă, a avut loc o întilnire 
a șefilor delegațiilor partici
pante la lucrări, convocată de 
președintele comisiei, Jomo 
Kenyatta, care atît vineri, cît 
și sîmbătă dimineața a avut 
întrevederi separate cu pre
mierul Moise Chombe.

Citind surse bine informate, 
agenția France Presse rela
tează că tot sîmbătă, la 
Nairobi a sosit un grup de re
prezentanți ai răsculaților

C. omentînd voiajul pre
ședintelui de Gaulle în 
America Latină, agenția 

France Presse arată următoa
rele :

Președintele de Gaulle pleacă 
duminică în America Latină, ai 
cărei primi pași și a cărei evo
luție istorică au fost urmărite 
îndeaproape de Franța. „Spe
răm, a declarat ministrul de fi
nanțe, Giscard d'Estaing, după 
ultima ședință a Consiliului de 
Miniștri, că relațiile Franței cu 
cele zece țări din America de 
sud, pe care le va vizita gene
ralul de Gaulle, care au iost 
întotdeauna bune, se vor stân
ge în continuare, și în special 
că, aceste relații de colaborare 
vor căpăta contururi precise'.

Intr-adevăr, aceste relații vor 
ii concretizate, în tratate, pe 
care președintele de Gaulle le 
va semna în fiecare din cele 
zece capitale sud-americane, 
conținutul acestor tratate fiind 
deja pus la punct pe cale di
plomatică. Convorbirile se vor 
desfășura deci asupra felului în 
care se vo; putea dezvolta în 
viitor relațiile pe baza lărgirii 
acordurilor de colaborare. De 
pe acum se știe că pe plan e- 
conomic și cultural schimburile 
vor fi dezvoltate. Astfel Chile 
a acceptat construirea de către 
Franța a unui aeroport inter
național în insula Paștelui, si
tuată la jumătatea drumului 
între Tahiti (colonie franceză 
— nr) și teritoriul chilian. Tot
odată negocierile asupra ex
ploatării minereului de uraniu 
în Brazilia sînt avansate. Au 
fost puse la punct proiecte de 
creare a unor instituții econo
mice și a unor lucrări publice 
de amploare cu participarea 
Franței. Asistența tehnică va fi 
sporită, ea constituind baza a- 
jutorului pe care Franța îl 
poate da acestor țări în curs 
de dezvoltare...

Generalul de Gaulle va pro
nunța, așa cum se afirmă la 
Paris, 50 de discursuri, dintre 
care multe în limba spaniolă 
(în Brazilia în portugheză). La- 
tino-americanii vor asculta cu 
atenție aceste cuvîntări, cu atît 
mai mult cu cît America La
tină este străbătută în între- 

mentul Oran. Membrii Birou
lui Politic al F.L.N., se află, 
de asemenea, în fruntea liste
lor de candidați în alte orașe 
și departamente ale Algeriei.

La Alger, numeroase lozinci 
invită populația la urne, che- 
mînd-o să-și dea votul candi- 
daților F.L.N. Deasupra clădi
rilor oficiale, ale instituțiilor 
publice și ale întreprinderilor 
flutură drapelul de stat al Re
publicii Algeriene Democrati
ce și Populare.

Au fost luate măsuri pentru 
votul prin corespondență al 
alegătorilor înscriși în listele 
electorale în diferite localități, 
dar care în momentul votării 
nu se găsesc în localitatea res
pectivă. De asemenea, au fost 
organizate brigăzi speciale, 
care se vor deplasa cu urne
le în spitale, sanatorii etc. 
pentru a strînge voturile per
soanelor aflate în tratament 
sau în imposibilitatea de a se 
deplasa la centrele de votare. 
Măsuri asemănătoare au fost 
luate în toate celelalte orașe 
și sate algeriene.

congolezi care au început de
mersurile pentru a fi admiși 
la lucrări.

NAIROBI. — In ședința de 
vineri a Comisiei Organizației 
Unității Africane pentru 
examinarea situației din Congo 
a luat cuvîntul primul mi
nistru congolez, Chombe, care 
a afirmat că se opune partici
pării la lucrările comisiei a 
unor reprezentanți ai Frontu
lui de Eliberare Națională din 
Congo. El a spus că nu-i con
sideră pe acești reprezentanți 
ca „interlocutori valabili" 
pentru dezbaterea problemelor 
congoleze. El a declarat că în
cetarea luptelor ar fi „condiția 
primă și indispensabilă a rea
lizării reconcilierii naționale11.

Observatorii remarcă că pri
mul ministru congolez și-a 
înăsprit poziția față de posibi
litatea unei soluții negociate 
a proble 

s-a încheiat

ad-

de 
Și 
al

a fost întâmpinat pe aeroport 
de Iosip Broz Tito.

in
tu

ani, întrucît nu știa 
războiul luase sfîrșit.

Un purtător de cuvînt a de-

„teșiți din păduri! Războiul
de 19 ani!"
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U.R.S.S. : Cursanțîi școlilor de navigație din Batumi și Herson 
își iac practica pe nava-școală „Tovarișci". In fotografie: 

Exerciții ele ridicare a velelor.

„Hessisch 
acoperite

iei constitu- 
tensiilor, in- 

a repartizării 
irilor sociale. O problemă 
1 dezbătută in timpul cam

ei electorale a lost reiorma 
lor,

cenaru staționa 
litară de la 
nemulțumiți*, relatează cores
pondentul agenției France 
Presse la Leopoldville. în ul
timele zile, scrie coresponden
tul, au circulat zvonuri în le
gătură cu unele „tentative de 
.răscoală în rîndul acestora", 
in majoritatea lor sud-afri- 
cani.

gime de un val de 
lism, care are drept 
ță orientarea spre Europa 
tru a căuta o contrapcnd 
influența am 
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In Consiliul lie Securitate
Norvegia sprijină

prelungirea mandatului
torțelor 0. N. u. in Cipru

NEW YORK 19 (Agerpres). 
In Consiliul de Securitate au 
continuat vineri dezbaterile 
asupra raportului secretarului 
general al O.N.U., U Thant, 
privind operațiunile O.N.U. în 
Cipru. Au luat cuvîntul mi
nistrul afacerilor externe al 
Norvegiei, Sivert Nielsen, 
ciainkaișistul.

In cuvîntarea sa, reprezen
tantul Norvegiei a arătat că 
încordarea care se menține pe 
insulă se transformă uneori în 
crize serioase, care creează un 
pericol pentru pacea și secu
ritatea în această parte a lu
mii. Folosirea forței armate, a 
continuat el, duce doar la creș
terea pericolului extinderii 
conflictului și reduce posibili
tățile reglementării pașnice a 
acestei probleme.

Reprezentantul Norvegiei a 
sprijinit propunerea extinde
rii împuternicirilor trupelor 
O.N.U. și a declarat că țara sa 
se pronunță în favoarea pre
lungirii cu încă trei luni a 
mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru. In același timp, el s-a 
pronunțat în favoarea creării 
în Cipru a așa-numitelor zone 
tampon, în care să fie inter
zisă amplasarea de forțe ar
mate, propunere împotriva că
reia s-a declarat ministrul a- 
facerilor externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu.

Următoarea ședință a Con
siliului de Securitate va avea 
loc la 21 septembrie a.c.

Aiegeri în Suedia

egen pa are au
nod trad în cea
ia duminică a lunii sep- 

La ultimele alegeri, 
irate în 1960, victoria a 
t partidului social-demo- 
are de 32 de ani s-a a- 
cu mici întreruperi, în 

ez. O 
ieaeri

de iață partidul social-de mo-
crat deține in cea de-a doua
Cameră a Pariamen:tuhii ua c-
vantaj de numai un vot iată de
coaliția celorlalte trei partide
burgheze — cornervalor, .'.te
ral și agrarian. 

Nu trebuie uitat niei faptul
ci de la ?? 1 -in? te alegeri din
1950. numărul deadlorilor In
^uedia a c *»-^-** cu

nr-wfl foirii

FRANȚA: Vedere din orașul 
Bordeaux

Rezoluții favorabile dezvoltării comerțului Est-Vest

ROMA — In capitala Italiei 
s-au încheiat lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al parti
delor social-democrate din ță
rile membre ale Pieței comu
ne. Reprezentanții Partidului 
socialist francez, Guy Mollet 
și C. Pineau, s-au referit la 
politica actualului guvern 
francez și la problemele legate 
de așa-numita „unificare po
litică" vest-europeană. Deputa
tul olandez Van der Goes van 
Maters a cerut ca parlamen
tul vest-european — al cărui 
sediu actual este la Strasburg 
— să aibă împuterniciri 
rite și a arătat

parua va 
ite din numă- 
or electorale, 
tia electorală 

siirșit vineri seara, o 
ultima dezbatere radio- 
tă, la care au luat parte 
ședintii partidelor par-

Danie electorală 
iupra pro- 
in primul

problemele 
acestea au ră- 
aiara oricărei 
c torale. Nici 

partidele partici
pante Ja campania electorală 
n-au contestat și nu contestă 

a de neutralitate și ne
ne a Suediei.
ici datorită acestei poli- 

ti pe teritoriul Suediei nu s-au 
purtat războaie în ultimii 150 
de ani.

La alegeri, Partidul Comunist 
se prezintă cu un program con
cret, care prevede, printre al
tele, lupta pentru însănătoșirea 
economiei și dezvoltarea demo
cratică a țării, iar pe plan ex- 
ern, se pronunță împotriva ar- 

i nucleare, pentru reducerea 
* uielilor militare, dezarmare 

rolă și totală, coexistență 
ică și continuarea politicii 

de neutralitate a Suediei.

VARȘOVIA. conti
nuarea vizitei sale în R. P. 
Polonă, Haile Selassie, împă
ratul Etiopiei, s-a înapoiat la 
19 septembrie la Varșovia 
după o călătorie la Cracovia.

în aceeași zi s-au încheiat 
tratativele polono-etiopiene.

VIENA. — Sîmbătă la amiază 
s-au încheiat — mai devreme 
decît era așteptat — lucrările 
celei de-a 8-a conferințe gene
rale a Agenției internaționale 
pentru energie atomică 
(A.I.E.A.), care au început la 
14 septembrie. După cum se 
afirmă în cercuri competente, 
conferința a putut să rezolve 
într-un timp relativ scurt pro
blemele ce-i stăteau în față 
datorită atmosferei bune care 
a domnit în timpul lucrărilor 
celei de-a 8-a conferințe gene
rale.

LONDRA. — La Festivalul 
internațional al filmului care 
are loc în orașul irlandez 
Cork, a început programul de 
filme romînești, prezentat 
pentru prima oară în Repu
blica Irlanda. Delegația de ci
neaști romîni, condusă de 

proiect de unificare a organe
lor executive ale Pieței comu
ne, Euratomului și Comunității 
Europene a Cărbunelui și O- 
țelului ar contraveni acestei 
cereri.

La sfirșitul dezbaterilor au 
fost adoptate două rezoluții, în 
care se cere ca pci 
nuntit să fie alcâ

JAPONIA: Demonstrație nocturnă în parcul Yokosuka, pre lectura Kanagewa, împotriva staționării submarinelor ato
mice în porturile japoneze.

Mihnea Gheorghiu, a fost 
primită de lordul primar, se
natorul A. Healy, în sala 
Guildhall.

MOSCOVA. — N. S. 
Hrușciov a primit delegația 
guvernamentală a Republicii 
Cipru, condusă de A. Arauzos, 
ministru ad-intecim al aface
rilor externe și ministru al 
comerțului și industriei. în 
cadrul unei convorbiri priete
nești au fost abccdate proble
me privind dezvoltarea rela
țiilor sovieto-cipriote, ajutora
rea poporului cipriot în lupta 
sa pentru libertate și indepen
dență.

Șeful delegației cipriote a 
remis șefului guvernului so
vietic un mesaj al președinte
lui Makarios.

MOSCOVA. — Printr-un De
cret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Urho 
Kekkonen, președintele Fin
landei, a fost decorat cu Or
dinul Lenin pentru merite 
deosebite în dezvoltarea rela
țiilor prietenești de bună ve
cinătate dintre Finlanda și 
Uniunea Sovietică și contribu-

O nouă stație
de radio-pirat 

in Marea Norduiui

Revista vest-germană „Der 
Spiegel" continua să se 
ocupe de problema postu

rilor de radio-pirat care au apă- 
î Marea Nordului. „Der 
el" face cunoscut faptul că 
rind o nouă stație de radio- 
va intra în funcțiune. Fon
ul acestei noi stații, care se 

„Star-Radio", este 
Weissleder, afacerist 
îrg. El urmează să in- 
utemică stație de emi- 
kW, pe un vas nor- 

o capacitate de 3 000 
Cu o antenă de emisie 

înaltă de 30 metri, noul post de 
radio-pirat va ancora în fața es
tuarului fluviului Elba, în afara 
zonei de trei mile a apelor teri
toriale ale R. F. Germane. Acest 
post de radio va concura cu 
posturile de radio legale din 
R. F. Germană. Astfel, zona pos- 

le radio ..Xorddeutscher 
radio Bremen, pre-

ului de radio-pirat. 
îr din Ministerul 

federal al poștei și telecomuni
cațiilor, menționează ziarul, a 
lăsat să se înțeleagă că guvernul 
de la Bonn nu vede un pericol 
prea mare în apariția unui post 
de radio-pirat în apropierea ape
lor teritoriale ale R. F. Germane.

ție activă la destinderea 
cordării internaționale și 
tărirea păcii.

MOSCOVA. — Comitetul 
ganizațiilor de tineret 
U.R.S.S. a organizat în Palatul 
Congreselor din Kremlin o 
recepție în cinstea participan- 
ților la Forumul mondial de 
solidaritate a tineretului și 
studenților de la Moscova.

La recepție au participat 
N. S. Hrușciov, A. I. Mikoian 
și alți conducători sovietici.

SOFIA. — La 19 septembrie 
după încheierea 
gației de partid 
mentale a R. D. 
R. P. Bulgaria,
bricht a părăsit Sofia.

Pe aeroport înaltul oaspete 
a fost condus de Todor Jivkov, 
Gheorghi Traikov și alți con
ducători de partid și de stat ai 
R. P. Bulgaria.

în cursul aceleiași zile, Wal
ter Ulbricht a sosit într-o vi
zită neoficială la Belgrad. El

Declarația
Afacerilor Externe

HANOI. — Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o de- ' 
clarație în care sînt dezminți
te „pretinsele atacuri ale na
velor vietnameze de patrulare 
asupra navelor americane de 
război". Guvernul R. D. Viet
nam, se spune în declarație, 
cere cu fermitate popoarelor 
din întreaga lume și guver
nelor tuturor țărilor iubitoare 
de pace, țărilor socialiste, și 
tuturor participanților la Con
ferința de la Geneva din 
1954 pentru Indochina, „să 
condamne cu asprime această 
manevră" 
hotărîre 
mejdioase 
S.U.A.".

în legătură cu aceeași pro
blemă, ministrul de externe al 
R. D. Vietnam a adresat un 
mesaj copreședinților și țări
lor participante la Conferința 
de la Geneva pentru Indochi
na, iar șeful misiunii de legă
tură a armatei populare viet-

și să pună capăt cu 
acestor acțiuni pri- 

ale guvernului

Cui aparțiu insulele

Santa
CIUDAD DE MEXICO. — 

„Coaliția națională pentru 
apărarea suveranității terito
riale a Republicii Mexic", or
ganizație recent înființată la 
Ciudad de Mexico, a anunțat 
că a adresat președintelui 
S.U.A., Lyndon Johnson, un 
mesaj în care cere recunoaște
rea suveranității Mexicului 
asupra unui grup de opt insu
le mici, transformate de mai 
mulți ani în centre de distrac
ții de către diferiți cetățeni 
particulari nord-americani.

Amintind istoria acestor 
insule, denumite de americani 
„Arhipelagul Santa Barbara" 
și de mexicani „arhipelagul

TOKIO. — O echipă de cer
cetare japoneză a plecat sîm
bătă de la Tokio spre insula 
Guam, din arhipelagul Ma
riane, unde s-a semnalat că 
continuă să trăiască în junglă 
mUitari japonezi, rămași aici 
încă din timpul ultimului 
război mondial. Din această 
echipă face parte și un japo
nez, care în timpul războiului 
se afla în insula Guam și a 
fost găsit în junglă după 16 

că

MOSCOVA. — Sîmbătă a 
părăsit Moscova, îndreptîn- 
du-se spre Londra, dr. Sarva- 
palli Radhakrishnan, pre
ședintele Republicii India, 
care a făcut o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică.

Oaspetele a fost condus la 
aeroport de conducători de 
stat sovietici.

Dr. Sarvapalli Radhakrish
nan și Anastas Mikoian au 
rostit cuvîntări.

BONN. — Ziarul vest-german 
„Deutsche Volkszeitung" a publi
cat o declarație a lui Willi Rade
macher, deputat în Bundestag din 
partea Partidului liber-democrat, 
care a subliniat necesitatea extin
derii și dezvoltării contactelor în
tre cele două state germane. El 
s-a pronunțat în favoarea unor 
eforturi continue în direcția „îmbu
nătățirii climatului german intern, 
pe caloa inițierii a cit mai nume
roase contacte în diferite domenii".

In legătură cu aceasta, el a rele
vat că „Doctrina Hallstein" potri
vit căreia nu se recunoaște exis
tența a două state germane, con
stituie o piedică în calea dezvol
tării unor asemenea contacte".

Ministerului
al R. D. Vietnam
nameze un mesaj președinte
lui Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din 
Vietnam.

WASHINGTON. — Potrivit 
buletinului de știri al Casei 
Albe, ministrul apărării al 
Statelor 
Namara, 
tembrie 
rapoarte 
mentare 
incident 
nopții în apele internaționale 
ale Golfului Tonkin".

La 19 septembrie, McNama
ra a făcut o nouă declarație 
în care a arătat că două dis
trugătoare americane au des
chis focul împotriva a patru 
nave neidentificate „care din 
cauza formației, direcției și 
vitezei 
ostile", 
apropiau 
înainta suficient pentru a des
chide focul împotriva distru
gătoarelor".

ministrul
Unite, Robert Mc- 
a declarat la 18 sep- 
că ,,au fost primite, 
preliminare și frag- 
în legătură cu un 

intervenit în timpul

lor indicau intenții 
Apoi „navele ce se 

au dispărut fără a

Barbara ?
din nord“, organizația arată că 
ele au fost descoperite în 
secolul al XVI-lea de naviga
torul spaniol, Cabrillo, și au 
trecut sub suveranitatea 
mexicană după obținerea in
dependenței. Subliniind că 
suveranitatea Mexicului asu
pra acestcr insule nu a fost 
pusă niciodată la îndoială, 
mesajul arată că în 1936 gu
vernul S.U.A. a refuzat să re
cunoască unui cetățean nord- 
american dreptul de proprie
tate asupra uneia dintre aces
te insule, întrutît el nu a pu
tut prezenta acte provenind 
din partea guvernului mexi
can.

clarat că se intenționează 
aruncarea din avioane deasu
pra junglei din Guam a unui 
număr de 10 000 de afișe scrise 
în limba japoneză, în care gă
sitorii lor sînt chemați să 
iasă din păduri, întrucît răz
boiul s-a încheiat de 19 ani. 
Totodată, membrii acestei e- 
chipe, vor străbate jungla, 
avind la ei difuzoare și benzi 
de magnetofon pe care sînt 
imprimate cîntece populare 
japoneze din timpul războiu
lui.

BELGRAD. — La 19 sep
tembrie, Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia și 
secretar general al U.C.I., l-a 
primit pe Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului 
Stat al R. D. Germane 
prim-secretar al C.C. 
P.S.U.G. în aceeași zi, I. B. 
Tito a oferit un prînz în 
cinstea oaspetelui.

SEUL. — După cum rela
tează agenția Associated Press, 
Coreea de sud a adresat o notă 
Filipinelor, în care propune 
constituirea unui nou bloc mi
litar, din care ar face parte 
alături de, ea, Vietnamul de 
sud, Taivanul, Tailainda și Fi- 
lipinele. Agenția afirmă că, 
propunerea sud-coreeană s-a 
bucurat de sprijinul guvernu
lui ciankaișist.

Această propunere reia ve
chile planuri de ^creare a unui 
astfel de bloc, formulate încă 
cu ani îtn urmă. După cum se 
știe, aceste planuri au eșuat, 
în special, în urma puternice
lor proteste ale opiniei publice 
din țările respective și din 
numeroase alte țări.


