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PROFESIONALA La Combinatul siderurgic Reșița se elaborează o noua șarjă.

NIVELUL TEHNICII MODERNELA
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• Constatările redactorilor noștri la Brașov și Cluj
însemnări• Ing. N. Marinescu, director al Fabricii de piele și încălțăminte

ÎN NUMĂRUL

invețe"„Dîmbovița" ■ București: „Esențial este ca oamenii să

cînteia 
tineretului

Muncitor

Sîmbătă 10 octombrie 1964

Biblioteca tehnică a Uzinelor 
„Grivița Roșie' este vizitată 
zilnic de sute de cititori. Mitică 
Alexandru și Stancu Nicolae 
din secția prelucrări mecanice 
au venit și de astădată aici pen
tru a consulta o carte -tehnică.

Foto : O. PLECAN

Marea uzină brașoveană 
unde se făuresc puternicele și 
modernele tractoare se pregă
tește să-și deschidă din nou 
amfiteatrele. In toate serviciile 
și secțiile uzinei se elaborează, 
în aceste zile, tematicile cursu
rilor de ridicare a calificării. 
Conducerea uzinei — ni se 
spune la serviciul personal și 
invățămînt — a stabilit ca 
principala formă prin care să 
se acționeze asupra îmbogățirii 
și perfecționării cunoștințelor 
profesionale ale muncitorilor 
să fie cursurile de ridicare a 
calificării. La 1 noiembrie — 
data deschiderii acestor 
cursuri — vor lua Ioc in băn
cile uzinei peste 5tM de oa
meni.

Am întreprins un raid in 
secții și ateliere pentru a afla 
cum se desfășoară pregătirile 
in vederea deschiderii cursuri
lor.

Este întotdeauna mai greu 
să vorbești despre orașul în 
care locuiești; pentru tine 
frumusețea lui este diurnă 
și, participînd la realizarea 
ei, Hind martorul fiecărui 
nou edificiu, mai ales, 
asistind la un ritm atit de 
rapid de prefaceri, uimirea 
ta este mereu alta, întot
deauna nouă. Pentru un că
lător însă lucrurile capătă 
un mai pronunțat relief. 
Indepărtîndu-se, acesta con
tinuă să viseze orașul, dis
tanța îl face să aibă nostal
gii, să dorească o reîntîlni- 
re. Clujul este unul din a- 
cele orașe care știu să cu
cerească încet, iar iubirile 
lui sint statornice.

Căci acest oraș, cu o ba
ghetă de bătrîn magician, 
știe să farmece și să ui
mească. Iată-i amintirile-i 
străvechi șl tulburătoare 
păstrate în vestigiile cetății 
romane Napoca, iată-i în
semnele sale de glorie de 
pe vremea legendarului 
Baba Novac, erou de baladă 
ars în unul din turnurile 
medievale care se păstrează 
și azi, iată turlele marilor 
lui biserici cu dangăte pre
lungi de clopote care au 
uitat de mult să bată în 
dungă anunțînd primejdia, 
ciuma, semnalul răscoalelor 
— incit îți dau astăzi sen
timentul unei diurne dumi
nici. Iată statuile eroilor, a

In cinstea

petrolistului"
Realizări

peste

prevederile

planului

omisia inginerilor și tehnici
enilor, spune tov. inginer 
Zische, a stabilit un colec

tiv de tehnicieni și ingineri care 
să coordoneze și să îndrume în
treaga muncă de întocmire a te
maticilor. Am considerat util — 
înainte de a merge în secții — 
să aflăm ce a stabilit acest colec
tiv, pe care-1 conduce tovarășul 
inginer H. Zische.

■— Printr-o dispoziție a condu
cerii uzinei — dată la 3 octom
brie — s-a stabilit ca în toate 
serviciile și secțiile uzinei să fie 
organizate cursuri de ridicare a 
calificării cu toți salariații. Ace
eași dispoziție prevede ca tema
ticile să fie alcătuite pînă la data 
de lo octombrie. întrucât cursu
rile vor fi organizate cu întreaga 
masă de salariați, tematicile tre
buie să reflecte atit cunoștințe 
teoretice generale, pentru munci
torii de categoriile a Ilî-a și a 
IV-a calificați prin cursuri de 
scurtă durată, cît și cunoștințe 
necesare însușirii și exploatării 
mașinilor agregate, a liniilor auto
mate de transfer.

Pornim în secții să vedem cum 
prind viață aceste indicații.

Parcurgem împreună cu șeful 
sectorului forjă, inginerul Virgil 
Baraș, tematica cursului pentru 
forjori și tratamentiști. Alcătuite

de un colectiv compus din teh
nologi, șefi de ateliere și maiștri, 
lecțiile pentru cele două meserii 
sint, pînă la un punct, comune : 
despre natura proceselor de în
călzire a oțelului, noțiuni strict 
r.eces-re de bricâ și matematică 
etc. I un anumit număr de lec
ții începe insă diferențierea.

Observăm in tematică mai 
multe lecții care tratează despre 
matrițarea prin extruziune pe ma
șini modeme de forjat (maxipre- 
sele), matrițarea de precizie a 
pinioanelor cu dantură, precum și 
noțiuni privind încălzirea meta
lelor prin inducție. Tov. inginer 
Baraș face precizarea că în acest 
fel se asigură o însușire de către 
toți muncitorii a celor mai noi 
procedee tehnologice. Aplicarea 
metodei de încălzire prin induc
ție la maxipresele de 2 500 de 
tone va duce la o creștere a pro
ductivității muncii cu 20 la sută 
în comparație cu sistemul actual 
și muncitorii vor trebui înarmați 
cu cunoștințele necesare.

O asemenea orientare în alcă
tuirea tematicilor am întâlnit și la 
turnătoria de oțel.

Aflînd ce ne interesează, tova
rășul inginer Gh. Popa, adjunctul 
șefului secției motor, ne spune :

— Noi am terminat tematicile 
încă de pe ziua de 5 octombrie. 
Cred că sintem primii pe uzină. 
Inginerul Barbu, adjunct cu pro
blemele tehnice s-a ocupat de 
întocmirea tematicilor.

— Am vrea să le vedem și noi.
Pînă aici toate bune. Numai 

că de aici încolo urmează un ade
vărat labirint de încurcături. To
varășul inginer Barbu a dat sar
cina întocmirii tematicilor tngme-

IORDACHE BODEA 
CONSTANTIN PRIESCU

C
onducerea Uzi
nei de piele și în
călțăminte Cluj 
a considerat că în îm
bogățirea cunoștin
țelor profesionale și 

de specialitate ale tu* 
turor lucrătorilor să sî 
pună accentul pe con
ferințe tehnice și de
monstrații practice la 
locul de muncă. De 
la începutul anului, 
au fost expuse în ca
drul conferințelor teh
nice 50 de teme le
gate de specificul 
secțiilor, de procesul 
de producție, la care 
au participat peste 
2 500 de muncitori. 
Mult apreciate de 
participanți au fost 
temele în care s-a 
vorbit despre; „Se
mifabricatele utilizate 
în sectorul încălță
mintei1, „Sortimente 
noi de piei pentru 
fețe'1, „Noutăți în tă- 
băcăria minerală — 
tăbăcăria caldă11 etc. 
T rebuie remarcată
grija cu care sint 
alese temele, temei
nicia cu care lucrea
ză la întocmirea lor

lectorii, lngineiul An
drei Simor.ts, care a 
prezentat tema des
pre sortimentele noi 
de piei, folosind plan- 
ș0"$i modele, a de
monstrat cum se ob
țin pieile lăcuite, cele 
cu efecte metalice, 
sortimente mult soli
citate de cumpărători. 
La fel a procedat și 
inginerul iuliu Fodor 
de la sectorul tăbă
căria minerală. Rezul
tatul ? Colectivul sec
ției, însușindu-și noul 
procedeu de tăbăcă- 
rie într-un timp rela
tiv scurt, a obținut 
rezultate de seamă în 
producție. Anul aces
ta numai prin crește
rea productivității 
muncii s-au obținut 
peste plan 35 000. pe& 
rechi încălțăminte, 
peste 2 000 articole 
tehnice de marochi- 
nărie.

La reușita acestei 
acțiuni comitetul 
U.T.M. și-a adus o 
contribuție însemna
tă, mobilizînd 
mare număr de ti
neri. In scopul cu-^

un

noașterii de către ti
neri a noutăților teh
nice apărute in re
vistele de specialitate, 
încă de la începutul 
anului, comit etul 
L.TAL a hotărit ca, 
lunar, în fiecare or- 
g/aiizcție să se prezin
te informări tehnice 
legate de specificul 
meseriei, de îmbună
tățirea tebnclrgiei de 
fabricație. Ceea ce 
preocupă acum comi
tetul U.TA1. este de 
a organiza noi ccțnaă 
prin care tinerii «-ș» 
însușească cit mai te
meinic tehnologia pro
duselor ce se cor fa
brica in cmd viitor.

Vizita făcută la U- 
zinele de piele și în
călțăminte — Cluj 
ne-a prilejuit o con
cluzie cere se impu
ne : indiferent de for
ma folosită pentru ri
dicarea calificării, 
dacă ea este bine or
ganizată, eficacitatea 
este maximă.

T. PETKE

In anul care vine Fabrica 
de piele și încălțăminte 
„Dîmbovița" București, 

are sarcini deosebite. Produc
ția globală va spori, față de 
anul acesta, cu 23,10 la sută, 
Iar productivitatea muncii cu 
aproximativ 15 la sută. De a- 
semenea colecția pentru 1965 
cuprinde încă de pe acum 164 
de modele noL

Cunoscînd din timp aceste 
sarcini, colectivul de muncă 
al fabricii noastre se îngri
jește de pe acum de asigura
rea condițiilor pentru înde
plinirea exemplară a planului 
de producție.

Ca parte integrantă a aces
tora se înscriu și măsurile 
pe care le-am luat pentru ri
dicarea calificării profesio
nale a muncitorilor. Ce s-a 
făcut pînă în prezent? Con
ducerea'tehnică a fabricii a 
întocmit un plan de pregătire 
profesională a tuturor munci
torilor. In curînd se va des
chide un curs de ridicare a 
calificării profesionale pentru 
modelieri încălțăminte, trei

cursuri pentru croitori și tră
gători fețe pe calapoade. în 
total, la aceste forme de îm
bogățire a cunoștințelor pro
fesionale vor participa un 
număr de 160 de muncitori. 
Se va organiza, de asemenea, 
un curs de specializare pen
tru brigadieri, controlori teh
nici de calitate. Desigur că a- 
cesta este începutul. în ur
mătoarele luni, în funcție de 
necesitățile producției, de 
propunerile pe care le vor 
face muncitorii, vom organiza 
și alte forme de ridicare a 
calificării. în colaborare cu 
cabinetul tehnic, comitetul 
sindicatului va organiza în 
continuare conferințe tehnice 
care se vor ține săptămînal 
la fiecare loc de muncă.

Metodele, formele concrete 
pe care le folosim pentru a-i 
ajuta pe muncitori să-și ridice 
necontenit nivelul pregătirii 
lor profesionale — sint dife
rite. Esențial este ca toate a- 
cestea să-i ajute pe oameni 
să învețe.

Aș mai vrea să adaug, ținînd 
seama că majoritatea munci
torilor noștri sînt tineri, că 
în această privință comitetul 
U.T.M. poate să ne. sprijine 
mai substanțial desfășurînd o 
susținută muncă politică pen
tru mobilizarea tinerilor 
muncitori la cursurile de ri
dicare a calificării organizate 
în fabrica noastră.

Ca și în alți ani colectivele 
de muncă ale rafinăriilor în- 
tîmpină și de această dată 
Ziua petrolistului cu însem
nate realizări în întrecerea 
socialistă. Planul de produc
ție pe cele trei trimestre ale 
anului a fost încheiat la pro
ducția globală cu o depășire 
de peste 74 450 000 lei. Petro
liștii au dat în această peri
oadă peste prevederi impor
tante cantități de benzină, 
produse aromate, uleuiri mi
nerale, bitum și alte produse 
petroliere.

Valorificarea superioară a 
țițeiului, creșterea producti
vității muncii cu 2,2 la sută 
față de plan, reducerea chel
tuielilor de producție a dat 
posibilitatea rafinorilor ca 
numai în 8 luni din acest an 
să obțină economii în plus la 
prețul de cost de 14 135 000 
lei și beneficii peste plan în 
valoare de 7 544 000 lei.

Față de 1959, valoarea pro
ducției globale realizate în 
rafinării a crescut în perioa
da amintită cu 64,2 la sută, 
s-a prelucrat cu 8,2 la sută 
mai mult țiței, iar cifra octa
nică medie a benzinelor a 
sporit cu aproape 10 unități, 
în ultimii 4 ani, producția de 
motorine superioare a crescut 
de 2 ori iar de uleiuri cu 50 
la sută. A sporit, de aseme
nea, producția benzinelor de 
extracție, de benzen, toluen, 
xileni, materii prime de mare 
valoare pentru industria pe
trochimică. Datorită valorifi
cării superioare a țițeiului s-a 
atins înainte de termen pro
centul stabilit prin Directi
vele Congresului al III-lea al 
partidului pentru ultimul 
an al șesenalului privind 
creșterea . valorii produselor 
obținute dintr-o tonă de țiței.

La obținerea acestor succe
se cît și a unor produse cu 
caracteristici superioare apre
ciate și căutate atît pe piața 
internă, cît și externă, o con
tribuție de seamă o are con
struirea și punerea în func
țiune a noilor instalații și ca
pacități de producție bazate 
pe procedee și tehnologii de 
prelucrare 
troliere la 
mondiale.

(Continuare în pag. a IlI-a)

CRONICA
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Bilanțul siderurgiștilor
Siderurgiștii au încheiat bilanțul primelor trei trimestre ale 

anului cu rezultate deosebite : mai mult de 121 000 tone de oțel 
și 68 300 tone de fontă peste sarcinile de plan.

Producția de oțel realizată in nouă luni este egală cu cea ob
ținută în întregul an 1960 și de peste 7 ori mai mare decit a 
anului 1938. Tot atit de edificatoare sint și datele dezvoltării 
producției de fontă, care întrece cu mult pe cea din 1961 și este 
de 10,5 ori mai mare decit în anul 1938.

în întâmpinarea

(Ajerpres)

Centenarului Universității
In cadrul mani

festărilor organizate 
cu prilejul Cente
narului Universită
ții din București va 
avea loc în facul
tăți dezvelirea bus- 
turilor unor savanți 
de renume mondial,

care au slujit cu de
votament Universi
tatea bucureșteană. 
Printre aceștia se 
numără matemati
cianul Gheorghe 
Țițeica, biologul Di- 
mitrie Brîndză, chi
mistul Gheorghe

a produselor pe- 
nivelul tehnicii

(Agerpres)

Concursul strugurilor de masă
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — Gospodăriile de 
stat, gospodăriile colective și 
stațiunile experimentale din 
regiunea Iași au participat re
cent la un concurs republican 
de struguri de masă. Con
cursul a fost organizat la Va
lea Călugărească. Podgorenii 
din regiunea Iași au concurat 
cu 12 soiuri de struguri de 
masă din care 10 au fost me
daliate. Ieșenii au obținut 5 
medalii de aur, 4 de argint și 
1 de bronz. Printre soiurile 
de struguri de masă medaliați 
se numără Coarna neagră și

Alphons la Vâsle prezentat de 
gospodăria colectivă Comarna, 
Coarna neagră, prezentat de 
gospodăria colectivă Duda, 
gospodăria de stat ~ 
și Țîța caprei j
I.C.H.V. Iași. Gospodăriile res
pective vor spori suprafețele 
cu struguri de masă (.' 
1657 ha, în prezent, la 12 000 
ha în 1975. Suprafețele 
mai mari vor J"
podgoriile Buciumi, Huși, Co-

bătrînilor cărturari, prezen
ța lor tot mai vie în marile 
biblioteci, iată amintirea 
luptelor proletare al căror 
ecou îl auzim dimineața, în 
diminețile acestea înalte și 
fecunde, prin glasul tînăr al 
sirenelor.

Iată moderna Iui urbanis
tică, arhitectonica impună
toare din noile cartiere, 
străzile Grigoreșcu, Horea, 
Piaja Mihai Viteazu, Cetă- 
țuia, Orașul studențesc, cu 
aerul lui de stațiune balnea
ră în vecinătatea celebrei 
Grădini botanice cu supra
fața ei de 11 hectare în care 
este condensată vegetația 
celor 500 milioane de kilo
metri pătrațl cit are pămln- 
tul. iată-i stadioanele, tea
trele, opera, sediile reviste
lor, Casa de cultură a stu
denților care domină noua 
Piață a Păcii. Biblioteca uni
versitară, cu renumitele sale 
rarități și cărți liliput.

Iată-i modernele-i fabrici 
și uzine, Carbochim, Tehno- 
frig. Fabrica de piele și în
călțăminte „Cluj an a11, cu 
muncitorii și inginerii lor 
care dăruiesc zilnic țării 
valori create de mîinile șl 
mintea lor.

Iată academicienii, uni
versitarii, scriitorii, pictorii, 
iată cel peste 11 mii de stu- 
dențl care se visează fiecare 
din ei, medici, ingineri, scri
itori, pictori, academicieni, 
și ei vor ajunge.

Iată dar tinerețea orașu
lui. Căci, aducînd din retor
ta misterioasa a secolelor 
în fagurele memoriei sale 
imaginea unui oraș care a 
știut să glndească și.să 
lupte, Clujul pășește pe țăr
mul de soare al Romînlei 
noi ca un oraș mîndru care 
știe Bă muncească glndind. 
Și mai știe ceva: orașul 
știe să viseze. Să viseze cu 
ochii lui uimiți de adoles
cent, căci avînd în spate 
Munții Gilăulul. în față 
Munții Rodnei și Țibleșul, 
orașul are nostalgia acestor 
uriași. Și-i va întrece în 
frumusețe și înălțimea în
făptuirilor. A înfăptuirilor 
făurite de omul Romînlei 
socialiste, căci oamenii aces
tui pămînt și-au imprimat 
frumusețea lor în lucruri, 
arborii au ceva din noi, 
fiecare obiect poartă am
prenta mîinilor noastre aspre 
și bucuroase. Țara însăși 
are culoarea ochilor noștri.

VASILE REBREANU

{Tokio in ajunul marilor
întreceri olimpice

O scurta oprire pentru alimentarea semănătorii și lucrul va continua cu toată capacitatea mașinilor
Foto: AGERPRES

Spacu, istoricii Ni- 
colae lorga și Vasi- 
le Pîrvan, filologii 
B. P. Hașdeu și 
Ovid Densușianu.

E. MARINESCU 
student

I
tat Buciumi, I 
prezentat de | 
snnr) ariilt> tps- c

’.fețele Q 
de la I
72 QOQ " 

.prafețele cele § 
fi plantate în | 

MUU,!,", Hu.fl, Cw- 
pou și la gospodăriile colecti- | 
ve Comarna, Duda, Tomești, ” 
Riducănenl.

nuntele sint revelate pînă la evi
dență : colo acoperișurile supra
puse ale unui templu Shinto, 
dincolo o uliță strimtă abia lu
minată de cîteva lampioane, mai 
încolo pacea solemnă a unui

limpice, destinate competițiilor 
de box) are loc un festival al 
artelor tradiționale nipone, iar 
spectatorii ca și mulțimile strînse 
în jurul palatului, primesc defi
larea formațiilor hayashi (or-

șa numitele trasee 
olimpice recent in
troduse in hărțile 
Tokio-ului definesc 
in limbajul curent 
cîteva importante 
artere ale orașului,

străjuite monumental de con
strucțiile ridicate pentru Jocurile 
Olimpice. Dar traseele olimpice 
cuprind în momentul de față o- 
rașul întreg, transformat într-o 
gigantică scenă în care mișcarea, 
lumina, culoarea și sunetul com
pun oră de oră un spectacol ori
ginal, plin de fast, respirind și 
ținuta modernă, și parfumul Ex
tremului Orient.

E ora 21. Seară. De la un capăt 
la altul Capitala niponă este 
scăldată de artificii. Orice vele
itate. de umbră dispare, amă-

Corespondență primită prin telex, 
la închiderea ediției, de la trimisul

nostru special ILIE PURCARU

parc, cu cedri minusculi și ape 
ce murmură. Se aud muzici, se 
aude rumoarea unor mulțimi 
uriașe. In palatul de sticlă din 
Parcul „Korakuen" (una dintre 
cele mai frumoase construcții o-

chestra japoneză), hashigonori (a- 
crobație aeriană) etc. Această ma
re serbare populară care a adunat 
pe străzile Tokio-ului milioane de 
oameni, constituie epilogul prin-

cipalului eveniment preolimpic, 
sub semnul căruia s-a desfășurat 
ajunul olimpiadei: sosirea în Ca
pitală a ultimei torte olimpice, 
marcînd finalul unui marș spec
taculos, nu lipsit de momente 
dramatice, de-a lungul a 26000 
km și 13 iarzi.

în Piața sediului municipalită
ții, la ora 16 (în prezența a peste 
3 000 de spectatori, printre care 
1000 de oficialități olimpice și 
reprezentanți ai celor 13 națiuni 
care și-au transmis făclia olimpi
că), a avut loc o ceremonie de 
gală încununată cu aprinderea 
unei noi torțe olimpice. Festivita
tea aprinderii torței olimpice a 
fost transmisă în întregime de 
N.H.K. (televiziunea niponă), de 
televiziunea americană prin inter
mediul satelitului Sincom-III pla-

w
TOKY01964

sat pe orbită la 300 mile deasu
pra Pacificului. Satelitul ameri
can, una dintre senzațiile Olim
piadei, și-a început activitatea la 
7 octombrie, oferind imagini de 
o calitate ireproșabilă (mai puțin 
sunetul). Această noutate a Jocu
rilor Olimpice de la Tokio se în-

(Continuare in pag. a Ill-a)
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I
n urmă cu 100 de 
ani își începea ac
tivitatea, în ca
drul Facultății de 
științe a Universi
tății din Bucu
rești, un curs de 

chimie; tot atunci s-a înfiin
țat în cadrul facultății și pri
mul laborator de chimie — 
destinat lucrărilor practice e- 
fectuate de studenți. Cîțiva ani 
mai tîrziu ia ființă o secție de 
fizico-chimice; în 1905 se în
ființează catedra de chimie a- 
gricolă și de chimie tehnologi
că ; în 1906 se inaugurează In
stitutul de chimie, un labora
tor de chimie industrială și 
agricolă, un laborator de chi
mie alimentară... Așa începe să

CHIMIA
Acad.

Eugen Angelescu

se dezvolte școala romînească 
de chimie. E drept, greutățile 
începutului erau mari. Facul
tatea era răspîndită în toate 
colțurile Bucureștiului, în 
Splaiul Independenței, la Uni
versitate, în strada C. A. Ro- 
setti, în Calea Moșilor. Adese
ori, în aceeași zi studenții tre
buiau să alerge în 3-4 locuri. 
Lucrările practice de chimie 
analitică se făceau în Splai. 
Laboratoarele erau puține, să
răcăcios utilate și neîncăpătoa
re— noi le botezaserăm „graj
durile de pe Splai**. îmi amin
tesc chiar de o acțiune a stu
denților și profesorilor de la 
chimie menită să decidă Mi
nisterul Instruc^unii Publice 
să construiască noi laboratoa
re : studenții au declarat gre
vă, refuzind să intre la cursuri 
și la lucrări practice. Minis
trul Instrucțiunii de atunci a 
venit în Splai, ne-a făcut pro
misiuni solemne care, cum era 
de așteptat, nu s-au realizat.

Dar dacă laboratoarele erau 
dărăpănate, dacă sălile de 
curs erau neîncăpătoare, oa
menii care profesau în ele erau 
suflete mari, animate de do
rința de a face să progreseze 
știința romînească. Ei au sădit 
în sufletele studenților dragos
tea, pasiunea pentru cerceta
rea științifică.

Măreață și impunătoare se 
desprinde figura profesorului 
de chimie anorganică, docto
rul C. I. Istrati, care și-a pus 
întreaga capacitate în slujba 
dezvoltării chimiei în țara 
noastră, desfășurînd o mun
că creatoare multilaterală. 
Punctual, entuziast, de o cla
ritate neîntrecută, făcea din 
lecțiile cele'mai aride o ade
vărată sărbătoare. în expune
rea sintezelor multiple ale di
verselor substanțe organice îți 
făcea impresia unui vrăjitor 
care prin farmece ajungea să 
creeze o lume nouă. Istrati a 
reușit să-și ridice activitatea 
la un înalt nivel creator, în- 

Vedert exterioara a Filaturii de lină pieptănată din Capi
tali.

Foto; AGERPRES

scriindu-și numele, prin des
coperirile lui, în patrimoniul 
mondial al chimiei. In 1889 
este ales membru al Acade
miei Romîne (mai tîrziu și pre
ședinte al ei).

Revăd pe profesorul G. G. 
Longinescu, care, deși aproape 
orb, făcea cursuri cu o pasiune 
și un entuziasm surprinzător. 
„Mi-a plăcut să fiu profesor 
— spunea Longinescu — mi-a 
plăcut și îmi place mult. De 
aceea am fost 42 de ani pro
fesor, fără întrerupere, din 
1896 pînă în octombrie 1938“. 
Ca cercetător, el are contribu
ții deosebite în domeniul chi
miei analitice și chimiei fizi
ce. Este de menționat, de ase
menea, aportul lui Longinescu 
în elaborarea de metode ori
ginale de analiză a elemente
lor, servind la identificarea 
sodiului, potasiului, calciului, 
bromului etc.

Profesorul Gh. Spacu vede 
o chemare în călăuzirea noilor 
cadre către o activitate știin
țifică susținută, menită să 
pună în valoare bogățiile na
turale ale țării și capacitatea 
inventivă a poporului. Autor 
a 243 de lucrări științifice ori
ginale, descoperitor a nume
roase metode de dozări rapide 
și precise el a deschis căi noi 
de cercetare în domeniul chi
miei anorganice și analitice.

De-a lungul anilor și alți 
profesori de seamă au ilustrat 
catedrele Facultății de chimie: 
L. Edeleanu, Dan Radulescu, 
N. Dănilă — punînd bazele 
dezvoltării și consolidării șco
lii romînești de chimie creată 
în cadrul Universității din 
București.

După reforma învățământu
lui (1948) se remarcă un avînt 
deosebit al cercetării științifi
ce în domeniul chimiei. Conti- 
nuînd bogata tradiție a școlii 
superioare romînești de chi
mie, bucurxndu-se de tot spri
jinul din partea statului de
mocrat-popular și de condiții 
corespunzătoare (labontoare 
înzestrate cu cea mai modeme, 
aparatură, mii de volume de 
specialitate in. biblioteci, 
schimburi științifice cu spe
cialiști și instituții din străi
nătate etc.), cadrele didactice 
din Facultatea de chimie des
fășoară o vastă activitate de 
cercetare științifică. La catedra 
de chimie organică se conti
nuă studiul combinațiilor com
plexe pe linia inițiată de prof. 
Gh. Spacu, care a condus a- 
ceastă catedră pînă la sfirșitul 
vieții. Catedrele de chimie fi
zică abordează probleme fun
damentale ale chimiei fizice: 
structura atomilor și molecu
lelor, cinetica chimică, elec- 
trochimia, chimia macromole- 
culelor. Catedra de chimie or
ganică și-a axat preocupările 
în direcția stabilirii structurii 
unor combinații organice, a 
sintezei de substanțe fiziologi
ce active, a instituirii unor noi 
metode de control în industria 
chimică. Toate catedrele facul
tății acordă asistență tehnică 
variată industriei chimice ro
mînești.

upă 100 de ani 
bilanțul este re
marcabil : școala 
romînească de 
biologie creată la 
Universitatea din
București s-a dez

voltat necontenit; un mare 
număr de profesori ai Uni
versității au făcut în acest 
domeniu al științei cercetări 
de valoare mondială.

Dimitrie Brîndză a avut 
multiple preocupări științi
fice ; a fost biolog, botanist 
și medic. In anul 1874 el este 
numit ca profesor la catedra 
de istorie naturală a Univer
sității din București și direc
tor al Grădinii botanice. In a- 
cest timp, începe activitatea 
sa intensă de organizator și

BIOLOGIA
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N. Sălâgean

om de știință în domeniul bo
tanicii, abandonînd practica 
medicală. El organizează gră
dina botanică, înființează o 
secție de botanică pe lîngă 
Muzeul de istorie naturală, in
troduce lucrările practice de 
microscopie, intensifică orga
nizarea de excursii de studii 
și desăvîrșește introducerea 
terminologiei în limba ro- 
mînă. Datorită meritelor sale 
a fost ales — în vîrstă de nu
mai 34 de ani — membru ac
tiv al Academiei și, mai tîr
ziu, între 1893 și 1895 — 
vicepreședinte al acestei insti
tuții științifice.

Un mare savant a fost Ema- 
noil C. Teodorescu, primul 
profesor de fiziologie vege
tală din țară. A doua zi după 
moartea lui, în ședința so
lemnă a Academiei R.P.R. din 
24 aprilie 1949, Traian Săvu- 
lescu, pe atunci președinte al 
Academiei, spunea : „Emanoil 
C. Teodorescu face parte din 
galeria marilor profesori în- 
nxfccuți. indeplinindu-și misi
unea fără abateri s-au eclipse. 
Cele aproape 49 de seni de 
naturclxsti cere s-au periudat 
in laboratorul de fiziologie 
vegetală al Universității din. 
București, prin pilda profeso
rului lor au deprins a se feri 
de ușurătate in experimen
tare, de superficialitate în 
observație, de empirism, ro
mantism și metafizică în in
terpretare. Ei au deprins, cu 
alte cuvinte, de la maestrul 
lor, a gindi, a lucra și a se ex
prima in parametri științifici".

In domeniul cercetării știin
țifice sînt clasice rezultatele 
sale de sistematică, biochimie 
și fiziologia algelor, influența 
radiațiilor luminoase asupra 
creșterii și structurii plantelor 
etc. Em. C. Teodorescu a fost 
apreciat pe plan internațional 
ca un magistral experimenta
tor.

Traian Săvulescu s-a consa

Lucrări de extindere

a rețelei de apă potabilă
In mai multe locali

tăți din fără au fost 
executate în acest an 
noi lucrări în vederea 
extinderii rețelei de 
apă potabilă și a mări
rii debitului de ali
mentare.

La Timișoara, prin 
lucrările executate la 
uzina de apă nr. 2, se 
va asigura plnă la

sfirșitul anului mărirea 
debitului de apă cu 
9 000 mc pe zi. Ase
menea lucrări sînt în 
curs de terminare în 
orașele Arad, Caran
sebeș șl Lugoj. Cu 
peste 18 km a fost ex
tinsă rețeaua de ali
mentare cu apă și în 
localitățile Clmpina, 
Sinaia, Văleni de (Agerpres)

Dacă am trece în revistă 
ceea ce este caracteristic că
minelor culturale din satele 
regiunii Brașov în acest în
ceput de sezon am desprinde 
inițiative lăudabile —- am spu
ne „profilări" — care dau o 
notă particulară fiecărui așe- 
zămînt cultural în parte. 
Dacă pe tot parcursul ve
rii — în toiul muncilor 
specifice satului — cămi
nele culturale nu și-au ză
vorit nici o clipă ușile — 
organizînd atractive manifes
tări estivale — acum cînd se 
reia activitatea permanentă în 
sală — este firesc ca pregătiri
le să se intensifice. Pentru ac
tiviștii căminelor culturale din 
regiune de un mare ajutor a 
fost dezbaterea în ședințe de 
lucru de la începutul lui sep
tembrie a proiectului de mă
suri întocmit de secția așeză
minte culturale a sfatului 
popular regional. Potrivit a- 
cestui plan de măsuri, pe 
primul plan stă aprovizio
narea cu lemne. Aproxi
mativ 75 la sută din nu
mărul căminelor culturale 
și-au asigurat combustibi
lul necesar. E un amănunt 
poate, dar cîtă însemnătate 
are, pentru că o activitate rod
nică pe tărîm cultural cere o 
ambianță plăcută a sălilor de 
spectacol, de lectură etc. Mai 
sînt șl cămine culturale al că
ror combustibil așteaptă să 
fie transportat, operație ce se

crat fitopatologiei și aplicați
ilor ei în agricultură, introdu- 
cînd-o ca obiect de studiu în 
Universitate. Personalitate 
complexă,- cu o operă multi
laterală, el este fondatorul 
școlii romînești de fiziologie 
și protecția plantelor. A do- 
bîndit repede o autoritate 
mondială prin alcătuirea her- 
barului micrologic romîn și 
mai cu seamă prin impună
toarele sale volume despre 
Uredinale și Ustilaginale. Lu
crările acestor mari savanți 
erau opuse reacționarismului 
claselor dominante din trecut, 
care tindeau să impună cer
cetării științifice caracterul 
pozitivist al acumulării de 
fapte, fără preocupări de sin
teză și generalizare. Acest lu
cru a făcut ca secția de știin
țe naturale din Universitate 
să devină o arenă de luptă 
între materialism și idealism.

După 23 August 1944 — ca 
urmare a creșterii numărului 
de studenți și a necesității de 
a se asigura o înaltă califi
care viitorilor specialiști prin- 
tr-o mai bună aprofundare a 
acestei ramuri științifice — 
secția de științe naturale s-a 
desprins de vechea Facultate 
de științe, devenind Faculta
tea de biologie, care funcțio
nează astăzi cu trei secții : 
biologie-botanică, biologie-zo- 
logie, biologie-protecția plan
telor.

După această perioadă, cer
cetările științifice din Facul
tatea de biologie s-au orientat 
pe de o parte către probleme 
de cercetare fundamentală, 
de perspectivă largă în dife
rite domenii ale biologiei, iar 
pe de altă parte către pro
bleme legate mai strîns de di
ferite aplicații practice ale 
biologiei. S-au făcut cercetări 
importante în domeniul fizio
logiei plantelor și fiziologiei 
animale, în domeniul biochi
mici hibridării la plante, in 
domeniul geneticii.

In ultimii ani s-au inițiat 
cercetări complexe, prin cola
borarea mai multor catedre. 
Este remarcabil aportul adus 
de către cercetătorii din cadrul 
Grădinii botanice și al Muzeu
lui de istorie naturală „Gr. 
Antipa". In ultimele douâ de
cenii Grădina botanică a Uni
versității a fost reorganizată 
și dezvoltată corespunzător 
principiilor noi cerute de ne
cesitățile învățământului bo
tanic și ale cercetării științi
fice în diferite domenii ale 
botanicii. Grădina botanică 
este în relații de schimb cu a- 
proape 500 de instituții simi
lare din țară și din străină
tate. In acest scop se publică 
anual un catalog de semințe 
(Delectus seminum) al plante
lor cultivate în Grădina bo
tanică și al unui însemnat 
număr de plante spontane din 
țara noastră. Inaugurarea în 
anul 1960 — în cadrul Grădi
nii botanice — a Institutului 
botanic al Universității din 
București a făcut să sporeas
că considerabil în acest dome
niu baza de cercetare științi
fică.

Munte și Pucioasa din 
regiunea Ploiești. Față 
de anul 1950, această 
rețea a crescut cu 
peste 100 de km. La 
Cluj, Turda, Năsăud și 
In alte localități din 
regiunea Cluj rețeaua 
de alimentare cu apă 
a fost extinsă cu a- 
proape 12 km.

cere urgentată. O altă preocu
pare gospodărească — de re
zolvarea căreia depinde buna 
desfășurare a activității de 
iarnă — este îmbunătățirea 
bazei materiale prin comenzi 
de mobilier. Căminele culturale 
din raionul Sighișoara, de pil
dă, au făcut comenzi de 10 000 
scaune. Numeroase comenzi 
de scaune șl bănci au făcut și 
căminele culturale din raioa
nele Sibiu și Mediaș. Alte că
mine, ca cele din raionul Fă
găraș și-au comandat rafturi 

Căminele culturale din regiunea Brașov

H PRflIMA NOULUI MIIMP CIIITIII1AL
pentru biblioteci, revizuind 
totodată întregul mobilier. In 
comuna Albești, din raionul 
Sighișoara, colectiviștii doar în 
cîteva luni, prin contribuție 
voluntară și-au ridicat un nou 
cămin cultural — o adevărată 
mîndrie a satului. Notăm că ea 
ar fi trebuit să coste peste 
250 000 de lei, dar prin munca 
voluntară, mai cu seamă a ti
neretului, a costat doar 90 000 
de lei. 85 la sută din căminele 
culturale din regiune au fost 
zugrăvite.

O problemă de prim ordin 
rămîne activizarea consiliilor

O nouă promoție

Agricultura este o disciplină îndrăgită de elevii din clasa a

VIII-a A a școlii de 8 ani din Mihăilești, regiunea București.

Foto: GR. PREPELIȚĂ

de absolvenți
ai școlilor 

tehnice sanitare
Recent, mai mult de 3 200 

absolvenți ai celor 23 de școli 
tehnice sanitare, pregătiți în 17 
specialități, au fost repartizați 
în unitățile medicale din țară 
și institutele de cercetări 
științifice. După 3 ani de stu
dii, ei au astfel posibilitatea 
să execute, sub supravegherea 
medicilor, diferite lucrări de 
laborator, tratamente balneo- 
fizio-terapice, deservesc sta
ții centrale de sterilizare, ser
vicii de anestezie și reanimare 
și altele.

(Agerpres)

-----•-----

Spectacole pentru 
muncitorii forestieri
Teatrul de stat „V. I. Popa“ 

din Bîrlad a prezentat recent 
în fața muncitorilor forestieri 
de la I. F. Nehoiu două spec
tacole cu piesele „Dezertorul4 
de Mihail Sorbul și „Jocul 
de-a vacanța" de Mihail Se
bastian. Cei peste 700 de mun
citori care au fost prezențila 
spectacole au aplaudat înde
lung arta interpretativă a ar
tiștilor de la Teatrul de stat. 
A plăcut îndeosebi interpreta
rea artiștilor Zaharia Volban, 
Elena Petiuican, Călin Botez, 
Liv_a Ungureanu etc.

DINU D. NICOLAE 
corespoadent voluntar

„Hm — 1"
în construcția liniilor pen

tru transportai energiei elec
trice se atilixeaxt cu mult 
succes mațxna de săpat gropi 
și plantat xtUpi Hm-1, realizată 
recent de întreprinderea ^E- 
nergo-reparațu-. Săpatul ma
nual al gropii și plantatul 
stupilor cu brațele durau 
înainte 2—3 zile ți cereau un 
mare efort fizic. Ingenioasa 
instalație rezolvă aceste ope
rații în doar 4—29 de minute, 
în funcție de diametrul sapei 
ți duritatea stratului geologic. 
Ea este autopurtată, montată 
pe un autocamion de fabricație 
romineasci, al cdnu moto9- 
furnizează și energia electrică 
necesară acționării instalației 
de săpare ți celei de ridicare 
a stUpilor.

Introdusă și <n lucrările de 
telecomunicații, noua mașină 
a dus la creșterea productivi
tății muncii de peste 30 de 
ori.

(Agerpres)

de conducere ale căminelor 
culturale. Investlndu-le cu 
răspundere obștească pentru 
bunul mers al muncii cultu
rale, chiar în aceste zile, cînd 
obișnuit se aleg aceste con
silii, trebuie să cerem mai 
mult celor cărora le acordăm 
încrederea noastră. în nume
roase sate — Criș, Apold, 
Măeruș, Cornățel etc. — pre
gătirile pentru alegerea noilor 
consilii de conducere sînt în 
plină desfășurare. Voi da doar 
un singur exemplu, convingă

tor pentru necesitatea alegerii 
judicioase a consiliului de con
ducere. Multă vreme la Cincu, 
raionul Agnita, consiliile de 
conducere alese și realese n-au 
înțeles să acorde sprijinul cu
venit. Decebal Albescu, direc
torul căminului, fără ajutorul 
consiliului n-ar fi reușit să 
rezolve toate sarcinile de unul 
singur. Dar odată perfectată 
colaborarea și înțeleasă esen
ța ei, rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate. Din acest exemplu 
ar avea de tras învățăminte și 
cei din comuna Țintari sau sa
tul Vlfidenl, raionul Codlea,

O FAMILIE
DE SIDERURQIȘTI
. rin Hunedoara se 
’ plimbă un om. îl 
întîlnești pe bule-

i vard, în parc, la 
Clubul „Siderur- 

‘gistul", la teatru 
sau la cinemato

graf, pe terenul de sport, prin 
Combinat. E un bărbat cu tră
sături energice, viguros, des- 
mințind printr-o întârziată 
tinerețe cei 57 de ani împliniți. 
Salută și este salutat la fie
care pas. E bine-cunoscuț prin
tre hunedoreni. îl cheamă Mi
hai Vlaicu. De doi ani e pen
sionar. A lucrat ca oțelar 
la secția O.S.M. nr. 2. Și-a 
petrecut aici, în apropierea fo
cului nestins, cei mai^bogați 
ani din viață, a trecut prin
tr-o metamorfoză complexă, 
străbătând drumul greu, pre
tențios — de la „omul 4“ la 
prim-topițor.

Despre el, despre anii lui 
de muncă, nu prea vrea să 
vorbească, dar despre un 
anumit lucru, despre o anu
mită realizare pe care el o 
numește cea mai de preț, to
varășul Vlaicu povestește cu 
toată plăcerea. E vorba des
pre destinul copiilor lui.

— îi voiam alături de mine, 
în aceeași meserie de oțelar. 
Doream să-i învăț chiar eu să 
muncească, să-i învăț să des
copere frumusețea acestei 
munci, s-o prețuiască...

în viziunea tovarășului Mi
hai Vlaicu meseria de oțelar 

A

unde de multă vreme membrii 
consiliilor de conducere sînt 
prezenți doar pe hârtie și rar, 
foarte rar, la ședințele inaugu
rale. întemeiat se naște în
trebarea de ce la Slimnic (în 
raionul Sibiu), sau la Bățanii 
Mari, raionul St Gheorghe, se 
fac atâtea lucruri bune ? Nu 
sînt la fel oamenii și într-un 
loc și în altul ? Evident, acolo 
membrii consiliilor nu fac fi
gurație, ci pun umărul. Reali
zările frumoase ale căminului 
cultural din Bățanii Mari au 

îndreptățit acordarea titlului 
de cinste de „cămin fruntaș pe 
regiune în activitatea cultura
lă". Dar titlul acesta a fost 
cucerit cu cel mai mare număr 
de manifestări, cu pregătiri din 
timp pentru activitatea de 
iarnă. Aici s-au inițiat cele 
mai interesante forme de ac
tivități cu teme complexe, de 
un bogat conținut, care au tre
zit interesul larg. Ele au pre
supus, firește, o temeinică 
muncă de pregătire.

De o mare eficacitate în se
ria măsurilor pregătitoare în 
vederea desfășurării unei bo- 

era ridicată la dimensiunile 
unei arte, la dimensiunile 
muncii științifice de concepție 
și creație. Credea cu tărie în 
„magica" rețetă de preparare 
a oțelurilor, în exactitatea ei 
fără toleranțe. De aici — do
rința transmiterii acestei me
serii și feciorilor săi.

— Am întâmpinat o oare
care rezistență din partea lor 
pînă i-am făcut să înțeleagă 
frumusețea meseriei de oțelar. 
„Toate meseriile sînt frumoa
se, tată" — îmi spuneau ei.

Dacă am văzut asta, le-am 
spus că în combinat se pot 
învăța tot felul de meserii. 
Așa că n-au decît să-și aleagă. 
Băieții s-au angajat pe rînd, 
toți în combinat, ca muncitori 
necalificați.

Abia acum, în apropierea 
cuptoarelor au descoperit ei 
frumusețea meseriei de oțelar.

— Vreau să lucrez la oțelă- 
rie — șl-a exprimat dorința 
după cîteva luni, unul dintre 
ei — Vasile.

A intrat în echipa tatălui 
său, urmînd cursurile de cali
ficare. După alte cîteva luni, 
s-a decis și Ion, cel de-al doi
lea băiat:

— Tot oțelar mă fac...
Tatăl își vedea cu ochii îm

plinită dorința ca numele 
Vlaicu să nu se mai stingă în 
oțelărie. Dar surprizele vin 
tocmai cînd nu te aștepți. Cînd 
el era aproape sigur că toți 
băieții lui vor deveni oțeluri, 

gate activități culturale în pe
rioada sezonului rece sînt și 
seminariile raionale. Manifes
tările culturale model nu se 
țin la centrul raional — fapt 
evident bine gîndit — ci în- 
tr-o comună sau alta, însoțite 
de prezentarea „pe viu", cu 
mijloacele existente la cămi
nul cultural, a unui program 
model, ales cu grijă, — ade
vărată lecție practică.

In regiunea Brașov, pe baza 
experienței cîștigate în cel 
de-al VII-lea concurs al for

mațiilor artistice de amatori, 
se organizează în aceste zile de 
toamnă ansamblurile folclori
ce raionale. Ele au apărut în 
iama trecută pentru prima oa
ră în această regiune, din ne
cesitatea de a aduna forțele 
cele mai înzestrate. Se preco
nizează ca aceste formații să 
dea spectacole în comunele 
din raion sau în alte centre 
de regiune, fapt ce îl consem
năm pentru că existența lor 
este și o consecință a creșterii 
exigenței spectatorilor față 
de nivelul artistic al unor for

SESIUNE 
TEHNICO- 

STIINTIFICA
Ieri a început la Uzinele 

„Steagul roșu" din Brașov, o se
siune tehnico-științifică organiza
tă de comisia inginerilor și tehni
cienilor. Participă ingineri și teh
nicieni din uzină, invitați din 
alte întreprinderi, precum și din 
partea Institutului de mecanică 
aplicată de pe lîngă Academia 
R.P.R. Sesiunea care va dura 2 
zile ca dezbate probleme referi
toare la îmbunătățirea procesului 
de fabricație a autocamioanelor 
romînești.

Dintre referatele principale ci
tăm : „Căi de mărire a puterii 
motorului S.R. 211 și a motoare
lor derivate**, „Cercetări asupra 
suspensiei autocamioanelor de fa
bricație romînească", „Metode 
tehnologice modeme de turnare 
și forjare în scopul asigurării pre
ciziei dimensionale în fabricația 
de autocamioane**, „Posibilități 
de îmbunătățire a confortabilit^H 
autocamioanelor"*.

T. MIRONESCU 

cel de-al treilea, Aurel, hotă
răște : „Mă fac strungar". Ta
tăl a vrut să-l întrebe și pe 
ultimul, Traian, dar s-a răz- 
gîndit. Știa bine că și Traian 
își va alege tot strungăria. Cei 
doi frați Traian și Aurel, ge
meni, nu s-au despărțit nici o 
dată de cînd s-au născut.

— E bine și așa și-a zis bă- 
trînul. Sîntem acum în fami
lie trei oțelari și doi strungari.

Ei constituiau într-adevăr 
cea mai numeroasă familie de 
siderurgiști din Hunedoara. 
Munceau împreună, întreți
neau seara acasă atmosfera 
discuțiilor și „dezbaterilor" pe 
marginea problemelor profe
sionale. Undeva în colțul ca
merei, cineva agățase o tablă 
de scris improvizată. Alături 
de ea se ridicau în vrafuri 
cărțile tehnice. Se studia în 
colectiv, prelungind astfel lec
țiile de la cursurile de califi
care din combinat, acasă, în 
familie, pînă noaptea tîrziu. In 
oțelărie, tatăl își instruia per
sonal băieții, punînd în aceas
tă muncă, alături de pricepe
rea maistrului, căldura părin
tească. Strungarii erau mai 
departe, la secția mecanică 
însă bătrînul îi supraveghea 
cu aceeași atenție.

Dar cu timpul băieții termi
naseră școala de calificare, tre
cuseră printr-o serie de alte 
cursuri de specializare. Vasile 
și Ion parcurseseră în decursul 
anilor, aceeași filieră — dar 
în condiții cu totul deosebite
— ca și bătrînul la timpul 
său : de la „omul 4U — la to- 
pitor șef. Ceilalți doi, Aurel și 
Traian, ajunseseră strungari 
de înaltă calificare, ba își în
sușiseră și o a doua meserie
— aceea de lăcătuși. Apoi in
traseră la liceul seral. Băieții 
însuși au devenit profesori 
pentru alți începători.

în 1962, tovarășul Mihai 
Vlaicu a ieșit la pensie. împli
nise vîrsta de 55 de ani și, 
conform legilor statului nos
tru, avea dreptul la odihnă, 
primind pentru asigurarea 
unei bătrîneți fericite o pensie 
îndestulătoare. Numele său 
însă nu s-a stins la oțelărie. 
11 poartă, cu aceeași demnita
te, care inspiră respect, cei 
doi fii ai săi.

LAL ROMULUS

în comuna Podari, din raio
nul Craiova, a sosit labora
torul mobil pentru depanări 

radio și televiziune

Foto : AGERPRES 

mații de amatori. Dar și un 
mijloc de a crește viitoarele 
cadre ale ansamblului folclo
ric regional, aflat la Brașov, 
în reorganizare, deoarece s-a 
primenit cu formațiile cîștigă- 
toare la Finala celui de-al 
VII-lea concurs. Este, așa 
dar, deschis drumul fiecăruia 
spre aceste cele mai bune for
mații artistice amatoare din 
regiune și sînt, deci, firești 
pregătirile. In duminica în 
care va avea loc faza raională 
a festivalului regional pe ge
nuri de artă, ansamblul fol
cloric regional va da primul 
său spectacol în noua sa alcă
tuire. La faza raională a 
acestui concurs ce se va orga
niza în regiunea Brașov (ia
nuarie — februarie 1965) vor 
lua parte, numai din cadrul 
așezămintelor culturale, 243 de 
coruri, 503 formații de dans, 
459 brigăzi artistice de agita
ție și 263 orchestre de muzică 
populară și ușoară.

Valorificarea experienței cî
știgate, rezolvarea probleme
lor mărunte ca și a celor mari, 
toate converg spre profilul 
dorit și așteptat în satul nos
tru — al așezămîntului de 
cultură chemat să fie o pre
zență dinamică. De felul cum 
se va da „startul" — și în re
giunea Brașov el a fost bine 
luat — așa se va merge în 
cursa lungă pe care căminele 
culturale o vor străbate în lu
nile de iarnă.

ROMULUS ZAHARIA



RĂSPUTEREA
UMJORUUII
» COMERJ

■ unea lucrătorului 
din comerț se rea-

, lizează printr-un 
! neîntrerupt con- 
; tact cu cumpără- 
f torii, cu populația 
numeroasă de la 

orașe și sate.
Organizația de bază U.T.M. 

din întreprinderea noastră^ în 
mod permanent îndrumată și 
sprijinită de către organizația 
de partid, este preocupată ca 
toți tinerii vînzători să satis
facă cerințele sporite ale cum
părătorilor. îi îndemnăm pe 
tinerii lucrători din comerțul 
socialist să folosească forme 
noi și atractive de prezentare 
și desfacere a mărfurilor, să 
ofere cumpărătorilor posibili
tatea de a cerceta îndeaproape 
mărfurile dorite, de a se in
forma asupra sortimentelor, 
de a studia diversitatea arti
colelor expuse.

Atitudinea plină de respect 
și corectitudine față de 
părători s-a format la 
printr-o intensă muncă 
ducație.

Un important mijloc . 
tru a ridica răspunderea în 
muncă a tinerilor vînzători, 
pentru a lărgi cunoștințele, și 
deprinderile lor practice, sînt 
întîlnirile organizate cu lu
crătorii cu mai multă experien
ță și evidențiați în producție 
din rețeaua comerțului. Lucruri 
interesante și folositoare au 
avut de învățat de la tovarășii 
Ana Pop, Ludovic Mateș, Con
stantin Mezeșan, Orban Van- 
tal, Carol Polga, Alexandru 
Gădălean invitați la diferite 
întîlniri. Tinerii și-au comple
tat cunoștințele referitoare 
la prezentarea mărfurilor in 
rafturi și vitrine, specializarea, 
modernizarea și introducerea 
unor metode moderne de de
servire.

De pildă. în organizația noa
stră s-a deschis următoarea 
discuție : „Ce propuneți pentru 
ridicarea calității deservirii și 
pentru educarea gustului este
tic al cumpărătorilor?". De 
un real folos în această direc
ție au fost propunerile de a se 
organiza expoziții cu temă 
care să oglindească cele mai 
reușite modele de confecții co
respunzătoare fiecărui sezon 
în parte, sau expoziția intitu
lată : „Cum să ne îmbrăcăm 
mai elegant".

îmbunătățirea permanentă 
a tuturor formelor de deservi
re, în toate raioanele și tone- 
tele magazinelor, reclamă ti- 
•oerilor vînzători un înalt simț 
de răspundere și o comportare 
civilizată față de cumpărători» 
Organizația de bază U.T.M. 
îndrumă și ajută pe fiecare 
tînăr să-și ridice nivelul pre
gătirii sale profesionale și de 
cultură generală. în perma
nență sînt sfătuiți să studieze 
cu răspundere și atenție păre
rile și sugestiile cumpărători
lor în legătură cu organizarea

cum- 
tineri 
de e-

pen-

deservirii, să țină seama de 
cerințele privind calitatea 
mărfurilor expuse spre vînxa- 
re, de sortimente, numere $1 
modele. Insă munca noastră nu 
se rezumă numai la atit. în 
adunările generale ale utentiș- 
tilor punem cu regularitate In 
dezbatere probleme privind: 
folosirea unei deserviri exce
lente ; cea mai exemplară ți
nută de curățenie a raioanelor; 
expunerea 
lor etc.

Obiectul 
adunările 
U.T.M. îl constituie și compor
tarea lucrătorilor din comer
țul socialist în relațiile lor 
zilnice cu cumpărătorii. Viori
ca Găvan, Ecaterina Iac:b. 
Nina Răcăsău, Lia Popovid, 
Elena Paner, sînt r.umai cîteva 
tinere care, pe lingA faptul c* 
realizează lună de lună sarci
nile de plan între 1(C—
111 la sută, au față de cunpft- 
rători o comportare demnL 
Nu sînt trecute cu vederea nări 
manifestările de indisciplina =1 
de atitudine necuviincioasă ta 
muncă ale unor tinere ca 
Maria Bcise. Marta Agapsa fi 
Rodica Keag.

In munca comitetului orga
nizației de bază U TIL pentra 
educarea comunistă și ridica
rea nivelului pro'esîooaî ai ti
nerilor vînzâtori. de un real 
folos este activitatea desfigu
rată de postul utemist de eee- 
trol. De pildă. în urma ra du- 
riîor-anchetâ întreprinse prin 
magazinele de textile ri iâeăl- 
tăminte. colectivul P U C a se
sizat lipsa de pregătire profe
sională și de experiență prae- 
t 
vînzători. în urma acer.-*. 
zări. comitetul organizației de 
bază U.TJt a uropus organi
zației de partid și conducerii 
întreprinderii ca și acești ti
neri să fie incluși la cursurile 
de perfecționare și de ridicare 
a nivelului profesional iar de 
instruirea lor practică la locul 
de muncă să se ocupe cei mal 
buni vînzători. Aceste propu
neri au și fost înfăptuite. 
Tot la sugestia P.U.C. susținem 
extinderea inițiativei ca un 
număr mai mare de tineri să 
învețe una sau două limbi 
străine. Aceasta îi ajută în de
servirea atentă, civilizată a 
cumpărătorilor de peste hotare 
care ne vizitează țara. Ne-am 
mai propus ca în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. de la 
întreprinderile producătoare să 
organizăm consfătuiri comune 
între "tinerii vînzători și tine
rii muncitori în scopul îmbM^\ 
nătățirii calității produaelM 
furnizate și a articolelor riîfâlt 
solicitate de cumpărători.

estetică a mărfuri-

multor discuții în 
noastre generale

MARIA FLOAREA 
secretara comitetului 

organizației de bază U.T.M. 
de la O.C.L. textile-încălțămin

te, orașul Cluj

Imagine de la culesul fructelor 
de toamnă în G.A.S. Neudorf, 
raionul Lipova, regiunea Banat. 
Această gospodărie are o plan- 
tafie de pomi fructiferi care se 
Întinde pe o suprafață de 330 
ha. Aici s-au recoltat pînă în 
prezent, peste 350 tone fructe.

Televiziune

SIMBATĂ 10 OCTOMBRIE

19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10 : Cîntec și joc ; 19,50 : 
In fața hărții; 20,00 : Cotidie
ne ; 20,10 : Cîntă Mia Braia ; 
20,40 : Insomnie — schiță ra
diofonică ; 21,30: Meșteșug
milenar ; 21,40 : Talente —
...de închiriat — emisiune mu- 
zical-distractivă. In încheiere : 
Buletin de știri. Sport. Buletin 
meteorologic.

SPORTIVILOR
ROMÎNI!

1960

Plecarea unei delegații
culturale romine

în R. S. F. Iugoslavia

Azi, la Tokio

SUCCES

Ion Bclo*

ÎNCEPE
OLIMPIADA

Vnen djs-zaeacx a paris* 
Casttda. fadapc^da » «ce 
Beknd. o ds^eoâe ffeyâi a 
Urs acwjtr? coocasâ ce tova- 
râsa ~ Crieraa. pre-
șeiî’Slgh1 de Stst
pntm Ce*5=ri și Artă, care \a 
tace o vsââ ia RST. Ioșasia- 

la secmar&Z-: fe-
denîrr pmtru probtemeie in- 

.y-- cj cnirzriî. Iancz 
Vipotmi Din deiesabe fac 
parte artistd poporale: Radu 
Behgan. președintele CoLsiliului 
Teatrelor, prof. unîv. Gheorghe 
Buzdugan, membra corespondent 
al Academiei R. P. Romine, di
rector general in Ministerul In- 
vățâmintuhii.

=e-z_tia a sosit
la

P» a*rop?rtul din Bdgrad, oa- 
spe-ții an fost intixapmați de Ia- 
nez VqxXmk. secrcLir federativ 
pentru probtemrie nn-âțămîntu- 
hri și ctz'turii al R. S. F. Iugosla- 
via. și de reprezentanți ai amba
sadei romîne la Belgrad.

In timpul virilei în Iugoslavia, 
dAgația romînă va avea convor
biri cu reprezentanții Secretaria
tului federativ pentru problemele 
invățăxnintulu: și culturii, și va 
vizita instituții cultural-educative 
din Zagreb, Liubliana, Dubrov
nik

(Agerpres)

Semnarea unui protocol privind stabilirea 
listelor de mărfuri in schimburile dintre 

R. P. Romînă și Anglia
In urma tratativelor purtate la 

Londra între delegațiile- comer
ciale engleză și romînă, s-a sem- 

la. Board of Trade 
(Xlipish-rul C'.meriulu; al Marii 
Britanii), protocolul pentru sta
bilirea listelor de mărfuri ce vor 
constitui obiectul schimburilor 
între R. P. Romînă și Anglia în 
perioada 1 octombrie 1964 — 30 
septembrie 1965.

Printre mărfurile prevăzute în 
lista expbrtultii romînesc, figu
rează : produse chimice, trac-

Plecarea delegației camerei
reprezentanților din Dicta japoneză
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala delegația Camerei 
reprezentanților din Dieta ja
poneză, care la invitația gru
pului romîn al Uniunii inter
parlamentare, a făcut o vizită 
în țara noastră.

Delegația condusă de Ail- 
chiro Fujiyama, fost ministru 
al afacerilor externe, a fost 
salutată la plecare de depu
tății Stanciu Stoian, secreta
rul grupului romîn al Uniunii 
interparlamentare, Geo Bog- 
za, președintele Comisiei de 
politică externă a M.A.N., C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, funcțio
nari superiori ai Marii Adu
nări Naționale.

Au fost de față membri al 
ambasadei Japoniei în R. P. 
Romînă.

înainte de a părăsi țara, pe 
aeroport conducătorul dele
gației Camerei reprezentanți
lor din Dieta japoneză a făcut 
următoarea declarație presei:

Vizita noastră în țara dv., 
deși a fost foarte scurtă, ne-a 
permis să avem un contact 
multilateral cu oameni de 
stat din R. P. Romînă.

Vizitînd mai multe obiecti
ve industriale, precum și Ex
poziția economiei naționale, 
ne-am putut da seama de 
realizările economice ale țării 
dv., de faptul că poporul ro- 
mîn a reușit să făurească o 
economie foarte dezvoltată, la 
un nivel tehnologic corespun
zător. Și aceasta dovedește 
hărnicia poporului romîn. A- 
vem o mare stimă față de dv.

toare, mașini-unelte, produse ale 
industriei lemnului, mărfuri 
agroalimentare, produse ale in
dustriei ușoare etc. în schimbul 
acestora, vor putea fi achizițio
nate din Anglia : mașini și utila
je, produse siderurgice, chimi
cale, unele produse alimentare și 
altele.

Protocolul — care prin listele 
stabilite permite dezvoltarea în 
continuare a schimburilor între 
cele două țări — a fost semnat 
de președinții celor două dele
gații Ia tratative : A. D. Stevens, 
din partea engleză, și A. Ioncică, 
din partea romînă.

La semnare a participat G. 
Anghelescu, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. P. Romîne 
la Londra.

(Agerpres)

INFORMAȚIE

Eklund, 
în țara

Consfătuire
La Uzinele constructoare de 

utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești, 
a avut loc vineri o consfătuire pe 
țară pe tema utilizării mașinilor 
unelte cu comandă program.

Au participat ingineri specia
liști din Uzine constructoare de 
mașini, cercetători și proiectanți.

Pe baza referatelor și discuții
lor au fost adoptate recomandări

menite să ducă Ia extinderea au
tomatizării proceselor de pro
ducție, creșterea productivității 
muncii, scurtarea timpilor auxi
liari la operațiile de prindere cu 
cel puțin 60 la sută, îmbunătă
țirea calității produsele» și obți
nerea de economii la prețul de 
cost

(Agerpres)

• Vineri dimineața vice
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gas
ton Marin, a primit pe direc
torul general al Agenției In
ternaționale pentru energia 
atomică, Sigvard 
care face o vizită 
noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordia
lă, au participat Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, acad. Horia 
Hulubei, directorul Institutu
lui de fizică atomică al Aca
demiei R. P. Romîne, Mircea 
Ocheană, ambasadorul R. P. 
Romîne în Austria, Popa 
Stoica, consilier referent la 
Secretariatul general al Con
siliului de Miniștri.

(Agerpres)

Pregătirea profesională la
(Urmare din pag. I)

rului Dascălu, care la riadul său 
a transmis-o tovarășului inginer 
Nicos Frangozidis, care a întoc
mit tematica.

Tovarășul Popa răsuflă ușurat 
„Eu — își cere (Unsul sase — 
am treabă. Vă las în seama tova
rășului Frangozidis. Dumnealui 
știe mai multe decit mine*.

„A_ Da ! Dar am împrumu
tat-o celor de la șasiu. Știți, pinâ 
în anul trecut, noi am făcut parte 
din aceeași secție... “ 
sînt comune. Am 
orienteze".

Aaucînd dosarul 
șasiu ne-am convins, într-adevăr 
că tematicile erau gata.

Cercetăm tematicile. In dreptul 
uneia ne oprim mai mult: „Te-

Problemele 
dat-o să se

de la secția

ce a Rcc-a. zec ăe 
ugrafarc r ftrag tocul ir. YrrprP Jocurilor 
O~.z~zyxg. o^eră garacțfue unei depime reușite 
a aeestâ praaiat adpoBe.

Tara rosstrâ este după cum
se fâe. pruiîr-o puienucă detegație din care, 
pe lingă .wtencn* oHfwpiri ÎL Anastasescu, 
Lia Marxxrj. Pirruleseu. Iolxnda Balaș și al
ții. fac parte peste 100 de decatarți olimpici 
care, asîâri a liniați sub fakhrriie drapelulm 
paîrăeă noastre, vor lua starrrl în cea mai 
mare competiție mondială, botăriți să repre
zint cu cinste țara noastră.

Reiuate in 1896, după o întrerupere de pes
te 15 secole. Jocurile Olimpice cunosc de la 
o em;.e la alia o strălucire tot mai mare. 
Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii aproape că 
a desființat distanțele. De aceea, indiferent 
că este vorba de Melbourne, Roma sau Tokio, 
numărul țărilor care iau parte la aceste în
treceri crește de la o ediție la alta.

Istoria participării Rominiei la aceste jocuri 
poate fi împărțită in două părți fundamental 
diferite, grăitoare prin forța convingătoare a 
unor realități care nici nu suportă compa
rații

ă dq

Tan noastră a participat prima oară la 
J O. In MM. la Pans, unde, deși in program 
fipnn 21 de disaptine. am luat parte numai 

z:__ :rr ar.i mai tîr-
ns. la Amsterdam. Romînia, ca urmare a

? i?< repre- 
aeotasă de dțxva scrimeri și atlețL La ediția 
dm MML datorită costului ridicat al transpor- 
teML m shorn tat de la Los Angeles. La edi
ția vnaMoare din 1238, la Berlin, țara noastră 
obtlDB faima medalie olimpică.

Par£opcs>d la trei ediții ale Jocurilor Olim- 
pxe pe -.-rernea regim ului burgh ezo-moșie- 
rese. țara noastră a cîștigat o singură me- 
ea.je

Pamr.pind la tot atitea ediții în anii regi- 
■ariai d—Jit-prynl ar, sportivii romîni au 
ascettt 27 medalii olimpice, dintre care 9 de 
aor. S de argint și 13 de bronz.

Rmd pe r ~ f. Helsinki 1952. Melbourne 1956 
?. Borna 1960. au reprezentat tot atîtea pri- 
■jeruri de viguroasă afirmare a sportului ro- 
mir.esc In m^carea sportivă internațională.

Helsinki — locul 22 din 70 de țâri partici
pante ; Melbcuroe — locul 11 din 67 de țări 
și. ta sfîrșit. Borna — locul 10 din 84 de țari 
participante, marchează un drum mereu as
cendent. care se identifică pe deplin cu însuși 
rrooesul general de dezvoltare și afirmare 
t * mai puternică in toate domeniile de ma
nifestare a țării noastre.

Dacă ar fi să luăm numai ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Roma, unde ne-am 
clasat imedx: după Anglia și înaintea unor 
țări cu bogată tradiție sportivă, și tabloul a- 
firmlrii romînești ar fi suficient de convin
gă: ?r. Dar anii au trecut și ascensiunea 
sportului romînesc in noile condiții de înflo
rire a statului nostru a continuat. Noi recor
duri mondiale și europene, noi titluri de cam
pioni mondiali și europeni, fac ca perfor
manțele sportivilor romîni să fie tot mai des 
înscrise in cărțile de aur ale istoriei sportului 
mondiaL

In preajma începerii acestei mărețe între
ceri sportive internaționale, la baza căreia 
stau nobilele idei ale păcii și prieteniei între 
tinerii din întreaga lume, sportivii din țara 
noastră, toți iubitorii sportului, adresează un 
gînd cald și urarea de succes celor care au 
cinstea să reprezinte peste mări și țări pres
tigiul patriei noastre, într-o manifestare ce 
reține atenția opiniei mondiale și care depă
șește cu mult semnificațiile unei întreceri 
sportive.

ULTIMELE
ȘTIRI

OLIMPICE

Imagine din Orașul Olimpiadei

TOKIO 9. — (de la trimisul
special al „Agerpres", Ilie Goga).

• La ora cînd transmitem acesta 
rînduri, la Tokio vremea este fri
guroasă și ploaia a încetat. După 
două zile de timp nefavorabil 
(ploaie torențială și vînt) meteo
rologii japonezi au anunțat că... 
„ceremonia de deschidere a celei 
de-a 18-a ediții de astăzi se va 
desfășura pe un cer frumos de oc
tombrie".

• In sala de lucru a „Casei 
Presei" din Tokio ex tă de dimi
neața pînă seara o mare animație. 
Aici lucrează peste 2 000 de zia
riști acreditați la J.O., care-și 
transmit reportajele prin telex sau 
telefon. Oficialitățile sportive ja
poneze au montat în incinta Sta
dionului Național o „uriașă" masă 
a presei, din jurul căreia trimișii 
speciali ai diferitelor agenții inter
naționale de presă sau marilor 
cotidiene pot urmări în afara pro
gramului de pe stadion (de exem
plu cum ar fi probele atletice) 
și... meciurile de baschet sau întîl
nirile de scrimă. Pe pupitrele „me
sei presei" au fost montate apara
te de televiziune mici, care vor 
transmite aspecte de la aceste 
competiții.
• Renumitul 

Halberg (Noua 
torul probei de
Roma a declarat ziariștilor : 
actuala ediție a Olimpiadei nu voi 
participa în proba de 5 000 m plat. 
Eu voi lua startul în cursa de 
10 000 m. Fără îndoială, va.fi una 
din cele mai dure curse .Ia care 
am participat pînă acum dar tre
buie să spun că-m-am pregătit mai 
bine ca nici'adată“irjnb'...'ic "
• în ciuda ploii care a căzut în 

ultimele două zile, antrenamente
le sportivilor au continuat cu re
gularitate. O deosebită impresie 
a lăsat la antrenament atletul a- 
merican Dallas Long, care a arun
cat greutatea la 20,30 m (a doua 
performantă mondială a tuturor 
timpurilor). Long a realizat acest 
rezultat din cea de-a 4-a încercare. 
Dallas Long e&te mare favorit al a- 
cestei probe. El deține recordul 
mondiaî cu o aruncare de 20,68 m. 
Toate aruncările sale la antrena
ment au trecut peste 19, 00 m.
• Săritorul cu prăjina John 

Pennel (S.U.A), unul din marii fa- 
voriți ai acestei probe, este în 
prezent suferind (dureri de spate). 
El a solicitat asistența maseurului 
echipei unite a Germaniei, Hau
ser. De asemenea, suferă de dureri 
recordmanul austriac la aruncarea 
ciocanului Henrich Thun.

Alergător Murray 
Zeelandă), ciștigă- 

5 000 m de la J.O.- 
„La

Știri sportive
• La Atena, au început vineri 

întrecerile balcaniadei de tenis de 
masă. Echipele țări noastre au 
cîștigat titlurile balcanice la 
masculin și feminin. în competiția 
feminină, echipa R. P. Romîne a 
învins cu același 6cor, 3—0, echi
pele Greciei, Iugoslaviei și R. P. 
Bulgaria. Echipa masculină a în
vins cu 5—0 Grecia, cu 5—1 R.P. 
Bulgaria și cu 5—2 Iugoslavia.

Sîmbătă și Duminică au loc pro
bele individuale.

• In Cupa orașelor tlrgurl la 
fotbal s-au disputat joi alte două 
lntllnîrl. lată rezultatele : Spora 
Luxemburg — P.C. Bale (Elveția) 
1—0. Echipa elvețiană câștigătoa
re în primul meci cu 2—0, s-a ca
lificat pentru turul următor ; F. C. 
Liege — Valencia 3—1 (1—0) — 
meci retur. Pentru turul următor 
s-a calificat F. C. Liege.

• Șahista romînă Alexandra 
Nicolau a repurtat un remarcabil 
succes Internațional, clștiglnd 
turneul de la Emmen (Olanda). Ea 
a terminat neînvinsă, totalizlnd 
5,5 puncte din 7 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat Vreeken 
(Olanda) — 5 puncte, Stadler (Iu
goslavia), Bilek (R.P. Ungară) < 
cite 4,5 puncte etc. La turneu t 
participat jucătoare din 6 țări.

cu 
au

(Agerpres)

nivelul tehnicii modeme
zării care, de fapt, conduc aces- 
-e mașini ? In labirintul de 
“curcături din secția motor a- 

ceasta este încă o dilemă care, ca 
celelalte, trebuie soluționată 

Încă de pe acum.
Ce preocupări au organizațiile 

U.T.M. in aceasta faza de pregă
tire a cursurilor ? Ne răspunde 

clteva cuvinte tovarășul Con- 
Tcdorache. secretarul co

cs.teiului U.T.M. pe uzină.
Recent, am avut o discuție cu 

• ți secretarii organizațiilor de 
fază din secții si am aflat că ac
țiunea de cuprindere a .tuturor 
tinerilor în cursuri se desfășoară 
normal.

Acest lucru se știe la comitetul 
U.T.M. Iată însă că în secția mo
tor (pentru a ne rezuma la un 
singur exemplu) au fost cuprinși 
în cursuri mai puțin de 50 la 
rută din totalul muncitorilor. In-

tre alte cauze ni s-a relatat și 
aceea că tinerii cu categorii de 
încadrare mai mari consideră că 
n-ar avea prea multe de învățat I

La secțiile forjă și oțelărie 
am cunoscut și un alt fenomen : 
tinerii sînt înscriși la cursuri fără, 
a se sta de vorbă cu ei despre 
formele de ridicare a calificării 
pe care doresc să le urmeze. Nu 
este astfel de mirare că în aceste 
condiții, așa cum dovedește ex
periența anului trecut, tinerii nu 
frecventează cu regularitate 
cursurile.

Iată de ce în această perioadă 
este necesar ca organizațiile 
U-T.M. să desfășoare o intensă 
muncă politică în rîndul tinerilor, 
să le explice că a mînui mașini 
de înaltă tehnicitate, a realiza 
produse de calitate superioară, 
nu este cu putință fără o temei- > 
nică pregătire profesională.

Foto : KYODO SERVICE

în ajunul marilor

întreceri olimpice
(Urmare din pag. I)

scrie într-o vastă acțiune publi
citară al cărui caracter comercial 
nu mai e un secret pentru ni
meni. Oricum, masiva participare 
a științei la jocuri, prin folosirea 
ultimelor cuceriri în domeniul te
lecomunicațiilor, ca și în dome
niul electronicii, al tehnologiei 
aparatelor de precizie, al opticii, 
acusticii, fotografiei, — pune în 
mîinile organizatorilor Jocurilor 
Olimpice instrumente perfecționa
te utilizate în două scopuri: pe 
de o parte, calculul precis al re
zultatelor (important, mai ales 
pentru întrecerile cu concurenți 
de forțe aproape egale), pe de 
altă parte, posibilitatea de a 
transmite lumii întregi, prin ima
gini dt mai prompte și mai 
exacte, rezultatele tuturor probe
lor. Un exemplu. Am asistat as
tăzi, la centrul presei, la un 
original „antrenament electronic". 
S-âu făcut ultimele probe ale pa
noului electronic, sistem de trans
mitere a informațiilor. Aparatele 
conțin 5000 de litere și funcțio
nează perfect. Racordate la mă- 
șlni emițătoare și receptoare de 
date, plâsate în 30 de locuri 
diferite în care se vor ține între
cerile, aceste aparate, vor indica, 
după numai cîteva clipe, rezulta
tele întrecerilor, date despre pro
be și concurenți, oferindu-le celor 
71 posturi de emisie din 59 țări 
și 42 posturi de tele-emisie din 
39 de țări ce vor transmite direct 
de la Tokio.

Desfășurate sub semnul științei 
moderne, a XVIII-a Olimpiadă 
va chema lîngă sine și arta. Acto
rii de teatru, dansatorii, muzican
ții și acrobații care evoluează în 
seara aceasta intre pereții de sti
clă ai Palatului „Korakuen" ofe
ră primul act al marelui tpecta-

col artistic care va însoți zi și 
noapte Olimpiada. Sub egida co
mitetului de organizare al Jocu
rilor Olimpice s-au deschis patru 
mari expoziții de artă : arta ve
che cu peste 800 de exponate 
(tablouri, sculpturi, opere de arti
zanat, arhitectură și caligrafie, 
adunînd cele mai prețioase co
mori ale artei japoneze), apoi o 
expoziție de artă modernă m care 
expun zece grupări de artiști, o 
expoziție de artă fotografică șt 
una de filatelie sportivă.

Toamna, la Tokio, începe se
zonul tradițional al festivalurilor 
de artă. în mod excepțional, ac
tuala toamnă artistică se deschide 
cu altfel de ridicări de cortină, 
pline de o deosebită solemnitate. 
Au fost alese, pentru a fi oferite 
olimpicilor, cele mai reprezenta
tive opere clasice, interpretate de 
cei mai de seamă artiști. Am fost 
la celebrul Kabuki-za, teatru ale 
cărui spectacole, mai lesne de în
țeles decit altele, descriu viața, 
moravurile și aspirațiile japone
zilor din epoca edo. Frumusețea 
arhitectonică a acestui vechi e- 
dificiu aduce o lume de farmec 
și inedit, ctdrniriind cu „Drumul 
florilor", dansul în care excelea
ză cel mai popular actor al Ja
poniei, Osamwa, în vîrstă de 63 
de ani, specializat în roluri de fe
te. După spectacol, am discutat 
cu Osamwa în cabina sa. „Ne-am 
pregătit intens în vederea Jocu
rilor Olimpice" mi-a mărturisit 
Osamwa. „Arta ca și sportul a- 
propie sufletele, șterge barierele 
dintre popoare și rase, contribuie 
la întărirea păcii".

Pretutindeni, pe străzi, pe sta
dioane, în sanctuarele artei, se 
simte o febră deosebită. Orașul, 
decorat fastuos, respiră precipitat 
măsurindu-și respirația cu crono-

metrul Olimpiadei. Azi s-a anun
țat că au intrat în Tokio peste 
800 000 de automobile din țară, 
aducînd spectatori pentru ziua 
de mîine.

Astăzi (ieri n.r.), au avut loc și 
ultimele antrenamente ale sporti
vilor. l-am vizitat pe canotorii 
romîni la lacul Sagami (58 km de 
Tokio). In ciuda ploilor din ulti
mele zile, își păstrează buna dis
poziție. Azi de dimineață a fost 
o vreme mai bună. Canotorii 
noștri au lucrat mult pe „piste", 
s-au familiarizat cu „terenul", cu 
curenții de apă subtili, cunoscuți 
numai de japonezi. Intr-o formă 
buna i-am găsit, pe velodromul 
din Hakioji, și pe cicliști. Atunci 
cînd a plouat, numeroase echipe 
au sistat antrenamentele. Cicliș
tii noștri le-au continuat, par
curgând pe ploaie peste 100 km. 
Ziarele japoneze de astăzi con
tinuă să publice fotografii, da
te și comentarii despre sportivii 
romîni. Ziarul „Yomiuri" descrie 
întîlnirea de antrenament a scri- 
merilor noștri cu cei japonezi, 
întîlnire în care romînii au învins 
detașat. Ziarul reliefează forma 
bună a scrimerilor. Ziarul „Nik- 
kon sport" vorbește într-un text 
mai amplu despre echipa noastră 
de volei masculin, pe care o ca
lifică drept „plină de bună dis
poziție, foarte disciplinată, de- 
monstrind o formă extrem de bu
nă". La sediul delegației noastre 
din satul olimpic au sosit azi 8 
telegrame din țară, trimise de 
cluburile „Metalul", „Voința". 
„Dinamo", „Constructorul” etc. 
cu salutări și urări de succes. 
Sportivii noștri transmit, prin noi, 
mulțumiri, împreună cu angaja
mentul că vor face tot ce stă în 
puterile lor pentru a fi . la înăl
țime.
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Delegația de partid
și de stat a R. P. Romine

a sosit la Șanhai
PEKIN 9. — Corespondentul 

Agerpres, E. Soran, transmite :
Delegația de partid și de 

'stat a R. P. Romîne, în frunte 
cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, care la invitația C.C. 
al P. C. Chinez și a Con
siliului de Stat al R. P. 
Chineze a participat la sărbă
torirea celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, a plecat în 
dimineața zilei de 9 octombrie 
de la Pekin cu un avion spe
cial spre Șanhai.

La aeroport delegația a fost 
condusă de tovarășii Ciu En- 
lai, vicepreședinte al C. C. 
al P. C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Pin Ci-jen, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vice
președinte al Comitetului per
manent al Adunării reprezen
tanților populari pe întreaga 
Chină, He Lun, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, și de alți membri 
ai C.C. al P.C. Chinez și ai gu
vernului R. P. Chineze. Erau 
de față membri ai ambasadei 
R. P. Romîne la Pekin și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale R. P. Chi
neze și R. P. Romîne. Numeroși 
oameni ai muncii din Pekin 
prezenți la aeroport purtau 
pancarte cu inscripțiile : „Tră
iască prietenia frățească între 
popoarele chinez și romîn“, 
„Trăiască solidaritatea în
tre popoarele țărilor socia
liste", „Trăiască marea unitate 
între popoarele din lumea în
treagă", „Drum bun delegației 
de partid și de stat a R. P. 
Romîne".

După intonarea imnurilor de

stat ale R. P. Romine și R. P. 
Chineze, tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer și Ciu En-lai au 
trecut în revistă compania de 
onoare aliniată pe aeroport. 
Un grup de pionieri și tinere 
fete au oferit oaspeților bu
chete de flori.

Delegația romînă este înso
țită în timpul călătoriei prin 
estul și sudul Chinei de Li 
Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
v icepremier al Consiliului de 
Stat, Van Bin-nan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
precum și de alte persoane ofi
ciale.

★
In aceeași zi, delegația de 

partid și de stat a R. P. Romine 
a sosit la Șanhai.

Pe aeroport, oaspeții au fost 
salutați de Ceri Pi-sien, secretar 
al Comitetului orășenesc din Șan
hai al P.C. Chinez, și de alți ac
tiviști de partid și de stat din 
localitate, precum și de numeroși 
locuitori ai orașului Șanhai.

©

PE SCURT
LONDRA. — Ziarul „Finan

cial Times" anunță realizarea 
unei înțelegeri comune comer
ciale între firma „A. E. Cal
laghan and Son" și organizația 
cehoslovacă de comerț exterior 
„Kovo" în domeniul automatiză
rii producției textile. Ziarul scrie 
că „aceasta este prima înțele
gere de colaborare de acest gen 
între Marea Britanie și Ceho
slovacia".

TRATATIVELE AUSTRIEI 
CU PIAȚA COMUNA

VIENA. — După cum infor
mează presa austriacă în 
cursul ședinței celor șase am
basadori ai țărilor Pieței Co
mune cu Comisia C.E.E., care 
trebuia să precizeze liniile di
rectoare în tratativele cu Au
stria, s-au ivit mari deosebiri 
de păreri. „în cursul acestor 
lucrări, scrie „Die Presse“, 
s-au ivit divergențe profunde 
între cele șase guverne, cu 
privire la legarea mai strînsă 
a Austriei cu Piața Comună ‘. 
în continuare ziarul arată că 
practic numai R. F. Germană 
și Franța susțin crearea unei 
uniuni vamale; Italia și Bel
gia preferă încheierea unei 
convenții comerciale cu Au
stria, iar Olanda se pare că 
dorește o zonă a liberului 
schimb între C.E.E. și Austria.

ROMA. — Joi s-au încheiat la 
Roma discuțiile asupra primului 
punct de pe ordinea de zi a lu- 
cărilor Plenarei Comitetului Cen
tral și a Comisiei centrale de con
trol a Partidului Comunist Ita
lian. Comitetul Central și Comi
sia centrală de control a P.C. Ita
lian au aprobat referatul prezen
tat de Luigi Longo, secretar ge
neral al P.C. Italian, intitulat 
„Alegerile administrative și lup
ta comuniștilor pentru o nouă 
majoritate democratică".

CEYLON s HOTARIRE 
PENTRU 

NAȚIONALIZAREA 
UNOR ZIARE

COLOMBO. — Guvernul 
ceylonez a adoptat o hotărîre 
de a naționaliza concernul de 
ziare ceyloneze „Lake House". 
Ziarele acestui concern erau 
cunoscute prin atacurile per
manente formulate împotriva 
politicii de neutralitate și nea
liniere promovată de guver
nul Bandaranaike. Hotărîrea 
urmează să fie aprobată de 
primul ministru al țării, iar 
după aceea va fi supusă spre 
examinare parlamentului.

NEW YORK — Consiliul de 
Securitate a recomandat în una
nimitate primirea statului Ma
lawi în Organizația Națiunilor 
Unite. După votarea admiterii, 
la apropiata sesiune a Adunării 
Generale, Malawi va deveni a 
113-a țară membră a Organiza
ției Națiunilor Unite.

R.A.U. Vedere exterioara a uni
versității din Cairo unde au loc 
lucrările Conferinței la nivel 

înalt a țărilor neangajate.Conferința la nivel înalt
a țărilor neangajate

44 șe£i de delegații 
politica țărilor lor

au expus

Manifestare
a prieteniei

ungaro - romine
BUDAPESTA 9. Corespon

dentul Agerpres, A. Pop, 
transmite :

La 8 octombrie a avut loc 
la Universitatea Kossuth La- 
jos din Debrecen, o festivitate 
consacrată prieteniei ungaro- 
romîne.

Cu acest prilej, prof. Hara- 
szti Arpad, decanul facultății 
de științe naturale a trecut în 
revistă succesele obținute de 
poporul romîn în cei 20 
ani care au trecut de la 
berarea Romîniei de sub 
gul fascist.

La adunare au rostit 
vîntări de salut dr. Duna 
Florian atașat cultural al 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Budapesta și prof. Alexandru 
Climescu de la Universitatea 
„Alexandru loan Cuza“ din 
Iași, care se află în schimb 
de experiență în R. P. Un
gară.

Festivitatea s-a încheiat cu 
un bogat program cultural.

în una din sălile universi
tății a fost inaugurată o ex
poziție de cărți romînești și 
expoziția de fotografii „Dez
voltarea învățămîntului su
perior în R.P.R.“.

de 
eli- 
ju-

cu-

Vizita delegației romine
în R. D.A Germană

S, U.A.

Afaceri dubioase
la Santo Domingo

KARL-MARX-STADT 9 (A- 
gerpres). — Delegația de partid 
și de stat a R. P. Romîne, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, care a participat la mani
festările consacrate celei de-a 
XV-a aniversări a proclamării 
R. D. Germane, a făcut vineri o 
vizită la Karl-Marx-Stadt.

La intrarea în oraș, delegația 
a fost întîmpinată de Paul Ros- 
cher, prim-secretar al Comitetu
lui regional al P.S.U.G., de alți 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, precum și

de numeroși cetățeni care au fă
cut oaspeților o caldă primire.

După ce a făcut o vizită prin 
oraș, delegația a vizitat între
prinderea „Textima",' uzină pro
ducătoare de mașini pentru in
dustria x J " 
sintetice, de mașini de filat 
bobinat. După vizitarea uzinei 
membrii delegației s-au întreți
nut, la clubul întreprinderii cu 
cadre din conducerea întreprin
derii, cu muncitori și tehnicieni.

După-amiază, delegația romînă 
a vizitat orașul Leipzig și, în 
cursul aceleiași zile, s-a reîntors 
la Berlin.

ÎHIHMPLĂRI
prelucrării de fibre

Și ELECTORALE
Nolson Rockefeller, guverna

torul republican al statului 
New York, care în 1960 a- 

nunțase în mod public că va vota 
pentru Richard Nixon, a refuzat să 
spună dacă la 3 noiembrie va vota 
pentru candidatul republican Barry 
Goldwater.

Vor fi create piua la sfîrșitul anului

forțele nucleare multilaterale ?
LONDRA 9 (Agerpres). — în 

legătură cu posibilitatea ca Sta
tele Unite și Germania occiden
tală să încheie pînă la sfîrșitul 
acestui an un acord, privind crea
rea forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O., un purtător de cu- 
vînt al Ministerului de Externe

„Austria vede in activizarea

cu țările socialiste o sarcină

a declarat cancelarul Josef

specială"

Klauss

CAIRO 9. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite :

In aula universității din Cairo 
au continuat vineri dimineața lu
crările Conferinței la nivel înalt 
a țărilor neangajate. In cadrul 
dezbaterii generale au luat cu
vîntul pînă în prezent 44 de 
șefi de delegații, care au expus 
politica țărilor lor în principalele 
probleme aflate la ordinea de zi.

Luînd cuvîntul în ședința de 
vineri dimineața, președintele Ci
prului, Makarios, a declarat: 
Continuarea pregătirilor de război 
nu poate duce decît la dezlăn
țuirea unei a treia couflagrațu 
mondiale. Datoria adunării noa
stre, a spus el, este să depună 
toate eforturile pentru a preveni 
aceasta catastrofă. El a sprijinit 
lupta popoarelor asupr.te pentru 
libertate.

Președintele Republicii Arabe 
yemen, Abdulah al Salla!, a re
levat rolul pe care trebuie sâ-l 
joace țările neangajate in pro-

păcii și înțelegerii între 
El s-a referit la lupta

inovarea 
popoare, 
poporului yemenit pentru apăra
rea suveranității și integrității 
sale teritoriale, subliniind im
portanța ajutorului pe care ye
menul l-a primit din partea unor 
țări prietene.

In ședința de vineri dimineața 
au mai luat cuvîntul reprezentan
ții Argentinei și Boliviei, care 
participă la conferință in calitate 
de observatori.

proJx dorumente/e finale 
conferinței.

Viitorul cuprului
nord-rhodesian

■ai sînt numai două 
săptămîni pînă la 
proclamarea inde
pendenței Rhodesiei 
.ie nord. Această 
țară, începînd de la 
24 octombrie, va 

intra în rîndul țărilor indepen
dente sub numele de Zambia.

Ca orice tînăr stat african în 
pragul independenței, și Rhode
sia de nord are de făcut față 
multor probleme, dar mai ales 
problemelor redresării economice.

Din acest punct de vedere pro
blema de căpetenie a Rhodesiei 
de nord este cea a exploatării 
uriașelor sale zăcăminte de cu
pru. După cum se știe, această 
țară este una din cele mai bogate 
din lume în acest zăcămînt Re
zervele ei de cupru sînt evaluate 
la 700 000 000 tone. De mai 
mult timp însă exploatarea cu
prului nord-rhodesian este făcută 
de către societatea anglo-sud-a- 
fricană „British South — African 
Company". Potrivit unor acor
duri încheiate în 1950, cind din 
partea Rhodesiei de nord au 
participat la tratative persoane 
legate de interesele monopoliști- 
lor, Rhodesiei de nord îi revin 
numai 20 la sută din profiturile 
companiei.

Actualul guvern nord-rhode- 
sian, format după alegerile care 
au avut loc la începutul acestui 
an, s-a opus de la bun început 
prelungirii actualei situații. Pri
mul ministru Kenneth Kaunda a 
declarat că acordurile din 1950 
nu mai sînt valabile și a inițiat 
tratative pentru revizuirea mo
dului în care sînt împărțite be
neficiile.

Aceste tratative au avut 
luna trecută la Londra.

Tratativele n-au dat nici 
rezultat. Guvernul englez a re
fuzat să respingă pretențiile 
trustului „British South-African 
Company" asupra dreptului de a 
exploata în exclusivitate bogății
le minerale ale Rhodesiei de 
nord. Mai mult chiar, guvernul 
englez a insistat ca în constituția 
nord-rhodesiană să fie înscrise și 
consfințite drepturile trustului a- 
mintit asupra exploatării bogății
lor minerale ale țării.

Reprezentantul african, Arthur 
Wina, a declarat că poziția gu
vernului Marii Britanii va aduce 
prejudicii relațiilor dintre cele 
două țări și că cerințele britanice 
referitoare la consfințirea drep
turilor trustului contravin acor-

durilor realizate la ultima con
ferință in problema viitorului 
constituțional al Rhodesiei de 
nord.

In fata situației create după 
refuzul britanic de a revizui sta
tutul lui „British South-African 
Company-, guvernul nord-rhode- 
sian a făcut cunoscut câ, după 
obținerea independenței, acest 
trust va pierde dreptul de a mai 
exploata resursele minerale din 
țară. In urma acestei declarații, 
trustul a cerut Rhodesiei de nord 
coexpensațu imense.

Intr-o „carte albă" dată pu
blicității la Lusaka, se arată că 
prin poziția sa guvernul englez 
caută să transmită toate bogățiile 
nord-rhodesiene în miinile trus
tului „British South-African 
Company*4 care pînă acum a rea
lizat din exploatarea acestor bo
gății profituri în valoare de 135 
milioane de lire sterline. Or, în 
prezent, guvernul Rhodesiei de 
nord dorește să se elibereze de 
acest balast colonial pentru a-și 
putea dezvolta în mod indepen
dent industria minieră și în spe
cial exploatarea zăcămintelor de 
cupru, principala bogăție a țării.

n Republica Domi
nicana s-a anunțai 
recent explozia, cu 
consecințe tragice, 
a unei fortărețe tn 
care se aflau depo
zitate muniții fi

care a avut drept bilanț un nu
măr „necunoscut" de morți ți 
răniți. Tragedia a acut și urrr.cn 
de ordin oolitic. Crezi nd că în 
țară s-a declanșat o nouă lovi
tură de stat (mai ales influ
ențați de faptul că m trei ani 
s-au perindat la conducerea țăru 
șapte guverne* —- —* —
nerca sici
propră 
fo* atit de
tinîîăți de tancuri an fest tri

mise in junii Palatului Națxrpil 
pentru a apăra guvernul- — reU- 
ta comentatorul ziarului „NEW 
REPUBLIC'. Folosindu-se de a- 
cest pretext, poliția a efectuat 
numeroase arestări. După afir
mațiile unor martori oculari, a- 
ceastă explozie constituie una 
din nenumăratele afaceri dubi
oase ale politicienilor care con
duc junta militară.

Ziarul „NEW REPUBLIC" 
exprima, de altfel, părerea câ 
..politica și guvernul Republicii 
Dominicane, degenerează astăzi în 
același stil ccrupt și fraudulos 
care a caracterizat dictatura ge- 
nerahssimuhii asasinat- (referire 
la TrupUo — N. R.>. In ultimul 
an de cind junta l-a înlăturat pe 
președmtele Bosch, importul 
clandestin de alimente, băuturi 
alcoolice și alte mărfuri a luat 
mare amploare. Militarii domini
cani, cu grade superioare, bine
înțeles, care practică aceri tip de 
business au devenit atît de nu
meroși incit oamenii de afaceri 
care plătesc impozite pentru măr
furile cindute s-cu sesizat și au 
cerut sancționarea comerțului de 
ceru raoanaa.

Corupția și frauda nu se ma
nifestă numai printre ofițeri, ci 
și in serv scule publice. Mituirea 
persoanelor oficiale cu posturi 
administrative a devenit un fapt 
divers. „NEW REPUBLIC" re
ferindu-se la această situație a- 
rată că „rudele și prietenii unui 
director administrativ dețin mo
nopolul slujbelor în departamen
tul respectiv".

Permițînd ofițerilor să facă 
contrabandă și tolerind corup
ția, junta încearcă să obțină 
sprijinul unor cercuri militare și 
unor vîrfuri ale aparatului de 
stat, sprijin indispensabil pentru 
supraviețuirea ei în condițiile în 
care opoziția populară cunoaște 
o continuă intensificare.

IOAN TIMOFTE

9 — Corespondentul 
, St. Deju, transmite: 
luat sfirșit lucrările con-

VIENA
Agerpres,

Joi au 1 
efiriâru Partidului Populist din 
Azjzna, care a avut loc la Sem- 
nrzzg. Luînd cuvîntul in cadrul 
dezicerilor, cancelarul Austriei, 
dr. Jasef Klauss, președintele Par- 
riâsdoi Populist, a vorbit despre 
d&erita aspecte ale politicii in
terne — structura Partidului 
Popoast, colaborarea cu partidul 
iiX'jâxst, stabilizarea șilingului și 
bKȘriui pe 1965. Referindu-se la 
pciszc» externi a Austriei, can- 
aiend Iosef Klauss a precizat că 
Jhsaeul ficdnn nobd țel al

părare eficace a țării sînt condi
ții obligatorii pentru aceasta". In 
continuare el a precizat: „Politi
ca noastră trebuie orientată astfel 
incit să poată fi apreciată ca o 
contribuție la menținerea unei 
păci durabile în Europa și în în
treaga lume". Vorbind despre re
lațiile Austriei cu țările lagărului 
socialist Josef Klauss a declarat: 
„Austria cede in activizarea rela
țiilor cu țările socialiste o sarcină 
speciala".

britanic a declarat că guvernul 
englez nu a primit nici o infor
mație oficială care să 
aceste zvonuri.

După cum se știe, 
american și-a exprimat 
că un acord în legătură cu crea
rea acestor forțe va fi realizat 
între puterile occidentale pînă la 
sfîrșitul acestui an. Grupuri de
studiu lucrează în prezent la
Londra și Paris cu privire la di
versele aspecte ale acestei pro
bleme. Nu se cunosc însă pro
gresele făcute pentru apropierea 
punctelor de vedere divergente 
față de crearea acestor forțe.

Se știe că planul de creare a 
forțelor multilaterale nucleare ale 
N.A.T.O. prevede constituirea 
unei flote alcătuite din 25 de 
nave de suprafață înarmate cu 
proiectile „Polaris" și cu echipaje 
ale flotei diferitelor țări membre 
ale N.A.T.O.

Anglia, ca și alte țări membre 
ale N.A.T.O. însă, s-a pronunțat 
pînă acum împotriva ideii con
stituirii acestor forțe, în parte 
considerînd că o astfel de forță 
ar contribui în mică măsură la 
întărirea posibilităților de apărare 
alo Occidentului și în parte, de
oarece o contribuție din partea 
Angliei la aceste forțe ar putea 
mări sumele prevăzute de buget 
în domeniul apărării.

confirme

guvernul 
speranța

P
oliția din orașul Cleveland a 
arestat un individ care purta 
o armă cu vizor telescopic, 

de același tip cu arma de care s-a 
servit ucigașul președintelui Ken
nedy. Potrivit informațiilor furniza

te de poliție, arestatul, Joseph 
Baifa, a cumpărat această armă 
intr-un magazin pentru echipament 
sportiv, dar o lăsase în magazin, 
de unde a ridicat-o deabia.la cite- 
va ore înainte de sosirea președin
telui Johnson în acest oraș în ca
dru] campaniei sale electorale. In 
momentul arestării, Baffa, care nu 
avea muniții la el, a declarat că 
voia să se slujească de armă ca 
,,element decorativ" pentru aparta
mentul său.

Corespondentul agenției France
Presse relatează : „Ultimele 
etape ale campaniei electo

rale a senatorului Goldwater nu pai 
să fi dat rezultatul scontat de el. 
Orașul Lubbok, Texas, a rezervat 
o primire destul de rece candidatu
lui republican, care apoi s-a depla
sat la El Paso, la frontiera cu Me
xicul, unde prezența sa a trecut 
mai mult sau mai puțin neobser
vată. Dimpotrivă, președintele 
Johnson, care în urmă cu 15 zile 
s-a întîlnit aci cu președintele Lo- 
pez Mateos al Mexicului, s-a bucu
rat de o primire extrem de căldu
roasă. La sosirea pe aerodrom, se
natorul Goldwater a încercat să 
pronunțe o cuvîntare în limba spa
niolă și să danseze un paso-doble, 
dar fără succes. în discursul său. 
adesea întrerupt de partizani ai 
președintelui Johnson, Goldwater 
a criticat anumite aspecte ale poli
ticii interne a guvernului democrat. 
El a citat proiectul de lege privi
tor la asigurările de boală ale per
soanelor în vîrstă care, a spus el, 
„amenință cu falimentul întregul 
ansamblu al asigurărilor sociale".

Sufanuiong

laotiană

Declarația prințului

prhind problema

PEKIN 9 Agerpres I.
Pekin a avut loc o conferință de 
presă a prmțuhri Sufanuvong, 
vicepreședmte al gm*ernului de 
uniune națkznaîâ din Laos și 
președinte al Partidului Neo 
Lao Haksat. Prințul Sufanuvong 
a declarat cu acest prilej că uni
cul mod de rezoN-are a proble
mei Loasului, acum, după eșua
rea convorbirilor de la Paris ale 
reprezentau pier celor trei părți, 
este încetarea amestecului din 
afară în treburile țării și convo
carea unei conferințe a celor 14 
țări care au participat la Confe
rința de la Geneva din 1961— 
1962.

Referindu-se la alte probleme 
ale Asiei de sud-est, el a decla
rat că Neo Lao Haksat sprijină 
propunerile prințului Norodom 
Sianuk și ale președintelui de 
Gaulle în ce privește convocarea 
din nou a conferinței de la Ge
neva, pentru reglementarea pro
blemelor Cambodgiei și Vietna
mului de sud și recunoașterea 
neutralității, independenței, 
veranității și integrității 
riale a acestor

su- 
terito-

ION D. GOIA

S.U.A. Aspect din timpul gre vel naționale a muncitorilor de la „General Motors 
grafie : muncitori de la urina de asamblare din Detroit pără sind lucrul

U.R.S.S. La o înălțime de 3 500 de metri se termină lucrările 
de construcție ale dramului Frunze-Oș. Drumul va uni 
Kirghizia de Nord cu cea de Sud. In fotografie : Sectorul 

terminat al drumului de-a lungul rîului Cicikan.

Yai

VG

Quebecul, pe care ..OBSER
VER" îl considera „in genere 
placid”, trăiește sub semnul li
nei excesive nervozități. Suve
rana Angliei urmează să pe
treacă 36 de ore în acest oraș 
canadian. Evenimentul — care, 
cu ani în urmă, n-ar fi produs 
decît griji de ordin protocolar 
— riscă să declanșeze reacții 
greu previzibile. In aceste te
meri trebuie căutată explica ; î 
multitudinii măsurilor de pre
cauție pe care Sco 
și jandarmeria n
luat. Regina va circula intr-un 
automobil blindat și va avea 
permanenta proteche a 50GJ 
soldați și polițiști Cortegiu: 
străbate doar două străzi și a
leile unui mare parc, iar unele 
primiri oficiale se vor desieșu- 
ra pe bordul yachiaiui „Brita- 
nia" pe care îl vor păzi scafan
dri în timp ce elicoptere vor 
asigura supravegherea aeriană. 
Un autovehicol blindat, cu sis
teme de acțiune păstrate se
crete din motive de strategie, 
vine să suplimenteze o listă în
cărcată de măsuri de siguranță.

Liniștitul Quebec a rămas în 
domeniul nostalgicelor aduceri 
aminte. Orașul canadian 
de mai multe luni scena 
violente acte care atestă 
mulțumirea profundă a
părți a populației. Nu-i vorba 
doar de spiritul de aventură al 
unor tineri lipsiți de maturita
te. O asemenea explicație ar

este 
unor 

ne- 
unei

ocoli esența problemei. De o 
sută de ani. Canada este do
minion in cadrul Commonweal- 
Ihului britanic, avind iorma u- 
nai stat cu două limbi oficiale 
— engleză și franceză — și o 
populație constituită din succe
sorii coloniștilor veni ți din 
;nsula britanică și din Franța. 
Dar, in practică, „înțelegerea 
dintre cele două naționalități a 
:ost mai mult academică decît 
reală- — constata „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE". Cauza ne- 
ir.alegerilor, deosebit de acute 
la Quebec, trebuie găsită in 
condițiile economice mai proa- 
ste — in raport cu standardul 
de viață genera! — ale popu- 
lației canadiene de origină 
franceză. Quebecul are o ma
sivă comunitate vorbitoare a 
Limbii franceze. Aici, însă, șo
majul este mai mare decît în 
restul țării: atinge pînă la 10,6 
la sulă, în timp ce nivelul pe 
țară este de maximum 8 la su
tă din forța de muncă. In a- 
ceastă regiune salarizarea este 
mai redusă decît în celelalte 
zone, iar pozițiile-cheie în eco
nomie le dețin canadienii 
origină engleză. „Directorii de 
limbă engleză și banii lor do
mină economia relativ rămasă 
în urmă a Quebecului" — nota 
„NEW YORK TIMES MAGA
ZINE".

Conflictul, la început, mini
malizat a luat dimensiuni ne
scontate și a alimentat unele

de

REDACȚIA ADMINISTRAȚIA: Bueurețti, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligralic „Casa Sclnteli”,

-r n cursul campaniei sale elec-
/ torale întreprinse în patru 

din statele vestului mijlociu
— Iowa, Illinois, Indiana și Ohio
— președintele Johnson paie să-și 
ii creat poziții solide într-o regiu
ne în care adversarul său, Goldwa
ter, își pune cele mai mari speran
țe. In timp ce odinioară partidul 
democrat era considerat aci ca 
„partidul războiului", cel care a 
dus țara în două conflicte mondiale 
și In războiul din Coreea, astăzi 
senatorul Goldwater, pare să stâr
nească îngrijorare în rîndurile u- 
nei populații tot mai conștiente de 
problemele internaționale. Gary, 
localitate din Indiana, care altă
dată se pronunțase în favoarea ul- 
trasegregaționistului George Wal
lace, a făcut o primire entuziastă 
lui Johnson. „Aceste fapte, la care 
se adaugă defecțiunile numeroase 
din rîndurile republicane în vestul 
mijlociu, ridică pentru senatorul 
Goldwater probleme aproape de 
nedezlegat", spune agenția France 
Presse.

ANIVERSAREA
INDEPENDENȚEI

UGANDEI

KAMPALA — La 9 octom
brie poporul Ugandei a sărbă
torit cea de-a doua aniversare a 
proclamării independenței țării. 
Capitala țării precum și alte o- 
rașe și localități au fost împo
dobite sărbătorește. In cursul di
mineții pe stadionul din Kampala 
a avut loc o demonstrație a 
populației, la care a participat 
președintele Ugandei, Edward 
Mutesa al II-lea, primul ministru 
Milton Obote, membri ai guver
nului și corpului diplomatic.

organizații extremiste care 
merg pînă la a propaga separa
tismul, „independența Quebe
cului". „LE MONDE" remarca 
că în prezent ideea unui Que
bec independent a luat aseme
nea proporții îneît neliniștește 
autoritățile canadiene, punînd 
probleme delicate pentru viito
rul țării.

Divergențele au cunoscut o 
recrudescență într-o perioadă 
apropiată datorită problemei 
stabilirii unui nou drapel na
țional. La aceasta s-au adăugat 
o serie de factori de interes 
local care au declanșat o vio
lentă dezbatere și care au ară
tat că, în fond, „criza prin care 
trece actualmente Canada este 
gravă și profundă" („LE MON
DE"). Dornic sa elimine ame
nințările la adresa unității ță
rii, guvernul a preconizat unele 
măsuri care vin în întîmpina- 
rea cererilor populației de ori
gină franceză (formula „federa
lismului cooperativ"), dar pe 
care cercuri influente din Que
bec le-au socotit nesatisfăcă
toare.

Vizita reginei britanice ame
nință să accentueze manifestă
rile acelei părți a populației 
care dorește ruperea tradițio
nalelor legături cu Anglia. Pre
mierul canadian are însă o altă 
părere: el consideră că vizita 
ar putea „astupa prăpastia" 
dintre cele două comunități.

E. O.
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