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Filmele săptămîni!
Inedita călătorie a 
plantelor
Aromele Dealului 
Mare
Pe estradele de con
certe

Cel mai lînăr — Constantin 
Ciocodeică — are 19 ani; 
cel mai în vîrstă — Alexan
dru Stejarii — are exact de 
două ori vîrsta primului, 
adică 38 de ani. Ceea ce i-a 
tăcut Intr-adevăr prieteni 
este multipla experiență a 
celui mai vîrstnic, experien
ța din care zi de zi, cel mai 
tînăr adaugă la calificativele 
bune ale propriei meserii.

Foto r ION CUCU

Redactori al ziarului nostru au Întreprins, timp de 
mai multe zile, un raid prin Întreprinderile clujene ur
mărind teiul cum se desfășoară acțiunile de pregătire 
profesională a muncitorilor, tehnicienilor și ingineri
lor. Cu acest prilej au ailat despre initiative intere
sante, despre acțiuni prin care se urmărește ca mun
citorii să învețe permanent pentru a stăpini cît mal 
bine complicatele instalafii 
noaște Îndeaproape tainele

iscutăm cu tînă- 
rul inginer Ovi- 
diu Lupșe, respon
sabilul comisiei 
inginerilor și teh
nicienilor de la U- 
zinele „Unirea".

„Comisia noastră — ne spunea 
tovarășul Lupșe — și-a propus 
să desfășoare o susținută pro
pagandă tehnică prin confe
rințe. Este forma cea mai di
rectă care se poate adresa în 
orice moment oamenilor și 
care poate da răspuns celor 
mai arzătoare probleme ale 
producției'*.

Conferințele tehnice au fost 
concepute pe două cicluri : un 
ciclu pentru muncitori și un 
ciclu pentru maiștri și ingi
neri. în cadrul fiecărui ciclu 
conferințele tehnice au fost 
împărțite pe grupe de speciali
tate: conferințe tehnice pentru 
muncitorii din sectorul de pre
lucrat la cald ; conferințe teh
nice pentru muncitorii din sec
țiile de montaj etc. Ce se ur
mărește prin aceste conferin
țe ? Dăm din nou cuvîntul to
varășului inginer Lupșe : „In 
esență — un lucru: generali
zarea celor mai noi realizări 
ale tehnicii aplicate sau cu po
sibilități de aplicare în uzi
na noastră". Ni se dau exem
ple. Nu de mult s-a pus în 
funcțiune în uzină o instala
ție de călire prin curenți de 
înaltă frecvență (metalo C.I.F.) 
Inginerul Arpad Szilaghi a ți
nut în fața muncitorilor tra- 
tamentiști două conferințe 
care explicau principiile de 
funcționare ale acestei insta-

VEȘTI
DE PE

ȘANTIERE
PITEȘTI. — La Hidrocentra

la „16 Februarie" de pe Argeș 
lucrările continuă într-un ritm 
susținut. Pe rîul Topolog a în
ceput, conform graficului, con
strucția barajului. Aici s-au înce
put, totodată, și lucrările de ali
mentare cu apă în vederea apli
cării perforajului umed la ro
cile de excavat, montîndu-se pînă 
în prezent peste 500 ml de con
ductă. Constructorii lotului Cor- 
beni au terminat de excavat pri
mul kilometru de galerie.

La centrala subterană s-au ter
minat fundațiile primelor două 
turbine, iar la turbinele 2 și 3 s-a 
turnat betonul de egalizare. La 
puțul forat se betonează în pre
zent al 8-lea tronson pe vertica
lă, iar la priza de apă a barajului 
se montează ultimele grinzi și 
grătare.

CLUJ. — Muncitorii de pe ma
rele șantier al Combinatului de 
celuloză și liîrtie din Dej au ter
minat recent construcția halei de 
evaporare și a halei de fierbere, 
cu 3 și respectiv 5 luni mai de
vreme decît era prevăzut în plan. 
Ei execută ultimele lucrări la 
construcția centralei termoelec
trice unde vor fi montate caza- 
nele și turbinele.

Intr-un ritm susținut lucrează 
ți montatorii. Pînă acum ei 
montat un cazan în hala de 
generare cu o capacitate de 
tone aburi pe oră, un cazan 
centrala termoelectrică. Se
totodată intense pregătiri pentru 
începerea montării mașinii de 
hîrtie — care are o lungime de 
peste 60 metri și a mașinii de 
celuloză.
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(Agerpres)

in întreprinderile

O UNIVERSITATE
A PRODUCȚIEI

lății, avantajele de creștere a 
productivității muncii și cum 
pot fi ele puse în valoare prin- 
tr-o exploatare cît mai corec
tă. Așa s-a procedat și în ca
zul secției turnătorie, în sec
ția de prelucrări mecanice și în 
secțiile de montaj etc.

O inițiativă

Cartea meseriilor
La întreprinderea „Carbo- 

chim“ am întîlnit o interesan
tă inițiativă. Secretarul comi
tetului U.T.M., Mihai Isai, ne-a 
povestit cum s-a născut aceas
ta. „In 1962, am vrut să orga
nizăm un concurs pentru cu
noașterea materialelor abrazi
ve. Inginerii au alcătuit între
bările, le-au difuzat în secție 
dar... cînd tinerii au vrut să stu
dieze, au întîmpinat o serie de 
greutăți. Cărți tehnice de ni
vel mediu pentru această cate
gorie de muncitori nu prea

existau. Atunci Inginerii noș
tri un înțeles că trebuie să 
facă ceva pentru a pune la 
dispoziția fiecărui muncitor o 
carte a meseriei sale". Autorul 
acestei inițiative a fost tovară
șul inginer Ion Turbuț. Ca ur
mare a acestei inițiative au 
fost elaborate trei cărți: „Că
lăuza muncitorului din secția 
electrozi siderurgi', „Călăuza 
muncitorului din secția car- 
bură de siliciu**, „Călăuza 
muncitorului din secția elec- 
tro-corindon“. De un an de 
zile muncitorii din aceste me
serii au o carte a lor.

Am stat de vorbă cu cîțiva 
muncitori, tineri și vîrstnici, 
pentru a afla părerile lor des
pre aceste cărți. Iată-le : Io
sif Otvos : „Lucrez de 12 ani 
în uzină. Abia acum pot spune 
însă că am învățat meserie. 
Cartea muncitorului din secția 
carbură de siliciu m-a ajutat 
să înțeleg mai bine fenome
nele procesului tehnologic, le
gătura dintre ele, să le inter
pretez și să acționez întotdea
una în funcție de situația da-

tă“. Păreri asemănătoare sînt 
exprimate pe rînd și de tova
rășii : Ion Legean, Ion Prodan 
și alții. Păreri care au deve
nit competente cu ajutorul a- 
cestor cărți și pe care acum le 
vor îmbunătățite, mai aproape 
de nevoile lor. Iată ce ne spu
ne Traian Oloșteanu: „In ul
timul timp în uzină s-au con
struit secții noi, s-au adus u- 
tilaje noi, s-au introdus teh
nologii noi. Cred că aceste „că
lăuze “ ar trebui actualizate în 
funcție de noile condiții. Ar fi 
bine ca explicarea proceselor 
tehnologice să fie însoțite de 
mai multe schițe și diagrame 
— după care să ne ghidăm 
mai ușor**.

Tovarășul inginer Alexandru 
Ștefănescu, șeful serviciului 
tehnic, cel care ne-a însoțit în 
această ancheta, ne-a spus ur
mătoarele : „Aceste sugestii și 
altele pe care Ie vom afla și 
de la cadrele tehnice vor sta 
la baza actualizării „călăuze
lor" — începînd din trimestrul 
IV pînă în trimestrul I 1965".

Lectorat

pentru tehnicieni
Tovarășul director al atelie

relor R.M.R., inginer Andrei 
Halmagyi, ne prezintă un ta
blou complet al acțiunilor ini
țiate în scopul pregătirii 
profesionale : peste 1 700 de 
muncitori urmează aproape 30 
de cursuri de ridicare a cali
ficării.

„Am considerat necesar — 
ne spunea dînsul — să orga
nizăm și forme pentru pregă
tirea cadrelor cu nivel mediu 
din serviciile de concepție'*.

Cum s-a rezolvat această 
cerință ? Conducerea ateliere-

C. PRIES CU
I. BODEA

I. RUSU
(Continuare în pag. a III-a)

UN MARE MAGAZIN
AL INDUSTRIEI LOCALE

Zilele acestea, localul foatulUt 
magazin „Sora" de pe calea Gti- 
viței, din fața Gării de Nord, a 
devenit un adevărat șantier. Aici 
au începui lucrările pentru amena
jarea primului magaxln~pe țară 
de prezentare șl desfacere a pro
duselor Întreprinderilor de indu
strie locală din toate regiunile. In 
cele 13 secjii ale sale se vor găsi, 
printre altele, articole de artiza
nat, bibelouri, produse de gablonz, 
galanterie, mercerie, lustre, arti
cole electrotehnice, covoare.

La Cheile Dîmbovlcioarel
Foto: A. STOENESCU

O nouă antologie folclorică
Editura muzicală a scos de sub 

tipar o nouă antologie folclorică 
intitulată „Cîntece și jocuri din 
Muscel", Întocmită de Paula Carp 
și Al. Amzulescu. Volumul prezintă 
seleefii din cele peste 2 500 cîntece 
și melodii de joc din zona Musce
lului, aflate în colecția Institutului 
de etnografie și folclor din Bucu
rești. El cuprinde 120 piese vechi 
si noi, dintre cele mai tipice pen
tru repertoriul și stilul muzical- 
poetic al zonei Muscelului. Sînt

prezentate cîntece bătrînești, doi
ne, colinde, cîntece de nuntă, me
lodii de joc etc.

Printre lucrările apărute în uiți- 
Editura muzicală se 
„Cîntece pe versuri 
lucrările cu caracter 
„Amintiri din cane

mul timp în 
află volumul 
de Emine seu" 
memoralistic : _____ __
ra mea lirică" de Florica Cristofo- 
reanu, „Am slujit cîntecul" de 
Elena Zamora, „La pupitrul operei" 
de Jean Bobescu.

(Agerpres)

Producții mari de struguri
in viile noi

în regiunea Do- 
brogea s-a cules 
pînă acum recolta 
de struguri de pe 
mai mult de 75 la 
sută din suprafața 
viilor pe rod. In ra
ioanele Tulcea și 
Măcin se strînge re
colta de struguri de 
pe ultimele supra
fețe. La gospodării-

le agricole colecti
ve au intrat pe rod 
în acest an încă 
1 560 ha vii altoite 
din soiuri valoroase 
pentru struguri de 
masă și pentru vin, 
de pe care s-au 
strîns pînă acum 
producții deosebit 
de frumoase. Colec-

tiviștii din Oltina, 
Beilic, Babadag, E- 
nisala, Niculițel și 
din alte localități 
au obținut la pri
ma producție a vii
lor intrate anul a- 
cesta pe rod între 
6 000 — 8 000 kg 
struguri la hectar.

(Agerpres)

Muncile agricole de toamnă continuă să se desfășoare 
cu intensitate în toate regiunile țării. în cursul acestei 
săptămîni multe unități agricole socialiste au terminat 
strîngerea recoltei la unele culturi tîrzii și însămînțările 
de toamnă. în următoarele 2-3 zile semănatul griului și 
secarei va lua sfîrșit în regiunile Dobrogea și Galați. A- 
ceste lucrări sînt executate în proporție de 80 la sută în 
regiunile București, Bacău și Ploiești.

în întreaga țară, după cum rezultă din datele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, pînă la 15 octombrie au fost 
însămînțate cu grîu și secară 2 100 000 hectare, ceea ce 
reprezintă aproape 70 la sută din suprafața prevăzută. 
Calitatea lucrărilor de semănat este superioară anilor tre- 
cuți datorită îndrumării permanente a Consiliilor agricole 
și conducerilor unităților socialiste pentru folosirea umi
dității existente în sol și efectuarea arăturilor și însămîn- 
țărilor potrivit recomandărilor stațiunilor agricole expe
rimentale.

Paralel cu însămînțările, au continuat intens în ultima 
săptămînă recoltările de toamnă. Porumbul a fost cules 
de pe 61 la sută din suprafața cultivată, cartofii de pe 66 
la sută, sfecla de pe 55 la sută și orezul de pe 67 la sută.

Culesul porumbului a fost efectuat în proporție de 
75-80 la sută din suprafețele cultivate în regiunile Olte
nia, Suceava, București, Argeș și Iași. Strugurii au fost 
culeși de pe 70 la sută din suprafața viilor pe rod, aceas
tă lucrare fiind mai avansată în regiunile Dobrogea, Ga
lați, Oltenia și Ploiești.

In săptămînă viitoare este necesar să se continue in
tens însămînțările de toamnă, să se grăbească strîngerea 
și transportul recoltei de porumb, cartofi, sfeclă de zahăr 
și orez, culesul și vinificarea strugurilor. De asemenea, 
unitățile agricole socialiste trebuie să continue aprovizio
narea cu cartofi de sămînță pentru anul viitor, să valori
fice la vreme legumele ce se culeg în aceste zile și să in
tensifice treieratul orezului și a trifolienelor pentru să
mînță. în atenția mecanizatorilor și colectiviștilor trebuie 
să fie permanent efectuarea lucrărilor de însămînțare la 
un nivel agrotehnic superior pe întreaga suprafață pre
văzută în vederea asigurării unei recolte sporite în anul 
viitor.

(Agerpres)

Centenarul Universității bucureștene

kseară, în sala Teatrului C.C.S. 
ih prezența unor reprezentanți ai 
Ministerului învățământului, Co
mitetului Central al U.T.M., Co
mitetului executiv al U.A.S.R. și a 
oaspeților de peste hotare, care 
participă la sărbătorirea Cente
narului Universității din Bucu
rești — formațiile artistice ale 
studenților din Universitate au 
prezentat un spectacol festiv.

...în acordurile cunoscutului 
cîntec studențesc „Gaudeamus 
igitur’' se ridică cortina. In sală 
răsună vocea crainicului:

„Suit-au generații studențești
Un veac întreg să-și lumineze 

țara.
Tradiție — un secol împlinești 
Și tînără rămîi ca primăvara". 
Secvențele ce urmează, dezvă

luie sub luminile reflectoarelor 
un tablou al Universității de azi. 
Pe scenă se află întreg ansamblul.

Se derulează parcă filmul unul 
reportaj despre studenții anului 
101. Imaginile se succed cu o 
repeziciune uimitoare. Viața stu
dențească e prezentată în toată 
complexitatea ei: spectatorii de
vin oaspeții celor 12 facultăți, îl 
urmăresc pe studenți în activita
tea lor cotidiană — în amfiteatre, 
laboratoare și biblioteci, în că
mine, în sălile de spectacole și 
pe terenurile de sport. „Ghizi" ai 
acestei călătorii imaginare sînt 
membrii formațiilor artistice ale 
Universității.

La sfîrșitul spectacolului, care 
s-a bucurat de un deosebit 
succes, studenții artiști-amatori 
au fost îndelung aplaudați. În
treaga sală — actori și spectatori 
— intonează îndrăgitul cîntec 
studențesc Gaudeamus igitur.

A. VASILESCU♦

Moment din spectacol

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
Descoperirile arheologice fă

cute anul acesta, în urma unei 
largi campanii de lucrări știin
țifice, au ca rezultat îmbogă
țirea muzeelor regionale cu 
noi și valoroase piese. Astfel, 
la Muzeul regional de arheo
logie din Constanța a fost 
mărită colecția sculpturilor

din epoca romană cu mai mul
te basoreliefuri de marmură 
înfățișînd cavalerul trac, din
tre care unul de peste un 
metru, descoperite în special 
în sudul Dobrogei. în colecția 
muzeului au intrat, de aseme
nea, două statuete din bronz și 
5 aplice, constituind părțile

ornamentale ale unui car de 
luptă roman, găsite în apro
pierea satului Telița, precum 
și prima pictură policromă 
bine conservată din epoca ro
mană descoperită în țara noa
stră cu prilejul unor săpături 
efectuate pe faleza sudica a 
portului Constanța.

Revenire la un reportaj

tnt unele teme sau 
subiecte de repor
taje idilice prin ele 
înșile. Afirm aceas
ta pentru a putea 
face mărturisirea că 
niciodată nu mi-a

plăcut să scriu despre cazuri cu 
totul neobișnuite, despre coinci
dențe sau analogii bizare, ceea ce 
nu înseamnă însă că iubesc ba
nalitățile. Iată de ce, de pildă, 
cînd cineva m-a îndemnat odată 
să merg la un S.M.T. din Bără
gan pentru ca să întilnesc acolo 
patru frați tractoriști, ideea în 
sine nu m-a entuziasmat. M-am 
dus la acel S.M.T., dar mai in- 
teresanți mi s-au părut nu cei pa
tru frați, ci alți doi tractoriști, 
care nu prezentau la prima ve
dere, în înfățișarea și biografia 
lor, nimic atractiv. Am scris des
pre aceștia, pornind de la un a-

mănunt: faptul că președintele 
gospodăriei pe care o deserveau 
a venit pe cîmp cu o pîine în
tr-un ștergar, prima pîine din re
colta acelui an, pîine pe care a 
rupt-o în bucăți și 
cu ei.

De astă dată am ....___
însă peste ambiții și am să scriu 
despre o coincidență: șase băieți 
care au intrat în lume pe porțile 
aceleiași uzine și care — asta e 
coincidența — sînt frați. Dar nu 
acesta mi se pare faptul ce ai 
putea emoționa cititorul. Releva
bil este următorul amănunt, plin 
de nenumărate semnificații: pe 
traiectoria destinului acestor șase 
băieți se petrec, cu o rapiditate 
uimitoare, mișcări importante.

Cu exact un an în urmă, re
porterul Gheorghe Neagu pre
zenta succint (tot în paginile a- 
cestui ziar) biografia celor șase

a mîncat-o

să-mi calc

frați. Cei șase s-au născut în fa
milia unui rotar nevoiaș, în Bîr- 
lad. Acum treizeci și doi de ani, 
cînd s-a ivit pe lume primul, Du
mitru, Bîrladul arăta așa cum a 
fost de atîtea ori descris: un tîrg 
prăfuit și bicisnic. Este deci de la 
sine înțeles că părinții n-au putut 
prevedea nimic roz în viitorul co
piilor lor. Ajungînd la vîrsta cînd 
trebuiau să învețe o meserie, a- 
dică să-și facă un viitor, copiii 
rotarului Berlea aveau însă în 
față un oraș schimbat. Tîrgușorul 
devenise oraș industrial, avînd 
cea mai mare fabrică de rul
menți din țară. Astfel, destinul 
celor șase s-a legat indestructibil 
de fabrica pe ale cărei porți au 
intrat rînd pe rînd toți șase: Du
mitru, Victor, Ion, Gheorghe, Ne- 
culae și Toader. Dumitru a fost 
mai întîi nor maior. Apreciindu-se 
seriozitatea și devotamentul în

muncă i s-a încredințat după eîți- 
va ani conducerea sectorului de 
organizare a producției. Victor, 
dovedindu-se a fi un foarte bun 
mecanic de precizie, a fost tri
mis să urmeze școala de maiștri 
și după cîțiva ani s-a întors ca 
maistru în același atelier de unde 
plecase. Ion a lucrat în uzină la 
controlul utilajelor; terminînd li
ceul seral, a plecat să urmeze Po
litehnica din Iași. Gheorghe, care 
ținuse locul lui Victor în condu
cerea brigăzii cît timp acesta fu
sese la școală, a plecat la școala 
de maiștri cînd s-a întors frate- 
său. Venind și el în uzina, Ne- 
culae s-a dovedit a fi pasionat 
de problemele electronice. Toa- 
der, cel mai mic dintre cei șase, 
a învățat meseria de sculer.

Așa se prezentau lucrurile cu 
exact un an în urmă. Din cu
riozitate, ne-arn interesat dacă

s-a întîmplat în acest răstimp 
ceva nou în viața celor sase 
frați.

S-a întîmplat — și de atei în
cepe de fapt însuși rostul rîndu- 
rUor de față.

Reportajul de acum un an a- 
vea în final această frază: „Toa
der dorește să-i ia locul lui Ion 
la facultate, Neculae vrea să a- 
jungă maistru ca Victor ți 
Gheorghe, fiecare are visurile 
sale îndrăznețe, care se vor reali
za cu siguranță". Era, desigur, 
foarte firesc ca fiecare să viseze 
ceva în plus, dar tot atît de firesc 
este ca aceste visuri s-au și îm
plinit după exact un an de zile. 
Fiecare dintre frați a făcut un 
pas înainte. Victor, care era

ION BĂIEȘU
(Cuntwuajț paf> a lu.a)



Dimineața spre școală Foto : EM. COJOCARU
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e-au devenit familiare imaginile caravane
lor geologice, care impinzesc întreaga țari 
— străbătînd zeci de kilometri, scormo
nind pănântul în căutarea comorilor de 
bogății pe care acesta le adăpostește. Ști
ința aceasta atît de prețuită astăzi in țara 
noastră pentru imensul rol economic pe 

care-l joacă, îji are un drum de dezvoltare 
ale cărui începuturi datează de zeci de ani. S-au scurs 
70 de ani de la înființarea catedrei de mineralogie și 
comemorăm 20 de ani de la moartea primului ei pro
fesor, L. Mrazec.

Școala geologică romînească, ilustrată de la profesorul 
Grigore Ștefănescu, pînă astăzi, de remarcabile persona
lități științifice, are o tradiție bine stabilită în lumea 
internațională; ea s-a făurzt în catedrele Universităților 
și în fostul Institut Geologic al R'minieL Atît în cadrul 
Universității din București cit și la Institutul Geologic, 
formarea școlii geologice rominești $r datorește în cea 
mai mare măsură personalității marelui savant care a 
fost Ludovic Mrazec.

Pe lîngă calitățile de mare savant cu orientare atd te
oretică cit și practică, Ludovic Mrazec a fost și un mare 
patriot.

Iată cîteva citate dintr-un memoriu întocmit de prof. 
L. Mrazec încă în anul 1915, cu privire la politica petro
lului din Romînia de atunci, constatări făcute și public, 
mai tirziu, în cadrul unei conferințe ținute in 1926 la 
Ateneul Romîn, precum și intr-o broșură tipărită în anul 
1940.

„Adînc îngrijorat de necesitatea de a asigura țării in 
viitor o libertate economică reală... am propus înființarea 
monopolului de stat în producția petrolului"...... Produc
ția de petrol trebuie să fie expresia raportului dintre 
mărimea rezervelor astăzi vizibile și probabile și produc- 
țiunea"... „Mineritul petrolului a ajuns într-o fază de 
sleire prădalnică a rezervelor de petrol"... „Se constată 
acest lucru straniu, că singurul generator de energie im-

prezentate intr-imul din pă

unele Expoziției real ud- 

r economiei naționale.

Foto: AGERPRES
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portant de care dispune și care s-a arătat a fi atât de 
prețios este nu numai aproape complet în mîna străinilor 
(cea 95° o din producție), dar că întreprinderile acestea 
iac in industria petrolului politica care le-o dictează gu
vernele țărilor din care provine capitalul"...

Greutățile acelor timpuri privind în general școala su
perioară romînească s-au manifestat și în domeniul în
vățămîntului mineralogic. Laboratoarele catedrei au fost 
adăpostite timp de 33 ani într-o casă particulară; o 
bibliotecă modestă și un utilaj de cercetare constînd în 
ctteva microscoape, personal redus la 1—3 oameni, con

AROMELE
DEALULUI

MARE
e la Boldești și 
pînă dincolo de 
Pietroaiele, se în
tinde marea pod
gorie a ~ '
Mare, j 
lului 

departe, dinspre sud, 
calea ferată, care 
ratei, se conturează vînătă în 
zare, pantă ușor ascendentă 
dincolo de Mizil, culminînd 
în dealul Istrița și coborînd 
apoi lin spre Buzău. Dincolo 
de Pietroasele centrele viti
cole de soi încetează, dar viile 
se mai întind încă răsfirate 
între grădini pînă jos pe li
nia ferată. Adunate laolaltă, 
viile acestea însumează supra
fața de 26 000 de hectare, a 
zecea parte din întreaga su
prafață viticolă a țării.

Dealul Mare, 
podgorie romînească; strînsă 
laolaltă 
luri bine expuse la soare, are 
o climă prielnică marilor vi
nuri. Iar dacă ar trebui să so
cotim in medie producția de 
vin pe hectar, care se ridică la 
10 000 înseamnă că 
Mare e în stare să producă 
singur fabuloasa cantitate de 
25 000 de vagoane.

Să ne oprim o clipă în fața 
acestui izvor căruia un insti
tut de cercetări hortiviticole îl 
îmbogățește cu noi descoperiri 
ale științei. Obiective : mărirea 
producției, productivitatea, 
formarea de soiuri noi, lupta 
împotriva dăunătorilor, cali
tatea. Rezultatul 2 Marea me
dalie de aur cu diploma de o- 
noare și felicitările juriului. 
Laureată ? Tămîioasa romî
nească de Dealul Mare. Asta 
se întîmpla la Montpelier în 
1962.

Dealului 
Linia dea- 

văzută de 
de pe 

merge pa-

t, o străveche

pe panta unor dea-

Dealul

Medaliile de aur, argint și 
bronz obținute (Le vinurile ro- 
mînești sînt insă fără număr. 
Tămîioasa romînească de Pie
troasele a obținut singură la 
concursurile internaționale 9 
medalii de aur, iar o statistică 
globală arată că dintr-un nu
măr de 345 de vinuri prezen
tate la concurs intr-un singur 
an, 46 au luat medalii de aur, 
220 de argint și 36 de bronz. 
Alături de lupta pentru pro
ducție, stă elanul unei mari 
selecții.

La Pietroasele, in Dealul 
Mare, unde s-a descoperit in 
1837 faimoasa Cloșcă cu Pui 
de aur, o dare de seama a 
stațiunii spune că: „peste 
cele 240 de combinații rezul
tate au fost suprapuse 5 siste
me de tăiere, realizîndu-se un 
număr de 1 200 de combinații 
care au stat la baza studiilor", 
în urma acestor studii abia 
s-au putut identifica soiurile 
de vin pentru condițiile loca
le : tămiioasă romînească, 
grasă, riesling italian, feteas
că albă, cabernet souvig- 
non-ul, băbeasca etc.

La Tohani, podgorie cu pes
te 1 000 de hectare, specialiștii 
sînt cițiva tineri ingineri. Ți 
se pare neverosimil să crezi 
că uzina aceea de 400 de va
goane e o uzină de vin. Totul 
e automat. De la strugurii 
care vin singuri la dezbrobo- 
nitor la sticla cu vin vechi.

O uzină similară e la Valea 
Călugărească. Sînt marile uzi
ne ale podgoriilor, care cunosc 
in anii noștri o puternică 
dezvoltare.

OASPEȚI STRĂINI

Pe estradele

de concert
La o lună de la încheierea 

Festivalului „Enescu*, Bucureș- 
tiul și celelalte centre muzicale 
ale țării continuă să se bucure 
de prezența a zeci de muzicieni 
străini.

După o vizită la Oficiul de 
stat pentru spectacole și turnee 
artistice putem informa cititorii 
noștri asupra cîtorca dintre marv- 
festările muzicale din a doua ju
mătate a lunii octombrie pe care 
le vor susține cițiva muzicieni 
străini.

Pianistul Amadeus Webersin- 
get (R. D. Germană) ca apare ca 
solist al Filarmonicii din Ploiești 
și Arad. Violonistul Icon Strauss 
din R. S. Cehoslovacă ca concer
ta la Tg. Mureș, dirijorul sovie
tic Iurii Lutiv ca conduce o se
rie de spectacole de operă la 
Cluj, Timișoara și Galați, soprana 
bulgară Katia Popova va cinta 
pe scena Teatrului de Operă și 
Balet, iar dirijorul iugoslav Igor 
Gjadrov conduce cel de-al doilea 
concert din această stagiune a 
Filarmonicii bucureștene.

In cursul acestei luni, iubitorii 
de artă din (Ateva centre muzi
cale ale țării (București, Cluj, Si
biu, Brașov) vor putea audia cea 
mai tînără formație simfonică ce
hoslovacă — Orchestra din Os
trava. Sub conducerea dirijorilor

Bacterii producătoare
de electricitate

încă la începutul 
acestui secol biologii 
au observat că la 
descompunerea unor 
substanțe organice, 
sub influența Bacte
riilor apar potențiale 
electrice. „Lumina 
rece" a unor specii 
de bacterii a fosf, de 
asemenea, în repetate 
rînduri studiată. Dar 
abia cînd cerce
tătorii americani au 
observat că o spe
cie de bacterii ce 
trăiește în apa de 
mare a sporit simți
tor potențialul unei 
baterii cu electrozi 
de magneziu-fier și 
folosea ca electrolit 
apa de mare, ei au 
început să studieze

bazele științifice ale 
fenomenului.

Experiența cu aces
te „baterii vii" se 
desfășoară în felul ur
mător. în 12 recipien
te de masă plastică, 
de mărimea unui 
pahar de apă se află 
o soluție hrănitoare 
din coji de orez mă
cinate, amestecate cil 
apă. în timp ce „ba
teria* funcționează 
cojile sînt descompu
se. în decursul des
compunerii începe să 
se scurgă curentul e- 
lectric cules de anozi 
din cupru și catozi 
din aluminiu.

Bineînțeles că ba
teria are nevoie din 
timp în timp de o 
alimentare suplimen-

tară : coji de orez și 
apă. Procesele biolo
gice în decursul că
rora transformările 
chimice generează e- 
nergie electrică asi
gură o funcționare 
permanentă care nu 
dăunează de fel ce
lulelor biologice.

Este prematur să 
facem pronosticuri a- 
supra utilizărilor de 
viitor ale unor astfel 
de biocelule electrice. 
Cu primele baterii au 
fost puse în funcți
une lămpi incandes
cente cu consum re
dus, aparate mici de 
radio cu tranzistori și 
chiar electromotoare 
miniaturale.

„COMISARUL MAIGRET 
SE ÎNFURIE"

Cunoscutul actor francez Jean Gabin 
apare din nou pe ecranele noastre în 
coproducția franco-italiană „Comisarul 
Maigret se înfurie". Pe Jean Gabin 
spectatorii noștri l-au cunoscut din mai 
multe filme printre care: „Marile fa
milii", „Mizerabilii" și „Strada pre- 
eriilor".

Genericul filmului reunește și alți 
actori cunoscuți ca: Guy Decomble 
(„Cele 400 de lovituri"), Vittorio Sani- 
poli („Femeia zilei") și alții.

stituiau toată zestrea de început, care s-a prelungit pe 
o perioadă de trei decenii după înființarea catedrei de 
mineralogie.

In anul 1924, profesorul L. Mrazec împlinind 30 ani 
de profesorat, societățile de exploatări miniere au con
stituit un fond pe care acesta l-a destinat înzestrării la
boratoarelor mineralogice ale catedrei, cu cărți, reviste și 
aparate, pentru tipărirea unor cursuri care erau preda
te studenților și tipărirea buletinului catedrei de minera
logie (în care au apărut o serie de lucrări științifice ale 
personalului catedrei).

în cadrul catedrei de mineralogie a Universității din 
București, începînd încă din anul 1903 au fost elaborate 
o serie de teze de doctorat și de docență ale elevilor și 
colaboratorilor științifici ai prof. L. Mrazec, lucrări care 
au contribuit la dezvoltarea cercetărilor în domeniul 
mineralogiei.

Schimbările înnoitoare pe care socialismul le-a adus 
în toate domeniile au determinat o cotitură importan
tă și în profilarea și evoluția învățămîntului geologic.

750 de tineri se pregătesc astăzi pentru a porni în 
căutarea bogățiilor încă nedcscopcrite ale pămîntului 
țării noastre — 750 de viitori specialiști.

în ultimii ani, catedra de mineralogie a obținut un 
sprijin masiv prin dotări cu utilaj modern — spectograf, 
aparat Rontgen, polarograf, microscoape, refractometre, 
etc, ceea ce ne-a permis organizarea a două noi labo
ratoare de geochimie și de mineralogia solurilor, cit și 
lărgirea domeniilor de cercetare științifică pentru cadre
le didactice.

Științele mineralogice se află acum în plina dezvolta
re, în mare parte acestea evoluînd în stnnsă legătură cu 
evoluția geochimiei, cercetătorii din aceste domenii 
adoptînd noi metode de gîndire : energia de tonizare, po
tențialul de oxidare, echilibre termodinamice, relațiile 
structurale ale echilibrelor minerale, ceea ce permit o 
mai bună înțelegere a fenomenelor naturale care conduc 
la formarea mineralelor și a rocilor, la acumularea unora 
dintre ele, formînd zăcăminte de substanțe minerale 
utile.

Prin introducerea de discipline noi în cadrul catedrei 
de mineralogie cum sînt: Geochimia, Bazele fizico-chi- 
mice ale mineralogiei, Prospecțiunea geologică, Minera
logia solurilor, Exploatări miniere, s-a*' urmărit pregă
tirea multilaterală a viitorilor specialiști, dezvoltînd la 
ei simțul practic de investigare ce lipsea cercetătorilor 
mineralogi și petrografi din trecut. Problemele teoretice 
ale cursurilor sînt tratate astăzi în stnnsă legătură cu 
problemele ridicate de producție, pentru ca soluționarea 
acestora să contribuie la găsirea unor procedee mai bu
ne de muncă și de valorificare a substanțelor minerale 
util* în vederea dezvoltării continue a economiei 
naționale.

modele de confecții

PRIN... TELEFON

J iJ

„UMBRELELE
DIN CHERBOURG"

Pentru calitățile sale, juriul Festiva
lului de la Cannes a decernat in 1964 
filmului „Umbrelele din Cherbourg", 
Marele Premiu. In afară de acest pre
miu, filmul a mai fost distins cu Pre
miul Louis Delluc.

Scenariul și regia filmului aparțin lui 
Jacques Demy. Din distribuție recu
noaștem pe Anne Vernon („Generalul 
della Rovere") și Nino Castelnuovo („O 
zi ca leii").

(substanța magnetice),

VON
„CARL
OSSIETZKI"

de televiziune din R.D.G.Studiourile
au realizat filmul „Cari von Ossietzki" 
care a fost prezentat în gala filmului 
din R.D.G. din acest an.

In rolul principal Hans Peter Mi- 
netti, care a fost, de curînd, oaspetele 
țării noastre.

Regizorul filmului — Richard Gros- 
chopp a mai realizat filmele: „Marfă 
pentru Catalonia", „Dragostea și pilo
tul secund" și „Pe urmele bandei".

N. D. CARPEN

Inedita călătorie
uminicâ în Grc 
dina Botanică <fc’ 
Bucvrem era «ti

'.beta 
l. al- 
Ber- 

feri «te lumii
• florilor

*e Peru. Pregc.
T-.lz cofy 
drot <2e

Feritele, ..
considerate drept „materiale cheie" 
în electronica și electrotehnica mo
dernă, au adus nenumărate servicii 
tehnicii (eliminarea paraziților și 
reducerea dimensiunilor antenelor 
în radiotehnică, măriraa suprafeței 
ecranului în televiziune etc), da
torită în primul rînd înaltei lor re
zistențe electrice de un milion de 
ori mai mare decît aceea a celor 
mai bune materiale magnetice cu
noscute pînă în prezent.

De curînd, ne-a sosit vestea că 
tot grația feritelor a devenit posi
bilă o nouă și uluitoare performan
ță a tehnicii moderne : „cinemato
graful pe bandă magnetică".

Primele experiențe de acest fel 
au fost făcute în studiourile R.C.A. 
din New York. Prin intermediul 
unei rețele telefonice obișnuite 
s-a reușit transmiterea unui film 
cinematografic, care a fost înregis
trat pe o bandă de magnetofon la 
celălalt capăt al firului. Această 
bandă de magnetofon prelucrată 
de un aparat construit pe bază de 
ferite, a proiectat apoi filmul pe 
un ecran de televiziune. De remar
cat că filmul a fost redat în toată 
complexitatea sa, cu sunet, ima
gine și culoare I

Astfel apare la orizont cinema
tograful viitorului, în care filmul 
va fi proiectat după dorință de 
către o „centrală de difuzare a 
filmelor" pe un aparat de televi
ziune cu ecran mare în sălile de 
spectacol și prin telefon, pe un 
ecran de televiziune obișnuit, la 
domiciliul abonaților.

Filmele putînd fi înregistrate pe 
benzi magnetica vor putea fi 
manipulate cu multă ușurință de 
cinefili asemenea discurilor de pa
tefon. Se conturează astfel posibi
litatea de a avea acasă pe lingă

bibliotecă și discotecă, o filmote
că, imaginile cinematografice con
servate pe role cu benzi magnetice 
puțind fi proiectate în orice mo
ment.

Prototipul unui aparat denumit 
,,cap cititor" care transformă sem
nalele înregistrate pe bandă de 
magnetofon în imagini cinemato
grafic® a fost realizat și în uzinele 
americane „Philips*

Concomitent, la o uzină din R.F. 
Germană s-a reușit să se transmi
tă imagini televizate printr-un 
cablu telefonic normal. Pe această 
linie, imaginile de pe ecranul tele
vizorului, descompuse în impulsuri 
electrica au fost transmise și în
registrate pe magnetofon.

Construcția aparatului de recep
ție, un amplificator electronic care 
poate reproduce imaginea ește 
foarte simplă, comodă și relativ 
ieftină.

Procedeul a fost aplicat deocam
dată numai pentru transmiterea de 
semnături, planuri, schjțe tehnice, 
reproduceri de artă, desene și foto
grafii, dar este sigur că îptr-un 
viitor apropiat se vor putea trans
mite pe această cale programe în
tregi. Fiecare posesor de aparate 
telefonice va putea astfel recep
ționa orice program de televiziune 
direct din studioul de transmisie!

Desigur, noile sisteme de tele
comunicație, sînt încă imperfecte. 
Mai sînt necesare multe studii și 
experiențe pentru producerea lor 
pe scară industrială. Dar de pe 
acum „cinematograful pe bandă 
magnetică" este o realitate, la li
mita dintre știință și fantezie. Iar 
în ritmul în care se dezvoltă 
știința și tehnica, distanțele dintre 
visuri și realizări sînt din ce în ce 
mai mici.

EM. ROMAN

L SAVA

rxte ce 
cs fnewe 
e peste cere pluteie

Mre — meU e deloc de 
unxre^e că aleile emu piue, 
ei țecrțe «ntlți ocme«i ce*- 
bs* «so ehpe de tistifte și re- 
cmere- Dcr ceea ce dădea fi 
dd n spor de interes fi jru- 
■aseye ceeffin odihnitor pei
saj este ci — parcurgind o 
alee m cita — omul trece 
de in o regesefie de un anu
mit tip de pe giob Ia o alta 
dm cs totol citi parte a lu
mii. Mendrcnete vegetale se 
intUnesc și-și dau mina pe un 
teren de nici 18 hectare. Din 
jtona CarpațUor^, după ci ti va 
paji intri direct *n ^zona flo
rei mediteraneene*, ceva mai 
departe te intîlnejti eu pal
mierii sudului (poate nu la fel 
de dezvoltați, dar, oricum 
reali ca-n cărțile copilăriei), 
ai în față flora aspră a deser
turilor sau a frumoaselor 
plante decorative ale Extre-

jurul globului pămintesc are 
loc o impresionantă călătorie 
a florilor, operație la care lu
crează mii și mii de specia
liști din lumea întreagă. Anu
al. fiecare dintre grădinile 
botanice de pe gteb clcâîuîezc 
cz.tchx.ge speciale cu plantele 
pe care Ie po: oferi seu de 
cere cu ueroce, srxiczXiadu-se 
sca «juXx*d*-se reciproc. Ce 
sd ne poc:ă ere* • imagiT

■rari pe care le țtee florie in 
tunate se poete eansots doar că. 
■TTWi m țare txx-i. pleecă. 
m m picxre te Quj, ic S*-

e cu
fi 2 primi; ctrec 10 <X>0 de ase- 
—.enec pachete de te peste 320 
de grădini botanice ale lumii. 
Pe adresa Iui „The Arnold Ar
boretum-Harvard Univ. Ja
maica Plain Cambridge Wes
ton Massachusetts — S.U.A.* 
au plecat anul acesta 108 spe
cii, la „Hortes Botanicul Are- 
to-Alpinus" din Murmansk —

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ită din Saratov ■ 
altă colecție de | 
ianchin — R. P. »

I 

in anii ce vin. ■ 
fața lor, vizita- I 
îrtdi probabil cu ■ 

admirație la munca științifică ■ 
migăloasă și perseverentă, pe I 
care specialiștii de la noi și ■ 
din alte colțuri ale lumii o ■ 
îndeplinesc pregătind aceste I 
mari schimburi internaționale ® 
între frumusețile vegetale ale ■ 
pămîntului. |

a florilor

r toate
Bccc-nc

f" — de 
a Grâdmi 
ireșts, aș .

ta cele *•> diverse țâri. în- 
eeprâd dm «om! aeesui specii 
de Clopoței p Garofițe romi- 
nești mflo*ese dxncoio de Cer- 
eul Polar, in grădinile din re
giunile Murmansk-Arhan- 
ghelsk; specii de Mușcate, de 
Sulfine albe, de Ciuboțica cu
cului sau arbuști de păducel 
carpatin au fost plantate in 
California. Floarea de colț și 
Garofița Pietrii Craiului, Sin- 
gele Voinicului și Ghințura 
sint dintre cele mai căutate. 
Grădina Botanică din Bucu-

tești e mult solicitată și pen
tru colecția m bogatd de Cri- 
zanzeme (peste 20 de specii) 
ri pentru multe alte plante 
decorative. In total, de aici 
p-.eacâ e nuci pate 2000—2500 
de ipecii de plante spre toate 
punctele cardinale.

La riadul lor, alte mii de 
plante continuă să sosească la 
noi. Printre cele mai recente 
tint palmierii și begoniile so
site din Napoli — Italia, o 
mare colecție de zorele din 
Sureg-Anglia, o foarte fru
moasă colecție de garoafe 
chinezești venită din Saratov 
— U.RSS., o t 
palmieri din Nanchin .
Chineză.

...Toate acestea au intrat 
sau vor intra in peisajul Gră
dinii Botanice in anii ce vin. 
Oprindu-se-n j 
torii se vor gindi probabil cu 
admirație la munca științifică 
migăloasă și perseverentă, pe

Bloc turn în orașul SuceavaEUGEN FLORESCU



In intimpinarea Zilei Forțelor Armate ale R. P. Romine

„REAMINTINDU-MI

încheierea unui acord romino-sovietic 
pentru livrarea unor utilaje energetice

ACELE ZILE
■ ■ ■

La 25 octombrie 1944, în urma luptelor eroice purtate de trupele romine. umăr la 
umăr cu trupele sovietice, pentru zdrobirea ultimelor rezistențe ale hitleriștilor in țara 
noastră, a fost desăvîrșită eliberarea întregului teritoriu național al RominieL Cinstind 
acest eveniment, întregul nostru popor sărbătorește an de an, la 25 octombrie Ziua 
Forțelor Armate ale Republicii Populare Romine.

Publicăm azi, amintiri ale unui participant la luptele de eliberare.

Voi povesti, în cele ce urmează, din 
amintirile mele despre drumul de luptă 
al Diviziei 9 cavalerie, drum pe care 
l-am parcurs și eu în calitate de coman
dant al acestei unități.

...In septembrie 1944, inamicul trecuse 
succesiv la ofensivă în podișul Transil
vaniei și în Banat. "Unitățile Armatei 1 
și Armatei 4 romine, prin lupte eroice, 
au stăvilit ofensiva trupelor fasciste. In 
aceste acțiuni Divizia 9 cavalerie a tre
cut prin grele încercări. Ea iși avea dis
pozitivul de apărare in Banat, in zona 
orașului Timișoara.

în luptele care s-au desfășurat intre 
10 și 16 septembrie cotropitorii fasciști 
au reușit să respingă unitățile noastre de 
grăniceri de pe frontieră, ocupînd mai 
multe localități din împrejurimile Timi
șoarei. La porțile străvechiului oraș, insă, 
hitleriștii au fost opriți. Ostașii Diviziei 
9 cavalerie, luptînd cu dirzenie, au stă
vilit puhoiul dușman.

S-au distins în mod cu totul deosebit 
ostașii Regimentului 13 călărași.

Luptătorii acestei unități își amintesc 
cu mîndrie de grelele încleștări din zilele 
de 16 și 17 septembrie.

în după-amiaza de 16 septembrie, si
multan cu un atac executat spre Mehala. 
forțe puternice hitleriste începuseră să 
se dirijeze și de-a lungul caii ferate Să- 
călaz — Timișoara. Tancurile gălbui ale 
dușmanului se tîrau greu și prudent prin 
culturi trăgînd din opriri scurte lovituri 
de tun, după care-și luau rostogolirea 
spre oraș, urmate de infanteriști. La 
flancul sting al dispozitivului, în su
dul căii ferate, hitleriștii izbutiseră să 
respingă pe ostașii noștri și amenințau 
să cadă în spatele grupei din care făcea 
parte mitraliorul Dumitru Arvătescu. 
Dată fiind situația grea în care se gă
sea, această grupă primi ordin să se re
plieze pe un nou aliniament, unde exis
tau lucrări de apărare gata pregătite. 
Inamicul se menținea însă strîns lipit de 
apărători și o desprindere a acestora de 
dușman părea aproape imposibila.

In această clipă hotărîtoare, soldatul 
Arvătescu și ajutorul sau ințeleseseră că 
de ei, de mitraliera lor, depin&za în mare 
măsură soarta grupei. Cei doi se oferi
seră să rămînă în continuare pe vechea 
poziție, pentru a acoperi cu foc retrage
rea celorlalți. între servanții mitralierei 
romine și infanteriștii dușmani se încinse 
un aprig și inegal duel de foc. Primiți de 
gloanțele ucigătoare trimise de Arvătes
cu, hitleriștii au fost nevoiți să se adă
postească în grabă. Treptat, tot mai 
mulți atacatori se polarizau în jurul a- 
cestui cuib de foc. în cele din urmă, 
hitleriștii au izbutit să se apropie de Ar
vătescu și de tovarășul său și să-i în- 
cercuiască. „Predați-vă I" strigau hitleriș
tii. Dar răspunsul a fost o nouă și ultimă 
rafală trasă de neînfricații mitraliori. 
Spre cei doi zburară zeci de grenade. în 
jurul lor țișniră răbufniri dese și orbi
toare.

A doua zi, inamicul a atacat cu forțe 
și mai mari.

în dreapta șoselei Fratelia-Chișoda, 
lingă calea ferată Buziaș-Timișoara, se 
găsea plutonul comandat de plutonierul 
Constantin Neagu. El apăra una dintre 
cele mai importante căi de acces spre 
oraș. Tot aici se aflau masate și cele mai 
numeroase forțe inamice. Ostașii Tomîni 
au deschis un foc puternic de arme

automate asupra atacatorilor, răpunind 
mulți dintre ei. Dar și rindurile ostașilor 
romini începură să se rărească. Nu de
parte de plutonierul Neagu căzu unul 
dintre cei mai buni trăgători la pușca mi
tralieră. Arma automată tăcu. Prinzind 
curaj, hitleriștii, care avuseseră un mo
ment de ezitare, reluară atacul cu și mai 
mare furie. Plutonul era amenințat să fie 
dat peste cap. Atunci, fără a sta in cum
pănă, plutonierul Constantin Neagu s-a 
repezit la pușca mitralieră șt luă locui 
trăgătorului căzut. Arma automată în
cepu din nou să secere rindunle fasciști
lor. Subofițerul atrase asupra sa aproape 
tot focul dușman. Un glonte H răni mor
tal. Hitleriștii se aruncară din nou la 
atac. Dar ostașii noștri, sprijiniți și de 
focul unei subunități sovietice de arun
cătoare eu reacție, Jiatiușa", i-au res
pins pe dușmani.

Lupta a continua: eu intensitate. Sfor
țările hitleriștilor de a pătrunde in oraș 
s-au 2drobit de apărarea noastră de ne
trecut.

...După respingerea încercărilor hitle
riste, de a ocupa Timișoara, divizia a 
participat, în cadrul Frontului 2 Ucrai
nean, la luptele pentru eliberarea Unga
riei.

în strînsă cooperare cu unitățile sovie
tice, Corpul 7 armată romir.â — din care 
făcea parte și diriria noastră — au rupt 
fișiile succesive de rezistență ale inami
cului ajungi nd in fața Budapestei.

Ream.ntir.du-mi acele zile, nu pot să 
nu menționez faptele de adevărat eroism 
ale sergentului Bucura Petre d.r. Regi
mentul 13 călărași, care a reușit să-și 
creeze o faimă in mijlocul călăreților 
prin îndrăzneala și dîrzenia cu care iși 
executa misiunile încredințate. In lup
tele de la Kerektodomb, de la Ferma 
Forro, la Rakoskerestur și de pe străzile 
Budapestei, împreună cu ostașii grupei 
pe eare o comanda, a capturat peste 30 
de militari inamici. Grav rănit, a fost 
trimis la ambulanță. Dar el nu putea fa
mine țintuit patului. Și-a luat hainele și 
a plecat din nou in linia I. alături de 
tovarășii săi de luptă, săvîrșind alte fapte 
eroice.

în intervalul de la 2 la 15 ianuarie, Di
vizia 9 cavalerie a luptat în interiorul 
Budapestei. Ostașii asaltau neîntrerupt 
fiecare clădire a cartierului Koany. 
După lupte indirjite, cu prețul unor 
jertfe însemnate, divizia de cavalerie a 
pus stăpînire pe cartierul industrial de 
la sud-est de Rakosnegy și pe hipodrom, 
care era amenajat de inamic ca aero
drom pentru aprovizionarea trupelor în
cercuite. Rînd pe rînd, după crîncene 
lupte, oastașii noștri au cucerit apoi ca
zarma „Franz Iosif", Fabriea de cauciuc, 
gara de Est a Budapestei. La 14—15 ia
nuarie, prin lupte grele de stradă, unită
țile romîne au continuat ofensiva pen
tru eliberarea Budapestei. Un grup de 
manevră a atacat interiorul blocurilor de 
pe străzile Seczery, Murally, Vaseleny, 
Karolyutza, Raeozy etc., cucerind peste 
400 de blocuri intre care și Facultatea de 
medicină și peste 1 000 de locuințe.

Pagini de vitejie au înscris ostașii di
viziei și în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei; la sfărîmarea rezistențe
lor hitleriste pe înălțimile de la Est de 
Krupina, la forțarea Hronului și la alte 
acțiuni importante.

ILIE P. ANTONESCU 
General-locotenent in rezervă

O intervenție spectaculoasă a lui Datcu care astăzi va evolua 
din nou

Cinematografe
STRĂINUL — cinemascop (am

bele serii) : Patria (10j 13,30: 17j
20.30) . ACCATTONE : Republica
(9,30; 11,45, 16,30» 18,45» 21,15),
Festival (9,45» 12» 14,15; 16,30»
18,45» 21), Grivița (9,45» 12» 14.15» 
16,30» 18,45» 21), Floreasca (16»
18,15» 20,30). BALADA SOLDATU
LUI : Carpati (10» 12; 14; 16). GHE
PARDUL — cinemascop (ambele 
serii) : Luceafărul (10; 13,30-, 17»
20.30) , Aurora (9,30; 13.15; 17» 21),
Modern (9,45 » 13,15; 17, 20,30).
HATARI (ambele serii) ; București 
(9.30; 13» 16,30; 20). Melodia (9,30» 
13-, 16,30; 20), Flamura (9,30 » 13;
16,30» 20), Stadionul Dinamo (ore
le 18,45). REZERVAT PENTRU 
MOARTE : Capitol (9,30; 11,45; 14» 
16,30» 18,45» 21), înfrățirea între 
popoare (14-, 16» 18,15; 20,30). RE
BELUL MAGNIFIC : Victoria (10 » 
12» 14» 16» 18,15» 20,30). MORAL 
’63: Central (9,30; 11,45» 14» 16.15» 
18,30» 20,45), Bucegi (9,45; 12»
14,15; 16,30; 18,45; 21). OCOLUL
PĂM1NTULUI IN 80 DE ZILE — 
cinemascop (ambele serii) : Lumina 
(9,30» 13, 16,30» 20,15). BANDA
DE LAȘI: Union (15; 17; 19; 21). 
PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na (orele 10). ȘOFERII IADULUI: 
Doina (11,30, 13,45; 16; 18,15»
20,30), Arta (10; 12,30). POVES
TEA UNUI BALET — MI
NĂ IN MINĂ — INTILNIREA 
CELOR CURAJOȘI — PE FLUVII

LE REPEZI — AVENTURĂ IN 
TRECUT — MĂMICO IȚI SCRIU 
DIN BULGARIA : Timpuri Noi 
(10 — 21 în continuare). COLA
BORATORUL CEKA : Giulești (10-, 
12» 14» 16; 18,15; 20,30). Feroviar 
(10; 12; 14; 16.15; 18.30; 20,30).
VIATA PARTICULARA : Excelsior 
(10; 12,15; 15,30» 18-, 20,30), To
mis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15»
20.30) , Miorița (10,15 ; 12,30-, 14,45;
17; 19,15; 21,30). INSPECTORUL SI 
NOAPTEA : Cultura! (16, 18,15»
20.30) . FRAȚII CORSICANI - ci
nemascop : Dacia (9,30» 11,30; 14» 
16,15» 18,30; 2D. DRAGOSTE NE
ÎMPLINITA : Buzești (15.30: 17,45;
20) , ARIPI NEGRE : Crînqasi (16;
18.15; 20,30), Ferentari (16-, 18; 20). 
LA STRADA : Unirea (16: 18,15» 
20,30). PAGINI DE ISTORIE - 
ROMÎNIA ORIZONT *64 : Flacă
ra (15,30» 19), Moșilor (16; 19).
DOI COLONEI : Vitan (15; 17; 19;
21) . CEI TREI MUȘCHETARI —
cinemascop (ambele serii) : Munca 
(13, 16,45; 20,30), Grădina Vitan 
(Calea Dudești — orele 18,30). 
VÎNĂTOAREA — cinemascop : 
Popular (16» 18,15» 20.30). AL NO
UĂLEA NUME: Arta (15» 17, 19, 
21). SINGURĂTATEA ALERGĂTO
RULUI DE CURSĂ LUNGĂ : Co- 
lentina (15,30» 18» 20,30). AVEN
TURA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Cosmos (16» 18, 20).

La Moscova a fost semnat 
la 16 octombrie un acord po
trivit căruia U.R.S.S. va livra 
R. P. Romîne utilaje energe
tice complete pentru construi
rea și lărgirea în anii 1965— 
1967 a unor termocentrale cu 
o putere totală de 1000 de 
megawați.

Acordul a fost semnat din 
împuternicirea guvernului 
R. P. Romîne de Bujor Almă-

INFOR
• Secretarul general al Ligii so

cietăților de Cruce Roșie, Henrik 
Beer, a fost oaspetele Uzinelor 
„Electronica" din Capitală unde a 
vizitat policlinica și sectoarele de 
producție. După aceea, a vizitat 
căminele studențești, expoziția 
„Dezvoltarea Universității din 
București", și alte edificii social- 
culturale ale Capitalei.

La amiază, Anton Moisescu, pre
ședintele Crucii Roșii romîne, a 
oferit o masă în cinstea oaspetelui.

șan, ministrul minelor și ener
giei electrice, și din împuter
nicirea guvernului U.R.S.S. — 
de S. Skacikov, președintele 
Comitetului de stat pentru re
lații economice externe de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

★
Sîmbătă, delegația romînă, 

condusă de tov. Bujor Almă- 
șan a sosit la București.

MÂȚII
Sîmbătă, după-amiază, d-1 Hen

rik Beer a părăsit Capitala.
Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 

a fost condus de Anton Moisescu, 
președintele Crucii Roșii romîne.
• Ansamblul de cîntece și dan

suri din Phenian (R.P.D. Coreeană) 
care întreprinde un turneu în fura 
noastră, a prezentat sîmbătă seara, 
un spectacol pe scena teatrului 
orădean.

Duminică, ansamblul își încheie 
turneul în țara noastră.

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, 

Gheorghe Gaston Marin, a ambasadorului Franței, 
Jean Louis Pons

Sîmbătă, 17 octombrie 1964, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, a

primit în audiență protocolară 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Franței 
la București, Jean Louis Pons.

Optimism în „tabăra“ boxerilor
Cea de a șaptea zi a Jocurilor 

Olimpice — zi de râspintie, mar- 
elnd jumătatea Olimpiadei — a 
înscris iarăși, cu litere luminoa
se. pe ecranele electronice insta
late în 30 de locuri unde se des
fășoară intreeerile, noi perfor
manțe. noi recorduri mondiale și 
olimpice, noi surprize, noi nume. 
Rețin atenția cîteva. Victoria 

Iolandei Balaș, urmată de strălu
cita comportare a Mihaelei Peneș, 
se află in continuare la „ordinea 
zilei*". La intrarea în cantonamen
tul nostru sub fluturarea drape
lului patriei, o urare caligrafică 
cu litere mari pe două panouri : 
..Cinste ție Iolanda" și „Cinste ție 
Mihaela”, o urare la care sub
scriem cu toții din toată inima.

Iată-le și pe sărbătorite. Ieri și 
alaltăieri, sportivii romini, aliniați 
ca o „companie de onoare* le-au 
întimpinat pe fiecare cu flori. A- 
cum sînt singure la braț, pe una 
din aleile orășelului.

— fi dorit să bat un nou re
cord mondial — repetă Iolanda 
Balaș. Dar oboseala atîtor ore de 
probe, frigul serii, cum și faptul 
că pista nu era tocmai bună (ne 
amintim gestul cu care a netezit, 
înaintea săriturii, nisipul — n.a.), 
m-au obligat să rămîn la 1,90 
metri.

— Cînd veți repeta încercarea?
— îndată după Jocurile Olim

pice. Japonezii m-aiț invitat la O- 
saka, la un concurs. Voi încerca 
să cuceresc acolo recordul.

O astfel de hotărîre, rostită 
simplu, fără nici un fel de pate
tism exterior, face inutil comen
tariul. Comentarii, totuși se fac. 
Le fac specialiștii, concurentele, 
publicul, presa. Unul din ziarele 
de limbă japoneză „Daily Sports“ 
din 16 octombrie, comentează în 
astfel de termeni hotărîrea Io
landei : „...deși a cucerit medalia 
de aur și recordul olimpic, Iolan
da Balaș, nemulțumită aspiră mai 
sus : vrea să stabilească un nou 
record mondial, al 15-lea din ca-

Corespon-Jență 
primită prin telex 

de la trimisul nostru special 
ILIE PUBCARU

riera ei. Prin aceasta, ea se dove
dește o adevărată fruntașă a spor
tului"...

Această presă în termeni la fel 
de elogioși, salută victoria Mihae
lei. „Japan Times" de azi 16 oc
tombrie, vorbește despre „excep
ționala victorie a romîncei, care 
a surclasat adversare de talia E- 
lenei Gorșakova", iar „Yomiuri", 
în ediția de azi dimineață îi de
dică un amplu articol din care 
desprindem : „Romînca Peneș a 
demonstrat o formă superbă. A- 
ceastă iînără atletă care și-a do
minat cu atîta elan adversarele 
ne-a oferit un spectacol de neui
tat. Ea este una dintre cele mai 
bune sportive ale Jocurilor Olim
pice".

Ne întoarcem spre Mihaela. 
care păstrează aceeași rezervă 
sfioasă :

— Și acum, ce intenții aveți ?
— Să trec examenul de matu

ritate cu notele cele mai bune, a- 
poi să intru la facultate... spor
tul ? Lupta continuă. Continuă, 
începînd de azi, cu mine însumi. 
Va trebui să muncesc, să învăț... 
Victoriile după cum se știe obli
gă. Cînd am început să fac sport, 
în 1961 nici prin vis nu-mi tre
cea c-o să particip la Jocurile O- 
limpice. Făceam sport doar așa. 
pentru plăcerea mea proprie și 
fiindcă mă simțeam bine în colec
tiv, printre tineri. Am participat 
la toate spartachiadele. La sparta- 
chiadă am cucerit prima mare 
victorie : recordul mondial de ju
nioare... Altceva? Știți că astăzi 
am primit o telegramă de la 
mama, care mă felicită.

La discuția cu cele două cam
pioane olimpice, prelungită în 
holul cantonamentului nostru, 
sînt de față și cîțiva boxeri:

Puiu, Ciucă, Mihalik... Tac și as
cultă. Ieri și alaltăieri aliniați în 
„compania de onoare" a lotului 
nostru le-au oferit sărbătoritelor 
flori. Cine va primi viitorul oma
giu ? Poate vreunul din ei ?

Cei trei se retrag. Peste exact 
30 de secunde îmi spun, progra
mul boxerilor prevede odihnă. 
Iar programul e sfînt. A încerca 
să mut, chiar și cu numai un 
sfert de secundă, acul acestui 
scrupulos orologiu, ar fi o încer
care întrutotul sortită eșecului. 
Toți boxerii lotului, după cum am 
aflat mai tîrziu, respectă cu stric
tețe orariul programului. Drumul 
spre medalii trece și prin această 
etapă „banală".

Discuția continuă cu antreno
rul lor, Chiriac. Băieții poate, au 
și adormit în clipa aceasta, unde
va. sus la etaj, în camera lor cu 
miros de toamnă și flori...

Emoțiile le trăiește pentru ei, 
antrenorul cel vîrstnic și mărun
țel, ale cărui clipe de somn sîrj, 
pare-se numărate. Tot timpul, e 
cu băieții: iar cînd aceștia dorm, 
el, așezat în fața unui birou, lîn
gă clasicul pahar cu suc de fruc
te, face calcule peste calcule, 
compară șanse, citește articole 
despre rivali, cercetează fotogra
fii, filme, date. îl preocupă — 
îmi mărturisește, progresul deo
sebit pe care-1 vădesc boxerii din 
Kenya, Uganda, Nigeria, asiaticii 
și africanii în general. Pînă a- 
cum, continuă el, băieții s-au 
comportat foarte bine. Din 15 
partide jucate, au pierdut numai 
două și acelea la un scor foarte 
strîns, despre care s-ar putea dis
cuta... sorții (n-ai ce-i face) le-au 
pus în față doar adversari de 
prima categorie. Americanul 
Johnson, cel învins de Puiu, este 
numai unul dintre exemple. în 
rest „bătrînul" Chiriac e optimist. 
Băieții se comportă ireproșabil, 
respectă cu sfințenie programul 
de antrenament, plimbări și odih
nă, ascultă sfaturile, cred in vic
torie.

• la volei
R. P. Romlnă-Olanda 3-0

Ieri, echipa masculină a R. A 
Romîne a întrecut cu 3—0 (15—0; 
15—6; 15—13) echipa Olandei, re- 
purtînd a treia victorie din turneul 
final. U.R.S.S. liderul clasamentu
lui a cîștigat cu 3—0 meciul cu
R. P. Ungară In timp ce R, S. Ce
hoslovacă a dispus cu același scor 
de S.U.A. Alte rezultate : Japonia 
— Bulgaria 3—1 ; Brazilia — Co
reea de sud 3—1.

Clasamentul după aceste jocuri 
se prezintă astfel; 1. U.R.S.S. — 
8 puncte ; 2. R. S. Cehoslovacă — 
8 puncte ; 3. R. P. Romînă — 7 
puncte ; 4. R. P. Ungară — 6 punc
te ; 5. Japonia — 6 puncte i 6.
S. U.A. — 6 puncte ; 7. R. P. Bul
garia — 5 puncte ■, 8. Brazilia — 
5 puncte; 9. Olanda — 5 puncte •, 
10. Coreea de sud — 4 puncte.

Astăzi echipa masculină a R. P. 
Romîne joaca în compania echipei 
Coreei de sud.

Uneori ziariști i!nt nevoiU tuleegi iutei* repurtai* ta ulM d< condilll

CAMPIONI OLIMPICI
ATLETISM

BETTY CUTHBERT (Australia) — 400 m : 52”
HENRY CARR (S.U.A.) — 200 m : 20' 3.10
DALLAS LONG (S.U.A.) — greutate .- 20,33 m
GASTON ROELANTS (Belgia) — 3 000 m obstacole : 8’30 ’8/10
IRINA PRESS (U.R.S.S.) — pentatlon .- 5 246 puncte
FRED HANSEN (S.U.A.) — prăjină : 5,10 m.

TIR (talere)
ENNIO MATTARELLI (Italia) ■— talere aruncate din șanț: 

198 puncte
SCRIMA

Echipa feminină de floretă a R. P. Ungare
HALTERE

VLADIMIR GOLOVANOV (U.R.S.S.) — categoria semigrea : 
487,500 kg

NATAȚIE
ROBERT WINDLE (Australia) — 1 500 m liber : 17-01’7/10
DONNA DE VARONA (S.U.A.) — 400 m mixt: S'lS ‘7/10

CICLISM
JIRI DALLER (R. S. Cehoslovacă) — probă de urmărire 4 000 

m I 5’04 ’75/100.

• La fotbal R. P. Romînă —
R. P, Ungară

Astăzi au loc meciurile din ca
drul sferturilor de finală ale tur
neului olimpic de fotbal. La Yo
kohama, echipa tării noastre va 
juca în compania echipei R. P. Un
gare. Antrenorii echipei, S. Ploieș- 
teanu șl Gh. Ola, au anunțat urmă
toarea formație: Datcu, Greavu, 
Nunweiller III, Dan Coe, Hălmă- 
geanu, Petru Emil, Georgescu, Pir- 
călab, Constantin, lonescu, Creini- 
ceanu.

Iată celelalte jocuri: R. D. Ger
mană — Iugoslavia; R.S. Cehoslova
că— Japonia și Ghana — Brazilia. 
In caz de victorie, echipa romînă 
întîlnește în semifinale formația 
învingătoare din meciul Ghana — 
Brazilia. Fotbaliștii brazilieni, care 
au terminat Ia egalitate de puncte 
hi grupa C cu cei din R.A.U., au 
bbjinut ealiflcarea datorită gola
verajului.

(Urmare din pag. T)

lor a considerat că mijlocul 
cel mai potrivit pentru îmbo
gățirea cunoștințelor persona
lului din serviciile de concep
ție să se facă printr-un ciclu 
anual de lecții care să se țină 
o dată pe lună. Tematica lec
țiilor, întocmirea și ținerea 
lor, au fost încredințate celor 
mai buni ingineri, tovarășilor 
din conducerea serviciilor res
pective. Principiul care a stat 
la baza întocmirii tematicii a 
fost de a răspunde direct si 
eficace nevoilor stringente ale 
producției.

Asemenea cicluri de lecții 
s-au organizat și pentru perso
nalul din serviciile de aprovi
zionare și desfacere, contabi
litate și financiar. Expunerile 
au fost susținute de numeroa
se exemple concrete din acti
vitatea secțiilor, serviciilor.

Fără vacanță
Pentru cei aproape 400 de 

tineri care au urmat cursurile 
de ridicare a calificării organi
zate la Uzina „Tehnofrig", oc
tombrie este o lună de „va
canță". în prezent aici se fac 
pregătiri pentru deschiderea 
(la 1 noiembrie) unor noi 
cursuri.

Ce se întreprinde în acest 
scop ? Răspunsul l-am primit 
de la tovarășul Gavril Mure- 
șan (serviciul personal și în- 
vățămînt) și Alexandr Far-

0 universitate a producției
caș. «ecretajul comtalaU 
U.T.M. din uzină. Din ceie re
latate am aflat că luna de pre
gătire a descinderii Eoiicr 
cursuri este impărțiiă in două 
etape bine distincte : pini la 
20 e perioada in care fiecare 
muncitor, propus să facă parte 
din cursuri, e consultat pen
tru a se vedea ce-ar dori să 
afle din lecțiile ce se vor preda.

Preocuparea esențială in ca
drul pregătirilor ce se fac 
pentru deschiderea cursurilor 
este însă întocmirea tematici
lor viitoarelor cursuri- Condu
cerea uzinei a numit un colec
tiv destul de larg compus din 
inginerul șef, șeful serviciu
lui producție, șefii secțiilor 
care se ocupă de acest lucru, 
între 20 și 30 octombrie, tema
tica va trebui definitivată și 
aprobată.

Lucruri noi vor fi și in ceea 
ce-i privește pe lectori. Aceștia 
nu vor mai fi recrutați din in
gineri din serviciile tehnice. 
Se va merge pe linia ca mais
trul sau inginerul schimbului 
să fie profesorul cursului or
ganizat pe locul de muncă 
respectiv. Legătura cu cerințe
le producției, asigurarea frec
venței cursanților va fi astfel

garantată într-o mai mare mă
sură decit în trecut.

De ce Ia iarnă!
Avem in față instrucțiunile 

elaborate de C.S.C.A.S. care 
prevăd acțiunile ce trebuie în
treprinse in toate unitățile de 
construcții, pentru ridicarea 
calificării muncitorilor. Nimic 
de zis — indicații și măsuri 
foarte bune. Ele poarta o dată 
din anul 1963.

Să vedem ce s-a făcut, pen- . 
tru aplicarea lor, la Grupul 
de construcții nr. 1. în 1963 — 
era in sezonul de vîrf — s-a 
zis așa : „Vom organiza 
cursuri, conferințe și con
cursuri pe meserii, în toamnă 
și la iarnă. Acum oamenii au 
mult de lucru**. A trecut vara 
și a venit toamna. Conducerea 
grupului și-a amintit iarăși de 
ordinul C.S.C.AJS. „Toamna 
asta seamănă mai mult cu 
vara. Să lucreze oamenii, fără 
griji, vom începe cursurile în 
iarnă*. Iarna a venit și, odată 
cu ea și înghețul. Sertarul în 
care se afla ordinul C.S.C.A S. 
a înghețat și el. Nimeni nu și-a

mai amintit de ordin pînă în 
primăvară. Și-apoi din nou, 
refrenul: „Vom organiza în 
toamnă și la iarnă". Noi am 
fost cei care acum cîteva zile 
le-am amintit din nou tovară
șilor de la grupul 1 Construc
ții despre ordinul C.S.C.A.S. 
(de fapt noi am dorit să aflăm 
ce anume se face în cadrul 
șantierului pentru pregătirea 
profesională a constructorilor). 
Am asistat astfel la un dialog 
pe care ne vom strădui să-1 
reproducem întocmai. Trei 
servicii — cadre și învățămînt, 
organizarea muncii și tehnic — 
încercau să stabilească cine a- 
nume ar trebui să se ocupe de 
organizarea cursurilor de ridi
care a calificării.

Serviciul cadre — „Noi ne 
ocupăm de cursurile de califi
care. De cele de ridicare a ca
lificării să se ocupe organiza
rea muncii".

Serviciul organizarea mun
cii : „Noi ne ocupăm de cursu
rile pentru specializare. De 
cele de ridicare a calificării să 
se ocupe tehnicul".

Serviciul tehnic : „Noi o să 
ne ocupăm de conferințele 
tehnice, să se ocupe, altcine
va".

Punem punct acestui dialog. 
Poate că conducerea Trus
tului regional de construcții, 
C.S.C.A.S.-ul vor ajuta pe to
varășii de la grupul nr. 1 să 
stabilească cine și de ce for
me pentru ridicarea calificării 
se va ocupa. Durează cam 
mult această „dispută" și oa
menii așteaptă acțiuni opera
tive și practice care să-i ajute 
să-și ridice calificarea.

★
Iată-ne la sfîrșitul raidului. 

Am întîlnit, în general, preo
cupări temeinice, concretizate 
în forme diverse, pentru per
fecționarea pregătirii profesi
onale. Despre ele am vorbit pe 
larg. Se impune însă să sem
nalăm și unele deficiențe (în 
afara celor întîlnite la con
strucții). Lecțiile la unele 
cursuri de ridicarea calificării 
(la Atelierele R.M.R. secția 
sculerie, de pildă), se țin la 
un interval prea mare : într-o 
lună se ține o lecție, în cealal
tă are loc seminarizarea, și în 
cea de a treia se ține o nouă 
lecție. E un sistem care nea- 
vînd continuitate nu dă cele 
mai bune rezultate. Acest fe
nomen l-am întîlnit șl la u- 
nele cursuri de la „Carbo- 
chim". Unele nereguli am în-

tîlnit și la Uzina „Unirea**. Un 
număr de peste 60 de cursanți, 
care au avut peste 5 absențe 
nemotivate, au fost exmatricu
lați. (Așa prevăd instrucțiunile 
ministerului — ni s-a spus). 
Firește, trebuie să existe cea 
mai mare grijă pentru asigu
rarea unei bune frecvențe a 
tuturor cursanților. Dar aceas
ta să se realizeze printr-o 
muncă temeinică cu fiecare om 
căruia să ise explice necesi
tatea îmbogățirii cunoștințelor 
profesionale. în nici un caz să 
nu se meargă pe linia birocra
tică și administrativă, a exma
triculării. La urma urmei ce se 
obține prin această metodă? 
îndepărtarea omului de posi
bilitatea de a-și ridica califi
carea.

Aproape toți tovarășii din 
conducerile întreprinderilor au 
ridicat problema că unele or
ganizații U.T.M. se ocupă in
suficient de mobilizarea tine
rilor la diverse forme de ridi
care a calificării.

Din constatările noastre, 
ne-am dat seama că au, în 
general, dreptate. Va fi nece
sar de aceea ca în această pe
rioadă — cînd cursurile se 
deschid — (în unele uzine s-au 
și deschis)— comitetul orășe
nesc U.T.M. și organizațiile de 
bază să urmărească mai atent 
această problemă, să ia toate 
măsurile pentru ca tinerii nu 
numai să frecventeze cursurile 
ci să-și și însușească temeinic 
cele predate.

COMUNICAT
Lucrările sesiunii a XV- a 
a Comisiei de colaborare 

tehnico-științiiică între 
R. P* Romînă și R* P.

Bulgaria

între 9—16 octombrie a.c. 
au avut loc la București lu
crările sesiunii a XV-a a Co
misiei de colaborare tenhico- 
științifică între Republica 
Populară Romînă și Repu
blica Populară Bulgaria.

Cu această ocazie, Comisia 
a examinat activitatea de co
laborare tehnico-științifică 
desfășurată în intervalul de la 
sesiunea a XIV și a luat o se
rie de măsuri privind lărgirea 
în continuare a colaborării 
tehnico-științifice dintre cele 
două țări.

Protocolul semnat prevede 
că cele două Părți își vor 
transmite reciproc documen
tații și vor înlesni vizite de 
studiu în probleme tehnico- 
științifice din domeniul in
dustriei construcțiilor, indus
triei ușoare, industriei petro
lului și chimiei, construcțiilor 
de mașini și altele.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reci
procă.

Delegația bulgară a vizitat 
unele întreprinderi industriale 
și instituții culturale.

------•------

Plecarea unei delegații 
guvernamentale 
a R. P. Romîne 

la cea de-a XIII-a sesiune 
a Conferinței generale 

U.N.E.S.C.O.

Sîmbătă dimineața a pără
sit Capitala, delegația guver
namentală a R. P. Romîne 
care va participa la cea de a 
XIII-a sesiune a Conferinței 
generale U.N.E.S.C.O., organi
zată la Paris între 20 octom
brie — 21 noiembrie.

Delegația este condusă de 
acad. Athanase Joja, preșe
dintele Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. și membru al 
Consiliului executiv al 
U.N.E.S.C.O. Din delegație fac 
parte Pompilîu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, acad. Stefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne și vicepreședin
te al Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., prof. dr. Jean 
Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului, acad. Mi
ron Nicolescu, director al In
stitutului de matematică al 
Academiei R. P. Romîne, pre
cum și un grup de consilieri 
și experți.

rmait soprahei 

HIEUIU STOITEM
După încheierea Concursului in* 

lernațional „George Enescu", tt* 
nara soprană bulgară, Evelina 
Stoiteva, distinsă cu premiul II, a 
Întreprins un turneu prin țară, dîn- 
du-și concursul la spectacole de 
operă și concerte simfonice în 
orașele Craiova, Iași și Cluj.

In legătură cu turneul artistei 
bulgare, regizorul clujean Viorel 
Gomboșiu a declarat coresponden
tului Agerpres: Este pentru a 
doua oară cînd asist, de data a- 
ceasta ca spectator, la un specta
col a cărui protagonistă este Stoi
teva. Apreciez în mod deosebit 
posibilitățile vocale ale tinerei so
prane, vocea sa amplă și egală, 
aleasa sa prezență scenică. Datorită 
interpretării sale deosebite, publi
cul trăiește efectiv rolul alături de 
artistă. Talentului său cert i se 
adaugă o seriozitate profesională 
care, sînt convins, îi vor deschide 
drumul spre succese de un tot mal 
mare răsunet.

Evelina Stoifeva a declarat: In 
primul tind vreau să transmit prin 
dv. un cald salut și vii mulțumiri 
publicului romîn, entuziast și ge
neros, colegilor mei care m-au aju
tat prietenește la toate spectaco
lele. Frumoasa primire care mi s-a 
făcut peste tot de public a asigu
rat de Ia bun început o apropiere 
strînsă între scenă și sală, fapt 
care a contribuit în bună măsură 
la reușita spectacolelor. Înalta a- 
preciere ce mi s-a acordat de ju
riul Concursului international 
„George Enescu", manifestare ar
tistică de prestigiu internațional, 
o consider ca o afirmare a școlii 
interpretative bulgare, o închin po
porului meu și prieteniei frăteșli 
romîno-bulgare.

------•------

Revenire la 
un reportaj

(Urmare din pag. I) 

maistru, e acum șeful atelierului 
reparații mașini; Ion, care era 
student, e asistent la Institutul 
Politehnic din Iași; Gheorghe, 
care era elev la școala de maiștri, 
e acum maistru ; Neculae a intrat 
elev la seral (cu un an în urmă 
se cam codea), iar Toader, care 
era muncitor și elev în ultima 
clasă la liceul seral, e student la 
Facultatea de mecanică din Iași.

Ce mi se pare emoționant în 
aceste modificări ale acestor șase 
destine gemene ?

In primul rînd faptul că a- 
cești oameni trăiesc în fiecare an 
evenimente care înseamnă puncte 
de cotitură în viața lor. "Nu ne 
dorim oare noi toți să fim atît de 
stăruitori și energici îneît să în
făptuim în fiecare an un lucru 
deosebit P / In al doilea rînd, tre
buie subliniat faptul că acești 
șase tineri (n-are importanță fap
tul că sînt frați, ci faptul că sînt 
oameni tineri toți șase) fac parte 
din acea categorie înaintată de 
membri ai generației noastre care 
evoluează într-un ritm ce ar mira 
pe oricine, în afară de ei înșiși. 
E vorba aici de un ritm propriu 
acestor ani, acestei epoci plină de 
miracole. Muncitor, elev la seral, 
maistru, inginer •— sînt trepte so- 
itiale, pe care poate urca oricine, 
fără absolut nici o discriminare, 
cu singura condiție de a învăța, 
într-o viteză care presupune nt 
grabă, ci stăruință și profunzime.

Țara are nevoie de oameni ca 
frații Berlea, oameni care înțeleg 
istoria și imperativele ei.
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AL R. P. ROMÎNE
Convorbiri cu președintele Nasser 

și primul ministru Aii Sabri
CAIRO 17. — Trimisul spe

cial Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Vineri după-amia- 
ză, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, care între
prinde o vizită oficială in 
R.A.U., a fost primit de pre
ședintele Gamal Abdel Nasser 
la reședința acestuia. La con
vorbirea care a avut loc au 
fost de față Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, prof. univ. Paul 
Niculescu-Mizil, deputat, se
cretar al Comisiei de cultură 
și învățămînt a Marii Adunări 
Naționale, și Mircea Nicolaes- 
cu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Cairo.

Din partea egipteană au 
participat primul ministru, Aii 
Sabri, și Hussein Khallaf, mi
nistru pentru relațiile cultura
le cu străinătatea.

CAIRO. — Sîmbătă, la reșe
dința primului ministru dl Repu
blicii Arabe Unite, au avut loc 
convorbiri între președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și Aii Sabri. Din partea 
romînă au participat: Emil Bod
năraș, Paul Niculescu-Mizil, Mir
cea Nicolaescu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Cairo, precum și Va- 
sile Gliga, director în Ministerul

PE SCURT
PARIS. — Venind de la 

Roma, președintele Indoneziei, 
Sukarno, a sosit la 17 octom
brie la Paris într-o vizită 
neoficială de o săptămînă.

WASHINGTON. — Cu prile
jul aniversării Centenarului Uni
versității din București, ambasa
dorul R. P. Romîne în S.U.A., 
Petre Bălăceanu, a predat într-un 
cadru festiv Universității Colum
bia din New York un număr de 
150 volume de literatură romînă, 
ca dar din partea Universității 
București. La festivitatea predării 
au fost prezenți dr. Richard 
Logsdon, directorul bibliotecilor 
Universității Columbia, precum 
și numeroase persoane din condu
cerea Universității și profesori. 
Cu această ocazie a fost sublimat 
rolul unor astfel de acțiuni ca 
important mijloc de cunoaștere și 
înțelegere între popoarele celor 
două țări.

TRANZACȚIE 
COMERCIALA 

UNG AROENGLEZA

BUDAPESTA. — întreprinde
rea ungară de comerț exterior 
„Komplex" a încheiat o tran
zacție de 100 000 lire sterline cu 
firmele britanice Sterling Poul
try Product. Taylor Woodrow 
și Shepherd and Sons, care vor 
construi în localitatea Nagyven- 
yim, din județul Fejer, o mare 
întreprindere pentru producția 
de came de pasăre si ouă.

Pe baza contractului, firmele 
engleze vor furniza și 54000 
pui de rasă.

MOSCOVA. — După o Vizită 
prietenească de trei zile în 
U.R.S.S., Ia 17 octombrie, preșe
dintele, Republicii Cuba, dr. Osval
do Dorticos Torrado, a părăsit 
Moscova, îndreptîndu-se pe calea 
aerului spre patrie.

Afacerilor Externe. Din partea 
egipteană au participat: Mahmud 
Riad, ministru al afacerilor ex
terne, Labib Sukeiry, ministrul 
economiei, Sarawi, ministru al 
uniunii și Hussein Khallaf, mi
nistru pentru relațiile culturale și 
tehnice cu străinătatea.

Au fost discutate probleme 
care interesează cele două țări.

CAIRO 17 (Agerpres). — Sîm
bătă seara, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romî
ne, Ion Gheorghe Maurer, care 
întreprinde o vizită oficială în 
R.A.U., a oferit un dineu în cin
stea primului ministru al Repu
blicii Arabe Unite, Aii Sabri.

La dineu au participat vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri și miniștri din guvernul 
R.A.U., membrii delegațiilor R.P. 
Romîne și R.A.U. la convorbiri, 
membri ai corpului diplomatic și 
alte persoane oficiale.

PORT SAID 17 — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățea
nu, transmite :

In timpul vizitării Port 
Said-ului de către președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și persoanele care îl 
însoțesc în vizita oficială în 
R.A.U., guvernatorul orașului 
Rouchdi a relatat oaspeților 
romîni despre aspectele cele 
mai importante ale istoriei o- 
rașului. Referindu-se la criza 
Suezului din 1956, el a apre
ciat ajutorul acordat poporu
lui egiptean în acele zile de 
către popoarele lumii, ajuto
rul acordat de poporul și gu
vernul romîn.

Guvernatorul a rugat pe 
premierul romîn să transmită 
poporului romîn un salut căl
duros din partea sa și a popu
lației din Port Said.

R. S. F. Iugoslavia. Vedere par
țială din noul Belgrad.

La „Metropolitan^ 
REÎNTÎLNIRE 
CU HERLEA

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Iubitorii de muzică din New 
York s-au reîntîlnit cu baritonul 
romîn Nicolae Herlea, cu prilejul 
premierei operei „Rigoletto" de 
Verdi pe scena operei „Mitropo
litan".

După succesul repurtat în pri
măvara acestui an, publicul care 
a umplut pînă la refuz sala ope
rei new-yorkeze a făcut din nou 
o primire călduroasă baritonului 
romîn, chemîndu-l de nenumărate 
ori la rampă.

Premiera operei „Rigoletto" în 
care în afara lui Nicolae Herlea, 
care a interpretat rolul titular, au 
mai apărut cunoscuții cîntăreți 
Carlo Bergozi și Roberta Peters, 
a fost dirijată de Nello Santi.

Ziarele new-yorkeze au elogiat 
arta interpretativă a lui Nicolae 
Herlea. Ziarul „New York Times" 
menționează că „Herlea a pătruns 
foarte bine rolul din toate punc
tele de vedere și în toate scene
le", iar ziarul „Daily News" ara
tă că „Herlea s-a dovedit un bun 
ador in special m jocul de sce
na* ; ziarul „New York Herald 
Tribune" publică o fotografie a 
lui Herlea în roluî lui Rigoletto.

Ședtitiă a
Executiv

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Intre 13 și 16 octombrie a avut 
loc la Moscova cea de-a 14-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au participat re
prezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. în Comitetul Executiv : 
S. Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, O. Simunek, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ce
hoslovace, B. Leuschner, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., D. Molomjamț, 
f)rim-vicepreședinte al Consiliu- 
ui de Miniștri al R. P. Mongole, 

P. Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Al. Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, A. Apro, vice
președinte al guvernului revoln- 
ționar muncitoresc-țărănesc un
gar, M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv 
a fost prezidată de O. Simunek.

Din însărcinarea celei ce-a 
XVIII-a sesiuni a CA-EJL, Co
mitetul Executiv a examinat pro
punerea privind ccnvocarea celei 
de-a XlX-a sesiuni a C-A_E_R_ 
în decembrie 1964, precum și 
propunerea privind crdinea de 
zi preliminară a sesiunii în le
gătură cu aceasta a avut loc un 
schimb de păreri asupra pregăti
rii raportului Comitetului Exe
cutiv către cea de-a XlX-a se
siune asupra activității Consiliu
lui în perioada care a urmat ce
lei de-a XVIII-a sesiuni.

Comitetul Executiv a discutat 
probleme economice și organiza
torice ale colaborării în dome
niul transportului și a adoptat 
recomandări corespunzătoare. în 
ședința sa, Comitetul Executiv a 
examinat raportul Comisiei per
manente a QA.E.R. pentru me
talurgia neferoasă cu privire la 
activitatea desfășurată în anul

Comitetului
£ A £ £

1963. S-a constatat că această 
comisie a desfășurat o activitate 
pregătitoare în domeniul coordo
nării planurilor de dezvoltare a 
metalurgiei neferoase ; au fost 
adoptate o serie de recomandări 
urmărind sporirea în țările mem
bre ale C.A.E.R. a producției de 
metale neferoase și rare, și îm
bunătățirea indicatorilor tehnico- 
economici în metalurgia neferoa
să. Comitetul Executiv a aprobat 
direcțiile principale ale viitoarei 
activități a comisiei.

Comitetul Executiv a examinat 
problema perfecționării conti
nue a materialelor analitice și a 
indicatorilor economici, elaborați 
de Comisia pentru probleme eco
nomice.

Comitetul Executiv a discutat 
raportul și propunerile Comisiei 
permanente a CA.E.R. pentru 
statistică cu privire la sistemul 
indicatorilor principali care ca
racterizează nivelul specializării 
și cooperării internaționale a pro
ducției în domeniul construcției 
de mașini din țările membre ale 
Consiliului și a adoptat recoman
dări corespunzătoare.

Comitetul Executiv a exami- 
cat. de asemenea, raportul cu 
privire la colaborarea dintre ță
rile membre ale C-AXJL în a- 
cest domeniu- prezentat de con
sfătuirea ccoducătorilcr departa
mentelor pentru inovații ale ță
rilor membre ale C-A-EJL

Comitetul Executiv a discutat 
probleme privind colaborarea 
țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul economiei apelor.

Comitetul Executiv a exami
nat raportul oi privire la execu
tarea bugetului secretariatului 
Consiliului pe anul 1963.

In ședința Comitetului Execu
tiv au fost examinate de aseme
nea, o serie de alte probleme 
privind colaborarea economică și 
tehnico-știmțifică.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de deplină înțelegere, prietenie 
și colaborare frățească.

Khanh încearcă să liniștească 
triburile de munteni

După hotărîrile plenarei C.C. al P.C.U.S. 
și ale Prezidiului Sovietului

Suprem al U. R. S. S.

TURCIA: CONGRESUL 
PARTIDULUI 

DE GUVERNĂM1NT
ISTANBUL. — La 16 octombrie 

s-a deschis cel de-al 17-lea con
gres al Partidului republican 
al poporului, partid de guvernă- 
mint din Turcia. Presa turcă su
bliniază că congresul s-a întrunit 
într-o perioadă cînd rezolvarea 
problemelor principale ale vieții 
interne și ale relațiilor externe ale 
țării a devenit o necesitate strin
gentă.

PEKIN. — La 16 octombrie, pre
ședintele Mao Tze-dun și alți con
ducători de partid și de stat ai 
R.P. Chineze, au primit delegația 
de partid și guvernamentală cu- 
bană, în frunte cu Isidoro Malmi- 
ero Peoli, secretar al organizației 
provinciei Havana a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, cu care au avut o convor
bire cordială și prietenească.

PR AGA. — în seara zilei de 16 
octombrie a avut loc în sala Bi
bliotecii Pedagogice de Stat din 
Bratislava deschiderea expoziției 
cărții științifice din R. P. Romînă.

PE SCURT

Aspect din timpul verificării liniilor de înaltă tensiune din 
legiunea minieră Uong Bi (R. D. Vietnamț.

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
generalul Nguyen Khanh, care 
a sosit vineri la Pleîku. ur
mează să se înfflnească cu 
conducătorii triburilor din 
partea centrală a Vietnamului 
de Sud într-un efort de a pa
cifica această regiune unde 
situația a devenit extrem de 
turbulentă în ultima vreme. 
După cum informează agenția 
Reuter, în cursul întrevederi
lor pe care Khanh le va avea 
cu conducătorii triburilor din 
această parte a Vietnamului 
de Sud, se așteaptă ca aceștia 
din urmă să-i supună o serie 
de revendicări printre care 
sprijinul în dezvoltarea eco
nomică a regiunii precum și o

serie de facilități în domeniul 
în\-ățămintului pentru mem
brii triburilor din regiunile 
muntoase.

Se reamintește că, recent, 
membrii tribului Rhade s-au 
revolta: împotriva guvernului 
formulind o serie de revendi
cări.

Agenția U.P.L transmite că, 
într-o declarație făcută sîm
bătă la Pleiku, generalul 
Khanh, referindu-se la ulti
mele lupte care au avut loc 
între forțele guvernamentale 
și partizanii sud-vietnamezi, 
s-a plîns că „nu știe cum ar 
putea infringe trupele parti
zanilor". El a arătat că actua
lele metode de luptă s-au do
vedit neeficiente.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Agenția Novosti transmite urmă
toarea informație:

In întreprinderile și instituțiile 
din capitala sovietică oamenii 
muncii discută cu multă însufle
țire articolul de fond din „Prav
da" de sîmbătă, intitulat „Linia 
generală leninistă de neclintit a 
P.C.U.S.". în articol se subliniază 
că „linia generală a partidului în 
domeniul politicii externe este 
lupta pentru pace și securitate 
internațională, înfăptuirea princi
piului elaborat de V. I. Lenin de 
coexistență pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite".

In articolul de fond al „Prav- 
dei" se spune clar că „înfăptuin- 
du-și linia generală, partidul a 
luptat și luptă intransigent și 
consecvent împotriva ideologiei 
și practicii cultului personalității, 
străine marxism-leninismului, stră
ine însăși naturii orînduirii noas
tre socialiste11.

La multe întreprinderi citirea 
fondului din „Pravda" la colțu
rile roșii, în timpul pauzelor de 
prînz, s-a încheiat cu aclamații 
aprobative și aplauze.

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Agenția France Presse transmite 
ca vineri, N. Fedorenko, repre
zentantul permanent al Uniunii 
Sovietice la O.N.U., l-a vizitat pe 
secretarul general U Thant și i-a 
dat asigurări că politica externă 
a Uniunii Sovietice rămîne ne
schimbată după numirea noului 
șef al guvernului sovietic.

PEKIN 17 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
China Nouă, Mao Tze-dun, Liu 
Șao-ți, Ciu De și Ciu En-lai au 
adresat felicitări călduroase lui 
L. I. Brejnev și A. N. Kosîghin cu 
prilejul preluării noilor lor funcții. 
„Dorim în mod sincer, se spune 
în telegramă ca poporul sovietic 
frățesc, sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
a guvernului sovietic, să obțină 
noi succese în activitatea sa de 
construcție în toate domeniile și 
în lupta pentru apărarea păcii 
mondiale.

Partidul Comunist Chinez, gu
vernul și poporul chinez se 
bucură de orice progres realizat 
de marea Uniune Sovietică, de 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice șî de poporul sovietic 
pe calea lor înainte.

Recenta lansare și aterizare cu 
succes a navei cosmice sovietice 
„Voshod", reprezintă o altă mă
reață realizare a poporului mun
citor al Uniunii Sovietice. Dorim 
să ne folosim de acest prilej pen
tru tT?vă transmite dv. și, prin 
intermediul dv., marelui popor 
sovietic, sincerele noastre feli
citări".

„Partidele chinez și sovietic și 
cele două țări respective să se 
unească pe baza marxism-leninis
mului și a internaționalismului 
proletar. Să se dezvolte în per
manență prietenia frățească, de 
nezdruncinat dintre popoarele 
chinez și sovietic".

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
genția U.P.I., președintele John
son a ținut vineri la Casa Albă 
o consfătuire cu principalii săi 
consilieri: secretarul de stat 
Dean Rusk, ministrul apărării, 
McNamara, subsecretarul de stat 
George William Ball, fostul am
basador al Statelor Unite la Mos
cova, Llewellyn Thompson, di
rectorul C.I.A., John McCone și 
consilierul pentru problemele se
curității al Casei Albe, McGeor- 
ge Bundy.

Așa cum s-a declarat în cercuri 
oficiale guvernamentale, la acea
stă consfătuire s-a discutat sem
nificația schimbărilor în condu
cerea Uniunii Sovietice și a în- 
frîngerii partidului conservator 
în alegerile din Anglia.

Sîmbătă președintele S.U.A. a 
convocat o ședință a Consiliului 
american de securitate.

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
După cum anunță Taniug în te
legrama adresată de Iosip Broz 
Tito lui Leonid Ilici Brejnev, so 
spune :

„în numele Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și în numele meu per
sonal vă felicit pentru alegerea 
în funcția de prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
convins că relațiile de prietenie, 
tovărășești și colaborarea dintre 
partidele și țările noastre vor con
tinua să se dezvolte în interesul 
ambelor părți spre folosul întări
rii continue a socialismului, a 
colaborării constructive între po
poare și întărirea păcii în lume".

La întrebările unor ziariști în 
legătură cu schimbările survenite 
în conducerea Uniunii Sovietice, 
președintele Iugoslaviei, Iosip 
Broz Tito, a declarat: „Sînt op
timist și cred că nu se va schim
ba politica externă a U.R.S.S.".

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
P.A.P., Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
și Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, au adresat lui L. 
Brejnev și A. Kosîghin telegrame 
de felicitare cu prilejul preluării 
funcțiilor lor. în telegrame se 
spune între altele: „Vă adresăm 
sincere urări de succese în mun
ca pentru binele partidului și 
popoarelor U.R.S.S. în construi
rea pe mai departe a comunis
mului în țara dv., în activitatea 
pentru consolidarea păcii în în
treaga lume. Ne exprimăm pro
funda convingere că legăturile 
frățești de prietenie și colaborare 
care unesc partidele, statele și 
popoarele noastre se vor dezvol
ta și întări pe viitor".

BONN 17 (Agerpres). — Agen
ția D.P.A. anunță că ambasadorul 
sovietic la Bonn, A. Smirnov, a 
fost primit vineri de cancelarul 
federal, Ludwig Erhard. In ca
drul convorbirii care a avut loc, 
A. Smirnov a afirmat că pe viitor 
nu vor avea loc modificări ale 
politicii sovietice de coexistență 
pașnică.

Comentînd poziția guvernului 
vest-german față de evenimentele 
din Uniunea Sovietică agenția 
D.P.A. transmite: „Avînd în ve
dere noua situație, cancelarul fe
deral nu poate adopta decît o 
poziție rezervată în chestiunea 
unui contact cu noii conducători 
din Kremlin. Acest lucru nu ex
clude dorința Bonnului de a fo
losi și pe viitor orice posibilitate

pentru îmbunătățirea climatului 
relațiilor germano-sovietice".

CAIRO 17 (Agerpres). — Zia
rul egiptean „Al Ahram" anunță 
că vineri seara Abdel Nasser, 
președintele R.A.U., l-a primit pe 
Vladimir Erofeev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în R.A.U., care 
i-a transmis un mesaj oficial din 
partea guvernului sovietic. în 
mesaj se menționează că schim
bările survenite în guvernul so
vietic „nu vor afecta în nici un 
fel relațiile de prietenie și coope
rare1* dintre cele două țări.

PHENIAN 17 (Agerpres). — 
„Sînt convins că prietenia tradi
țională și solidaritatea dintre cele 
două partide și dintre popoarele 
țărilor noastre, care s-au creat în 
cursul înflăcăratei și îndelungatei 
lupte revoluționare, se spune în 
telegrama de felicitare transmisă 
de Kim Ir Sen lui L. I. Brejnev, 
vor crește și se vor întări pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar și 
pe baza principiilor revoluționare 
ale Declarațiilor celor două Con
sfătuiri ale reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești, în 
conformitate cu interesele unității 
lagărului socialist și solidarității 
mișcării comuniste internațio
nale".

BERLIN 17 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
A.D.N., în telegrama de felicitări 
adresată de Walter Ulbricht lui 
Leonid Brejnev se spune, între 
altele: „Dorim poporului sovie
tic, sub conducerea avangărzii 
sale încercate marxist-leniniste, a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice mari succese în rezol
varea noilor probleme ale con
strucției comunismului și în 
lupta pentru pace și coexistență 
pașnică.

Comitetul Central al P.S.U.G. 
și populația R. D. Germane vă 
dorește forță creatoare și multă 
sănătate în activitatea dv. ca 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. pentru dezvolta
rea creatoare a politicii leniniste 
și înfăptuirea programului co
munismului".

O telegramă de felicitare a 
adresat Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, lui A. Kosîghin.

TOKIO 17 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reu
ter, Ministerul de Externe al Ja
poniei a făcut o declarație din 
care reiese că ambasadorul 
U.R.S.S. în Japonia, Vladimir 
Vinogradov, a informat guvernul 
japonez că politica diplomatică 
a Uniunii Sovietice va rămîne 
neschimbată. Totodată, V. Vino
gradov a declarat că Uniunea 
Sovietică „va menține relații 
prietenești cu Japonia".

Convorbirile Tito ~ Makarios
NICOSIA 17 (Agerpres). — 

în comunicatul comun asupra 
convorbirilor care au avut loc 
la Nicosia între președintele 
Iugoslaviei, I. B. Tito, și pre
ședintele Ciprului, Makarios, 
se arată că între cele două 
părți a avut loc un schimb de 
păreri privind problemele ac
tuale ale situației internațio
nale și dezvoltarea colaborării 
dintre Iugoslavia și Cipru. 
Președintele Iugoslaviei și-a 
reafirmat sprijinul față de

năzuințele îndreptățite ale po
porului cipriot spre indepen
dență deplină.

Ambele părți și-au expri
mat convingerea că O.N.U. re
prezintă cel mai potrivit loc 
pentru rezolvarea problemei 
cipriote și au condamnat toa
te formele de amestec și in
tervenție din afară.

Cei doi președinți au cons
tatat că, totodată, relațiile 
dintre cele două țări se dez
voltă cu succes.

„Die Presse":

rin urmare, victorie 
laburistă. încă din 
cursul zilei de vi
neri observatorii 
britanici au dat 
sentința: după 13 
ani de guvernare

conservatoare, Anglia va avea 
un guvern laburist. Sîmbătă di
mineață — cu excepția unui sin
gur vot — Camera britanică a- 
vea o majoritate laburistă. Este 
adevărat că această majoritate 
este cu mult mai mică decît au 
avut-o cabinetele conservatoare 
precedente, dar ea indică o se
rioasă creștere a voturilor și 
locurilor obținute de partidul la
burist britanic. Regina Angliei a 
primit demisia cabinetului con
servator și în cursul zilei de sîm
bătă s-a anunțat lista noului gu
vern. Aceste numiri urmează în 
genere împărțirea portofoliilor din 
fostul „cabinet fantomă". Printre 
cei 22 oameni politici laburiști 
care ocupă principalele func
ții în guvern sînt citate următoa
rele nume : lord cancelar — 
lordul Gardiner, ministru de fi
nanțe — James Callaghan, mi
nistru de externe — Patrick Gor
don Walker, ministru pentru pro
blemele economice — John 
Grown, ministru ăl apărării — 
Denis Healey, lider al Camerei 
Comunelor — Herbert Gowden.

ANGLIA 
DUPĂ ALEGERI

Personalitățile laburiste comen
tează în mod favorabil victoria 
înregistrată în alegeri. La cartie
rul general al partidului, în tot 
cursul zilelor de joi și vineri — 
notau corespondenții britanici — 
a fost o adevărată atmosferă de 
sărbătoare. In același context era 
semnalată „decepția conservatori
lor". Acum se vorbește în Anglia 
despre principalele linii ale gu
vernării laburiste. Coresponden
tul din Londra al agenției 
„FRANCE PRESSE" este de pă
rere că programul legislativ va 
presupune încă de la început un 
proiect de lege privind naționa
lizarea oțelăriilor și a terenurilor 
de construcții. Liniile principale 
ale politicii externe laburiste vor 
fi cele definite în programul 
electoral și în repetatele dis
cursuri ale liderilor săi. De alt
minteri, întrevederile pe care 
Wilson le-a avut cu președintele

Johnson tn cursul cizttei efectu
ate anul acesta la Washington, 
au îngăduit ca Administrația a- 
mericană să cunoască tn amă
nunt opiniile laburiste în proble
ma relațiilor internaționale. Ob
servatorii politici se așteaptă tn 
genere la o serie de inițiative 
engleze în problema dezarmării. 
După cum se știe Harold Wilson 
este favorabil ideii creării unor 
zone denuclearizate in Europa și 
a dezangajării în Europa cen
trală. Totodată însă, în cercurile 
N.A.T.O. provoacă o anumită în
grijorare poziția laburistă în 
problema forțelor multilaterale, 
problemă care, după cum se 
știe, ar urma să fie examinată la 
sesiunea din decembrie. Se vor
bește deschis în cercurile 
N.A.T.O. despre eventualitatea 
unei „renegocieri" a acordului de 
la Nassau cerută de noul guvern 
englez ceea ce, evident, ar putea 
îngreuna eforturile destul de in

tense depuse de diplomația ame
ricană în ultimul timp pentru 
traducerea în practică a proiec
tului de creare a forțelor nucle
are multilaterale.

Se vorbește în același timp 
despre poziția laburistă favora
bilă lărgirii schimburilor comer
ciale Est-Vest, după cum pro
voacă o anumită nervozitate — 
în unele cercuri occidentale — 
atitudinea negativă a conducerii 
laburiste în problemele integrării 
europene.

Presa britanică comentînd vo
tul de joi examinează această 
problemă din mai multe puncte 
de vedere. Unele ziare apropiate 
de laburiști ca, de pildă, „SUN" 
(laburist independent) scrie că 
„totalul voturilor în favoarea re
formelor radicale este masiv..." 
Ziarul „GUARDIAN" — liberal 
are de asemenea părerea că 
semnificația scrutinului este do
rința întregii țări „de a vedea

aplicate reforme". Ziarul „TI
MES" la rîndul său scrie că 
„dacă dl Wilson și miniștrii săi 
își vor concentra energia în di
recția creșterii exporturilor, a 
efectuării de reforme care se im
pun industriei, a promovării dez
voltării industriale și a ameliora 
mișcarea mîinii de lucru specia
lizate ei se pot aștepta la un spri
jin favorabil al liberalilor...". Pre
sa conservatoare pune accent în 
comentariile sale asupra dife
renței mici a voturilor, afirmînd 
că din aceste motive guvernul 
laburist nu și-ar putea traduce 
în practică reformele preconizate 
în manifestul electoral. Aceasta de 
pildă este opinia ziarelor „DAI
LY TELEGRAPH" și „DAILY 
MAIL".

In următoarele zile observato
rii britanici așteaptă formularea 
precisă a programului de poli
tică internă și externă și începu-
tul unor dezbateri destul de pa
sionate în ce privește realizarea 
lor. In orice caz — scriu comen
tatorii britanici — Anglia intră 
într-o etapă nouă, etapă în care 
vor trebui să fie date răspunsuri 
noi la întrebări care trenează — 
unele — de foarte multă vreme.

S. V.
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Austria și Piața comună

Ziarul austriac „Die Presse" 
într-un articol care se o- 
cupă de unele aspecte ale 

asocierii Austriei la Piața comună 
scrie :

„La Bruxelles și în cercurile 
E.F.T.A. se manifestă mult 
scepticism față de perspectivele 
Austriei de a găsi împreună cu 
membrii C.E.E. o soluție satisfă
cătoare pentru ambele părți în 
problema asocierii. După părerea 
observatorilor din Bruxelles, au
toritățile Pieței comune se stră
duiesc să prezinte soluții în ve
derea încheierii unui acord cu 
Austria, care să țină scama, în a- 
ceeași măsură, atît de situația 
specială internațională a Austriei, 
cît și de relațiile economice ale 
acesteia cu Piața comună.

Potrivit principiilor Pieței co
mune, la Bruxelles pare să se 
mențină punctul de vedere po
trivit căruia asocierea poate fi a- 
plicată acolo unde, după o peri
oadă de trecere, țării asociate 
poate să i se ofere perspectiva 
intrării complete în Piața comu
nă. Acest punct de vedere este 
valabil, de exemplu, pentru Gre

cia și Turcia. Dimpotrivă Au
stria, deși este o țară industrială 
dezvoltată, o țară care întru
nește condițiile de aderare de
plină la Piața comună, datorită 
însă situației sale internaționale 
specifice (statut de țară neutră — 
N.R.) îi este interzisă această 
intrare. Consiliul Ministerial va 
trebui mai înlîi să decidă dacă 
pentru asocierea Austriei trebuie 
să fie aleasă o formă deosebită 
care să corespundă stadiului spe
cific și economic și politic al a- 
cestei țări.

Cercurile E.F.T.A. par să se 
îndoiască că un acord de aso
ciere a Austriei ar putea să fie 
de necontestat pe plan interna
țional. In cercurile E.F.T.A. exi
stă părerea că actuala rezolvare, 
preconizată să aibă loc între 
Viena și Bruxelles, ar putea să nu 
fie acceptată de către parlamen
tul din Viena. Se exprimă pă
rerea că răspunsul definitiv la a- 
ceastă întrebare trebuie așteptat 
în cel mai bun caz pînă dupi 
viitoarele alegeri parlamentar» 
din Austria.
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