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GALAȚI. — (De la coresponden
tul nostru) :

îmbunătățirea calității laminate
lor se înscrie ca un obiectiv din
tre cele mai importante în întrece
rea socialistă desfășurată de la- 
minoriștii brăileni. Alături de gri
ja permanentă pentru ridicarea 
calificării profesionale a muncitori
lor, un factor important care con
tribuie la îmbunătățirea calității 
laminatelor este $i înzestrarea la
boratorului uzinei cu aparate și 
instrumente de precizie. Uzina a 
fost dotată în ultimul timp cu un 
aparat nou pentru determinarea 
carbonului și un aparat pentru a- 
naliza spectrală a elementelor din 
compoziția oțelului laminat, două 
aparate sortatoare și o mașină de 
tracțiune pînă la 40 tone-forță, ne
cesară încercărilor de rezistență a 
laminatelor.

Prin aplicarea acestor măsuri, 
la uzina „Laminorul* din Brăila 
s-au obținut în perioada care a tre
cut din acest an rezultate impor
tante pe linia îmbunătățirii conti
nue a calității laminatelor. De 
pildă, comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, laminoriștii 
brăileni, au redus declasatele cu 
32 tone, iar rebuturile cu 121 
tope.
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Urgentai 
recoltatul
porumbului
• In raionul

In fiecare dimineață, mecani
zatorii și colectiviștii din comuna 
Treznea, raionul Zalău, se întîl- 
nesc cu lumina în cîmp. Măsu
rile stabilite la ședința opera
tivă de lucru sînt cunoscute de 
cu seară; fiecare om știe locul 
de muncă: pe semănătoare, la 
transportul seminței, la tăiatul 
cocenilor etc. Cei mai mulți co
lectiviști sint repartizați la re
coltatul porumbului. Paralel cu 
stânge rea știuleților, cocenii sint 
tăiați și transportați la gropile 
dc siloz, iar tractoarele execută 
arături adinei pe suprafețe în
tinse. Se pregătește terenul pen
tru noua recoltă. Semănătorile 
lucrează cu întreaga capacitate. 
Deși timpul, și în această parte a 
regiunii Cluj, a fost mai puțin 
favorabil desfășurării lucrărilor 
din cîmp, organizînd bine mun
ca mecanizatorii din brigada a 
IX de tractoare de la S.M.T. Za
lău însămînțează acum cu grîu 
ultimele suprafețe. Ei sint ur
mați îndeaproape de cei din 
Crasna, unde semănatul griului 
va fi terminat in următoarele f 
două-trei zile. 4

Ori unde mergi în aceste zile 
in raionul Zalău, la Rommaț sau 
Someș-Odorhei, la Agriș sau Nă- 
pradea, peste tot, atenția este re
ținută dc ritmul intens cu care 
se lucrează la cules, arat și se
mănat.

In gospodăriile colective din 
raza orașului Cluj se întilnește 
insă o situație cu totul deosebită. 
Aici, la 25 octombrie abia 25 la 
sută din suprafața planificată 
pentru insămințări a fost erată, 
iar 30 la sută pregătită. In G-A.C: 
din comunele Baciu, Feieac, So- 
meșeni semănatul se face cu în
treruperi din cauză că terenul

nu este încă eliberat de cultu
rile premergătoare. Suprafețe în
semnate cu porumb, care urmea
ză să fie însămînțate cu griu, 
sînt încă nerecoltate. De aceea 
abia 8 la sută din viteza zilnică 
planificată la pregătirea terenu
lui este realizată, iar un număr 
de 61 de tractoare (31 la sută 
din forța mecanică) nu sint fo
losite cu întreaga lor capacitate.

In regiunea Cluj, după cîtcva 
zile de ploaie, timpul este din 
nou favorabil desfășurării lucră
rilor agricole. Există astfel posi
bilitatea ca ritmul de lucru să 
fie mult intensificat. Se impune, 
prin urmare, ca în zilele urmă
toare capacitatea de lucru a ma
șinilor să fie folosită din plin. 
Pentru aceasta trebuie mai întîi 
grăbit recoltatul porumbului și 
tăiatul co'cenilor, astfel ca plugu
rile 
de

și semănătorile să aibă cîmp 
lucru.

I. RUS 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

A

• In raionul
Satu-Mare

Situația operativă 
existentă la Consiliul 
agricol raional Satu 
Mare, ' ’
faptul că pînă în 
seara zilei de 28 
octombrie gospodă
riile agricole colec
tive din acest raion 
au însămînțat cu grîu 
și secară o suprafață 
de 22 000 de hectare 
din cele 27 055 plani
ficate.

Pentru a recupera 
rămînerile în urmă, 
colectiviștii, în zilele 
bune dc lucru, au 
concentrat toate for
țele la recoltatul po
rumbului și elibera
rea terenului, de co
ceni. La rîndul lor. 
mecanizatorii, avînd 
sprijinul elevilor prac- 
licanți, au organizat 
munca în două schim
buri.

Rezultate bune, în 
campania de toamnă,

evidențiază

■'

Ieri, Ia Iași
Adunarea festivă consacrată 
Centenarului Conservatorului 

de muzică

Portret. (Tînăra Maria Cos- 
ma din Gura Humorului)

Foto: M. POSTELNICU
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Personalități univers! 
tare din Anglia, Bel
gia, Franța, R. F. Ger
mană, Grecia, R. 
Mongolă și U.R.S.Ș.

vorbesc despre :

si oamenii ei
Dezvoltarea

P. 
ne

stiintei rominesti, i »

învățămintul
nostru superior

au obținut colectiviș
tii din comunele Oar, 
Odoreu, Ambud și 
altele. Acum, în a- 
ceste unități se însă- 
mînțează cu grîu ul
timele suprafețe. Co
lectiviștii și meca
nizatorii din comuna 
Baba Novac se apro
pie de sfîrșit cu în- 
sămînțatul celor 950 
hectare de grîu. Cu 7 
— 16 tractoare din 
cele două brigăzi 
conduse de tinerii 
Gheorghe Goluban și 
Petru Danciu s-a lu
crat aproape 
timpul în 
schimburi.

In unele gospodarii 
colective însă, ca 
cele din comunele 
Medieșul-Aurit, Do
ha, Cărășen, suprafe
țele însămînțate sînt 
mult prea mici, iar 
ritmul de lucru este 
nesatisfăcător. Trac?.

nu 
în
de 
că 
o-

tot 
două

toarcle și mașinile 
sînt în bună stare de 
funcționare, dar 
pot fi folosite cu 
treaga capacitate 
lucru din cauză 
terenul este încă 
cupat cu porumb.

Fiecare gospodărie 
colectivă are forțe 
de munca și atelaje 
cu care se poate a- 
sigura o viteză mult 
sporită de lucru. 
Ceea ce se impune 
acum este repartiza
rea în aceste zile, a 
majorității colectiviș
tilor și mijloacelor I 
dc transport la aceste 
două lucrări princi
pale : recoltatul po
rumbului și semăna
tul griului.

V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scinteii 
tineretului" pentru 

regiunea 
Maramureș

în acest an petroliștii din sche
lele și rafinăriile ploieștene au 
economisit, prin reducerea consu
mului planificat, o cantitate de 
energie electrică, necesară indu
striei de petrol a regiunii pentru 
20 de zile. Economii însemnate de 
curent electric au realizat, datorită 
unei mai bune întrețineri a utilaje
lor și instalațiilor aflate în exploa
tare și constructorii de mașini și 
colectivele uzinelor chimice din 
regiune.

La Uzina de acid sulfuric și su- 
perfpsfat din Năvodari,, regiunea 
Dobrogea, s-a obținut, numai în- 
tr-un singur trimestru, la principa
lele norma de consum specific, o 
economie de peste 640 000 kWh, 
iar Ia Fabrica de ciment din 
Medgidia peste 470 000 kWh.

(Agerpres)
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OGLIN DA
DUNĂRII
■WllWl

Miko
I orțile de Fier. O- 
glinda apei e pan
glică de film. Film 
ce se deapănă pe 

r fusul de piatră,- film 
ce rulează iu cadru 
de stînci. Un om 

doc albastru stă sus, re- 
stîncă, cu privirea

Joi dimineața în sala Filarmo
nicii de Stat „Moldova" din Iași; 
a avut loc în prezența unui nu
meros public, adunarea festivă 
consacrată Centenarului Conser
vatorului de muzică din acest 
oraș.

La âdunare a luat cuvîntul 
prof. Achim Stoia, rectorul Con
servatorului din Iași. După ce a 
evocat pe larg istoricul învăță-. 
mîntului muzical ieșean, yorbito«î* 
rul a spus : ;

„In ciuda tuturor dificultăților 
înfruntate de-a lungul deceniilor,1 
dascălii acestui centru de cultură 
muzicală, animați de dragostea 
pentru propășirea artei naționalei 
au transmis generațiilor de stu
denți flacăra artei realiste, a 
unei arte strîns legate de masele, 
largi.

în anii puterii populare, a 
spus în continuare rectorul Con
servatorului din Iași, corpul pro
fesoral, dezvoltînd tradițiile 
înaintate și călăuzit de țelurile 
școlii socialiste, transmite gene
rațiilor de studenți experiența și 
cunoștințele sale, educînd pe vii
torii artiști în spiritul artei rea- 
Iist-socialiste“.

în numele Comitetului regio
nal Iași al P.M.R. și al Comite
tului Executiv al Sfatului popu
lar regional Iași, Constantin Nis- 
lor, președintele Sfatului popular 
regional a transmis calde felici
tări corpului didactic, studenților 
și-tuturor colaboratorilor Conser
vatorului de muzică din oraș.

A vorbit apoi Costin Nădejde, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului. Sub îndrumarea Partidului 
Muncitoresc Romîn, profesorii 
Conservatorului de muzică din 
Iași, personalități de seamă ale 
vieții artistice romînești, — a 
spus vorbitorul — promovînd 
ideile cele mai înaintate ale

timpului nostru despre literatură 
și artă, dezvoltă tradițiile progre
siste din trecut, muncind cu pa
siune pentru a transmite viitori
lor creatori de frumos, compozi
torilor, interpreților, pedagogilor, 
muzicologilor, elementele teore
tice și practice ale artei, pentru 
a le da o temeinică pregătire.

In cuvîntul său, Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură si 
Arta, după ce a adus un căl
duros salut corpului didactic, tu
turor studenților și colaboratori
lor Conservatorului din Iași, a 
spus : întregul șir de manifestări 
legate de crearea unora din prin
cipalele școli superioare din țara 
noastră care se încheie cu ani
versarea de azi, subliniază locul 
important pe care instrucția pu
blică îl ocupă azi în politica 
partidului și guvernului țării 
noastre, de ridicare culturală a 
maselor \ populare, de formare a 
cadrelor de intelectuali, de oa
meni de artă și cultură. în ace
lași timp, aceste manifestări ne 
oferă prilejul să aducem un pri-- 
nos de mulțumire minților lumi
nate și spiritelor patriotice din 
trecut care, punîndu-se în slujba 
năzuințelor spre cultură și pro
gres ale poporului, au determi
nat prin activitatea lor crearea 
acestor importante lăcașuri de 
educație și instrucție. Astăzi, toți 
fiii dotați ai poporului, toate ta
lentele autentice dispun de cele 
mai bune condiții pentru a se 
cultiva și a se afirma în cîmpul 
artei, contribuind la dezvoltarea 
continuă a patrimoniului cultu
ral al poporului nostru.

Liviu Comes, prorector al 
Conservatorului „Gheorghe Di
ma" din Cluj, a transmis calde

In k ond de ■unelte al Institutului Politehnic clin Brașov

în 
zemat de-o 
pierdută în focul imaginilor me
reu schimbătoare. Vine un vas 
lăsînd în urmă nori de fum. E o 
secvență de film luată cu înceti
nitorul. Pe luciul apei umbra pre
lungă a catargului se freacă de 
imaginea, reflectată în apă, 
a locomotivei Diesel ce alear
gă nebunește pe fișia de mal 
care însoțește fluviul. Exca
vatorul își leagănă cupa ca 
un clopot tras deasupra apei. 
Negrele siluete ale excavatoarelor 
și compresoarelor, ale sondelor, 
ale betonierelor, ale sonetelor cu 
care se bat pilonii trec, cinema
tografic, prin fața spectatorului. 
Reflectoarele trag șuvoaie de lu
mină la gura Porților de Fier. In 
dosul lor — placa comemorativă 
dezvelită la șapte septembrie. în 
fața lor un taluz lat, împrejmuit 
cu gard de fier, pătrunde adînc 
în albia fluviului. E locul unde 
Poarta va fi închisă. Tocmai pen
tru a putea fi apoi mai larg des
chisă.

...Salvă, explozie... Salvă, explo
zie...

Ca și cu cîteva săptămîni în 
urmă, adică la șapte septembrie 
1964, cînd 21 de salve de artile
rie anunțară aici, pe malul Du
nării începutul lucrărilor. Și 
acum, iată că în linia întîi 
au trecut minerii! Exploziile 
ce izbucnesc la comanda lor sînt 
salvele de onoare ce vestesc, de 
pe un mal pe celălalt, primele 
izbînzi dobîndite asupra Marelui

Ervin
Fluviu. Fiecare bubuitură dă 
știre că talazul ce va trebui 
să înfrunte torentul iot mai pu
ternic al Porților de Fier a mai 
înaintat cu un pas. Fiecare ră- 

■.bufnire dă d^.ycste că prima 
manevră de învăluire a fost pre
cedată de cuvenita pregătire de 
artilerie. Primii stîlpi de metal ai 
înaltului gard metalic s-au prins 
dc fundul albiei. Cînd, sub pro
tecția talazului provizoriu, apa 
va fi pompată afară, constructo
rii, minerii, dragele, se vor instala 
în albia fluviului și vor dura te
melie uneia din marile ecluze 
fluviale ale lumii.

Obrazul lui Blănaru, meșterul 
sectorului, e brăzdat de reflecto
rul razelor solare pe care oglinda 
apei le răsfrînge înzecindu-le. Iar 
i se cere mecanicului un pîrîit 
scurt din mașina electrică de bă
tut piloți. Meșterul urmărește 
strîngînd din ochi pînă a se de
prinde cu lumina puternică de 
pe-aici, munca mașinii pe care o 
comandă. După Argeș — unde 
la baraj — mare minune era 
cînd soarele reușea să pătrundă 
un ceas, două pe zi printre cres
tele munților celor mari — acea
stă avalanșă de lumină și de lu
ciu îl copleșește.

Dincolo, pe lîngă celalalt mal, 
un vas cere intrarea în canalul 
navigabil. Sirenei lui îi răspunde 
șuier de locomotivă.

Vasul este luat la odgonul lo
comotivei ce așteaptă pe șinele 
de pe celălalt mal. Mașina a în
tins odgonul, de-a lungul brațelor 
ei de fier și oțel se preling picuri 
grași de sudoare.

Douăzeci de minute durează 
traversarea celor 1800 de metri 
ai canalului Sip. După ce a tre-

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

A și propune să înfățișeze o singură 
zi din viața unei grupe sau an studen
țesc înseamnă pentru reporter a aduna 
în cuvinte Șapte încărcate de bogate 
semnificații, inițiative ingenioase, rod 
al preocupărilor multilaterale care 
caracterizează studențimea noastră. 
Fiindcă în vastul alfabet universitar- 
care începe cu matura răspundere 
pentru învățătură, cu perseverenta 
muncă de îmbogățire a cunoștințelor 
științifice, cu acele îndelungi audiențe 
în cercetarea unor capitale momente 
culturale ale lumii, continuînd cu parti 
ciparea la cele mai diverse activități 
extrauniversitare (de la o seară de 
dans Ia competițiile sportive, bună
oară) — se înscriu multiple inițiative 
născute din căutările creatoare ale 
autorilor lor — colectivele studențești.

Ne propunem, începind cu acest nu
măr al ziarului, să desprindem din 
contextul numeroaselor activități și 
inițiative ce apar în facultăți și insti
tute pe cele mai deosebite și să le pre
zentăm cititorilor-studenți, în scopul 
generalizării lor, invitîndu-i totodată 
să ne scrie despre cele mas interesante 
care și-au găsit drept de „cetățenie “ 
în grupa sau anul lor de studiu.

CERCUL TURISTIC
A.VĂ INVITĂ IN EXCURSIE

otografii, albume-întregi de foto-, 
grafii ! Ți-e greu < să hotărăști 
care dintre ele sînt mai frumoa
se, după cum ai' fi greu să spui 
care dintre excursiile studențești - 
organizate în ultimul an, au fost . 
cele mai reușite: Poate excursiile

cu corturile, din vacanța mare, la Leaota ? ■ 
Pe lingă frumusețea escapadelor, aceasta a 
fost inedită ca organizare: aici și-au dat 
„examene" mulți dintre ghizii și instructorii 
pregătiți în cercul special de turism-alpinism. 
Aici au arătat ce știu! Dar Horea Popescu, 
student la politehnică, are să ne convingă ■ 
imediat că o excursie frumoasă prin greutăți- ■ 
le care au trebuit învinse, prin îndrăzneală 
și satisfacții, a fost aceea organizată de Insti
tutul politehnic București, acea „întîlnire ■ 
festivă" cum a fost numită, în cinstea zilei

de 1 Mai, in Retezat. La această întîlnire, pe 
Vîrful Peleaga, au lost chemați ■ studenții in
stitutelor politehnice, de la Cluj, Timișoara, 
Brașov, Retroșeni. Intr-o zi cu cer de porțe
lan și zăpadă orbitoare la peste 2 000 de metri 
altitudine, ei, cei' 30 de studenți, au înălțat 
drapelul■ și-au cînțat... Și dacă aceste excursii 
le-au dezvăluit pitorescul munților noștri, 
turele nautice pe Dunăre le-au făcut cuno
ștință cu importante obiective industriale — 
Galațiul, Brăila, stațiunea de cercetări de la 
Maliuc etc. Să vezi țara, să-i cunoști frumu
sețile și înnoirile, să știi să prețuiești, deopo
trivă, creațiile naturii și pe acelea ale oame
nilor zilelor noastre!

Cercul turistic universitar există, de anul 
acesta, dar pasionați, ca studenții Horea Po
pescu, Șova Dan, Milea Nicolae sau Iacob 
Alexandru, de la Politehnică, ca Orent Anche

sau Condurache D. de la Agronomie — și 
cîți încă ? — activau de mult, pe lîngă clubul 
sportiv al Centrului universitar-București.

Vrei să faci parte din cercul turistic uni
versitar ? — te întreabă și te invită de 
pretutindeni afișele cu litere de o șchioapă. 
Atunci, vino și te înscrie ! Dar, întîi și întîi 
o~ condiție: să obții rezultate bune la învă
țătură. Și altă condiție : să îndeplinești un 
barem de activitate turistică în cursul anului. 
Cercul turistic universitar condus de un 
vechi pasionat, tovarășul Filip își înscrie, în 
prograiy,ul anului acesta, excursii de 1—3 zile, 
tabere de schi, tabere de vară, cu cortul, 
excursii tematice și ture nautice.

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a IV-a)
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tali e din divețșe regiuru ale fă.-::. 
Înregistrate pe bandă de mzz--- 
tofen. Cu acestea s-a pus baia u- 
nei valorogsq arhive fonograf: :e a 
limbii romi ne. $ interesant să c- 
mintim, că pentru o mai bogată 
documentare a cercetărilor. Insti
tutul face schimb de publicații cu 
peste 200 de instituții similare 
din străinătate.

O preocupgrq actuală a cercetă
torilor, mai alea g celor tineri, este 
leggtă d@ dezvoltarea lingvisticii 
matematice și structurale. In a-
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cest sens se colaborează cu Insti
tutul de calcul din Cluj.

I. RUS

In Editura Politică
a apărut!

In ajutorul 
celor care studiază 

Statutul U.T.M.

— Culegere de lecții —

256 pag. 4 Iei.
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SIMFONIC intr-o expoziție
Un program variat ca tema

tică. epocă și stil, pornind de 
la preclasic-, pînă la contem- 
poraru. dispunind de substan
țialul aport al unor înterpreți
— profesori ai conservatorului 
de înalt prestigiu și de elanul 
tineresc al formației de studio
— iată in cileva cuvinte ima-

ce ne-a oferit-o coneer- 
tul smriocuc din cadrul mani- 
iMțftiflor Centenarului.

i-

/

ne-a re- 
iului stil 
=zii L-- 
ipecUIâ

lîsiat ra

-

PARTIDULUI
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DU5HTRL M. ION

CANTATA

FLORIN COSTJNESCU

rastituta* de arie plasc.ee .,N_ 
C-T.rarescu* fși sărbătorește cez- 
tesarul prmtr-o expoziție. Încă de 
_i Lztrarea in sălile Muzeufc de 
artă al 1LP.R-, cațe găzduiesc 
aceste mărturii artistice și doa- 
neaîare ale unui veac de străluci
ri activitate, prezentul se remar
că : ansul eiperiție!. simplu și 
toteșî foarte sugestiv, — opțrț a 
‘ sdeatuluj N. Serbu, anul VI 
Grafică

la felul ei. este o expoziție ari
ci. in care afli aproape tot ce are 
•uji repreeentativ plastica noastră 
in nltimul veac. Pentru că cei 
-t străluciți slujitori ai acestei 
arte eu trecut prin institut fie ca 

fie si
Au

de
i îa-

studenți. fie ca profesori. 1 
intr-o postură și în cealaltă, 
wm. astfel — opere create 
Arsea și Tat tar eseu — marii 
:e=eietori ai scolii centenare — 
ie Paciurea, Ressu. Șirato, Brin- 
c-s Han. Medrea. opere ale ma
eștrilor contemporani Caragea, Ba- 
raschi. Baba. Ciucurencu. Maco- 
vet. Foarte semnificativ pentru că.

X
L -

URARE
TÎNĂRĂ

Sâ fii tare ea piatra, te da î

E mireț aee! ria ee-1 străbați și eu ochii. 
Fruntea întreagă jertfiadn-w. brațele. 
Inima-n lucruri băiind. n eerindu-ți 
Dreptul de-a fi, sentimentelor. pavăză 
Sau virfu-aseuțit ea de Uw. a lor.

Și să fii latelept precum fecal se aice, 
Și iute ca apele-n munți. ca săgeata 
Atit de-nainte ,i fermi ibaricd
Incit de-ai opri-o tu sirgur 
Pe are mai arrind ți-a tăcere 
Ai fi repeait de ecou, indirit —.

Inși tu ai cuprins lumiaMie uneltele 
Și ele iți sint bărUtegte. aproape 
Trecînd dintr-o mină la alte |i iar; 
Să fii tare ea piatra, se alee. 
(Vneltele-ți jură-acest tiaăr destin) 
Și ințelept precum focul ,i iute 
Ca apele-n munți, ea săgeata 
Să fii!

A. L ZĂINE8CU
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Festivalul filmului sovietic
ozx&fev vede în 

• tra
gedie e 

v»
aperere a demm-
tâțu KKcae iatr-o 
epocă fai eere cele 

mai frumoase gisd^ri erau 
strivite, ucise ți potricii aces
tei viziuni îfi concepe regizo
rul sovietic rerrlu&ee cinema
tografică a. capodoperă sha
kespeariene. Erxnd «ia este 
înainte de toate u* perie wet 
ostaș al adevărului, un gene
ros șpirit renascestut, «n 
umanist înflăcărat. Drcma sa 
personală nu e lăsată tn um
bra de către originala adap
tare, ci e doar circumscrisă 
zbuciumului unui secol in 
căutarea unor noi norme eti
ce, dedusă — d*n acea efer
vescență impetuoasă care a 
plămădit filozofia Renașterii. 
Tot ce putea să pledeze in fa
voarea idealului nobil de u- 
manist al lui Hamlet a fost 
valorificat în filmul lui Ko- 
zințev. Gînduri cuprinse în 
textul shakespearian negli
jate de alte ecranizări capătă 
o forță ți o adincime deose
bită.

„Pentru mine Danemarca e 
o temnițe" cugeta studentul 
întors de la Universitatea din 
Wittenberg, educat în spiritul 
unor principii generoase ?i 
strivit aici, la curtea nelegiu-

zr pe care tinărul le pre- 
z.".te in jur. Ziduri, ziduri 
imense ce copleșesc, amenin
țe, închid perspectiva, bucata 
de cer, un castel medieval cu 
turnuri insolente de pe care 
un rege insolent își trîmbițea- 
ză aroganța, suficiența. îndă
rătul acestor gratii somptuoa
se Hamlet se sufocă, în mijlo
cul acestei curți pestrițe și 
zgomotoase, prințul pare un 
rătăcit. Traversează sălile îm
podobite, trece pe lîngă oa
meni cu surîsuri convenționa
le, fără să vadă nimic, refu- 
zind sa se amestece în acest 
ceremonial stupid și ridicol. E 
prima scenă importantă a lui 
Smoktunovski în care chipul 
lui de o sobrietate nordică 
pare întors înăuntru, căutînd 
acolo ieșirea salvatoare. Deo- 
da‘.ă zărește un prieten. Una 
din acele ființe rare rătăcite 
și ele la curtea regală: Hora- 
țiu. Fața lui Hamlet — .Smok
tunovski se luminează, profi
lul dur, rece, se încălzește, 
ochii privesc, în fine, un se
men, un om. Păcat că inter
pretul lui Horațiu are o figu
ră impenetrabilă de preot ie
zuit, deloc potrivit rolului. Și 
începe tragedia: certitudinea 
crimei presimțite, aflarea ade
vărului pînă atunci abia bă
nuit. Simbolul fantomei (prea 
realist tratată, sub masca u- 
nui oștean uriaș ce-i apare lui

Hamlet în plina stradă) e ca
talizatorul bănuielilor prințu
lui, stimulatorul hotărîrii lui 
de a face dreptate, a-și răz
buna părintele ucis, a desvă- 
lui minciuna uzurpării, a nu 
permite viciului să îmbrace 
haina oficială și să huzureas
că în patul incestuos. Dar,

ia food expoziția este permanent a 
ergmaesXaie vie. la obiect, a fao- 
rzha că puaa școală superioară 
ce artă plastică a contribuit esen
țial și neiptrerupt la formarea cul
turii .noastre, naționale, la afirma
rea valorilor artistice rominesU iu 
cultura universală.

re Emite din explicațiile la ta
blouri citești inscripții precum : 
-Absolvent 196...“ sau „student 
anul IIT etc.

Exponatele artistice, dialoghează 
permanent cu vitrine și panouri 
bogate în documente de mare va
loare. Vezi astfel fcto-copia de
cretului de înființare a Școlii de 
Belearte, primul stat de salarii 
(cuprinzind numai doi profesori și 
un om de serviciu), cererile de în
scriere ale primilor studenți. di
ploma de absolvire a lui Brincuș, 
fotografii surprinzlndu-i pe cele
brii profesori. în atelier, în mijlo
cul foștilor studenți care sint 
azi nume de notorietate.

C. BUZDUGAN

>

>

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru)

Zilele trecute în noul cămin 
cultural din comuna Pleașa, raio
nul Ploiești, a fost inaugurat un 
cinematograf a cărui sală cuprin
de 300 de locuri. Toț vj raionul 
Ploiești, la Scăieni, a fost inau
gurat un alt cinematograf \șnțe^c. 
in ultima vreme, în. regiunea 
Ploiești au mai fost cineficațe eși 
alte comune și sate, printre care 
amintim Pietrari și Fișici din ra
ionul Cislău, Mitropolia din ra
ionul Mizil și altele.

Numărul comunelor și satelor 
cineficațe în regiunea Ploiești a 
crescut astfel la 370.

vor zdruncina adînc acest 
fiet sensibil, vulnerabil, e- 

xigent cu el însuși și cu cei 
n’.n »ur. Ecranizarea lui Pas
ternack (el semnează partea 
literară) și a lui Kozințev în- 
tregesc astfel viziunea obiș- 
r.uită asupra tragediei lui 
Hamlet cu aspecte noi, ce ex
plică mai bine nu numai ca- 
-zcterul eroului shakespearian 
pe care se miza în exclusivi
tate în interpretările de pînă 
acum), ci întreaga sa perso
nalitate, reflexe al unei epoci,

In tovărășia cărții de lectură

„AVENTURA*
O NOUĂ COLECȚIE

PENTRU TINERET *

Înființarea colecției „Aven- 
tura“ într-un format și o 
prezentare grafică proprie 

este un răspuns așteptat al Editu
rii tineretului, la cererea firească 
a tinerilor de a citi literatură de 
acțiune, literatură cu eroi de un 
umanism și o capacitate excepțio
nală, care își pun trepidantele ac
țiuni în serviciile binelui omenirii. 
Ca o prefață a acestei binevenite 
inițiative, menită prin orientarea 
ei să creeze un sănătos profil mo
ral tineretului, am adresat direc
torului editurii, Alexandru Geor
gescu, cîteva întrebări.

r- Care au lost intențiile Edi
turii tineretului, în înființarea co
lecției „Aventura" ?

— Intenția Editurii tineretului 
de a edita cărți pentru tineret ț:u 
un important rol educativ, care șă 
se încadreze într-o colecție de 
tipul acesteia, este mai veche. Ci
titorul interesat în lectura unpr 
carfi de acest gen își amintește, 
desigur, de unele titluri apărute 
în anii din urmă. Succesul de li
brărie pe care l-au repurtat aceste 
cărți a dovedit încă o dată că ti
neretul nostru este atras de litera
tura de acțiune, care răspunde di
namicii vîrstei respective. O altă 
intenție mai este și aceea de a 
promova o literatură de aventuri 
valoroasă, de a nu da curs macu
laturii în această direcție.

— Credeți că noua formulă e- 
ditorială se va bucura de succes ?

— O astfel de colecțjp, de Jșj-- 
gă circulație, trebuie să fie ușor . 
de transportat, să poată fi citită 
comod, oriunde, trebuie să îmbi
ne o grafică modernă’ cu efectțil 
de librărie. Noya formulă grafică 
pe care am adoptat-o corespunde 
acestor cerințe. Formatul de bu
zunar asigură caracterul atractiv și 
în același timp ușor de mînuit al

colecției. Adăugăm ca nom for. 
mula tehnocratici reprezinți seri
oase avantaje tați de țșițș fgrșrn- 
lă a colecției.

— Lărgirea orizontului colecției 
nu s-ar putea fqce prin introduce
rea, uneori, în locul romanelor de 
ficțiune, a unor jurnale de călăto
rie autentice, bine scrise, de mare 
actualitate, ca cele ale lui Peter 
Frctucheu, Raymond. Maufmis, 
Thor Heyerdhal ?

— Ideea este prețioasă dar, e- 
vident, vom face distincție îițtre 
literatura de călătorie (gen colec
ția „în jurul lumii") în care peri
pețiile, inerente, nu pot fi consi
derate „aventură”. Elementul do
minant, acțiunea, nu poate indica 
dacă o carte se integrează profilu
lui colecției „Aventura" sau nu. 
Vom promova mai ales literatura 
de ficțiune.

— Ce cărți vor vedea lumina 
tiparului în aceasta colecție afla
tă la începuturile ei ?

— Din planul editurii pe 1965 a- 
mintirq urmățparele titluri, ilus
trative în acest sens : „Femeia în 
alb" de W. Collins, „Agentul se
cret" de Graham Green, „Cîinele 
galben" de Geoțge Simeon, „Pă
ianjenul" de Dragoș Vicol, „Fur
tuna" de Leonida Neamtu, „Cercul 
magic” de N. Mărgeanu. De ase
menea, reeditările unor cărți va
loroase, epuizate, vor intra în pre
ocupările noastre. Autorii de preo^^ 
tigiu își vor tțfla locul în această^** 
colecție și în același timp vom 
continua publicarea unor realizări 
romînești. Ne vom strădui să a- 
sigurăm colecției o apariție regu
lată, la perioade de timp egale, 
bineînțeles, subordonînd acest de
ziderat tipăririi unor cărți bune, 
valoroase.

M. UNGHEANU

Scenă din film

„adevărata minune a naturile 
omul, făptura-i mîndră, înțe
lepciunea de zeu, ființa lui în
cununează firea". Și cit de 
mîhnit conchide : „Dar pentru 
mine omul apare ca o chin
tesență a țărînii". Kozințev 
folosește mult vocea actorului 
din afara cadrului și filmarea 
apropiată, analitică, a chipu
lui lui pe care descifrezi gîn- 
dul. In scena celebrului mo
nolog hamletian „a fi sau a nu 
fi" eroul stă în același timp 
de vorbă cu sine însuși și cu

„HAMLET"
cum spuneam, Kozințev pri
vește multilateral drama lui 
Hamlet. Regizorul insistă de 
pildă pe acea complicitate — 
naivă — a O feliei cu cei ce 
vor să-l prindă în cursă pe 
Hamlet, complicitate care-i 
zdrobește inima îndrăgostitu
lui, îi zdruncină încrederea in 
forța morală a iubitei sale. Un 
loc important în film îl ocupă 
descoperirea trădării foștilor 
prieteni ai lui Hamlet, Rosen- 
crantz și Guildenstern pe care 
regele îi folosește împotriva 
prințului indezirabil. Surprin
derea uneltirii și zădărnicirea 
crimei lasă tînărului un gust 
amar, ce-i adincește tristețea. 
De asemenea, slăbiciunea ma
mei vicioase și moartea Ofe-

al spiritului ei. Un exemplu: 
in drum spre Anglia, unde e 
exilat, Hamlet întîlnește o ar
mată de mercenari plecați să 
lupte din porunca regelui. Re
flecțiile sale în fața acestor 
ostași obosiți ce se tîrăsc în 
noroaie riseîndu-și viața ca 
să sporească gloria unui rege 
îngîmfat sînt lucide, pline de 
umanism: „cu zile mor atîția 
oameni! Și mii de ducați se 
cheltuie pentru uciderea lor!" 
Treptat, aria suferințelor tî
nărului prinț, se lărgește și 
nu un pesimism nativ ci acur 
mularea decepțiilor îl fac șă 
rostească triste, amare ade
văruri. Cit de avîntat își în
cepe el monologul lăuntric 
din scena repetiției cu actorii:

marea zbuciumată ce devine 
nu numai cadrul dramei, ci 
element activ al ei, prieten și 
confident al acestui spirit fră
mântat. Lui Smoktunovski îi 
reușesc mai bine aceste mo
nologări atit de dificile decît 
scenele de rostire directă care 
sînt uneori emfatice, decla
matorii. Talentatul actor are 
harul — rar — al filmului și 
nu trebuie să-l rîvnească pe 
cel al teatrului, nepotrivit pe 
ecran. Interpreții scenici buni 
nu-și pot aduce suficient con
tribuția în film (Nazvanov în 
rolul regelui, Medreev și alții) 
din cauza acestui, handicap. In 
schimb debutul tinerei Ver- 
tinșkaia impresionează. Ofelia

sa are o grație nordică, o fra
gilitate și o poezie a fiorduri
lor de parcă o auzi cîntînd pe 
Solveig; ovalul ei pur amin
tește un portret de Fra Ange
lico. Desprinsă de pe fundalul 
fastuoaselor camere ale pala
tului, silueta ei evoluiază co
regrafic; fericită inspirație 
au avut cineaștii închinîndu-i 
o scenă a repetiției unui dans 
de epocă, in secvența ceremo
nialului îmbrăcării doliului, 
copila se înalță din durere ca 
un crin cernit, iar nebunia ei, 
discret și gradat sugerată, 
conține o poezie tragică ce 
pare, recitată de trubaduri. O 
admirabilă grijă pentru plas
tică, pentru compunerea ca
drului și expresivitatea jocu
lui de linii, armonizării silue
telor oamenilor cu decorurile, 
guvernează această ecrani
zare. Gustul monumentalului, 
al spectacolului grandios se 
resimte în concepția sceno
grafică (castelul deși rece, ne
primitor, e totuși locuit; chiar 
țărmul mării e străbătut de 
oameni, nu-i doar decorul se
ver al impresionantei tragedii) 
și deseori în interpretare. 
Gestul grandilocvent se potri
vește eu cadrul măreț al dra
mei dar mai puțin cu acele 
deziderate estetice amintite 
de Shakespeare în „paradoxul 
actorului" peste care se trece 
ușor în film. Un chiot sălba
tec, de sete de răzbunare, ră
sună din pieptul lui Hamlet

— Șmoktunovski qtynci cînd 
pune la cale spectacolul — 
plasa pentru crirMndl — chiot 
ce contravine sobrietății de 
pînă atunci a interpretului al 
cărui farmec stă în calmul 
lucid, meditativ, din care își 
plămădește acțiunea.

Muzica lui Șostakovici ur
mărește elanurile patetice ale 
eroilor ori tălmăcește, înțele
gător momentele lor de medi
tație. Un sfîrșit, simplu și im
presionant, conceput modern, 
în afara cortinei tragediei an
tice cu efect spectaculos, în
cununează opera lui Kozințev: 
Hamlet moare în afară caste
lului sumbru, în aer liber, 
lîngă stîncile semețe neînvin
se de timp. .Se așează domol, 
ca un drumeț ostenit, la capă
tul unui drum lung istovitor. 
Oftează mulțumit că și-a a- 
tins ținta și întinde o mină 
către stînca aspră, parcă să 
măsoare lucid abisul în care 
se va cufunda., E ceva cutre
murător de simplu în această 
cuminte ieșire din viață, tra
gic și înălțător totodată, ca 
orice act de înțeleaptă împă
care, de armonie cu natura, 
cu legile ei.

Hamlet-ul shakespearian în
țeles de Koznițev moare, așa 
cum a trăit, călăuzit de o fi
lozofie umanistă și rațională. 
De aceea e un erou profund 
modern.

ALICE MĂNOIU
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SPRE \
PRODUCTIVITATE
»• CALITATE PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

LA NIVELUL
Jn ziarul nostru, la această rubrică, au 

apărut articole care au înfățișat preo
cupările unor ministere, ale conduceri 
lor de întreprinderi, ale organizațiilor 
U.T.M. și de sindicat pentru ridicarea ca
lificării profesionale a muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor la nivelul tehni
cii moderne.

Dezbaterea a scos în evidență o multi
tudine de forme și acțiuni care ajută 
muncitorii să stăpînească mai bine teh
nica nouă. In pagina de față continuam 
acest schimb de experiență pe baza con 
flatărilor făcute de redactorii ziarului in 
orașele : București, Cluj, Baia Mare, Ora 
dea și Timișoara.

TEHNICII
MODERNE

PATRU INTERVIURI
Șl MAI MULTE PROPUNERI

m vizitat zilele 
trecute patru din 
cele mai 
întreprinderi 
mișorene: 
nele mecanice, 
„Tehnometal", 

lectrobanatul" și Uzinele texti
le. Am rugjat pe tovarășii din 
conducerea acestor întreprin
deri — ingineri șefi și direc
tori — să ne răspundă la^ cî
teva întrebări privind masu
rile stabilite pentru ridicarea 
calificării profesionale a mun
citorilor.

„Noi — spunea 
Maria Balekici, di
rectoarea Uzinelor 
textile — organizăm 
de mai mulți ani 
cursuri de ridicare a 
calificării. Perfec
ționate an de an, în 
funcție de sarcinile 
primite, cursurile 
i-au ajutat pe mun
citori să-și însușeas
că metodele avansate 
de muncă, materiale
le nou apărute pre
cum și procesele 
tehnologice de prelu
crare a acestora. Am 
ales ca formă princi
pală pentru ridica
rea calificării cursu
rile, întrucît acestea, 
avînd la baza o pro
gramă bine alcătui
tă, transmit munci
torilor cunoștințe de 
specialitate strîns le
gate de nevoile pro
ducției. Anul acesta, 
Ia 1 octombrie, am 
deschis deja cursuri
le. Ele sînt organiza
te pe secții și mese
rii și sînt frecventate 
de 245 muncitori din 
filatură și 275 mun
citori din țesătorie".

De la tovarășul 
Ioniță Bogin, inginerul 
Uzinelor mecanice, am reți
nut în 
conducerii uzinei spre des
chiderea 
unui 
de cursuri — 23. „Acest lu
cru a fost determinat — ne-a 
spus dînsul — de creșterea 
gradului de tehnicitate al sec
țiilor, prin dotarea lor cu 
noi utilaje, de introducerea

mari 
tî- 

Uzi- 
iTiîCe, 

..E-

tovarășa

în fabricație de serie 
a unor produse noi ca 
redactoare de viteză, poduri 
rulante manuale și ridicătoa
re electrohidraulice. Pentru a- 
ceasta. am stabilit ca lectorii 
cursurilor să fie recrutați alit 
din rîndul tehnicienilor și in
ginerilor din secții cît și din 
riadul cadrelor din serviciile 
de concepție — tehnologi si 
proiecianți — care răspund de 
introducerea tehnicii noi in 
producție”.

Așa se prezintă situația în 
cele doua întreprinderi Mă
surile stabilite urmăresc cu-

nocnr-

<1

Conducătorii întreprinderilor au făcut 
și unele propuneri, recomandări pentru 
organizațiile U.T.M.

• Organizațiile U.T.M. să se preocupe 
ca toți tinerii să participe cu regularitate 
la diversele forme de ridicare a caliiică- 
rii, să-i ajute să aplice în practică cunoș
tințele dobîndite.

o Concursurile pe meserii constituie 
un mijloc atractiv, o formă interesantă 
prin care tinerii își pot îmbogăți cuno
ștințele de specialitate. Ele dezvoltă, tot 
odată, interesul tineretului pentru stu
dierea literaturii tehnice. Propunem de 
aceea ca organizațiile U.T.M. să inițieze 
mai multe concursuri.

® în uzinele noastre, lac practică în 
prezent numeroși elevi din anii III ai șco
lilor profesionale. Peste cîteva luni ei vor 
intra în rîndurile muncitorilor noștri. Re
comandăm organizațiilor U.T.M. din în
treprinderi să-i mobilizeze și pe aceștia 
pentru a lua parte Ia schimburile de ex
periență, demonstrațiile practice, con
cursurile pe meserii, conferințe tehnice 
și alte acțiuni ce se organizează în uzine.

șef al

plus, orientarea

în acest an a 
număr mai mare

prinderea unui număr cît mai 
mare de muncitori. înarmarea 
acestora cu cunoștințe de spe
cialitate pentru a putea fo
losi cu pricepere mașinile mo
deme la care lucrează, pentru 
a realiza produse de un nivel 
tehnic ridicat.

— Noi vom suplini lipsa 
cursurilor — remarca tovară
șa Domnica Kaderjabek, in
giner șef adjunct la „Tehno- 
metal“ — prin organizarea, 
în fiecare lună, a unor demon-

și pe lungszx maxi 
Iată alătur. și răs

punsul tovarășului 
ing. Dumitru Grigo- 
rescu. directoml U- 
zinei ..Electrobana- 
tul“ : ..Vom organiza 
an curs de speciali
zare pentru reglori și 
una! de completare a 
cunoștințelor profe
sionale pentru cei 
30 controlori tehnici 
de calitate".

După cum se vede 
și tovarășii de la 
„Tehnometal” și cei 
de la ..Electrobana- 
tul“ ne-au vorbit 
despre necesitatea ri
dicării calificării pro
fesionale a munci
torilor. Ne-au înfăți
șat și măsurile lua
te în aces scop : de
monstrații 
pentru strungari 
suddri ' ™
metal" 
pentru reglori și con
trolori la „Electro- 
banatul". Ne punem 
însă cîteva între
bări : Ce se va face 
pentru ceilalți mun
citori, care nu sînt 
cuprinși în aceste 
forme ? Cine va in
și cum se va 
mod practic, 

bogățirea cunoștințelor 
profesionale ? Dacă se 
organiza cursuri sau 
acțiuni care să ducă la ridi
carea calificării muncitorilor 
— evident, acest lucru poate fi 
hotărît de conducerile celor 
două uzine, în funcție de sar
cinile pe care le au de re
zolvat. La întrebările de mai 
sus însă se cere răspuns.

practice 
_ ’ Și 

la „Tehno- 
și cursuri

druma 
ce. in
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TEODOR BARNA Executarea unui produs 
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Pentru fiecare STIIDENTI

Uzincle .,Cric ița roșie . Inginerul Costache Dragomir, lectorul 
unui i urs de ridicare a edificării, explică tinerilor cum se citește 

corect un desen de execuție

meserie

LADISLAU HEGEDUS
tehnolog proiectant

Cu fieart țrodu «ov. de
monstrare* ufMKdopaei se ex-

aceea să ridic citera problerr.e 
care să facă și mai eficienrc 
această acțiune. La verificarea

în practică a tehnologiei trebuie să ia parte toți cei care parti
cipă la realizarea produsului: proiectantul, tehnologul. m*MCi- 
torul, maistrul și controlorul tehnic de calitate. Din diferite rno- 
tive — lucrări urgente, comenzi nerezolvate (și desigur motive 
pot să apară multe) — maiștrii nu iau parte întotdeauna la a- 
ceastă acțiune. Demonstrarea este făcută în acest caz, numai pe 
jumătate. Maistrul — neînsușindu-și el primul demonstrarea 
tehnologiei — nu va putea acorda, pe parcurs, cu competență, 
asistența tehnică necesară.

acorda, pe parcurs, cu competență,

GEORGE RADU
tehnolog proiectant

In momentul de față există 
pregătită tehnologia pentru 
două din produsele noi care 
vor intra în fabricația de serie 
în anul viitor. Serviciul teh
nolog șef are toată documen

tația pregătită și a propus de mai multe ori să facă demonstra
rea tehnologiei. Secțiile productive au aminat această operație 
pe motivul că sînt aglomerate. După părerea mea — indiferent 
de argumentele secțiilor — demonstrarea tehnologiei unui pro
dus care intră în fabricație de serie trebuie făcută cel puțin cu 
un trimestru mai înainte.

*

Tehnologii Uzinei „înfrățirea" Oradea manifestă — după cum 
am văzut — un interes sporit pentru reușita acestei acțiuni. 
Considerăm că este necesar ca — pe baza observațiilor, propu
nerilor și sugestiilor apărute în această discuție — conducerea 
uzinei să ia măsuri pentru perfecționarea acțiunii de demon
strare a tehnologiei.

ia

mă de pregătire pro
fesională se iolos 
de pufin timp in c 
binat.

— Anul trecui, 
spunea tovarășul 
Pirtea, j 
comitetului 
lui 
prima 
rale 
tru muncitori. Faptul 
că oamenii au mani- 
lesfât ' interes pentru 
însușirea unor cunoș
tințe noi în specialita
tea respectivă, cu po
sibilități de aplicare 
și în combinatul nos
tru, ne-a determinat să 
folosim pe mai depar
te această formă ds 
ridicare a calificării 
muncitorilor.

In cadrul acestor 
cicluri de conferințe 
se va da răspuns ace
lor probleme pe care 
le ridică întreținerea 
și exploatarea fiecărei 
instalații din combi-

ne 
M. 

președintele 
i sindicalu- 

organizat 
lecfo- 

pen-

am 
dată .

tehnice

de pilda, 
chimice, 

•Ie 8 con- 
ferrate se intitulează : 
„Parametri tehnologici 
ia iabricarea diferitelor 
sortimente de pulbere 
de cupru".

— Tema aceasta, ne 
spune tov. ing. Iosif 
Rohony, șeful secției, 
se va expune printre 
primele deoarece sorti
mentele respective 
constituie un produs 
nou fabricat la noi. In 
prezent;'continuăm să 
facem încercări pentru 
a obține sortimente cu 
o finețe și greutate 
volumetrică mai mare. 
In plus, căutăm să 
lăturăm fenomenele 
oxidare a prafului 
cupru. Pentru toate 
ceslca e necesar 
tinerii să cunoască
să conducă bine pro
cesul tehnologic, să 
urmărească toți para
metrii. In expunere se 
va insista de aceea pe 
importanța respectării 
concentrației electro- 
litului, a temperaturii 
și amperajului.

.'a sei

în
de 
de 
a- 
ca

Cînd ne-am îndrep
tat spre secția lamina
te și oxizi de plumb 
însoțitorii noștri au 
ezitat pentru o clipă.

— La care din ele 
să mergem ? In pre
zent sînt două : una 
veche, iar alta înălțată 
de curind unde mașini 
și procese tehnologice 
cu totul noi vor pro
duce laminate și oxizi 
de un nivel calitativ, 
superior.

Am aflat, de pildă, 
că in secția laminate 
un singur om va con
duce de la un tablou 
de comandă toate ope
rațiile pe care le fă
ceau 5 oameni în ve
chea secție. Totul va 
ii aici mecanizat: 
scoaterea blocului din 
lingotierâ, acționarea 
căii de rulare, înfășu
rarea și tăierea tolelor 
etc. Temele ce se vor 
expune la lectoratul 
tehnic, de aici, se re
feră, de aceea, în bună 
măsură la cunoașterea 

. utilajelor, la buna lor 
exploatare.
.— Noua seclie 

intra peste puțină vre-. 
me în funcțiune, ne-a 
spus 
Vențel. 
noi a 
mai din 
vorbit 
despre 
măsură 
s-au arătat avantajele 
noilor instalații față 
de cele vechi. Pentru 
cei ce vor lucra la 
oxizii de plumb s-au 
prevăzut teme referi
toare la tehnologie, fi
zică și chimie, la pro
cedeele noi de fabri
care a oxizilor.

va

ingincrul Gavril 
Lectoratul la 

început astfel 
timp. Li s-a 

muncitorilor, 
aparatele de 
și control, li

La Uzina „Unirea" Cluj s-a 
deschis un . curs pentru 
pregătirea profesională a 
controlorilor tehnici de ca
litate. Deși controlorii sin! 
absolvenți de școli profe
sionale și medii, cunoștințe
le de matematică 
sînt dintre cele 

mentare

Constantin Vlăducă este deocamdată dec în anul II al școlii 
profesionale. Peste încă un an, -ca lucra și el la o mașină univer
sală de rectificat filete. Rectificatorul Dumitru Soiu, de la Fabri
ca de scule Rîșnov, care îndrumă practica acestuia, îl inițiază în 

tainele celei mai precise meserii

Pagină redactată dc î

CONSTANTIN PRIESCU și IORDACHE RODEA

amfiteatrele Clujului vor 
lua loc în curînd noi „studenți". 
Viitorii „studenți" au o carte de 
vizită care-i recomandă singură. 
Ei sînt ingineri șefi, cadre din 
serviciile de concepție, șefi de 
secții și ingineri din fabricile, 
uzinele și șantierele orașului.

Unde și ce vor învăța'aceștia ? 
întrebarea aceasta ne-a condus 
în biroul tovarășului conferențiar 
universitar IULIU HELGIU, care 
ne-a spus :

— Incepînd din această toam
nă se organizează, pe lîngă Con
siliul local al sindicatelor, lecto
rate tehnice pe specialități pentru 
ingineri. Măsura aceasta răspunde 
unei cerințe de-a asigura' o 
perfecționare continuă, la nivelul 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, a cadrelor cu pregă
tire superioară.

Lectoratele tehnice vor avea 
un număr de 5 secții — pro
filate pe - principalele ramuri 
industriale, ale orașului —și anu
me : prelucrări la cald, prelucrări 
la rece, energetică, construcții și 
transporturi. Prelegerile și discu
țiile în fiecare secție vor fi con
duse de specialiști din oraș și din 
țară în domeniul respectiv — in
gineri, conferențiari universitari,

— Cîți ingineri din întreprin
derile orașului Cluj vor studia în 
aceste lectorate ?

— Cele 5 secții ale universi
tății vor fi frecventate de peste 
250 de ingineri. Selecționarea 
acestora s-a făcut de către 
conducerile întreprinderilor în 
colaborare cu comisiile ingineri
lor și tehnicienilor. O remarcă pe 
care aș vrea s-o fac este aceea că 
majoritatea inginerilor înscriși 
pentru a urma cursurile universi
tății o formează cadrele tehnice 
mai tinere.

— Ce ne puteți spune în legă
tură cu programele ?

— Principala caracteristică a 
acestora constă în aceea că cea 
mai mare parte din problemele 
abordate au aplicabilitate în pro
ducție. Și aceasta datorită fap
tului ca majoritatea temelor pen
tru programe au fost propuse de 
uzine pe baza planurilor tehnice. 
Definitivarea tematicilor s-a făcut 
de către conducătorii de secții în 
colaborare cu inginerii șefi din 
întreprinderile interesate. In a- 
cest fel s-a reușit — după păre
rea noastră — ca tematicile să 
cuprindă cele mai importante și 
noi probleme. Iată, spre edi
ficare, cîteva exemple. Pentru 
secția de prelucrări Ia cald s-au 
stabilit 18 teme, ca de pildă: 
„Materiale noi în tehnica tur
nării^ „Tehnologia principale- 
lor metode noi de' turnare", 
„Aspecte moderne privind meca
nizarea și automatizarea proce
selor de producție în turnătorii". 
în secția de prelucrări la rece se 
vor dezbate o serie de probleme 
legate de calcule matematice, e- 
lemente de reglaj și automatiza
re, cunoștințe de electronică ne
cesare inginerilor, aspecte, noi în 
proiectare etc; Asemenea teme 
strîns legate de cerințele produc
ției, au fost incluse și în progra
mele pentru celelalte secții.

predate 
mai ele-

Elevul" :
— Cum să rezolv 

ma : Pe cale aritmetică, 
gebrică, prin logaritmi 
prin calcul diferențial ?

proble-

De la Oradea la București
CURSURI DE RIDICARE 

A CALIFICĂRII...

In ultimul timp secțiile fa
bricilor de tricotaje „Someșul" 
Cluj și „Miorița" Oradea au 
fost înzestrate cu utilaje noi 
cu tehnicitate înaltă și produc
tivitate mare. La „Someșul", 
de exemplu, s-au adus mașini 
semiautomate de tricotat rec
tiliniu, mașini de aburit-călcat, 
s-au organizat noi linii tehno
logice.

Au intervenit schimbări și 
în ceea ce privește materia 
primă folosită în fabrici. La 
„Miorița", o parte din materia 
primă veche a fost înlocuită 
cu fibre sintetice.

Firește, în asemenea condi
ții, era necesară organizarea 
unor acțiuni eficace pentru ri
dicarea calificării muncitori
lor. La Oradea s-au făcut 
cursuri. Unele din lecțiile pre
date și-au propus să descrie 
amănunțit utilajele noi, sis
temul lor de funcționare și în
treținere. în altele s-a insistat 
asupra însușirilor și particula
rităților noii materii prime cu 
care lucra fabrica.

La „Someșul" Cluj s-a ajuns 
la concluzia că ridicarea cali
ficării muncitorilor se poate 
face îndeosebi, prin organiza-

rea unor demonstrații practi
ce. De exemplu, Lucreția Bog
dan, tehnologul secției I con
fecții a făcut în fața tinerilor 
o demonstrație privind folosi
rea noii mașini de aburit-căl- 
cat. Instruirea la locul de 
muncă este de altfel larg a- 
plicată aici. După introduce
rea mașinii de tricotat recii!i- 
niu s-a organizat un schimb de 
experiență cu Fabrica de tri
cotaje „Miorița". La întoar
cere, cei care au fost la Ora
dea, au împărtășit tovarășilor 
lor de muncă cunoștințele că
pătate, au făcut demonstrații 
practice în fața celorlalți mun
citori.

însemnările noastre în urma 
vizitei în cele două întreprin
deri se 
colo în 
măsuri 
care să
planului de producție pe anul 
viitor. Printre ele, la loc de 
frunte, figura continuarea ac
tivităților în scopul unei per
manente ridicări a nivelului 
de pregătire profesională.

textile din București, 
am întîlnit, în multe 
zuri, o experiență bună. Deși 
nu se face peste tot prin 
cursuri special organizate, ac
țiunea de ridicare a califică
rii la întreprinderi ca „Răs
coala din 1907", „Mătasea 
populară", „Tînăra gardă" îm
brățișează diferite alte forme 

. prin care tinerii își îmbogă-

Și aici 
din ca-

despre care v-am a- 
Am putea face și ai-

cursul 
mintit. 
tele pentru că dau rezultate 
dar... n-avem lectori.

Tot la serviciul personal și 
învățămînt am aflat însă că 
la ..Tînăra gardă" sînt 22 de 
ingineri. 11 economiști, 6 maiș
tri și 38 ajutori de maiștri. 
După cum se vede lectorii nu 
trebuie căutați prea departe !

opresc aici. Eram a- 
timp ce se stabileau 
tehnico-organizatorice 
asigure îndeplinirea

LECTORII NU TREBUIE 
CĂUTAȚI DEPARTE I

în raidul nostru ne-am o- 
prit și la cîteva întreprinderi

RAID PRIN CÎTEVA
ÎNTREPRINDERI

TEXTILE

1NTÎI DEFICIENȚELE 
— ȘI PE URMĂ 

MĂSURILE ?

țesc bagajul de cunoștințe 
profesionale.

La „Tînăra gardă" de pildă, 
a fost în acest an un curs de 
ridicare a calificării cu ajuto
rii de maiștri și controlorii de 
calitate, iar peste puțin timp 
se va deschide un curs cu 
muncitorii de la mașinile de 
tricotat rectiliniu.

Am întrebat însă ce alte ac
țiuni vor fi întreprinse în 
noul an.

— Deocamdată, ne-a răs
puns șefa serviciului personal 
și învățămînt, organizăm

La întreprinderea „Răscoala 
din 1907" ideea unor cursuri 
de ridicare a calificării nu este 
îmbrățișată. După cum ni s-a 
explicat, aici par mai potrivite 
alte forme care să ducă la 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale ale muncitorilor.

— S-a inițiat, ne-a spus 
responsabilul cabinetului teh
nic, tovarășul Traian Pante- 
limon, un ciclu de 5 lecții 
pentru unele țesătoare care 
nu-și realizau planul de pro
ducție sau de calitate. Au par
ticipat 86 de muncitoare. Ci
clul de lecții s-a încheiat la 24 
septembrie.

— Pe viitor cum se va pro
ceda ?

— Am găsit că expunerea

unor astfel de lecții, în decurs 
de o lună-două, este de un 
real folos pentru tinerele 
noastre muncitoare. De aceea 
la sfîrșitul fiecărei luni, cînd 
se analizează îndeplinirea in
dicatorilor din planul de pro
ducție, vom căuta să aflăm a- 
cele muncitoare care nu-și în
deplinesc normele și pentru 
acestea să organizăm confe- 
rințe tehnice pe diferite teme.-

Tovarășii din întreprindere 
apreciază că aceste acțiuni sînt 
eficiente. De altfel, ni s-au 
dat și cîteva exemple. Ivan A- 
lexandrina, Maria Voicu, Mar
gareta Vlad care nu-și înde
plineau * ” ’
obținut, după ciclul de lecții 
amintit, 
gistrînd 
tre 10 și 25 la sută.

Desigur, este firesc, atunci 
cînd unii tineri nu-și îndepli
nesc sarcinile de producție, să 
fie ajutați să-și îmbogățească 
cunoștințele, să mînuiască mai 
bine mașinile. Dar asemenea 
cazuri pot fi prevenite. *Și acest 
lucru se poate face prin orga
nizarea cursurilor de ridicare 
a calificării, lectorate tehnice, 
concursuri sau orice alte acți
uni pe care conducerea între
prinderii le consideră cele mai 
potrivite.

sarcinile de plan, au

rezultate bune înre- 
depășiri de plan în-

Ne-am oprit asupra cî- 
torva din formele și me
todele prin care se face, 
în întreprinderile vizita
te, ridicarea calificării 
profesionale. Preocupări 
asemănătoare există, fi
rește și în alte întreprin
deri din țară.

Invităm de aceea tova
răși din conducerea în
treprinderilor, a organi
zațiilor U.T.M. și de sindi
cat, tineri din fabrici, 
uzine și de pe șantiere să 
participe la acest „schimb 
de experiență" inițiat 
prin coloanele ziarului 
nostru, să împărtășească 
experiența bună, să-și 
spună părerea și asupra 
altor forme și acțiuni fo
losite pentru îmbogățirea 
neîncetată a cunoștințe
lor profesionale.
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Zilele culturii sovietice

(Agerpres)

Vizitele delegației 
militare sovietice

Plecarea unei delegații 
A.R.l.U S. în U.R.S.S.

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Turciei

aniversare a Marii 
Socialiste din Oc-

în cadrul manifestărilor 
prilejuite de Zilele culturii 
sovietice , la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Constanța 
a avut Ioc joi seara simpozio-
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la sesizările tinerilorSPORT •SPORT
practic-nu

pentru juniori

Teoretic - da,

l zi na „Steagul roșu Brașov. 
Un nou lot de autocamioane 
„Ccrpați" este pregătit pen

tru cursa de rodaj

al parașutistelor noastreTurneul U. E. F. A.

Joi 29 octombrie a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Alger o delegație a Uniunii Ti
neretului Muncitor condusa de 
tov. Alexandru Ghitera, ad
junct al șefului secției Școli 
și Pionieri a C.C. al U.T.M., 
care la invitația Tineretului 
Frontului de Eliberare Națio
nală va participa la festivi
tățile organizate cu prilejul 
zilei de 1 noiembrie — săr
bătoarea națională a Algeriei.

oi. delegația militară 
vietica, condusă de mareșalul 
Uniunii Sovietice, A. A. Gre- 
ciko, prim-Iocțiitor al minis
trului Apărării al U.R.S.S., în
soțită de general-maior Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate ale R.P.R., a 
continuat călătoria prin țară. 
Dimineața, membrii delega-

ției au fost oaspeții colectivu
lui uzinelor de autocamioane 
„Steagul roșu“ din Brașov. A- 
poi, în drum spre București, ei 
au făcut o vizită la o unitate 
militară.

La Ploiești, membrii dele
gației militare sovietice au 
fost primiți de Gh. Stan pre
ședintele comitetului executiv 
al Sfatului popular regional.

în continuare delegația so
vietică a poposit la stațiunea 
experimentală viticolă Valea 
Călugărească. Aci, președin
tele sfatului popular regional 
Ploiești a oferit o masă în 
cinstea oaspeților.

nul „75 de ani de la moartea 
gînditorului revoluționar N. G. 
Cemîșevski".

Despre viața și activitatea 
lui Cemîșevski au vorbit asis
tenții universitari Marcel Pă- 
ruș și Constantin Novac.

Primlrea de către tova
rășul Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 
a șefului reprezentanței 
comerciale a R.F.G.,York 

von Wartenburg

Joi 29 octombrie, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, a 
primit în audiență protocolară 
pe șeful reprezentanței co
merciale a Republicii Fede
rale Germane, York von War
tenburg.

La invitația Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, o de
legație A.R.L.U.S. condusă de 
acad. Nicolae Teodorescu, de
canul facultății de matematică 
a Universității București, vice
președinte al Asociației oame
nilor de știință din R. P. Ro- 
mînă, a plecat joi dimineața în 
U.R.S.S. pentru a participa la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a 47-a 
Revoluții 
tombrie.

In aceeași zi delegația a 
sosit la Moscova. Pe aeropor
tul Șeremetievo ea a fost în- 
tîmpinată de Gavril Sotnikov, 
vicepreședinte al conducerii 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romînă și de membri ai 
asociației.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Turciei — ziua procla
mării Republicii — ambasado
rul Turciei la București, Sem- 
settin Arif Mardin, a oferit joi 
seara o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, acad. Șt. S. Nicolau vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții cen
trale, oameni de cultură, zia
riști.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

INTRE 15-25 APRILIE 1965 
VA AVEA LOC

După cum se știe, anul viitor, turneul- international de fotbal pen
tru juniori UEFA va avea loc fntre 15 și 25 aprilie, în R. F. Germana. 
In cadrul unei ședințe a UEFA, care a avut loc la Frankfurt pe Main, 
ap fost stabilite prin tragere Ia sorți grupele preliminarii ale compe
tiției. Echipa R. P. Romîne a fost repartizata în grupa a 5-a. aKturi 
de selecționatele R. P. Ungare și Suediei. Iată componența celorlalte 
grupe : grupa I: Italia, Scoția. Iugoslavia ; grupa II: Elveția. R. P. 
Polonă, Irlanda ; grupa III: Grecia. Luxemburg. R. F. Ce-mar-k : 
grupa IV: R. Ș. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, Franța : grvpo VI - 
Belgia, Anglia, Spania ; grupa VII: R. D. Genuină. Portnțdn. A«- 
stria I grupa VIII: Turcia, Olanda. In cazul câ Noimypi se v* înscrie 
pînă la sfîrșit, atunci ea va fi repartizată în grupa a \7II-a, alături de 
echipele Turciei și Olandei. Meciurile din preiimiaarii se vor desfă
șura îițtre 15 și 19 aprilie după sistemul turneu. Astfel. echipa R. P. 
Romîne va juca în prima 
a preliminariilor, -tinerii

zi cu echipa R. P. Ungare, iar in ultima zi 
fotbaliști romîni \vr intihii pe cei suedezi.

P E SCURT

Mai avem de adăugat ceva. In 
Ioc să ni se spună ce măsuri s-au 
luat pentru ca legumele și fruc
tele puse în vînzare la acest cen
tru să fie de calitate corespunză
toare, sîntem informați că: 
„se ivesc totuși deficiențe de na
tura celor semnalate, datorate, în 
special, condițiilor de recoltare 
a legumelor care au fost în func
ție de factorii naturali".

Un lucru ni se pare limpede: 
afirmațiile făcute în răspuns că 
„în colaborare cu Inspecția co
mercială de stat s-au luat mă
suri" nu-și găsește justificarea la 
fața locului. Ea rămîne, încă va
labilă pînă se va realiza un pro
gres real pe linia îmbunătățirii 
deservirii cumpărătorilor, locui
tori ai cartierelor Jiuluî-Scînteia 
și Pajura.

Complexul comercial de pe 
Strada Jiului este singurul 
de unde locuitorii cartierelor Jiu- 
lui-Scînteia și Pajura, pot face 
diversele cumpărături. Aici func
ționează o unitate Aprozar, dar 
aceasta nu este suficient de bine 
aprovizionată. Nu se găsesc le
gumele și zarzavaturile cele mai 
căutate, iar cele care se aduc 
sînt de proastă calitate.

Se știe că numărul locuitori
lor din aoeastă parte a Capitalei 
a sporit mult. In ultimul timp 
alte blocuri de locuințe au fost 
date în folosință. Spațiile comer
ciale au rămas însă aceleași de 
acum cîțiva ani. De ce nu se 
face măcar aprovizionarea celor 
existente, la nivelul cerințelor?

Sesizarea aceasta a fost trimisă 
spre rezolvare secțiunii comer
ciale a Sfatului popular raional 
Grivița Roșie, de Ia care, după 
47 de zile, am primit următorul 
răspuns :

„In cursul trimestrului III s-a 
extins spațiul de vînzare, prin 
darea în folosință a încă două 
piațete plantate pe porțiunea 
blocurilor noi și în construcție.

O.C.L. Aprozar-Filiala 30 De
cembrie — Grivița Roșie — a 
ținut o ședință cu întregul colec
tiv de salariați de la această 
unitate, în care s-a dezbătut se
sizarea și s-au trasat sarcini pen
tru remedierea deficiențelor 
semnalate".

Iată însă că în ziua în care am 
primit răspunsul, la redacție ne-a 
mai sosit și o sesizare de la to
varășul P. Doru, conducător-auto, 
în care lucrurile erau prezentate 
la fel ca și în prima. In acest 
caz, nu am știut cum să califi
căm răspunsul secțiunii comer
ciale. Numai deplasarea la fața 
locului ne-a dat putința să-1 ca
lificăm ca necorespunzător.

Din cauza aglomerației, la 
unitatea ,,Aprozar" nu am putut 
nici privi măcar o tarabă. Cîte- 
va persoane plecau din rînd. 
Luaseră hotărîrea ca pentru cum
părături să se ducă la Piața Chi- 
tila. La centrul de pline era mare 
învălmășeală. Aproape 200 de 
persoane, așteptau mașina între
prinderii de panificație „Spicul", 
deoarece în rafturi exista (la ora 
9 dimineața) un singur sort de 
pîine și acesta în cantitate mică.

Am căutat cele două piațete 
despre care era vorba în răspun
sul primit. Intr-adevăr, în preajma 
blocurilor noi (trebuie spus că 
niciunul nu mai este în con
strucție, toate fiind de mult date 
în folosință) sînt construite din 
metal două piațete.

Tovarășii de la secțiunea co
mercială au trecut însă cu vede
rea un lucru esențial și anume 
că ele nu funcționează.

— Să ny ne resfi
răm fetelor, le strigă 
Elena.

— Da! Buchet... 
încuviințează celelal
te.

...Una, două, trei, 
patru. Patru cupole 
de mătase s-au des
făcut brusc pe cer.

Asemenea salturi 
au mai executat cele 
patru parașutiste 
pînă acum, de zeci, 
de sute de ori. Vîn- 
tul le-a despărțit în 
aer, curenții de aer 
le-au legănat în voia 
lor ca pe niște păpă
dii. La început nici 
n-au îndrăznit să se 
împotrivească. La în
ceput, pentru că pa- 
rașutistele au învățat 
să lupte cu văzduhul 
aterizind tot mai a- 
proape de punctul 
fix de pe sol.

...Pînă la contactul 
cu pămîntul mai sînt 
cițeva clipe. Mîinile 
lucrează febril, cupo
lele se răsucesc, o- 
chiul calculează 'ful
gerător. Douăzeci de

mai âtfind 
o dată pangjica de 
oțd rtrclucitoare. Mă
surătoarea este exactă,

— 5,46 m media 
dssianțet de la cen
trul punctului alb. 
Record mondial.

Cu citeca minute 
m urmă, în avionul 
cjre intra Ia vertica
la aerodromului spor
tiv Cîmceni, cele pa
tru fete așteptau 
semnalul pentru salt. 
Așteptau în ordine : 
Elena Băcăoanu, E- 
lisabeta Popescu, E- 
lisabeta Minculescu și. 
Maria Bistrițeanu, iar 
clipele treceau chi
nuitor de greu.

Ultimele salturi din 
sezonul acestui an, ul
timele tentative de re
cord ale parașutiștilor 
aeroclubului central 
^Aurel Vlaicu". Pilo
tul avionului, foc. Mi
hai lone-scu le face 
semn : pregătirea.

Și iată, ușa avionu
lui se deschide.

metri, zece, cinci, și 
patru aterizări, a- 
proape în același 
timp.

Media din două 
salturi, față de cen
trul cercului, 3,46 m. 
Nou record mondial 
în proba de salt în 
grup de patru, de la 
600 m, cu deschide
rea imediată a para
șutei și aterizarea la 
punct fix.

Cupolele parașutei 
întinse pe cîmp sea
mănă cu patru uriașe 
flori de mac. E un 
buchet pentru Elena 
Băcăoanu, Elisabeta 
Popescu, Elisabeta 
Minculescu și Marin 
Bistrițeanu.

De la stingă la dreapla, Elisa beta Popescu, Maria Bistrițea- 
nu, Elena Băcăoanu și Elisabeta Minculescu

Ședința comisiei permanente C. A. E. R,

Așteptăm
completări

„Locuitorii cartierului Prun
dul Mic-Bănănăi-Pitești sînt 
în majoritate muncitori la 
Depoul C.F.R. și la Uzina tex
tilă „11 Iunie". Mulți dintre 
ei lucrează în schimburi de 
noapte.

Desființîndu-se stația de au
tobuze dintre Depoul C.F.R. și 
Magazinul Universal, ei au de 
mers pe jos încă 3—5 km. Cei 
care lucrează în schimburile 
de noapte parcurg acest tra
seu pe întuneric, deoarece lu
minile nu mai ard pe 
Unele străzi" — se arată în se
sizarea adresată redacției noa
stre de către studentul Ion 
Voicu din orașul Pitești.

Comitetul executiv al Sfatu- 
lui popular al orașului Pitești 
ne-a informat că întreprinde
rea regională de electricitate 
Argeș execută în momentul 
de față reparația rețelei elec
trice, prin înlocuirea stîlpilor 
și a conductelor. Lucrările vor 
fi terminate în curînd, astfel 
că, începînd cu luna noiem
brie, acest cartier va fi din 
nou iluminat.

Privitor la reînf iințarea sta
ției de autobuze pe lîngă stra
da Prundul Mic, I.G.O. Pitești 
— în răspunsul trimis redac
ției — nu precizează dacă va 
fi luată vreo măsură. „Acea
stă stație — se arată în răs
puns — nu mai figurează în 
diagrama de mers, fapt pen
tru care ea a fost desființată. 
Toate stațiile de autobuze de 
pe traseele orașului Pitești au 
fost stabilite de comun acord 
cu organele locale".

Poate, tot de comun acord, 
aceste organe pentru a veni în 
sprijinul cetățenilor acestui 
cartier, vor ajunge la conclu
zia că este necesară reînfiin
țarea stației respective.

pentru industria chimicăîncepe Ia Tel Aviv cea de a 10-a edit?* a• La 3 noiembrie _ ____ _ , ___ ..... -
Olimpiadei de șah. Cu acest prilej se vor aniversa 40 de ani de lâ 
disputarea primei Olimpiade de șah, care a avut loc în 1924 la Paris.

R. P. Romînă va fi reprezentată la competiție de următoare* forma
ție : Theodor Ghițescu. Florin Gheorghiu. Victor Ciociltea, Conin 
Radovici, Gheorghe Mititelu și Constantin Botez.

Printre favoritele acestei ediții a Olimpiadei se numără echipele 
U.R.S.S., R. P. Ungare, R. S. Cehoslovace și R. D. Germane. Echipa 
maghiară va avea în componență pe Istvln Bilek, Levente Lens'el, 
Lajos Fortisch, Lâszlo Szabo, Cyozo Forintos și Jâix>s Flesch.

• Rugbiștii noștri îșr continuă cu intensitate pregătirile în vederea 
meciurilor internaționale cu echipele R. F. Germane și Franței, care 
vor avea loc la București la 15 și respectiv 29 noiembrie. Federația 
de specialitate a alcătuit un lot de 24 de jucători în frunte cu cunos- 
cuții internaționali Penciu, Moraru, Teofilovici, Iordăchescu, Demian, 
Rusu și Irimescu.

• între 22 și 29 noiembrie vor avea loc la Malmoe campionatele 
europene de tenis de masă, la care participă jucători și jucătoare din 
32 de țări. In zilele de 22, 23. 24 și 25 noiembrie se vor desfășura 
meciurile pe echipe în continuare, disputîndu-se apoi probele de 
simplu. Echipa feminină a țării noastre face parte din grupa I, împre
ună cu echipele Țării Galilor și Greciei. Pentru turul doi urmează să 
se califice învingătoarele din cele 8 grupe preliminarii. Acestea vor fi 
împărțite apoi în două grupe a cîte 4 în care meciurile se vor jupa 
după sistemul turneu. La masculin, sistemul de joc este același. Echipa 
masculină va juca în grupa a V-a, alături de Franța și Spania.

(Agerpres)

Turismul
Activitatea turistică 

continuă să. se desfă
șoare si in aceste zile 
răcoroase de toamnă. 
Pentru turiștii din tară 
caie vizitează 
reștiul, prii 
biectiv îl 
Expoziția 
economiei 
care conțin

Bucu- 
ipalxri o- 

cocstituie 
realizărilor 
naționale, 

aă să tre-

va

VIOREL
TONCEANU

P. S. Noua perfor
manță a parașutiste- 
lor romîne a fost co
municată Federației 
aeronautice interna
ționale care a omo
logat-o ca un nou re
cord mondial.

Intre '20 și 24 octombrie a 
avut loc la Berlin cea de-a 
21-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru in
dustria chimică.

La ședința comisiei au parti
cipat reprezentanți ai Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. D.

în sezonul de
zoaică un viu interes. 
In ultima săptămînă. 
peste 22 000 de oameni 
ei muncii din regi
unile Brașov. Galați 
și Ploiești au vizitat 
expoziția, în cadrul 
excursiilor speciale or
ganizate de agențiile 
O.N'.T.-..Carpați“-

Tradiționala excursie

cut cu bine, nava iți continuă 
drumul,. mai liniștită parcă—

*
In ultim al deceniu al veacului 

trecut, cind cv inaugurarea ter
ților de Fier, primul semeether 
făcuse In 71 de minute, trtgfnd 
după el șiragul de șlepuri burăr- 
cate, drumul de nici doi kd.?- 
metri. Era o performanță serioasă 
ce încununa lucrările dă tecv- 
larisire a Dunării de Jos, lucrări 
ce duraseră un deceniu. Omul fu
sese nevoit a croi cale de navi
gație prin albia împănată cu ne- 
văzuți colți de stincă, prin tpa 
sălbaticului fluviu. Fusese site a 
lua una cite una stincile pitite pe 
sub valuri, pe care nici o herti- 
din lume nu le arata. Pînă a 
ajunge să desăvîrșească drum de 
trecere prin pasul de munte al 
năbădăiosului Danubiu — cotit 
drum navigabil marcat de ba
lustrada alcătuită din grinzi pluti
toare bine amolite, avusese de 
furcă... S-a lucrat cu dinamita, cu 
concasoare, mereu în luptă cu 
torentul neînfrînat. Oamenii fuse
seră nevoifi a folosi o drază deo
sebit de puternică, adusă tocmai- 
din Scoția. Peste Atlantic, peste 
Mediterana, peste Marea Nea
gră... O jumătate de veac a du
rai lupta cu stîncăria ascunsă pe 
sub valuri. An vremea aceea des
chiderea unui, drum de apă. prac
ticabil, a fost eveniment de sea
mă al navigației europene, izbîn- 
dă comună a popoarelor de pe 
ambele maluri ale Dunării de Jos.

Maistrul Blănaru a făcut iar 
semn : ciuruitul a reizbucnit sone
te electrică a prins a pisa, sălba
tic, capetele stîlpilor de metal. 
Cind cele două sfăvilare, de lîngă 
cele două maluri, vor fi gata — 
șantierul de construcție va

toamnă
cu trenul „la șfîrșit de 
săptămină" atrage în 
fiecare sîmbătă mii de 
participând. Numai din 
Capitală, săptămîna 
trecută, au plecat spre 
Valea Prahovei, Valea 
Timișului sau pe Va
lea Oltului, peste 2 000 
de bucureșteni.

(Agerpres)

Germane, Poloniei, Romîniei, 
Ungariei, Uniunii Sovietice. în 
calitate de observatori au par
ticipat reprezentanți ai Repu
blicii Populare Chineze și Re
publicii Cuba.

Comisia a ascultat dări de 
seamă ale grupelor de lucru 
în problemele proiectării și a 
utilajelor, precum și în proble
mele industriei fotochimice și 
a stabilit principalele direcții 
ale activității lor pe viitor.

Au fost discutate pro
blemele adîncirii colaborării 
între membrii C.A.E.R. în do
meniul producției unor serii 
de produse chimice printre 
care siliconi, coloranți orga
nici, agenți activi de supra
față, și au fost elaborate re
comandările corespunzătoare.

S-a aprobat, de asemenea, 
planul de activitate al Comi
siei pe anul 1965.

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

URMĂRI DIN PAGINA I
putea pătrunde mai mult in flu
viu. Și in timp ce de-a lungul 
celor două maluri casele vor cir
cula nestinjenite, în interior se 
ca bicepe construirea casei tur
binelor și a marelui baraj de a- 
cumulare.

★

In dimineața acestei zile tele- 
fourd căpităniei portului Tumu- 
Secerin a wot creme de aproa
pe •/* cern „ocupat". Agențiile 
rescale căe țărilor dunărene își 
dădeau uaa ahent receptorul. 
sJosm incriporata vrtrebau me
reu: ^Se poare oare conta pe o

nxadt‘r. Coci runr anele de 
cose ce trecmeai cu bese Porțile 
de Fier, fusemă rnobAsete ceva

apropierea 1 iiibnti—i, Mpari-.- 
du-» arma adatona dm priciM 
nicMui scăzut al Dsam

Cei ce întrebau ocean norr>*. 
cuci li se comunica ren» frams 
plouase undeca ri ape Dwi 
crescuse cn țese cenbmetn intr-o 
singură zi.

se lasă greu așteptat, pW a» ho
tărăște Dunărea rd c^aoacă cu 
plus șase centimetri •_

Răspuns depbn lăMpMer cor 
da insd tn ctitor ooustruc- 
torii hidrocentralei Boraiul de a- 
cumulare ca rezolca o dată pen
tru totdeauna problema îngrijoră
toarelor variații ale apelor Du
nării, la Porțile de Fier. Cind ca 
fi gata, nici la Liubotina, nid la 
canalul Greben, nici la Porțile 
de Fier, nici nicăieri in ahd parte, 
nu se vor mai vedea vase blocate 
Pe tot cursul Dunării de Jos!...

Constructorii marii hidrocen-

trale cor rezolca spinoasa proble
ma a nacigabildâfti Dunării de 
Jos pentru toată navigația flu
vială europeană.

■ir
Pornire bună.^ m zi de sep

tembrie poleită cu aurul soarelui 
tomnatic. La Porție de Fier apa 
Dunării sâuteiazi cu luciri de 
aur și argint, parca fi ea ar crea 
să dea un îndevm : i! Ve-
niți. de-mi u 
fundată ts 
Pescuiți din i 
milioanele de

Apa ce fer 
e *" tM

pre »

Cercul turistic
vâ invită

in excursie
Pretaxtiideni — iaaoiri : con- 

zirucțitie socMlisouiluâ, furie
rele. manie obiective indus
triale care au schimbat fa;a 
regiunilor — priviți harta. 
unde trebuie făcute excursii, 
mai intti? In împrejurimile 
Ploieștilor s-a aprins constela
ția Brazilor, ilumtntnd feeric 
nopțile, din Moldova cheamă

noul Onești ți marea de la Bi- 
caz; viaductele arcuite peste 
culmi fi prăpăstii, la Argeș, 
noul baraj și centrala subtera
nă ; Dunărea fi Porțile de Fier 
pe care le va deschide forța 
uriașă a ktlotcaților. Drumuri... 
Drumuri in toată țara. Tinerii

Ei

P

d<

ope

ase-

a;

rol

T

ci

. Studenții de azi 
arh unor asemenea ex- 
vor

I*

r

Le

fi miine, la locul 
■d — în intreprin- 

in gospodării — 
sufletul altor ex- 
Țiile care le sînt 
. le vor da. la rîu- 
r tineri, altor dru-

Cercul turistic uni- 
-a început activita- 
concursul de orien- 
;cat special pentru 
^ocul de desfășurare

B
e ți-au tn- 
;urnai de o 
rsie de peste 
ți inaugurat 
ersitar, pen- 
la concertul 
iurile Buce-

►re
-o

ncâ trei 
âonisti.

ffilor. 
Cruci Bi

Horea Po
la nolitehniicu onsenizeazd a-
cum o e:

rttl. tn
r>\odeL Se 

felul acesta
și pe comportcrec 
Iilor la asemenea excursii. Au
fost și cczttri care au dat la
iveală diver r.oortări ne-
dorite. Atmosfera creată in-
tr-un colectio de
depinde de fiecare: participant.
in parte. Excvr-siile siut și
pentru deșt indere . pentru des
tracție, pc tru d electare in
fața frum r; dar sînt
totodată și excur:ni de studiu
— tematice — adevărate 
în mers. Tocmai d- acer, 
cui turistic își propune s 
treneze tn cadrul activii

’a cer- 
să an- 
ităților

sale pe cei mai bum, pe cei 
mai demni de acest colectiv 
mare.

Pentru anul acesta deci, un 
număr de 25 000 de'studenți 
vor fi cuprinși în excursiile din 
timpul vacanței sau din timpul 
anului. Pentru antrenarea u- 
nui număr atît de important 
trebuie însă formați instructori 
și ghizi — un număr de 200 — 
tot dintre studenți. Pentru 
anul acesta a fost inițiat un 
ciclu de conferințe pe teme 
turistice sau alpine. Pentru 
prima, de pildă, a fost solici
tat fizicianul Sorin Ciuli de la 
Institutul de Fizică Atomică. 
După fiecare conferință pro
iecțiile și diafilmele vor veni 
să completeze expunerea...

Dar sîntem abia la începutul 
activității Cercului turistic 
universitar. Cite vor putea fi 
făcute, în viitorul nu prea în
depărtat !

Aici, la clubul sportiv uni- 
versitar-București s-au for
mat, ca pasionați alpiniști, ar- 
hitecții Constantin Voiculescu 
de la Sibiu, cel care a făcut 
proiectul atîtor cabană (exem
plu : Negoiul) sau arhitectul 
Marinescu, preocupat acum de 
proiectarea unor cabane mici 
care pot fi și asamblate. în- 
chipuiți-vă asemenea tabere 
de mici cabane, baze de por
nire tn excursiile viitoare ale 
cercului turistic ; sau viitoare
le excursii nautice în Deltă, 
asemănătoare celor făcute în 
vara trecută, adevărate 
cursii de studiu. Și dacă 
șezi de la 2 000 de metri 
tudine poți cuprinde și 
mult și mai departe !

Deocamdată, Cercului 
ristic universitar, la început 
ie drum i se poate ura „drum 
sun"!

N. COTIGĂ

Conservatorului de muzică
(Urmare din pag. I)

ex-
vi- 

alti- 
mai

tu

urări de prosperitate Conserva
torului din Iași din partea con
servatoarelor de muzică din 
București și Cluj, ale institutelor 
ele teatru din București și Tg. 
Mureș și ale institutelor de arte 
plastice din București și Cluj, 
urîndu-i în pragul celui de-al 
doilea secol de existență noi și 
mărețe realizări.

Prof. univ. Ion Creangă, rec
torul Universității „Al. I. Cuza" 
din Iași a felicitat Conservatorul 
din Iași din partea tuturor insti
tutelor de învățămînt superior 
din oraș, iar conf. univ. George 
Pascu, a vorbit în numele foști
lor studenți ai Conservatorului 
ieșean.

în aplauzele entuziaste ale a- 
sistenței, Dumitru Chiriac, decan 
al Conservatorului de muzică din 
localitate, a dat citire telegramei 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Romîne, to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, personal, de către cadrele 
didactice și studenții Conserva
torului din Iași, cu prilejul Cen
tenarului Conservatorului ieșean.

Cu prilejul sărbătoririi unui 
veac de la înființarea Conserva
torului de muzică Jiu Iași ■— se 
spune în telegramă — corpul di
dactic, studenții și colaboratorii 
acestui așezămînt își exprimă

profunda recunoștință și dragos
te fierbinte față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și de guver
nul țării pentru grija pe care o 
poartă învățămîntului și slujito
rilor săi. Folosim acest prilej 
pentru a exprima calde mulțu
miri pentru condițiile optime 
create în anii regimului de
mocrat-popular propășirii cultu
rii și artei, pentru atenția perma
nentă acordată învățămîntului 
artistic de toate gradele. Deplini 
conștienți de importantele sar
cini ce ne revin, noi, profesorii 
și studenții Conservatorului din 
Iași, asigurăm că vom munci cu 
dăruire și entuziasm pentru în
florirea artei muzicale în patria 
noastră. Încredințăm C.C. al 
P.M.R., pe dv. tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, că nu vom pre
cupeți forțele ca să dăm țării 
muzicieni, interpreți și educatori 
cu o înaltă pregătire profesio
nală, artiști-cetățeni care să slu
jească cu devotament și abnega
ție cauza socialismului în scumpi 
noastră patrie — Republica 
Populară Romînă.

în încheiere a fost prezentat 
un program artistic susținut d« 
studenții Conservatorului de mu
zică din localitate.

Seara în sala Filarmonicii d« 
Stat „Moldova", studenții Con* 
servatorului au susținut un con» 
cert vocal-instrumental.

(Agerpres)
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Sintem favorabili oricăror activități 
regionale in oricare sector 

al programului U.N.E.S.C.O.
— Cuvîntul prof. Jean Livescu 

la Conferința generală li. N. E. S.C. O

Succesul artiștilor
romini pe scena

Rio de Janeiro :■

Zn cadrul Comisiei progra
mului celei de-a 13-a con
ferințe generale UNESCO, 

a avut loc alegerea membrilor 
grupului de lucru nr. 4, care se 
ocupă de principiile directoare 
în relațiile și schimburile cultu
rale internaționale. Președinția 
acestei comisii a revenit repre
zentantului Indiei, iar ca rapor
tor a fost ales reprezentantul 
R.P. Rbmîne, Constantin Oancai.

Tot în cadrul acestei comisii 
s-a trecut la discutarea progra
mului dc educație pentru 1965— 
1966. Directorul general al 
UNESCO, Rene Maheu, a făcut 
mai întâi o prezentare generală a 
programului explicînd concepția 
sa despre toate sectoarele aces
tuia și structura organizatorică a 
secretariatului.

La dezbaterea generală, care a 
urmat acestei expuneri, au parti
cipat delegați din numeroase 
țări, printre care și profesorul 
Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățăniîntului al R. P. Ro
mine. în intervenția sa, prof. 
Jean Livescu s-a ocupat de o se
rie de probleme legate de edu
cație, subliniindu-le pe acelea 
cărora delegația romînă le acor
dă o însemnătate deosebită. 
„Conferința de la Grenoble, a 
spus reprezentantul romîn, a sta
bilit un bilanț asupra multor 
idei diriguitoare în domeniul 
educației extrașcolare a tineretu
lui. Ea a adoptat numerpas'e re
comandări destinate conferinței 
noastre generale, recomandări 
care au uneori implicații finan
ciare destul de pronunțate. Cred 
că, la momentul potrivit, trebuie 
să le examinăm cu conștiinciozi
tate și să luăm hotărîrile potrivi
te care să permită ca UNESCO 
să-și ridice nivelul activităților 
sale în domeniul tineretului*.

„Studiind aceste probleme, a 
spus vorbitorul, conferința de la 
Grenoble a recomandat, pe baza 
unei propuneri franco-romine u- 
nanim sprijinite, ca O.N.U. să 
continue cu precădere, la a 19-a 
sesiune a Adunăm Generale, exa
minarea fi elaborarea finală a de
clarației privind măsurile pentru 
promovarea în rindurile tineretu
lui a idealurilor păcii, respectu
lui reciproc și înțelegerii între 
popoare".

Referindu-se apoi la problema 
programelor regionale de dezvol
tare a educației, profesorul Jean 
Livescu a arătat în continuare • 
„Noi sîntem favorabili oricăror 
activități regionale în oricare sec
tor al programului UNESCO, 
căci am putut constata plecînd 
de la experiența noastră în do
meniul colaborării balcanice, că 
atari activități regionale sint me
nite să dea roade. Cunoașterea 
reciprocă și 
statele vecine, 
joasă, nu au

colaborarea intre 
reciproc acanta- 

decit de ciftigat1* 
★

joi a celei de-a 
generale

Ședința de
13-a Conferințe
UNESCO a fost consacrată a- 
legerilor pentru reinoirea a 
15 din cele 30 de posturi cit 
are ^onsiliul executiv al aces
tei organizații.

Din 32 de candidați înscriși 
inițial s-au retras 13, pentru 
cele 15 locuri vacante prezen- 
tîndu-se 19 candidați. Din 111 
votanți prezenți, majoritatea 
era de 56.

Reprezentantul R. P. Ro- 
mîne, acad. Athanase Joja, a 
fost ales în Consiliul executiv 
al UNESCO cu 103 voturi.

operei din Liege

Foto : C.T.K.

ACORDURI COMERCIALE

AMERICANO - IUGOSLAVE

Tn fotografie: Institutul de 
biologie și chimie al Acade
miei Cehoslovace dc Științe 

din Praga

Vocea $a de 
bine hzzatâ a

„Țara noasiră promovează 
o po/iiicâ de dezvoltare 

a vlimburilor comerciale
ca loaie tarile".»

r»*r«zeatM'.4E rswa b Ctiftrwti
r«f «ub F. A. 0. p«Rtni Europa

TUDOR VORNICU
Corespondentul Agerpres la Paris

In 
de-a _ 
pentru agricultură 
mentație (F^A.O.) a dezbă
tut problema evoluției co
merțului cu produse agrico
le în Europa. La acest punct 
al ordinei de zi a luat cuvin-

ședința de joi. cea 
patra conferință O3» U. 

și ali-

OLANDA. Vedere

tul șeful delegației romine, 
Bucur Schiopu. prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii. Vorbitorul s-a 
ocupat de situația comerțului 
exterior al RomînieL după 
care a arătat că țara noastră 
promovează și în domeniul a- 
gricol și alimentar, o politică 
de dezvoltare a schimburilor 
comerciale cu toate țările, in
diferent de sistemul lor so
cial-economic, pe baza egali
tății și avantajului reciproc, a 
respectării independenței și 
suveranității naționale. în in
teresul schimburilor comer
ciale reciproc avantajoase și în 
conformitate cu spiritul dife
ritelor recomandări făcute în 
acest sens în cadrul O.N.U., se 
impune ca țările membre 
F.A.O., să adopte măsuri efi
ciente pentru asigurarea res
pectării intereselor terțelor 
țări în domeniul comerțului cu 
produse agroalimeiitare.

După cum este cunoscut, 
cel de-ai noulea principiu ge
neral adoptat de către Confe
rința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, prevede 
că țările dezvoltate participan
te la grupările economice re
gionale trebuie să facă tot po
sibilul pentru a evita ca inte
grarea lor economică să pre
judicieze creșterii importuri
lor lor din țările terțe, și 
special din țările în curs 
dezvoltare.

VARȘOVIA - 
mbrie a părăsit R P Pc 

1 indreptindu-M
trie. delegația de î

■ emamentală a 
Populare Mongole.
J. Țedenba'.. prim-secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluțio
nar Mongtl și președinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P 
Mongole La aeroport delega
ția a fosz condusă de V«. Go
mulka. J. Cyrankiewicz și 
alți conducători de partid 
de stat ai R. P. Polone.
MINISTRUL BRITANIC 
COMERȚULUI PRIMIT 

A. KOSÎGHIN

ÎN VALOARE
DE 40S00000 DOLARI

în 
de

ȘT. DEJU
Corespondentul Agerpres la 

Viena

V •Răsfoind presa străină

„Le Monde'-

Repercusiunile
alegerilor
municipale

din Belgia

Ziarul „Le Monde" publi
că următorul articol al 
corespondentului său 

din Bruxelles, Pierre de Vos, 
în legătură cu repercusiunile 
alegerilor municipale :

La două săptămîni după a- 
legerile comunale, guvernul 
social-creștin și socialist al 
domnilor Lefevre și Spaak se 
găsește pus în fața unor noi și 
grele probleme, pe care opo
ziția liberală, victorioasă la 
scrutinul din 11 octombrie, își 
propune să le exploateze în 
perspectiva alegerilor legisla
tive din mai 1965. .Se crede, 
în general, că aceste alegeri 
vor accentua rezultatele de la 
11 octombrie. Acestea au în
semnat o netă dare înapoi so
cial creștină, ÎH- folosiți Parti
dului pentru libertate și pro
gres (P.L.P.), liberal, șl a lui 
„Volksunie", partidul extre
mist flamand, și un, ușor re
gres socialist, cd urmare a 
progresului realizai de comu
niști.

Nu va exista un armistițiu 
după alegerile municipale. în
vingătorii au vrut să exploa
teze imediat succesul lor. De 
pe așum Belgia trăiește o pe
rioadă preelectorală. Guver
nul trebuie sa facă față unei 
agitații sociale, care s-ar pu
tea traduce prințr-o grevă la 
seruiciile publice, căci sindi
catele reclamă importante

ajvnări au uunuor, 
mare c crețseris 
rieții. Ind^efe

« f mucii 
creștere pe Ins «ane 
începând d« iaca* no 
salariile 
vor trebâi rporire en 2J5 Ix 
suta.

Pentrv < tapet nepeerân 
inflației. Tusuxtrxl sfacersia-’ 
economice. Sptnop, < propna 
Consiliului de Mfaăytri «n plen 
draconic, dar entepn fax. «zn 
socialiștii, cit fi atcafa-ercfu 
nii, se arată rezer 
mă că alegător*! 
apreciază citași d 
teritatea și că 
inflaționiste riscă fa-l preci
pite și mai ntntt in brngeta 
opoziției. Cn tocie acea 
miniștrii vor feehnâ fa 
dovadă de cnrnj, dec* doi 
să scoată {ara Ăn taepsa

Dar mai sint și d|< p—cr>- 
me față de care opună pnhfi- 
că este sensibilă. La 11 oceeea- 
brie, populația din Fenrons — 
regiune transferată de la pro
vincia valonă Liege Ic pro
vincia flamandă Limboarg. ce 
urmare a legilor HngaiKOee 
din 1963, s-a pronun|c: cn e 
foarte puternici majontaie 
pentru revenirea Ia Wa'Ucw. 
Guvernul și parlamentai vor 
trebui să țină seama de acest 
verdict și să examineze con- 
dițiiinile unui nou transfer de 
șase comune ale regiunii Fon- 
rons. Este însă de așteptat o 
foarte vie opoziție din partea 
mișcărilor extremiste flemar.- 
de, care vor găsi în aceasta un 
subiect pentru campania lor 
electorală.

Acestea nu sînt decît c\:e\; 
probleme dificile. Mai sint și 
altele și în lunile ce vor veni, 
climatul nu se va îmbunătăți 
ceea ce nu este de natură să 
înlesnească revizuirea consti
tuției, căreia i se acordă atita 
importanță și care trebuie să 
reglementeze relațiile viitoare 
dintre cele două comunități 
naționale.

F

Lupta electorali 
fa S. U. A.

și pronosticurile
presei 

mterMtioMle

prevăd —

Ziarele franceze prezic vic
toria lui Johnson cu o largă 
majoritate. ..FRANCE SOIR“ 
acordă un avans de 2—1 lui 
Johnson, la fel ca și ..PARIS 
JOUR-.

în Italia, continuă agenția, 
campania electorală nu a pro
dus nici un fel de schimbări 
in părerile exprimate de zia
rele de stingă și de centru că 
Goldwater este un extremist 
Unul din puținele ziare italie
ne care-1 sprijină pe Goldwa
ter este ..IL SECOLO", organ 
al partidului neo-fascist.

Editorialele ziarelor din 
Cairo sint in general favorabi
le Iui Johnson. Explicînd po
ziția iui Goldwater, ziarul „AL 
.AHRAM- scrie că acesta se 
pronunță in favoarea conti
nuării experiențelor nucleare 
?. se opune coexistenței paș
nice.

In Germania occidentală. 
G-oidwater a primit sprijir_l 

din partea unor săptă- 
~lnaîe de extremă dreaptă, 

celelalte ziare sint in 
iavoanea hii Johnsc-n.

In India, presa, fără nid o 
excepție, se pronunță in fa- 

:area hă Jahmoez. dat fiind 
d gumeroși indiei: manifestă 
•eaeri față de ponțrife hz: 
Gtăd^ater in dctneshd poLU- 
cx. externe

In Africa oe Sud. tzae^e zsa- 
re care ruTsrul ăo-
resc • v-.ctene a ks Geâdw»- 
■-er reesxieTiaă câ aceasta ar 
antea la ♦ reeoeeee a

_=.temuureaje nspcr- 
trrva BS A ca umane a pcu- 
bv aeesoexa ăe z partaeun

fe sfirEX in Car arta, side 
~n*_»3nna-tei Eureînc spexjxEă a— 
tepsee Ica JetensenL sâni 
CHBOenCLZ^HIBALir ara

ta că speri ie. nucrma' M

9 rxterâe a nu Gcurvatee ar 
5 de neenezun dar șt pentni 
■aptul că ia feâul aeesta peud- 
ws-.en_En.ui va fi resprr.s s 
parndui repubixrar se va Îna
poia in mîîr.He efementetoc 
sale moderate*.

de 
Și

AL 
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MOSCOVA — Alexei Kosi- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit la 
29 octombrie Ia Kremlin pe mi
nistrul comerțului al Angliei, 
Douglas Jay, care se află în 
drum spre Pekin. Intre A. Ko- 
sîghin și D. Jay a avut loc o 
convorbire privind probleme ale 
relațiilor dintre U.R.S.S. și An
glia în diferite domenii.

RIO DE JANEIRO. — La 
Rio de Janeiro s-a anunțat că 
președintele Braziliei, Umber
to Castelo Branco, a semnat 
un decret de dizolvare a co
misiei centrale de investigații 
care a efectuat epurările din 
cadrul aparatului de stat și 
ale armatei. Măsurile luate de 
această comisie au afectat un 
mare număr de persoane con
siderate drept „elemente sub» 
versive" și care au deținut 
diferite funcții în timpul ad
ministrației fostului președin
te Joao Goulart.

REPUBLICA UNITĂ 
TANZANIA

DAR-ES-SALAAM. — Preșe
dintele Julius Nyerere a declarat 
joi la o conferință de presă că 
începînd cu data de 29 octom
brie Republica Unită Tanganica 
și Zanzibar se va numi în 
oficial — Republica Unită 
zania.

Dizolvarea Uniunii Rationale

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Taniug, între guvernul R.S.F. 
Iugoslavia și guvernul S.U.A. 
au fost semnate la Belgrad 
două acorduri comerciale. A- 
cordurile prevăd vînzarea că
tre Iugoslavia de produse a- 
gricole in valoare de 40 500 000 
dolari. Valoarea produselor va 
fi rambursată în dolari în ter
mene de trei și respectiv 17 
ani.

n zilele agitate ale 
primăverii, în pagi
nile lui „Paris 
Match' apărea fo
tografia unei clă
diri cuprinsă de flă
cări. Imobilul in

cendiat adăpostea Uniunea Na
țională a Studenților din Brazi
lia. Flăcările acelea prevesteau 
represiunile ce aveau să se a- 
bală asupra mișcării studen
țești braziliene. „Vînătoarea" 
militanților cu vederi conside
rate a ii de stingă n-a cruțat 
nici pe cei ailați pe băncile u- 
niversitaie. Unii au ajuns in 
temnife, alții au trebuit să ia 
drumul exilului. Un articol mai 
vechi, un discurs, o simplă fra
ză chiar au furnizat pretexte 
pentru acuzații de „activitate 
subversivă' și, în consecință, 
pentru măsuri polițienești. Ob
servatorii politici din Rio de 
Janeiro considerau acțiunile în
dreptate împotriva mișcării stu
dențești drept o parte inte
grantă a planului „durilor" de 
a preveni existența oricărei o- 
poziții. Totuși, s-ar părea, după 
indicii furnizate de telegramele 
agențiilor de presă, că studen
ții brazilieni au adoptat, chiar 
in noile condiții, o atitudine cu
rajoasă, combativă. Doar cu 
cîteva zile în urmă o știre din 
Rio de Janeiro anunța greva 
studenților de la Facultatea de 
științe juridice.

Intr-un momerd în care viața 
politică braziliană cunoaște im
portante regrupări, cind se pe
trec procese de clarificare simp
tomatice și cind se sesizează o 
confruntare între tendințele 
„dure" și cele ale unei orien
tări mai maleabile, un vot Par
lamentar a dus la dizolvarea 
puternicii Uniuni Naționale a 
Studenților din Brazilia. Propu
nerea a fost făcută de către gu
vern prin intermediul Ministe
rului Educației Naționale. A- 
mănunte privind dezbaterea 
parlamentară nu ne-au parve
nit. Remarcăm, însă, rezultatul

strîns al votului: propunerea a 
întrunit 126 opinii favorabile. 
Împotrivă s-au pronunțai 117 
deputați iar 5 s-au abținut. 
Constatăm, deci, că în fond ma
joritatea se reduce la... patru 
voturi.

Autoritățile intenționează să 
creeze, în locul organizației pe 
care au dizolvat-o, o instituție 
denumită Directoratul national 
al studenților. Prima caracte
ristică a existenței ei o furni
zează controlul guvernamental 
care va fi exercitat prin Mi
nisterul Educației Naționale. 
Scopul urmărit este „depolitiza- 
rea“ mișcării studențești. Or
ganizațiilor studențești locale li 
s-au răpit dreptul de a organiza 
demonstrații sau greve. Se in
tenționează a se izola studenți
mea, cunoscută prin tendințele 
ei democratice, de forțele a- 
vansate ale țării care militează 
pentru progres. Probabil, se va 
încerca plasarea în fruntea pro
iectatului Directorat a unor 
persoane care să inspire încre
dere guvernului — se arată în 
cercurile studențești din Rio 
de Janeiro.

Studenții brazilieni și-au ex
primat profunda nemulțumire 
și îngrijorare față de noile mă
suri adoptate de anemica ma
joritate parlamentară. Protestul 
lor găsește o largă înțelegere.

E. O.

Convorbirile dintre

reprezentanții
și P. C.

P.C.U.S.
Francez

Bolivia

încordarea se accentuează
Ultimele telegrame de presă sosite din capitala Boliviei anunță 

că joi s-au produs noi incidențe între manifestanți și poliție. în 
orașul minier Oruro, situat la 120 de mile sud-esț de la Paz, po
liția a deschis focul asupra demonstranților mineri omorînd, po
trivit primelor date, între 30 și 50 de persoane și rănind nume
roase altele. Alte incidente între demonstranți și poliție au fost 
înregistrate si la Cochabamba, Sucre, Santa Cruz și La Paz. în- 
tr-un comunicat al ministrului de interne al Boliviei se anunță că 
postul de radio „Condor" este ocupat în prezent de către mineri. 
Comunicatul anunță, de asemenea, că mina „Sau Jose" din apro
piere de Oruro a fost ocupată de demonstranți. Comunicațiile din
tre Oruro și capitală au fost întrerupte. Agenția Associated Press 
informează că președintele Boliviei, Victor Paz Estenssoro a che
mat în capitală pentru consultări 
ralul Rene Barrientos.

pe vicepreședintele țării, gene-

occi-BAGDAD. — în preșa 
dentală au apărut în ultima vre
me știri care afirmau că îh nor
dul Irakului ar fi fost reluate 
luptele între trupele guverna
mentale și partizanii kurzi. în
tr-o declarație publicată miercuri 
de presa irakiană, generalul Ab
del Rahman Aref, șeful statului 
major al forțelor armate irakiene, 
desminte aceste știri calificîndu- 
le drept „stupide". El a declarat 
ca situația din nord este calmă, 
„reluarea luptelor fiind exclusă" 
deoarece ele nu ar avea decîț 
consecințe dezastruoase pentru 
țară“.

CONVORBIRI 
SOVIETO-IRAKIENE 

IN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI

MOSCOVA. — După o 
zită de cinci zile tn Uniunea 
Sovietică, la 29 octombrie, de
legația irakiană condusă de 
Mohsen Husei* Al-Habib, mi- 
nismd comunicațiilor al Re
publicii Irak, a părăsi; Mos
cova, îndrep:ind’--5e spre pa
trie.

Delegația irakiană a purta: 
tn scene zile dxscnpi cu orga
nele de reson sociePce fa Ze- 
pstarc cu colaborarea ia do-

vi-

otărîrea președinte
lui bolivian Estens
soro dc a-l chema în 

vipe- 
Rene 

pentru 
indică 

prin ea însăși agravarea situației 
din țară. Aceasta înseamnă că 
strădania lui Estenssoro de a-și 
ignora rivalul a eșuat.

Intre președintele și vicepre
ședintele Boliviei există, după 
cum se știe, serioase divergențe. 
Barrientos s-a opus cenzurii pre
sei și decretării stării excepțio
nale din țară. El respinge într-o 
oarecare măsură acțiunile repre
sive împotriva partizanilor. In ul
tima vreme, mai ales după înce
perea actualelor tulburări din 
țară, ruptura dintre cei doi s-a 
adîncit. Vicepreședintele și-a sta
bilit „cartierul general" în locali
tatea Cochabamba, unde se 
bucură de sprijinul populației.

Acțiunile antiguvernamentale, 
al căror punct de plecare l-au 
constituit demonstrațiile studen
țești, i-au găsit deci pe Estens
soro și Barrientos pe poziții dife
rite. Represiunile sfri geroase îm
potriva studenților n-au rezolvat

capitală pe 
președintele 
Barrientos, 
consultări,

nimic, Tulburările s-au extins cu- 
prinzînd noi localități. Minerii iau 
parte activă la mișcarea antigu
vernamentală. Agențiile de presă 
anunță că ei au trebuit sa dea 
chiar de la început un greu tri
but de sînge, zeci de morți și ră
niți.

Președintele Estenssoro a în
ceput să fie din ce în ce mai în
grijorat. El s-a întâlnit cu coman
danții forțelor armate pentru a 
discuta măsurile ce urmează să 
fie luate. Cu acest prilej a hotă- 
rît și chemarea vicepreședintelui. 
Ce va aduce o eventuală consul
tare între cei doi conducători ? 
Se vor pune cumva de acord prin 
concesii bilaterale ? Foarte pu
țin probabil. In orice caz, chiar 
dacă lucrurile ar ajunge aici, a 
greu de presupus că un atare a- 
ranjament va însemna sfîrșitul 
tulburărilor. Aceasta din pricină 
că acțiunile antiguvernamentale 
au cauze structurale, de ordin 
economic și politic, și nu sînt 
provocate doar de rivalități per
sonale. Singura soluție pentru 
ieșirea din actuala criză este sa
tisfacerea revendicărilor populare.

MOSCOVA 29 (Agerpres).—. 
După cum transmite agenția 
TASS, la Moscova s-a anun
țat oficial că între 26 și 27 
octombrie la C.C. al P.C.U.S. 
au avut loc convorbiri între 
reprezentanții P.C.U.S. și P.C. 
Francez. Din partea P.C.U.S. 
au participat Leonid Brejnev, 
Nikolai Podgornîi, Mihail 
Suslov, Boris Ponomariov. 
Din partea P.C. Francez au 
participat Georges Marchais, 
Roland Leroy și Jacquez 
Chambaz.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie frățească și 
sinceritate, delegațiile au fă
cut un schimb de păreri și in
formări asupra problemelor 
care interesează cele două 
părți și au reafirmat hotărî- 
rea partidelor lor de a conti
nua lupta comună pentru 
pace, coexistență pașnică în
tre statele cu orînduiri socia
le diferite și dezarmare, pen
tru victoria ideilor comunis
mului, pentru unitatea mișcă
rii comuniste internaționale.

în seara zilei de joi, dele
gația Partidului Comunist 
Francez a plecat spre patrie.

(Agerpres) .■?—

sărbătorirea
aniversării

Republicii Turcia

ION D. GOIA

ANKARA. — La 29 octom
brie s-au împlinit 41 de ani 
de cind sub conducerea mare
lui am de stat turc și condu
cător al revoluției naționale 
împotriva feudalismului și in
tervenției străine, Mustafa 
Kemal Atatilrk, Turcia a- de
venit republică. Cu acest pri
lej în toate orașele și satele 
Turciei au loc manifestații 
consacrate acestei aniversări. 
Joi dimineața, membrii gu
vernului turc, în frunte cu 
primul ministru Ismet Inonii, 
au depus o coroană de flori 
la mausoleul lui Atatilrk, iar 
la hipodromul din Ankara, a 
avut loc o paradă militară.

DUJ.U.
in. pui B

de la Dubna

timpul unei ore de curs la o școală elementară din Togo

PE SCURT

JACK BLBY 
PĂRĂSIT DIN NOU 

DE AVOCAT1

MOSCOVA. — La 28 octom
brie, și-a început lucrările la 
Dubna, lîngă Moscova o con
sfătuire științifică internațio
nală, la care au luat parte oa
meni de știință ain Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Ger
mană, Polonia, Romînia, Un
garia și U.R.S.S. La consfătui
re au fost luate în discuție 
problemele materialelor semi
conductoare celor mai adecva
te pentru detectarea radiații
lor nucleare, ale tehnologiei 
celei mai promițătoare pentru 
fabricarea detectorilor.

Sensibilitatea detectoarelor 
semiconductoare pentru cuan
tele gama va crește în compa
rație cu a celor fotoelectroni- 
ce. Claritatea spectrelor obți
nute se mărește de zeci de ori.

A fost adoptată o hotărîre 
cu privire la coordonarea pe 
viitor a lucrărilor de cercetări 
asupra detectoarelor sem’con- 
ductoare, efectuate în țările 
socialiste.
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