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TOATE LUCRĂRILE
AfIRICOLElA TIMP

oamna, care se pre
lungește cu zile fru
moase, este de bun 
augur pentru lucră
torii ogoarelor. Pe 
cîmp continuă, cu 
însuflețire, munca

pentru strîngerea ultimelor can
tități din recolta acestui an, se 
execută lucrări ce pregătesc pro
ducția anului ce vine. în raionul 
Găești, unde am întreprins de cu- 
rînd un raid, am întîlnit fapte 
interesante, tablouri de muncă 
febrilă. Consemnăm unul din a- 
cestea pe care l-am aflat îndată 
ce am intrat în biroul inginerulu. 
Traian Dumitrașcu, vicepreședin
te al Consiliului agricol raional 
Tocmai în aceea clipă gospodăria 
ccîlectivă din Ciupa anunța termi
narea recoltării porumbului. Cu 
aceasta, se încheia culesul celor 
peste 16 000 hectare cu porumb 
pe care le-au avut gospodăriile 
colective din raion.

— De acum, ne spune vice
președintele, atenția noastră se 
îndreaptă spre grăbirea însămîn- 
țării ultimelor tarlale cu culturi 
de toamnă și efectuarea arături
lor.

Continuîndu-ne drumul am in
trat repede în legătură și cu... 
alte fapte. La Topoloveni, cu 
președintele gospodăriei colective 
Gheorghe Toader ne-am întîlnit 
pe cîmp, la vie. îl întreba pe bri-

gadierul Nicu Gheorghe daca 
mai are nevoie de lăzi în plus 
pentru culesul strugurilor, de 
mijloace de transport, ca lucrul 
să decurgă într-un ritm susținut

De la 5 dimineața și pînă la 
ora 10 președintele mai trecuse 
pe la alte șase puncte de lucru. 
A fost mai întîi la colectiviștii 
care taie și transportă cocenii de
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Raidul nostru

in raionul Găești

pe ultimele 40 de hectare. Ală
turi, mecanizatorii de la S.M.T 
Teiu, având terenul eliberat de 
coceni, executau arături de toanj 
na pe ultimele 100 de hectare. La 
coceni putea rămîne un număr 
mai mic de atelaje. Discutind cu 
brigadierul, Aurel Petcu, 4 ate
laje au fost repartizate la trans
portul porumbului la bază. La 
școala de viță și pe deal, unde 
se fac desfundări pentru planta
rea a încă 10 hectare cu vie, la 
grădină unde se seamănă... tru
fandale, peste tot pe unde a tre
cut, președintele a stat de vorbă 
cu colectiviștii, i-a ajutat să-și

organizeze mai bine munca 
împreună cu ei, a luat măsuri 
perative pentru desfășurarea în 
bune condiții a tuturor lucrărilor.

După ce a aflat toate aces
tea, omul a plecat spre brigada 
de construcții. Și aici era che
mat de treburi urgente.

La Mogoșani și Slobozia,
Morteni și Vișina, la Picior de 
Munte și în alte părți, pretutin
deni în satele raionului, oamenii 
sînt la cîmp, prinși în diferite lu
crări. Iată-i, la Dragodana, pe 
tinerii colectiviști transportînd și 
împrăștiind gunoiul de grajd de 
la platforme pe cîmp. Sînt ace
iași care zile în șir fuseseră an
trenați, de către organizația 
U.T.M., la eliberarea terenului de 
coceni. Această lucrare au înfăp- 
tuit-o Ia timp. Ei împrăștie acum 
îngrășăminte organice pe o su
prafață de 500 de hectare. Meca
nizatorii din brigada lui Alexan
dru Danciu de Ia S.M.T. Greci, 
au teren fertil pe care lucrează 
cu întreaga capacitate a tractoa
relor. Vreo 5 căruțe transportă 
din sat mraniță la marginea tar
lalelor proaspăt semănate cu 
grîu. La iarnă mranița va fi îm
prăștiată, în mustul zăpezii, pe 
cultură pentru a spori puterea de 
înfrățire a griului. în numai 
două zile tinerii au administrat 
200 de tone de gunoi de grajd. 
Acțiunea este în plină desfășu
rare.

în drum spre Topoloveni am 
întîlnit patru mecanizatori cu 
tractoarele. Ei veneau de la bri
gada lor din Morteni.

— încotro ?
— Mergem să dăm o mînă de 

ajutor băieților din brigada lui 
Duță Ion, care lucrează la gos
podăria colectivă din Topoloveni. 
Noi vom executa arături de 
toamnă.

Am relatat cîteva aspecte din 
activitatea pe care o desfășoară 
în aceste zile pe ogoare colecti
viștii și mecanizatorii. Ele dove
desc că oamenii acordă toată a- 
tenția terminării în bune condi
ții a tuturor lucrărilor agricole 
din campania de toamnă. De a- 
ceea îi acolo unde este
nevoie multe forțe: la
eliberatul terenului de coceni și 
executarea arăturilor adinei, la 
recoltatul strugurilor și desfunda
rea terenului pentru noile plan
tații, peste tot unde interesele 
dezvoltării gospodăriilor, creșterii 
producției agricole cer participa
rea lor activă.

Anul acesta unitățile spe
cializate ale Comitetului de 
Stat al Apelor, execută lucrări 
de desecări pe o suprafață de 
peste 80 000 ha în incintele in- 
diguite din Lunca Dunării. 
Peste -90 la sută din lucrările 
de săpare a canalelor colectoa
re se fac mecanizat. Pentru a- 
ceasta, la punctele de lucru 
din incintele indiguite Boianu- 
Sticleanu, Borcea de Jos, Bor- 
cea de Sus, Călărași-Rîul ș.a. 
au fost concentrate peste 150 
de utilaje grele, dragline, 
dragi, screpere, buldozere etc.

Din datele Comitetului de 
Stat al Apelor rezultă că gra
ficul lunar de execuție a ace
stor lucrări se îndeplinește cu 
succes. De la începutul anului 
și pînă în prezent s-au săpat 
sute de km de canale colectoa
re excavîndu-se peste 5 300 000 
m c pămînt, de aproape 4 ori 
mai mult decît în anul 1963. 
Prin săparea acestor canale se 
realizează coborîrea nivelului 
apelor freatice și colectarea 
celor de suprafață asigurîn- 
du-se în acest fel exploatarea 
terenului în scopuri agricole. 
Concomitent cu aceste lucrări 
se execută o serie de con
strucții ca : noduri hidroteh
nice de dirijarea apei, stăvi- 
lare, poduri peste canale și 28 
stații mari de pompare pen
tru evacuarea apelor. Pentru 
folosirea cu randament sporit 
a suprafețelor de teren îndi- 
guite se lucrează într-un ritm 
susținut la defrișarea păduri
lor de salcie și plop și la des
țelenirea stufăriilor. Dispu- 
nînd de mașini și utilaje mo
derne hidroamelioratorii au 
defrișat de la începutul anului 
și pînă în prezent peste 4 500 
ha păduri și au desțelenit pes
te 7 000 ha stufării, lucrările 
executîndu-se în întregime 
mecanizat.

Folograiia prezintă un aspect de la sectorul I al Exploatării miniere-Teliuc unde încărcarea 
minereului ce tace mecanizat Foto . AGERPRES
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TEEEMA6“
„Telemag“ este denumirea 

prescurtată a unui aparat de 
control al instalațiilor indu
striale . automatizate, cu însu
șiri neobișnuite, conceput de 
un colectiv de specialiști con
dus de inginerii Gh. Vâradi și 
Valeriu Radian din București. 
Conectat la rețeaua telefonică 
curentă, el răspunde cu 
promptitudine atunci cînd este 
solicitat, informînd verbal a- 
supra funcționării agregatelor 
pe care le supraveghează. 
Spre deosebire de aparatele și 
procedeele clasice de telesem- 
nalizare, telemagul folosește 
un comutator rotativ care se
lecționează de pe o bandă de 
magnetofon anumite răspun
suri, imprimate în prealabil, 
potrivite situației momentu
lui cînd este solicitat. Cu un 
asemenea aparat, dispecerul 
poate să-și vadă liniștit de 
alte treburi. Din cînd în cînd 
el ridică receptorul, formează 
un număr șl de la capătul ce
lălalt al firului o voce îi co
munică 
normal 
țiune.

După 
succes în rețeaua de distribu
ție a energiei electrice din 
București, specialiștii prevăd 
o mare utilitate a telemagului 
în multe ramuri economice.

dacă agregatele merg 
sau există vreo defec-

(Agerpres)

Cititorii ziarului nostru își 
I vor aminti, desigur, că la a- 
1 ceasta rubrică s-a publicat, în 

urmă cu cîteva săptămîni, un 
articol sub titlul : Primii 
„elevi" — controlorii tehnici 
de calitate. Făcusem atunci o 
vizită constructorilor de auto
camioane și consemnam, sub 
titlul amintit, convorbirea a- 
vută cu tov. ing. Teodor Tatu, 
adjunctul serviciului C.T.C.

De curînd,4a 
redacție a so
sit însă o scri
soare prin care 
ni se comunică 
lucruri noi în 
legătură cu 
acțiunile orga
nizate pen
tru buna pre
gătire profesio
nală a con
structorilor de 
autocamioane. 
Aflăm astfel 
că, după con
trolori, în ma- 

. rea uzină bra- 
șoveană au luat loc în bănci 
un important număr de mun
citori. S-au deschis 53 de 
cursuri de ridicare a califică
rii unde sînt cuprinși 1 207 oa
meni.

Cursurile deschise recent 
la „Steagul roșu“ își propun 
să -contribuie la cunoașterea 
temeinică a tehnologiei de fa
bricație și la însușirea com
pletă a planurilor de operații.

Aceeași scrisoare ne infor-

mează asupra unor măsuri or
ganizatorice de care s-a ținut 
seama. Cursurile sînt organi
zate, ca și anul trecut, pe me
serii dar a existat o mai mare 
atenție față de nivelul pregă
tirii muncitorilor. In princi
pal, cei care au categoriile 
3—5 de încadrare tarifară sînt 
grupați la un curs, iar cei în
tre 5—7 la altul tocmai cu 
scopul ca predarea lecțiilor

Vu numai
controlori

de calitate

DRUMUL
secția 960 și altele), în scrisoa
rea amintită se atrage însă 
atenția asupra unor deficiențe 
care vor trebui, evident, în
lăturate în cel mai scurt timp. 
„Deși conducerea tehnică a 
uzinei —se subliniază în scri
soare — a fixat termene și 
răspunderi precise, mai există 
încă secții care n-au organizat 
și n-au început cursurile pînă 
acum. Printre acestea se nu

mără turnăto
ria de fontă 
(responsabil, in
giner Cristian 
Olteanu), sec
ția forjă (ing. 
Iuliu Vedeanu) 
și altele". Se 
atrage apoi a- 
tenția și asupra 
unei alte defi
ciențe : „în sec
ția montaj ge
neral (adjunct 
tehnic ing. Va
lentin Asandei), 

că există un mare

CĂRȚII
TEHNICE

u

ÎN UZINĂ

(Continuare în pag. a II-a)
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(Agerpres)

s.ă se facă la un nivel cores
punzător. Și încă un „amă
nunt “ : cursurile se vor ține 
odată la două săptămîni, lu
nea, zi care este dedicată în 
exclusivitate învățămîntului 
profesional.

După ce enumeră secțiile în 
care se vădește o preocupare 
serioasă față de pregătirea 
profesională a muncitorilor 
(motor, turnătoria de oțel,

cu toate 
număr de muncitori, la cursu
rile de ridicare a calificării 
n-au fost înscriși decît... 46 de 
oameni.

Din preocupările conducerii 
uzinei n-a scăpat nici perfec
ționarea pregătirii maiștrilor, 
în acest scop s-au organizat 
patru grupe : maiștri' de pre
lucrări mecanice, prelucrări

O- ț

m intrat pe poar
ta Uzinei „Inde- 
pendența“-Sibiu o 
dată cu un elec
trocar ce venea 
încărcat de cărți 
de la Librăria nr.

5 a orașului. Era în timpul 
prînzului. N-au trecut decît 
cîteva minute și în jurul stan
dului de cărți, instalat la in
trarea în uzină, au apărut zeci 
de tineri.

— „Cartea strungarului", ați 
adus-o ?

— Adus — răspundea scurt 
librarul și întindea cartea ce
lui interesat.

întrebarea s-a repetat de 
sute și sute de ori (ea venind 
nu numai din partea strunga
rilor, dar și a frezorilor, ca
zangiilor, lăcătușilor, maiștri
lor și inginerilor) pînă ce n-a 
mai rămas nici o carte.

Acesta este doar un aspect 
— începutul drumului pe ca- 
re-1 străbate cartea tehnică în 
uzină. Un drum pe care, ur- 
mărindu-1, am întîlnit nume
roase acțiuni și inițiative me
nite să cultive interesul pen
tru cartea tehnică.

Cercetători. Deocamdată sînt doar elevi în clasa a X-a Jfl 
Școala medie Ady—Șincai din Cluj

Foto : N. STELORIAN

De Ia lună Ia lună 
tot mai mulți cititori

Biblioteca tehnică a uzinei 
cuprinde mai mult de 18 000 
de volume. In afară de cărți, 
aici sosesc lunar 84 de titluri 
de reviste și publicații care se 
împart în secții și ateliere, 29 
de ^titluri de reviste în limbi 
străine și altele. Dacă avem în 
vedere și cele 200 de biblioteci 
tehnice din secții, ateliere și 
servicii, rețeaua prin care se 
răspîndește literatura de spe
cialitate ne apare, desigur, 
mult mai vastă.

Este, așadar, firesc ca aceas
tă importantă bază materială 
— ce stă la îndemîna fiecărui 
tînăr, ajutîndu-1 în lărgirea o- 
rizontului său tehnic — să fie 
un punct de atracție pentru un 
mare număr de cititori. Ne-am 
notat, ca dovadă, numai două

Dan Deșliu

r trebui, poate să 
adresez o urare 
de drum tinerilor 
confrați care s-au 
distins la con
cursul „Pentru 
cele mai frumoase 

poezii". Din păcate, nu mă pri
cep. Și, în fond, cam ce se 
poate spune la un asemenea 
prilej ? Despre talent stau 
mărturie propriile rinduri, nu
mele unora au intrat in aten
ția lectorului, ceva mai de
vreme ; „speranțe" ca Adrian 
Păunescu, George Iarin au o 
pronunțată alură de certitu
dine.

Fiind vorba de poeți ți poe
zie, laudativul ar fi neavenit, 
ciudatul neam al cîntirețUor 
fiind dornic, mai degrabă, de 
înțelegere"; „Mi-o plăcut 90- 
netul dumitale poate fi o 
simplă amabilitate. Repetată 
în douăzeci de variante, nu 
cîntărește în inima celui vizat, 
cît o seînteie de percepere c 
sensurilor grave. Firește, dacă 
acestea există...

Ceea ce se desprinde în 
primul rînd din cele mai bune 
piese ale concursului, este 
efortul de adîncire, lupta pen
tru expresia apropiată și ori

IN PAGINA A II A
Premiile acordate la Concursul nostru pentru 

„CELE MAI FRUMOASE POEZII'

ginală a realității. Realitatea, 
mișcarea vieții, apare înțeleasă 
complex ca un proces perpe
tuu, refractar la simplificare. 
Sigur, refuzul faciliiâțu «a 
garantează reușita, dar este o 
condiție esențială a nemlz. 
înainte. in artă ce și in alte 
domenii.

Așa că, de-cr fi sâ le nres 
ceva totuși confraților mei ti
neri, parriăpexți la concursul 
.Scinteii tmererid®*, — le-as 
dori să-ți păstreze aețri/bcd 
această sete de căutare, ceer: 
demon al innotru, ia mac 
conflict cu formeze r- formu
lele mură ta gtn

Drum bun — ins-emneazâ 
drum greu, adică trudit, neas- 
faltat cu încleștări și zbateri 
cu îndoieli ți î-.di-r.n ea foar
te rare clipe de axtoaatxsjac- 
fie. De fapt, acestea poc iipri 
cu desăvirșire.

Dacă o dată, intr-o noepte 
sau intr-o zi, la flacăra. cup
torului sau pe o coastă de deal 
înflorit unul din oamenii cere 
fac poezie cu pâmintul ți apa. 
cu fierul și cu focul va des
prinde din amintire vn vers 
al unuia dintre noi, ne ca răs
plăti îndeajuns pentru o acri 
de muncă asupra cuvîntului.

Ginduri pentru cei de 18 ani
I. BODEA 
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a II-a)

PRESTIGIUL ADOLESCENȚEI
de sine și suficiența și si ina-Ai istplxnit 13 cxi. A~z rețt- 

sat ți zzna: 3 noiembrie. Și 
e* intirăat îndelung asușr-t 
unei telegrame sustrasă fc* cele 
dxn uimi poștei ți ineredsnțn- 
tă azi, : .Vuzoaret
profesoare de matrmatad De- 

I ba Bucur — Sabm — când 
=ai era elevă și trecea prag^_ 
vtrsxei de aur*.

Și-am intirzsct crtpr* tele
gramei, câutind foraxularex. 
pentru că cm fi vrut si cââu- 
gâm obișnuitelor felirizăm 
convingerea noastră profundi 
nu că vei decern profesoară 
(poate. intre timp vei prefe-a 
electronica ixdxstrsolâ sau fi
dea sadtaerâ; der ce vei de
veni ! Si ca impiixind 13 ani 
ia acești cai. ai noștri ci tre
cut intr-adecăr pragul vsei c- 
doiesceuțe de aur.

Prietem :c. Bodies Jfxxtee- 
nu — m tt fmpind 1J cai fa 
decembrie — ne mărturisea cu 

! zceeași fermă convingere, p-a- 

mee. Der chimie, i-em repheut 
noi. e «a lacrey caperr*— Ș; 
Rodxe Manzeezu. dină poete 
cm unei vechi pasiuni pentru 
desen ți picture, a delimitat 
dsx imperiul vest al chimiei 
teritoriul ceresticiL Peste ua 
cx. ueindoios, deiimitărUe vor 
fi mtâ exacte, anii de facultate 
si practica mei ales vor con
cretize aptitudini și profesori. 
îzboTetoare, prevederi buge
tare vor concura ta vederea 
acelmaș țel: al devenirii roc- 
sfre.

Jfu cunosc dar mă de preț 
cere ri s-cr fi putut încredința 
de ziua msfomtulzii decît a- 
ceastâ certitudine ți obligație 
—.orald: Visați ! Visurile voa
stre, oricit de tadrărxețe, vor 
deveni realizabile! Ba, mai 
mult, de data aceasta pe tonul 
ună decret: vă obligăm să 
visați, si. cuteza^ spre Incit și 
frumos, si urtp mulțumirea 

iatați ta front larg, ia cadența 
acestor ani de coastrucțit- 
Pentru că area* nevae de 
foarte mul;i specialiști, wedin 
ți ingineri, arhîzecți ți agro
nomi, matematicieni de renu
me mondial și poeți cu ade
vărat moderni ai ceruuucei- 
Virsta voastră de cur. această 
deplină adolescența, se înscrie 
in virsta de aur a țârii ți ră 
solicită demnitatea.

18 ani, prin romcatismul 
rirstei, e și un engajament. A', 
seriozității.^ romantice, fie și 
profesionale (pentru că e se
rios și romantic să obții note 
mari). Al prieteniei trâspun- 
zind în egală măsură, solidar 
și romantic, pentru cel de ală
turi de tine). Al tăriei de ca
racter (pentru că trebuie să ai 
curajul afirmațiilor clare, fn 
cel mai înalt sens romantic, 
învățind să perseverezi ți jus- 
tificind înaltul prestigiu al 

rirstei). Ai 1* aai.* Muzica u- 
șoară și ultimul șlagăr lansat 
de Coitttntta Drighici, pre- 
ferința pentru culorile deschi
de. pastelate, plimbările — de 
:e cri* de rare ? — pe frumoa
se străzi ribiene, urmărirea 

efeatf • aaei deraieri pri- 
.-.d educarea voinței la „Clu

bul tinereții*, înotul — bras 
patinajul viteză, corespon

dența prelungită timp de trei 
ani cu o prietenă pe care încă 
n-ai văzut-o la față și, în sfîr- 
șît. o avalanșă de afirmații 
categorice, absolute... țin tot 
de 18 ani. Dar de aceeași vîr- 
stă de aur a celor 18 ani țin ți 
primele cristalizări, definiri, 
delimitări. Fără să bată la 
ușă apare discemămintul. Un 
âiscemămînt al vîrstei, al noi
lor obligații, al calității de 
utemist și al conștiinței de a 
fi ajuns în pragul maturității 

civice : ai căpătat noi drepturi, 
ți-au revenit îndatoriri și, în
dreptățit prilej de mîndrie, ai 
devenit major. Ai 18 ani.

Prin specificul lor, telegra
mele obligă la un anumit la
conism. Zeci de urări sint cu
prinse sintetic în „cele mai 
bune urări!" Dar nu ne în
doim nici o clipă că înclina
țiile realiste ale Deliei Bucur 
și spiritul analitic al Rcdicăi 
Munteanu — chimia presupu
ne și ca o atentă analiză a 
formulelor — ar fi descoperit 
in subtext: un plus de perse
verență (sa vrei mult de tot, 
cum n-a vrut încă nimeni 1), 
un plus de pasiune (o uriașă 
descătușare de energii crea
toare) și, mai ales, conștiința 
deplină ți demnitatea celor 18 
ani. Prestigiul adolescenței.

DOREL DORIAN
La culesul merelor

Foto : AGERPRES



de la apariția primului număr

al „Scînteii tineretului**
Ieri la amiază, a avut loc în 

sala de marmură a „Casei 
Scînteii" adunarea festivă con
sacrată aniversării a 20 de ani 
de la apariția primului număr 
al „Scînteii tineretului". La 
adunare au participat activiști 
ai C.C. al P.M.R. și ai C.C. al 
U.T.M., redactori șefi ai ziare
lor centrale, academicieni, oa
meni de știință, artă și cultură, 
lucrători din presă, numeroși 
corespondenți voluntari și ci
titori ai „Scînteii tineretului".

In cadrul adunării, tovarășul 
Anghel Paraschiv, redactor șef 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui", a prezentat un raport 
despre activitatea ziarului în 
cei 20 de ani de la apariție. 
Vorbitorul a înfățișat contribu
ția adusă de ziar la eforturile 
pe care tînăra generație a pa
triei noastre le-a depus împre
ună cu întregul popor, pentru 
construcția socialismului, în 
munca de educație comunistă 
a tineretului desfășurată de 
Uniunea Tineretului Muncitor, 
sub conducerea partidului.

Au luat apoi cuvîntul tov. 
Teodor Marinescu, redactor șef 
al ziarului „Scînteia", N. Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor 
din R. P, Romînă, D. Costea, 
redactor șef al revistei „Tînărul 
leninist", iar din partea vechi
lor colaboratori ai ziarului 
scriitorul Mihnea Gheorghiu, 
care au adresat „Scînteii tine
retului" calde felicitări cu oca
zia aniversării sale.

în încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T M., care 
a arătat că de la apariția pri
mului număr și pînă astăzi, 
„Scînteia tineretului" a reflec
tat în paginile sale lupta și 
munca tinerei generații, a în
suflețit participarea tineretului, 
alături de toți oamenii muncii 
la refacerea economică a tării, 
la opera măreață de industria-

lizare socialistă, de colectiviza
re a agriculturii, de dezvoltare 
a științei și culturii, a chemat 
tineretul să dedice toată pu
terea sa, spiritul de inițiativă, 
tot elanul său caracteristic, 
construcției socialiste.

Formarea unui tînăr nou, ce
tățean demn al patriei noastre 
socialiste, pregătirea pentru 
muncă și viață, educarea lui în 
spiritul dragostei nețărmurite 
față de patrie și partid, față 
de marile realizări obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului, dezvoltarea senti
mentelor internaționaliste, sînt 
preocupări majore ale activi
tății organizațiilor U.T.M. din 
a căror muncă și viață „Scîn
teia tineretului" a ales expe
riența cea mai bună, faptele 
cele mai convingătoare pe care 
le-a popularizat, spre a fi ur
mate de întregul nostru tineret.

Printr-o tematică tot mai bo
gată, folosind o gamă variată 
de forme publicistice, îmbună- 
tațindu-și 'continuu conținutul 
și aspectul său grafic, ziarul 
și-a lărgit an de an sfera de 
influență, numărul de cititori, 
de corespondenți care zilnic se 
adresează redacției cu sonori 
ce înfățișează multiplele preo
cupări ale tineretului în *oate 
domeniile de activitate. Vorbi
torul a felicitat colectivul re
dacțional al ziarului, pe cola
boratorii si pe corespondenții 
săi voluntari pentru rodnica lor 
activitate. în numele Biroului 
C.C. al U.T M., tovarășul Petru 
Enache a înnînat Diploma de 
Onoare a C.C al U.T.M.. acor
dată ziarului „Scînteia tinere
tului" pentru contribuția deo
sebită adusă în educarea co
munistă a tineretului în cei 20 
de ani de la apariția primului 
număr.

A urmat apoi un program ar
tistic prezentat de tineri actori 
și de studenti ai institutelor su
perioare de învățămînt artistic.

Lectorat tehnic
Joi, la Galați și-a deschis 

cursurile in aula Institutului 
politehnic, primul lectorat 
tehnic organizat în acest oraș. 
în anul de învățămînt 1964— 
1965 el va avea trei secții: 
energetice, construcții indus
triale și industrie alimentară 
(morărit, panificație, paste 
făinoase). La cursuri s-au în
scris 120 de cursanți — ingi
neri și tehnicieni de speciali
tate din întreprinderile ora
șului și regiunii Galați.

Lecțiile sînt predate de ca
dre de specialiști de la Insti
tutul politehnic și din între
prinderile gălățene.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAG. I

tehnice in uzină
cifre : cu 3 ani în urmă : 200 
cititori, în 1954=1242. Nume 
ca Viorel Mărgineanu, Ion 
Fleacă, Rosvita Schmit, Teodor 
Murgu, Nicolae Ilie — ca să 
cităm numai cîteva exemple — 
pot fi întîlnite nu numai pe fi
șele de cititori, dar și pe cele 
de inovatori, de evidențiați și 
fruntași în întrecerea socia
listă.

Cititorii la bibliotecă 
biblioteca la cititori

La începutul acestui an „a- 
verea spirituală" a uzinei a 
fost dată în grija tinerei Ma
ria Ilie. Cea de la care lua în 
primire i-a strîns atunci bucu
roasă mîinile spunîndu-i: 
„Draga mea, te felicit, ai ni
merit un post bun. Nu prea o 
să fi deranjată aici". în parte, 
lucrurile erau adevărate. Din 
mai multe cauze pînă atunci 
puțini erau tinerii care frec
ventau biblioteca. Numai că 
Ilie Maria și-a luat activitatea 
în serios. Cu ajutorul comite
tului U.T.M., comitetului sin
dicatului, al conducerii tehni- 
co-administrative, s-au inițiat 
diferite acțiuni menite să dez
volte la muncitori pasiunea 
pentru studiul cărții tehnice. 
Recenzii și sumare asupra 
principalelor cărți tehnice in
trate în uzină, consfătuiri cu 
cititorii, zile colective de lec
tură — iată numai cîteva din 
ele.

Dar aceasta n-a fost totul. 
Bibliotecara și-a propus să vi
ziteze în fiecare zi o secție. A- 
legerea cărților era făcută de 
șeful secției. împreună, în 
pauza de la ora 10, erau prin
tre cititori.

— Acțiunea a avut un mare 
succes, spune Maria Ilie. La 
turnătorie am distribuit o sin
gură dată 56 de cărți, la me
canică II am dat 35. De vreo 
două săptămîni am lăsat în

fiecare secție cîte un caiet pe 
a cărui copertă scrie: „Ce do
rim să citim*4. Cine e interesat 
notează în caiet cam ce ar 
vrea să citească și, în cîteva 
zile, cartea dorită e prezentă 
la locul de muncă al fiecăruia, 
ajutîndu-1 în rezolvarea sarci
nilor de producție.

Fapte? Sînt destule. Cele 
3 271 de cărți împrumutate și 
citite au condus la rezolvarea 
a cel puțin tot atitea proble
me mari ori mai mărunte, pe 
care le ridică zilnic procesul 
de producție. Aplicarea proce
deului de sudură șî tăiere cu 
jet de plasmă, propunere fă
cută de inginerul Nicolae Akli 
și Cornel Romoșan — a fost 
posibilă numai în urma stu
dierii literaturii de speciali
tate. Vasile Nedelea și Ion Mi
hai, inovatori cunoscuți în u- 
zină, au studiat, de asemenea, 
diferite cărți tehnice și acest 
lucru stă la baza fiecăreia din 
propunerile lor de inovații.

De la 1 ianuarie și pînă la 
31 august s-au făcut în uzina 
sibiană 347 propuneri de ino
vații dintre care cele aplicate 
pînă acum (219) aduc o econo
mie de aproape două milioane 
lei.

Petre Cruciat, sculerie: „Am 
citit toate broșurile referitoare 
la meseria mea, broșuri care 
au apărut în colecția „Din ex
periența muncitorilor frun
tași", „In ajutorul muncitorilor 
și maiștrilor strungari". Am 
studiat, de asemenea, în acest 
an, „Cartea strungarului" și o 
carte despre scule cu plăcuțe 
dure".

♦
în curînd, în uzină se vor 

deschide cursurile de ridicare 
a calificării. Aproape 1 500 de 
tineri vor lua din nou loc în 
bănci. Nu trebuie uitat că stu
dierea temeinică a cărții teh
nice de către tineri poate fi de 
un real folos în înțelegerea 
lecțiilor predate la cursuri, în 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale.

Nu numai controlori

de calitate

Dumitru Moraru este elev în 
anul III al Școlii proiesio- 
nale de pe lingă Uzina „Teh- 
notrig" din Cluj. Repartizat 
la Uzinele „Unirea", la ma
șina frezorului Ștefan Gr ecu, 
el Învață, sub Îndrumarea 
acestuia, să mînuiască cu 

pricepere mașina

Foto: N. STELORIAN

Ce a arătat o anchetă

Am întreprins, trecînd prin 
secții, o sumară anchetă prin
tre tineri. întrebarea: „CE 
CITIȚI, LA CE V-A AJU
TAT ?“. Transcriem întocmai 
răspunsurile primite.

Ion Macrea, inginer, servi
ciul tehnic : „Mă preocupă 
mai mult capitolul roți dința
te. în consecință literatura ci
tită, la aceasta se referă. Am 
citit multe cărți dar „Corijarea 
roților dințate" mi-a folosit 
extrem de mult. După ea am 
corijat numeroase roți dințate 
conice".

Vasile Căpățtnă, strungar : 
„Cărți referitoare la scule aș- 
chietoare cu plăcuțe dure. M-a 
ajutat însă mult o carte des
pre exploatarea rațională a 
mașinilor. Ca urmare, am apli
cat la fiecare gen de lucrări un 
regim optim de așchiere".

prin turnare, prelucrări prin 
forjare și tratamente termice, 
iar ultima grupă cuprinde 
maiștri mecanici și electri
cieni, precum și tehnicieni din 
bazele de întreținere. Cursu
rile vor avea loc la două săp- 
tămîni, în ziua de joi.

Din relatările coresponden
tului din Brașov reiese, așa
dar, că după controlorii teh
nici de calitate, numeroși 
muncitori și maiștri ai uzinei 
au luat 
„elevi- 
rile de

loc tn bănci devenind 
sîrguincioși la cursu- 
ridicare a calificării.

Călătorie

spre nota 10 m m MAimicA i
H
■Bl

, ecl, să stăm de 
vorbă. Opriți-vă 
puțin din drum și 
ascultați. Sînteți 
în al 11-lea an al 
captivantei voa
stre călătorii spre 
științei. V-ați e- 
siguranță, pentru 
cu toate cele ne- 

perseve- 
curiozitate

Acad. Caius lacob

In sălile expoziției prezentate în orașul Iași cuprinzlnd lu
crări de Ia cel de-al Vl-lea Festival republican al școlilor 

și institutelor de artă
Foto: AGERPRES

țărmurile 
chipat, cu 
acest drum 
cesare: hărnicie,
rență, tenacitate, 
și mult, mult spirit gospodă
resc în folosirea timpului. 
Acum sînteți aproape de sfîr
șitul călătoriei. La orizont se 
zărește profesiunea. V-ați pre
gătit pentru întîlnirea cu ea ? 
Nu uitați, la această întîlnire 
trebuie să fie neapărat pre
zentă și matematica. Tot ce 
ați învățat la această disci
plină în anii de școală. De ce 
din toate disciplinele pe care 
le-ați învățat în școală m-am 
oprit tocmai la matematică ? 
Foarte simplu. Pentru că 
trăim epoca matematicii. Cîți 
dintre specialiștii de astăzi, 
oameni cu tîmple cărunte, nu 
s-au întors la matematică, 
n-au reluat studiul ei pentru 
că fără matematică nu pot 
înainta în cercetările lor de 
specialitate. Dar matematica 
este știința care aparține ti
nereții, trebuie s-o învățați, 
in primul rînd, voi, tinerii, în 
anii primelor inițieri știin
țifice.

Vrei să devii electrotehni- 
cian ? Trebuie să înveți mate
matica ! Te pasionează aero
dinamica ? N-o vei putea stă- 
pîni fără matematică ! Vrei 
să construiești ? Iți trebuie 
pentru aceasta să știi mate
matică ! Ai de gînd să pă
trunzi în lumea fenomenelor 
chimice ? Permisul: matema
tica ! Te vei dedica biologiei, 
medicinii, agronomiei. învață 
matematică ! învață cu temei 
matematica chiar dacă

viață te vei ocupa de istorie, 
de lingvistică, de geografie. 
Matematica, dacă vreți, poate 
fi asemuită cu un limbaj cu 
ajutorul căruia poți pătrunde 
în lumea tuturor disciplinelor 
științifice. învățați bine acest 
limbaj. A spus-o aceasta, cu 
secole în urmă — pe vremea 
cînd 
cotit 
tica, 
care 
unui 
melor științe ale naturii. Cu
vintele marelui Galileo Ga
lilei, unul din creatorii meca
nicii, sînt o adevărată pledoa
rie pentru însușirea matema
ticii : „Filozofia este înscrisă 
în această măreață carte, care 
în mod continuu ne stă în 
fața ochilor, înțeleg Universul, 
dar care nu se poate pricepe 
dacă nu i se învață întîi 
limba, dacă nu t se cunosc 
caracterele în care este scrisă. 
Ea este scrisă în limbaj mate
matic și caracterele ei sînt 
triunghiurile, cercurile și alte 
figuri geometrice fără de care 
ar fi imposibil să înțelegem 
omenește ceva; fără aceasta 
ar fi o rătăcire zadarnică în- 
tr-un obscur labirint".

Iar D’Alambert scria cu 150 
de ani mai tîrziu : „în zadar 
experiența ne va face cunos
cute o serie de fenomene. A- 
ceste adevăruri ne vor fi a- 
proape inutile dacă nu vom 
căuta cu grijă să găsim inter
dependența lor, să aflăm atît 
cit este posibil, trunchiul 
principal care le unește, să 
descoperim cu ajutorul lor al
te fenomene mai ascunse și 
care scăpau cercetărilor noa
stre... Acest număr de

matematicianul era so- 
om care preda matema- 
iar cel care o învață om 
se supune unui program, 
canon — fondatorii pri-

flexiuni arată cu suficiență, 
cred, cît este de util să aso
ciem geometria cu fizica. Cu 
ajutorul geometriei putem 
determina exact cantitativ un 
efect complicat și depinzînd 
de altul mai bine cunoscut; 
în consecință, această știință 
ne este aproape întotdeauna 
necesară în compararea ana
lizei fenomenelor pe care ex
periența ni le descoperă".

Mecanica este efectiv pri
ma știință a naturii care, sub 
impulsul lui Galilei, Newton, 
Euler, D’Alambert, Lagrange 
și a altor mari învățați, a a- 
doptat în cea mai mare mă
sură metodele de cercetare și 
de analiză a faptelor experi
mentale pe care le oferă ma
tematica. Acest proces de ma
tematizare a servit de exem
plu Și celorlalte științe ale na
turii. Astăzi, fizica și chimia 
se exprimă tot mai mult In 
limbaj matematic și acest pro
ces de transformare se im
pune pînă și în biologie. De 
aceea, matematica se predă 
astăzi în învățămîntul su
perior în toate facultățile de 
științele naturii, inclusiv cele 
de medicină și biologie, pre
cum și în facultățile tehnice.

Cerințele societății moderne 
și ale construirii socialismu
lui au dat un nou impuls și 
au deschis mari perspective 
matematicii. Necesitățile elec
trificării, a transporturilor 
rapide pe uscat, în aer, pe 
apă, a construcțiilor civile 
vaste, a construcțiilor hidro
tehnice au dat o mare dezvol
tare electrotehnicii, aerodina
micii marilor viteze, hidrodi- 
namicii, teoriei elasticității, 
teoriei plasticității, automati-

cei și ciberneticii și, în gene
ral, tuturor științelor care uti
lizează în cel mai înalt grad 
matematica, căreia îi pun pro
bleme noi.

Mai vreți argumente în 
plus? Cred că cuvintele amin
tite au fost suficient de con
vingătoare. Ați înțeles de ce 
la întîlnirea apropiată cu pro
fesiunea trebuie să fiți înso
țiți neapărat de matematică. 
V-au spus-o și profesorii 
voștri: matematica a început 
să devină unul din factorii 
de mare importanță în profi
lul intelectual al unui om cult 
componenta esențială a cul
turii generale în sensul cel 
mai larg — așa precum era 
latina în Evul Mediu.

în ultima etapă de școală 
capeți o experiență bogată. 
N-aveți nevoie de dădăceală, 
nici nu v-ar sta bine să aștep
tați tot timpul îndemnuri, 
sprijin. Totuși, mai meditați 
puțin asupra unor lucruri. 
Stăpîniți bine, trainic, mate
matica predată în anii ante
riori, nu există nici o fisură 
în lanțul logic al cunoștințe
lor matematice, care trebuie 
să devină la sfîrșitul anilor 
de școală un edificiu trainic ? 
Recapitulați, verificați trăini
cia fiecărei noțiuni cu creio
nul în mînă. Rezolvați pro
bleme, exerciții, creați singuri 
probleme și exerciții. Veți 
descoperi noi frumuseți ale 
acestei discipline și veți sfîrși 
prin a fi pasionați de studiul 
matematicii, chiar dacă vreu
nul dintre voi a etichetat-o, 
greșit, o știință aridă, grea.

V-am reținut cîteva clipe 
din drum. Să-mi fie cu ier
tare. Am socotit că niște ti
neri călători, ca voi, au ne
voie de scurte popasuri cu 
prilejul cărora să stați puțin 
la sfat cu cei mai în vîrstă.

Drum bun, tinerii mei prie
teni ! Și nu uitați matematica!

Ing. N. Dobrian, laureat al Premiului de stat pe anul 1964, de la IPROMET din Capitală, 
Împreună cu ing. Funaca Ion, șei de atelier, și desenatoarea Doina Popescu, studiind o so

luție constructivă Ia un nou proiect Foto: AGERPRES

Premiile acordate la

Concursul nostru pentru

CELE MAI
FRUMOASE POEZII

PREMIUL 1:
ADRIAN PAUNESCU

PREMIUL II:
I. DAVIDEANU, GEORGE IARIN

PREMIUL III:
DUMITRU M. ION

MENȚIUNI t 
SEBASTIAN COSTIN, GH. IZBAȘESCU, MA

RIANA FILIMON, HORIA GANE.

de doliu cu prilejul încetării
din viață a ambasadorului R.D. Germane

la București

Sesiune 
științifica

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). La Uzina Tehnofrig din 
Cluj a avut loc de curînd o se
siune de comunicări științifice a 
Institutului de calcul al Filialei 
din Cluj a Academiei R.P.R., în 
colaborare cu întreprinderile clu
jene. Printre comunicările pre
zentate cu acest prilej amintim: 
„Influența excentrității pistonului 
asupra cinematicii și dinamicii 
mecanismului bielă-manivelă la 
motoarele cu ardere internă", 
„Rezolvarea a două sisteme de 
ecuații liniare folosite la construo- 
ția silozurilor de cereale" și al
tele.

Atît în referate, cît și în cadrul 
discuțiilor, s-au scos în evidență 
posibilitățile de aplicare a cerce
tărilor Institutului de calcul în 
rezolvarea unor importante pro
bleme de producție și de plani
ficare.

Jol a avut loo în Capitală ce
remonia de doliu cu prilejul în
cetării din viață a ambasadoru
lui extraordinar și plenipotențiar 
al R. D. Germane la București, 
Anton Ruh.

La ora 10, la Ambasada R. D. 
Germane, au venit pentru a ex
prima condoleanțe tovarășii Ale
xandru Drăghici, Ștefan Voitec, 
Gogu Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, ministrul 
comerțului exterior, Ion Constant 
Manoliu, ministrul justiției, de
legații ale unor instituții cen
trale șl organizații obștești.

Au prezentat, de asemenea, 
condoleanțe șefi al unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La ora 13, la locuința amba
sadorului, a avut loc adunarea de 
doliu. Au participat persoanele o- 
ficiale care au prezentat condo
leanțe, reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, precum și membri ai 
corpului diplomatic. La catafalc 
erau depuse coroane de flori din

partea Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro- 
nune, Ambasadei R. D. Germane 
și a unor misiuni diplomatice, Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Consiliului Central al Sindicate
lor, Comitetului executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei.

In numele membrilor corpului 
diplomatic prezenți la solemni
tate, a luat cuvîntul ambasado
rul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești, Arso Milatovici.

A vorbit apoi Ewald Moldt, 
membru al Colegiului Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Germane, conducătorul delega
ției sosită în țară cu acest prilej.

Au fost intonato Imnurile do 
stat ale R. D. Germane și R. P. 
Romîne. Sicriul cu corpul neîn
suflețit al tovarășului Anton Ruh 
a fost purtat pe umeri de mem
bri ai ambasadei și depus în 
automobilul mortuar.

O companie de onoare cu dra
pel a prezentat onorul.

Cortegiul funerar s-a îndrep
tat apoi spre aeroportul Băneasa, 
do unde sicriul a fost transportat, 
pe calea aerului, în R. D. Ger
mană.

(Agerpres)

Noi exponate 
în muzeele sucevene

AGENDA MUZICALĂ
Concertul Orchestrei Cinematografiei
Luni seara, în marea sală a 

Palatului RJ’.R., 3 000 de stu
denți, înscriși de astă dată în 
„anul II", ai „Universității" 
de cultură muzicală au urmă
rit timp de 2 ore un concert 
în care au fost interpretate 
două din cele mai tulburătoa
re creații contemporane: ope
ra într-un act „Castelul 
prințului Barbă-Albastră" a 
lui Bela Bartok și opera-ora- 
toriu „Oedipus-rex" de Igor 
Strawinski.

Eforturile Orchestrei simfo
nice a Cinematografiei, sub 
conducerea dirijorului Con
stantin Bugeanu, s-au unit cu 
cele ale Universității studen
țești care a închinat în exclu
sivitate muzicii contemporane 
tematica de studiu din acest 
an.

Rezultatul a fost un concert 
inedit, de ținută artistică, ca
pabil să captiveze interesul 
oricărui iubitor de arta.

Dirijor de adîncă formație 
artistică, sensibil în fața fru
museților muzicii tuturor vea
curilor, Constantin Bugeanu 
și-a făcut un punct de onoare 
și din strădania de a asigura 
pieselor programate o inter
pretare de valoare.

Uriașa paletă sonoră, capti
vanta linie dramatică și mu
zicală a operei lui Bartok, 
construită în genul unei mari 
balade populare, originalitatea 
construcției muzicale pe care 
Strawinski o dedică tragediei 
oedipiene, au fost redate cu 
inteligență, cu fidelitate față 
de text, cu entuziasmul unui 
colectiv artistic animat de

S-a redeschis Universitatea

de cultură muzicală

pentru studenți

bucuria tălmăcirii unor mari 
opere artistice.

O mențiune deosebită pen
tru programul de sală — re
dactat de doi dintre studenții 
Conservatorului — Costin 
Miereanu și Sever Tipei.

Cuprinzător, accesibil, sub
liniind elementele esențiale 
ale operelor (poate că ar fi 
fost necesare cîteva date supli
mentare asupra formei, con
strucției muzicale) el a dat 
miilor de studenți coordonate
le necesare înțelegerii locului

pe care-1 ocupă lucrările abor
date în peisajul muzical al 
veacului XX.

Aplauzele cu care studenții 
au primit concertul au subli
niat bunele auspicii cu care 
s-a deschis un ciclu de mani
festări menit a avea un rol 
important în educația muzica
lă a studenților.

La 11 noiembrie, la sediul 
Conservatorului va avea loc a 
doua „lecție" precedată de o 
prelegere pe tema „Evoluția 
limbajului muzical pînă în 
pragul secolului XX“.

Temele celorlalte manifes
tări din acest an universitar 
se anunță la fel de interesan
te : „Expresionismul" (9 de
cembrie), „Dodecafonismul" 
(23 decembrie), „Neoclasicis
mul" (24 februarie), „Școlile 
naționale moderne" (1 martie), 
„Muzica concretă și electroni
că", (24 martie), „Jazzul" (7 
aprilie), „Revoluția socialistă 
și muzica" (21 aprilie), „Muzi
ca romînească în contextul 
muzicii universale" (5 mai), 
„Problemele spirituale ale o- 
mului contemporan oglindite 
în muzica veacului XX" (19 
mai).

IOSIF SAVA

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — Muzeele din 
regiunea Suceava au întreprins o 
serie de acțiuni pentru a-și îmbo
găți colecțiile. Astfel, muzeul 
„George Enescu" din Dorohoi 
este in posesia unei baghete de 
abanos cu capetele îmbrăcate în 
argint-filigran cu care marele

Festival Richard Strauss
S-a împlinit zilele acestea 

un veac de la nașterea unuia 
dintre proeminenții reprezen
tanți ai artei veacului nostru 
— compozitorul german Ri
chard Strauss, tn aproape 8 
decenii de tumultuoasă acti
vitate creatoare, Strauss a 
compus o largă suită de lu
crări destinate teatrului liric 
(printre multe altele „Cavale
rul rozelor", „Salomeea", „E- 
lektra", Dragostea lui Danae", 
„Ariadna la Naxos") și lucrări 
simfonice (printre ele remar
cabilele poeme „Don Juan“, 
„Till Buchoglindă", „Don 
Quijote", „Moarte și transfi
gurare", „O viață de erou") 
care s-au înscris de la prima 
lor audiție, în repertoriul ma
rilor formații muzicale ale 
lumii.

Deasupra oricăror contra
dicții, tendințe spre natura
lism, o anumită lipsă de inte
riorizare, căutarea unor efecte 
exterioare — muzica lui Ri
chard Strauss se impune prin 
măreția captivantă a con
strucțiilor, printr-o străluci
toare orchestrație.

Richard Strauss se bucură 
de multe decenii de o adîncă 
popularitate în țara noastră. 
George Georgescu, prieten și

colaborator al compozitorului 
(cartea de aur a Filarmonicii 
consemnează sub semnătura 
creatorului faptul că G. 
Georgescu a fost „un inter
pret ideal" al operelor straus- 
siene), a programat ani în șir 
cele mai remarcabile dintre 
lucrările compozitorului.

Programînd cu prilejul 
Centenarului Strauss, un Fe
stival simfonic, Mircea Popa, 
și-a ales un program Inedit 
în care au fost incluse două 
dintre lucrările mai puțin 
cîntate „Simfonia Domestica" 
și Variațiunile simfonice pen
tru orchestră Don Quijote 
(solist — violoncelistul Radu 
Aldulescu).

Sub bagheta experimentată 
a lui Mircea Popa, Simfonia 
„Domestica" — ilustrare mu
zicală a propriei vieți de fa
milie a compozitorului — și 
poemul închinat celebrului 
erou a lui Cervantes au răsu
nat în plenitudinea valorilor 
lor, dirijorul reușind să în
drume cu siguranță arta or- 
chestranților spre sublinierea 
culorilor bogatei palete pe 
care o folosește compozitorul 
în tălmăcirea sonoră a pro
gramelor propuse.

P. T.

compozitor a dirijat 
concerte la Iași 
1919—1922 Muzeul și-a mai îm
bogățit colecția cu cîteva progra
me de concert dirijate de Geor
ge Enescu, scrisori în original, 
fotografii, un pendul pe care îl 
dăruise unei rude, două tablouri- 
fotografii în original reprezentând 
casa în cate s-a născut muzicia
nul și familia lui Costache Enes
cu și Hora organizată de Costa- 
che Enescu în 1904 în spatele 
casei din Cracalia. De asemenea, 
muzeul regional din Suceava a 
achiziționat aproape 200 de do
cumente care au aparținut lui 
Ciprian Porumbescu și familiei 
sale. Dintre acestea se remarcă 
un jurnal intim, 18 partituri ori
ginale ale compozitorului dintre 
care unele inedite, așa cum ar fi 
Hora, Coana Chirița și Valsul

o serie de 
in perioada

Souvenire de Viene. De aseme
nea, s-au îmbogățit colecțiile 
secției de istorie cu exponate 
dezgropate de pe șantierele de 
arheologie din regiune.

Televiziune
Orele 18,30 — Universitatea 

tehnică la televiziune. Princi
piile de funcționare a instala
țiilor de automatizare (I) de 
ing. Gh. Tunsoiu. 19.00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru tineretul școlar : Ore

de antrenament. 19.40 — Car 
net plastic. 20,00 Emisiune; 
„Săptămîna" 21,00 Episoade 
din viața și creația cunoscu
tei balerine sovietice Galina 
Ulanova. în încheiere Bu
letin de știri, buletin meteoro
logic.



SEMNAREA
UNUI PROTOCOl 
ROMÎNO-POION
Joi s-au încheiat tratativele bi

laterale dintre delegațiile R. P. 
Romîne și R. P. Polone care au 
avut ca obiectiv stabilirea cola
borării economice dintre cele 
două țări pe perioada 1966—1970.

In cursul după-amiezii, la 
C.S.P. a fost semnat un protocol 
privind principalele probleme ale 
acestei colaborări reciproce pe 
perioada amintită. Din partea ro- 
mînă, protocolul a fost semnat de 
Gh. Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, iar din partea po
lonă de Ștefan Jedrychowski, 
președintele Comisiei de Stat 
a Planificării de pe lingă Consi
liul de Miniștri.

La semnare au asistat, din 
partea romînă Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mauriciu Novac, vice
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, iar din partea po
lonă, E. Sneider, vicepreședinte 
al Comisiei de Stat a Planifică
rii de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Polone, I. Kutin, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, precum și consilieri și 

, experți ai celor două delegații. 
|> A fost de față Wieslaw Sobie- 
rajsld, ambasadorul R. P. Po
lone în R. P. Romînă.

★
Ambasadorul R. P. Polone 

în R. P. Romînă, Wieslaw So- 
bierajski, a oferit joi seara o 
recepție cu prilejul prezenței 
în țara noastră a delegației 
poloneze condusă de Ștefan 
Jedrychowski, președintele Co
misiei de Stat a Planificării 
de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Polone.

Au participat Alexandru 
Bîrlădeanu, Gh. Gaston Marin 
și Constantin Tuzu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Mihail Florescu și Gh. 
Rădoi, miniștri, reprezentanți 
ai conducerii C.S.P. și ai 
unor ministere, funcționari 
superiori din unele ministere 
economice.

(Agerpres)

SPORT • SPORI
Două restanțe la fotbal

Stadionul ,,23 August" din Ca
pitală a găzduit ieri două partide 
restanță din cadrul campionatului 
categoriei A de fotbal. în primul 
meci s-au întîlnit echipele Dinamo 
București și Știința Craiova. După 
un joc anost, victoria a revenii 
jucătorilor dinamoviști cu scorul 
de 3—1 (3—0). Au marcat, pentru 
Dinamo, Pîrcălab (de două ori în 
minutele 31 și 3.5) și Frățilă (în 
minutul 29), respectiv Eftimie (în 
minutul 83), care a transformat o 
lovitură de la 11 m.

în partida „vedetă" s-au întîlnit 
echipele Steaua București șl U.T. 
Arad. Jocul a plăcut mai ales în

Șantierul naval Galați — un aspect al noii cale de lansare 
pentru vase

Foto : AGERPRES

CINEMATOGRAFE
ClNTĂREAȚA SCLAVA, film 

pentru ecran panoramic, rulează la 
Patria (10s 12,45; 15,30; 18,15; 21). 

COMOARA DIN VADUL VECHI: 
Republica (10; 12; 14,15; 16,45; 19; 
^1). ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMA
TĂ : Carpați (9,30; 12,15; 15; 18; 
20,45), Luceafărul (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30), Grivița (9,45; 12,30; 
15,15; 18; 20,45), Modern (9,30; 
12,15; 15; 17,45: 20,30), Capitol (de 
la 6 noiembrie). VESELIE LA 
ACAPULCO: București (8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). VII ȘI MORȚI 
— cinemascop (ambele serii) Fe
roviar (9; 12,45; 16,30; 20,15). PO
VESTE DE PE DON ; Capitol (9,30;

11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). UM
BRELELE DIN CHERBOURG : 
Melodia (9 45; 12; 14,30; 16,45; 19» 
21). EXISTĂ UN ASEMENEA FLĂ
CĂU: Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; -21). ȘOFERII IADULUI: Vic
toria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
STRĂINUL — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (9,45; 13; 16,30; 20), 
Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), Flo- 
reasca (16,30; 20). ACCATTONE : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Cotroceni (15,30; 18»
20,30).  COLABORATORUL CEKA : 
Union (15,30; 18; 20,30), Progresul 
(15,30; 18; 20.15). PROGRAM PEN
TRU COPII (dimineața ora 10). 
DRAGOSTE LA ZERO GRADE s 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE : Giulești (10» 12,30; 15» 
17,30; 20), Drumul Sării (15,30»

Lucrări practice efectuate de elevii Centrului școlar geologic 
din București

Foto: AGERPRES

INFOR
Sosirea noului ambasador 

extraordinar 
și plenipotențiar al Italiei 

in R. P. Romînă
Joi seara a sosit în Capitală 

Niccolo Moscato, noul amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Italiei în Republica 
Populară Romînă. La sosire, 
pe aeroportul Băneasa, Nicco- 
lo Moscato a fost întîmpinat 
de Dionisie Ionescu, ambasa
dor, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față membrii 
Ambasadei Italiei la București 
în frunte cu Vittorio Amedeo 
Farinelli, însărcinat cu afaceri 
ad-interim.

• Joi la amiază a plecat 
spre Cairo o delegație a Sfa
tului Popular al Capitalei, 
condusă de Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului execu
tiv, care la invitația guverna- 

prima repriză, cind jucătorii tex- 
liliști, deși conduși cu 1—0, au 
jucat de la egal la egal cu fotba
liștii militari. După pauză, ei n-au 
mai menținut același ritm și au 
permis bucureștenilor să ciștige la 
scor : 4—0 (1—0). Golurile au fost 
marcata de Constantin de două ori 
(o dată din 11 m), Pavlovici ș; 
Creiniceanu.

Partida Progresul București — 
Rapid București din cadrul etapei 
a Xl-a a campionatului cat. A 
de fotbal se va desfășura duminică, 
8 noiembrie, de la ora 15, pe stadi
onul Dinamo din Capitală.

17,45» 20). CEI TREI MUȘCHETARI
— cinemascop (ambele serii) : în
frățirea între popoare (10» 16» 20). 
HATARI (ambele serii) : Excelsior 
(9,30; 13» 16,30» 20). Aurora (9.30, 
13; 16,30» 20). ASASINUL DIN 
CARTEA DE TELEFON rulează la 
cinematograful Cultural (15» 17,
19; 21). MORAL ’63 : Da
cia (9,45, 12, 14,15» 16,30» 18,45» 
21). COMOARA DIN LACUL DH 
ARGINT : Buzești (10,30; 13; 15,30» 
18; 20,30); BRAȚUL NEDREPT AL 
LEGII: Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
VIATĂ PARTICULARĂ: Bucegi (10, 
12,15; 15,30; 18; 20,30). BANDA DE 
LAȘI rulează la cinematograful Uni
rea (16; 18,15; 20,30). LEGENDA
DIN TREN : Flacăra (16; 18; 20). 
ÎNTUNERIC ÎN PLINĂ ZI : Vitan 
(16; 18,15; 20.30). GHEPARDUL — 
cinemascop (ambele serii) : (9,30;
13; 16,30; 20). VIAȚĂ SPORTIVA : 
Moșilor (15,15; 18; 20,45). VALEA 
VULTURILOR : Munca (16; 18,15»
20,30).  REZERVAT PENTRU 
MOARTE rulează la cinemato
graful Popular (16; 18,15; 20,30). 
PĂȘESC PRIN MOSCOVA :
— cinemascop : Arta (14- 16; 18»
20). VÎNĂTOAREA — Cinemascop: 
Cosmos (16; 18» 20). GALAPAGOS: 
Viitorul (15,30; 18; 20,30). BĂR
BAȚII : Colentina (16; 18; 20). DOI 
COLONEI : Rahova (16; 18,15»
20,30).  PAGINI DE ISTORIE — 
ROMINIA. ORIZONT ’64 : Fla
mura (10; 16; 19). DRAGOSTE 
NEÎMPLINITĂ : Lira (15,30; 18;
20,30).  AVENTURA DE LA MIE
ZUL NOPȚII : Ferentari (16; 18,15;
20,30).  COMISARUL : Pacea (16; 
18; 20). ARHITECTUL ANDREI 
VORONIKIN — CHEIA — URA — 
SÎNTEM ÎN VACANȚĂ — BARBA
— SPORT NR. 4/1964 — VREAU 
SĂ ȘTIU TOT NR. 31 — ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ NR. 13: Timpuri 
noi orele 10—21 In continuare.

MÂȚII
torului acestui oraș va face o 
vizită în R.A.U. Pe aeroportul 
Băneasa delegația a fost con
dusă de membri ai Comitetu
lui Executiv al S.P.C. și de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul 
R.A.U. în R. P. Romînă.

o Joi dimineața, în sala 
Centrocoop din Calea Victo
riei nr. 29, s-a deschis expo
ziția „Desenul satiric în spri
jinul educației sanitare”, or
ganizată de Comitetul Central 
al Crucii Roșii al R. P. Ro
mîne.

Luînd cuvîntul, tov. Anton 
Moisescu, președintele Crucii 
Roșii, a arătat că această ex
poziție constituie o nouă for
mă de răspîndire a cunoștin
țelor igienico-sanitare în rîn- 
dul maselor largi.

(Agerpres)

PE SCURT
• In cel de al doilea joc echipa 

de fotbal U.R.S.S. a terminat la 
egalitate : 2—2 (2—0) cu echipa 
Algeriei tn meciul desfășurat 
miercuri la Alger. în primul joc 
echipa sovietică a terminat învin
gătoare cu 1—0.

• La Geneva, în „Cupa campio
nilor europeni" Chaux de Fonds a 
terminat la egalitate : 1—1 (1—1) 
cu Benfica Lisabona. Jucînd al 
treilea meci pe teren neutru la 
Londra, echipa scoțiană Glasgow 
Rangers a învins cu scorul do 3—1 
(2—0) echipa Steaua roșie Belgrad. 
La Amsterdam, D.W.S. Amsterdam 
a întrecut cu 5—0 (2—0) pe L.Y.N. 
Osld.

• La începutul lunii decembrie 
▼a pleca într-un turneu în Suedia ‘ 
o selecționată de box a orașului • 
București. Din rindul selecționabi- l 
Iilor fac parte : D. Davidescu, C. ’ 
Pop, N. Giju. P. Covaliov, L Dinu. ■ 
M. Mariuțan, M. Nicolau, M. 
Ghiorghioni și alții. Antrenorii e- . 
chipei sînt Lucian Popescu si Ion I 
Popa.

• La Tel Aviv au fost progra
mate miercuri seara meciurile din . 
runda a doua a preliminariilor 
Olimpiadei de șah. Echipa R. P. 
Romîne conduce cu 2—1 In medul I 
cu R. S. Cehoslovacă, o partidă 
fiind întreruptă. Alt» rezultata în
registrate • Elveția — Africa de 
«ud 2,5—1,5; Fllipina — Chile 2—0 ' 
(2) , Spâni» — Chil» 2—0 (2); I- ?. 
Mongolă — India 2—1 (l)i Iugo
slavia — Austria 2—0 (2)i Mexic
— Bolivia 1—1 (2)i Izreel — Ir- 
landa 3-0 (1). JL F. Ungară — 
Franța 2—0 (2)i Suedia — Scota 
3.5—03; S-UA — Turda 3-0 fl>= 
Norvegia — Pcringiha 13—1,5 (1); J 
JL P. Polonă — Iran 2—1 (l)i Ceh»
— Austral:» 1—0 (3): Paragiai — 
Porto Rxo 2,5—13» Argent^» — 
JL D. Gennaaă 13—03 CB Kaada
— Ecuador 1—1 (2)ș Urogaai — | 
Monaco 2—2» Finlanda — Cpra
3—0 (1) j Danemarca — R- F. Ger
mană 1—1 (2) i Republica Dorâd- 
cană — Grecia 13—13 (1): R- P 
Bulgaria — Peru 2—0 (2).

(Agerpre»'

Baku !
Sosim la ora cind soarele 

arde ca la tropice.
Facem mai întîi cunoștință 

cu istoria veche a orașului, cu 
monumentele sale arhitectu
rale și de cultură. Baku este 
pomenit pentru prima dată în 
lucrările geografilor arabi din 
secolul al X-lea. La începutul 
secolului al XIX-lea el mai 
era încă un oraș cetățuie, ti
pic Evului mediu, cu o 
populație de numai 5 000 lo
cuitori. Prin marile porți ale 
zidului cetății de altă dată in
trăm în partea veche a orașu
lui. Aici se găsește unul din
tre minunatele monumente 
ale Evului mediu — palatul 
Sirvanșahilor, construit în 
secolul al XV-lea. Sculp
turi fine în piatră stau măr
turie despre marea artă a is- 
cusiților maeștri azerbaidjani. 
Din complexul palatului fac 
parte și alte monumente arhi
tecturale ca Mecetea șahului 
și mausoleul dervișului. Potri
vit tradiției, mausoleul a fost 
construit deasupra monumen

J 47-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste

GLORIOSUL OCTOMBRIE

■
 e împlinesc 47 de 

ani de la victoria 
Marii Revoluții 
Socialiste din Oc
tombrie, eveni
ment de uriașă 
însemnătate pen

tru destinele omenirii, care a 
inaugurat o nouă epocă isto
rică — epoca trecerii de la 
capitalism la socialism.

înfăptuită sub conducerea 
partidului comunist, avînd în 
frunte pe Vladimir Ilici Lenin, 
Revoluția Socialistă din Oc
tombrie — cea mai grandioasă 
revoluție prin proporțiile sale, 
cea mai profundă prin sarcini
le sale — a dat viață celor mai 
înalte năzuințe de libertate 
ale oamenilor. Ea a zguduit 
din temelii lumea capitalistă, 
a însuflețit popoarele în lupta 
de eliberare națională și so
ciala.

Pentru prima dată în isto
rie a fost lichidată puterea 
capitaliștilor și moșierilor, po
porul muncitor și-a luat soar
ta în propriile-i mîini, a fost 
făurit cel dintâi stat al mun
citorilor și țăranilor. Pe calea 
deschisă de Revoluția din Oc
tombrie, biruind nenumărate 
greutăți pricinuite de înapoie
rea moștenită și încercuirea 
capitalistă ostilă, poporul so
vietic a asigurat victoria de
plină și definitivă a socialis
mului în patria sa, trecînd la 
construirea comunismului. Ca 
urmare a industrializării so
cialiste, U.R.S.S. a devenit a 
doua putere industrială a lu
mii. în 1963 producția indu
striei sovietice a fost de peste 
52 de ori mai mare decît cea 
a Rusiei din 1913. Actualmen
te, la fiecare 24 de ore intră 
în funcțiune două noi între
prinderi importante. Agricul
tura sovietică dispune de o 
puternică bază tehnico-mate- 
rială. Strălucite rezultate au 
fost dobîndite în domeniul 
științei și culturii. De la țara 
cu zeci de milioane de anal- 
fabeți, cu popoare complet 
lipsite de posibilitatea de a 
beneficia de lumina culturii, 
U.R.S.S. ocupă azi primul loc 
în lume în ce privește dez
voltarea învățămîntului. Din 
totalitatea persoanelor active, 
50 la sută au studii medii și 
superioare. Recentul zbor al 
navei-satelit „Voshod", cu trei 
oameni la bord, excepțională 
realizare a cosmonauticii so
vietice, constituie o nouă și 
grăitoare dovadă a nivelului 
înalt de dezvoltare atins de 
știința și tehnica sovietică.

în vasta operă de construc
ție comunistă, generația tână
ră a țării sovietice aduce o 
importantă contribuție. Pretu
tindeni, pe șantierele marilor 
uzine, combinate și hidrocen
trale, pe ogoarele colhoznice, 
în școli și facultăți, comsomo- 
liștii, tinerii sovietici muncesc 
cu înflăcărare, cu înalt spirit 
de răspundere, alături de în
tregul popor, pentru înfăptui
rea planurilor grandioase tra
sate de P.C.U.S.

Oamenii muncii din țara 
noastră se bucură din inimă 
de realizările poporului sovie

Note de drum
din U. R S. S. Intîlnire cu două orașe

tului lui Seid Ithia Bakuvi, 
un cunoscut savant azerbaid
jan.

Sferă de lumini
Oricît ar fi de intere

sante monumentele trecutului 
ele nu pot fi asemuite cu fru
musețea noului Baku. Seara, 
de pe înălțimea unui platou 
privim orașul în haina lui 
feerică de mii de lumini; lu
minile orașului de pe pămint 
și luminile orașului care se 
oglindesc în mare. Și, undeva, 
la orizont, stelele cerului su
dic — limpede și noaptea ca 
un cristal — se unesc cu ste
lele orașului și cu stelele re
flectate în mare formînd o 
sferă de lumini.

Așa arată Baku noaptea. 
Ziua îți incintă ochii noile 
cartiere, faleza și parcurile 
din jurul ei, întreprinderile 
moderne, instituțiile de cul
tură și monumentele de artă, 
îmbinarea fericită dintre arhi
tectura nouă și cea tradițio
nală.

Gazdele ne conduc spre noi
le cartiere ale orașului. Acolo 

tic în făurirea bazei tehnice- 
materiale a comunismului, în 
dezvoltarea economiei și creș
terea bunăstării.

în anii grei ai orînduirii 
burghezo-moșier ești, masele 
muncitoare din țara noastră, 
exploatate și asuprite găseau, 
asemenea tuturor asupriților 
din lume, un imbold însufleți- 
tor în victoria proletariatului 
din Rusia. Ele și-au manifestat 
solidaritatea cu primul stat 
al muncitorilor și țărani
lor. în anii puterii populare, 
legăturile de prietenie dintre 
popoarele român și sovietic 
s-au ridicat pe o treaptă mai 
înaltă, s-au lărgit și s-au con
solidat continuu căpătând un 
conținut mereu mai bogat. La 
temelia trainicei prietenii ro
mâno-sovietice, stă comunita
tea de țeluri și aspirații. Adîn- 
cind relațiile de colaborare 
frățească, popoarele noastre 
pășesc umăr la umăr, împre
ună cu popoarele celorlalte 
țări socialiste în lupta comună 
pentru pace și comunism.

O prietenie caldă leagă tine
retul romîn de tineretul so
vietic. între tineretul nostru 
și tinerii constructori ai comu
nismului din U.R.S.S. s-au 
făurit relații frățești născute 
din năzuința comună de a fi 
cît mai de folos popoarelor 
lor, cauzei socialismului și co
munismului.

Cu prilejul zilei de 7 Noiem
brie, poporul romîn, tânăra ge
nerație a Romîniei socialiste, 
adresează poporului, tineretu
lui sovietic, urări de noi și mă-, 
rețe înfăptuiri, de înflorire și 
prosperitate a patriei lor.

Pășind pe calea deschisă de 
Marele Octombrie, peste o 
treime din populația globului 
construiește socialismul și co
munismul. Sistemul mondial 
socialist se afirmă cu tot mai 
multă vigoare ca forța de
terminantă a dezvoltării isto
rice, ca factorul hotărîtor al 
politicii mondiale.

Poporul romîn înaintează pe 
drumul socialismului sub stea
gul atotbiruitoarelor idei ale 
marxism-leninismului, apli
cate în mod creator la condi
țiile țării noastre. Succesele 
repurtate de țara noastră în 
desăvîrșirea construcției socia
liste, în făurirea unei industrii 
puternice și a unei agriculturi 
în plină dezvoltare, în înflori
rea științei, artei și culturii, în 
creșterea continuă a bunăstă
rii maselor, demonstrează jus
tețea politicii leniniste a parti
dului nostru, pe care întregul 
popor o sprijină cu hotărîre.

Realizările tuturor țărilor 
socialiste au o deosebită în
semnătate internațională de
oarece ele exercită o profundă 
influență asupra conștiinței 
popoarelor.

întreaga dezvoltare a eveni
mentelor istorice în anii care 
au trecut de la Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie 
demonstrează că sporirea con
tinuă a forțelor păcii și pro
gresului social constituie o 
lege a epocii noastre.

Intensificarea luptei antimo- 
nopoliste a maselor din țările 

Tablou panoramic al orașului Baku
Fotografia autorului

unde se întind acum bulevar
de largi, frumoase, cu spații 
verzi și flori ca Narimanov și 
Stroitelei, în trecutul nu prea 
îndepărtat era cîmp gol, nisi
pos, stăpînit de vîntul care 
arunca deasupra orașului 
trombe de țărînă. Salahî! îi 
spuneau localnicii: pustiu. A- 
cum locul este împodobit cu 
blocuri multicolore, cu 
monumente ale arhitecturii 
naționale contemporane, cum 
sînt Teatrul academic de dra
mă „Azizbekov", Biblioteca 
publică „M. F. Ahundov", 
Teatrul de vară pentru copii 
etc.

Am petrecut o seară la casa 
de cultură, în tovărășia unor 
studenți din Baku: viitori pro
fesori, ingineri, medici. Aflăm 
că vechii universități i s-au 
alăturat în ultimul timp noi 
instituții de învățămînt supe
rior : un institut politehnic, 
unul pedagogic: Opt institute 
de învățămînt superior din 
capitala republicii și cîteva in 

capitaliste, creșterea continuă 
a forței și influenței mișcării 
comuniste și muncitorești, 
prăbușirea sistemului colonial 
— iată trăsături ce caracteri
zează realitatea contemporană.

Acum, la 47 de ani de la tri
umful Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, preponde
rente în lume sînt forțele care 
luptă pentru pace și progres 
social.

Continuînd cu consecvență 
politica de pace pe care a 
dus-o din primele zile ale e- 
xistenței sale, Uniunea Sovie
tică desfășoară o activitate 
perseverentă pentru preîntâm
pinarea unui nou război mon
dial și consolidarea păcii.

Unindu-și eforturile cu ce
lelalte țări socialiste, cu toate 
forțele păcii și progresului, 
țara noastră militează neabă
tut pentru destinderea inter
națională, zădărnicirea acțiu
nilor cercurilor agresive, în
făptuirea dezarmării, pentru 
promovarea coexistenței paș
nice, continua dezvoltare a 
relațiilor economice și cultura
le cu toate statele fără deo
sebire de orînduire socială.

Cu cît trec anii, cu atât mai 
pregnant apare marea forță 
creatoare și transformatoare a 
ideilor lui Marx, Engels, Lenin. 
Epoca noastră, inaugurată de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, este epoca trium
fului socialismului și comunis
mului pe întreg pămîntul.

Boris Sahovskii

SUB STEAGUL

LENINIST
Avea Rusia pas trudit șl trist 
pln-ce-a tîșnlt revoluționară. 
Eu m-am născut sub steagul leninist 
în limpezimi, departe de povară.

Mereu pe magistrala principală I 
atît cît pot, dar fără de ocol. 
Priviți-mă I Lumina mea de gală 
Stă scrisă în carnet de Comsomol.

Iar dacă viscol uneori se-ntinde
și cad pe gheața Niprului, din mers, 
Mă smulg în sus cu fruntea înainte 
în vastul meu partinic univers.

-ina î. c« Patria spre înălțimi alpine- *
eu port trei vieți In întreit.șirag, 
trei vieți majore luminează-n mine .
Partidul, 
Lenin,
Comsomolul drag.

în romînește de AI. Andrițoiu

celelalte orașe, pregătesc pes
te 50 000 de viitori specialiști.

O legendă veche, 
un oraș nou, 

chimie și flori
Vizităm noul oraș Sumgait. 

Numele lui este legat de o le
gendă. Sum în azerbaidjană 
înseamnă apă, iar. gait întoar-, 
cere. Se spune că pe locul 
unde ește așezat acum orașul 
locuiau în vechime niște pes
cari. Odată, cind s-au întors 
din larg, de pe mare, au vă
zut că rîul care scălda aceste 
locuri secase. S-au rugat ei 
multă vreme, au adus și jertfe 
divinității, dar apa nu s-a mai 
întors. Oamenii au plecat, iar 
așezarea a fost înghițită pen
tru multe veacuri de pustiu.

Secretarul comitetului de 
partid al orașului ne înfățișea
ză istoria emoționantă a pre
facerilor petrecute pe aceste 
locuri în cei cincisprezece ani 
de la „nașterea" orașului, care 
are acum — la o vîrstă destul 
de tînără — 100000 de locui

O
Pe una din cele mai mari 
căi ferate electrificate din 
lume : Moscova — Baikal

Adunări
și uzineV. - .

La clubul tFzmelof’l „Repu- 
blica" din Capitală a avut loc 
joi la amiază o adunare con
sacrată celei de-a 47-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Au luat parte muncitori, 
tehnicieni și ingineri din a- 
ceastă uzină, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., precum și 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romînă, 
care ne vizitează țara la invi
tația Consiliului General 
A.R.L.U.S.

După un cuvînt de salut ros
tit de ing. Nicolae Matei di
rectorul general al uzinei, Va- 
sile Omocea, secretar al Co
mitetului de partid al uzinei și 
I. Stukalin, conducătorul de
legației sovietice, au vorbit 
despre semnificația și impor- 

tori și este unul din cele mai 
importante centre economice 
ale republicii. Toate explica
țiile încep cu ,;aici n-a fost 
nimic"; cu 15, cu 10; cu 8 ani 
în urmă.

Iată acum aici uzina de la
minate, spre stingă uzina de 
aluminiu, dincoace uzina ter
moelectrică, combinatul chi
mic, iată și cea mai nouă 
școală — sînt în total 15 — 
(mulți, prea mulți copii, 40 la 
sută din populația orașului — 
se plînge în glumă secretarul 
de partid).

Gazdele ne povestesc cu lux 
de amănunte întâmplări și 
fapte din epopeea acestor con
strucții. Dar nici, o povestire 
nu poate înfățișa ceea ce . văd 
ochii. Și noi vedem și ne 
bucurăm de frumusețea noilor 
blocuri, de realizările pe care 
le obțin muncitorii uzinei de 
laminate, de milioanele de 
flori care împodobesc fața 
orașului, de succesele la învă
țătură ale comsomoliștilor (30 
la sută își completează studii
le la Institutul politehnic se
ral), de prietenia ce ni se ara
tă pretutindeni.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMÎNĂ
La invitația Consiliului General 

A.R.L.U.S., joi dimineața a sosit 
în Capitală o delegație a Asocia
ției de prietenie sovieto-romînă, 
condusă de I. B. Stukalin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Presă și Tipărituri de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
R.S.F.S. Ruse, pentru a participa 
la manifestările ce vor avea loo 
în țara noastră cu prilejul celei 
de a 47-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Din delegație fac parte : M. M. 
Bahcinian, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid din 
Kirovakan — R.S.S. Armeană, 
membru al C.C. al P.C. din Ar
menia, deputat în Sovietul Su
prem al R.S.S. Armene, V. V. 
Ermilov, lăcătuș la Uzinele 
„Krasnîi Proletar" din Moscova, 
membru al C.C. al P.C.U.S., Erou 
al Muncii Socialiste, I. V. Pota
pov, membru al conducerii Aso
ciației de prietenie sovieto-romî- 
ne, lucrător în aparatul C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Soldatov, secretar 
responsabil al conducerii Asocia
ției de prietenie soviețo-romîne 
din Moscova.

în Gara de Nord, oaspeții au 
fost întâmpinați de Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S., Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., de membri ai Consi
liului General A.R.L.U.S. și ac
tiviști ai acestei organizații, oa
meni de cultură. Au fost de față 
reprezentanți ai Ambasadei Uni
unii Sovietice la București.

în dimineața aceleiași zile 
membrii delegației Asociației do 
prietenie sovieto-romîne au făcut 
o vizită la Consiliul General 
A.R.L.U.S., unde au fost primiți 
de Marin Florea Ionescu, vice
președinte al Consiliului.

în fabrici

tanța Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și despre 
succesele obținute de poporul 
sovietic în construirea comu
nismului.

în încheiere, participanții au 
asistat la un program artistic 
susținut de formații de ama
tori din Capitală.

★
O adunare asemănătoare a 

avut loc joi și la Fabrica de 
antibiotice din ■ Iași. Despre 
semnificația celei de-a 47-a a- 
niversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie au 
vorbit Petru Ștefănescu, se
cretar al comitetului de partid 
al Fabricii și A. Nicolaevici, 
locțiitor al reprezentantului 
comercial al U.R.S.S. în R.P.R.

în continuare a rulat filmul 
sovietic „Doi în stepă".

(Agerpres)

Mîndria și pasiunea locui
torilor orașului o formează 
chimia — ne spune secretarul 
de partid al orașului. Aici se 
produc îngrășăminte pentru 
agricultură, cauciuc sintetic, 
și alte produse chimice. Sum- 
gaitul dă .90 la sută din pro
ducția chimică a republicii. Se 
va construi — ni se spune —- 
un nou combinat chimic care 
va produce polimeri.

Pasiunii pentru chimie i-am 
adăuga pasiunea pentru flori. 
Aici la încrucișarea vînturilor 
aspre ce bat dinspre pustiu și 
dinspre mare, milioane de 
flori luminează cu coloritul 
lor de basm străzile și parcu
rile, ferestrele și balcoanele 
caselor.

...Am desprins din filele 
bloc-notesului cîteva din im
presiile notate în timpul vizi
tării celor două orașe azer- 
baidjane. Luminile feerice ale 
Bakului și surîsul tânăr al 
noilor construcții din Sumgait 
ne-au însoțit pretutindeni, a- 
lături de ospitalierele gazde, 
în interesanta noastră călă
torie.

ANGHEL PARASCHIV
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Delegația R. P. Romine
Hr- ■ PE SCURT

primită de președintele Ben Bella
ALGER 5 — Coresponden

tul Agerpres, C. Benga tran
smite : Joi după-amiază, Ah
med Ben Bella, președintele 
Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, secretar 
general al F.L.N., a primit la 
reședința sa delegația R. P. 
Romine condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine.

La întrevedere au fost de 
față din partea romînă Vir
gil Cazacu, membru supleant 
al C.C. ----------- . . •
tar al Comitetului regional 
Iași al 
Marea 
Ion
Tul R. P. Romine la Alger; din 
partea algeriană M. Djilani, 
membru al C.C. al F.L.N., 
președintele Comisiei pentru 
problemele sociale din Aduna
rea Națională a Algeriei.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

In seara aceleeași zile, de
legația romînă, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, a 
făcut o vizită lui Houari 
Boumediene, membru al Bi
roului Politic al F.L.N., prim 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul apărării 
naționale. Au participat loco
tenent-colonel Tahar Zbiri, 
membru al C.C. al F.L.N., șe
ful statului major al armatei

al P.M.R., prim-secre-

P.M.R.,
Adunare 

Georgescu,

deputat în 
Națională, 

ambasado-

populare 
Djilani.

de eliberare ji M.

★
— Coresponden-ALGER 5.

tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Joi dimineața, delega
ția R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la săr
bătorirea celei de-a 10-a ani
versări a revoluției algeriene, 
a vizitat plantațiile de pal
mieri din Ouargla, centrul ad
ministrativ al departamentului 
saharian Oasis.

Delegația a fost însoțită de 
M. Djilani, membru al C.C. al 
F.L.N., șeful Comisiei pentru 
probleme sociale a Adunării 
Naționale algeriene, Lafou Mo
hamed Cherif. conducătorul 
federației F.L.N. din Departa
mentul Oasis, și de alte per
soane oficiale.

Inalții oaspeți au ascultat cu 
mult interes explicațiile pri
vind munca în plantațiile ce 
palmieri și perspectivele de 
dezvoltare a zonelor de vege
tație din regiunea Saharei. Pe 
parcursul vizitei, oaspeților li 
s-a făcut o primire deosebit 
de călduroasă.

La plecarea spre Alger, to
varășul Gheorghe Apostol a 
mulțumit gazdelor pentru pri
mirea făcută și pentru urările 
adresate poporului romiz și a 
urat locuitorilor departamen
tului Oasis noi succese to 
munca pentru prosperitatea 
Algeriei.

y
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BRUXELLES : 
Colocviul consacrat 

R. P. Romine

Ddeșaiii 
la sărbătorirea 

lui 7 \wembrie

In ComitetulO.\.l. pentru folosirea 
pașnică a spațiului cosmic 

UfTBnmrriA k£puh'staxti:u.i «. r. KOMt.if

BRUXELLES — La Bruxel
les continuă lucrările colocviu
lui consacrat Romîniei, organizat 
de către Centrul de Studii al 
țărilor din est. La ședința din 
dimineața zilei de miercuri a 
fost prezentată comunicarea 
.Afetoda de planificare curentă 
și de perspect ivă" de către pro
fesorul Roman Moldovan, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, directorul Institu
tului de Cercetări Economice. 
După-amiază, profesorul Traian 
lonașcu a prezentat comunicarea 
„Contractele economice" (autori 
Traian lonașcu și Eugen Ba- 
rasch, membri corespondenți ai 
Academiei R.P.R.), iar profeso
rul D. Davidescu comunicarea 
„Sistemul de conducere al agri
culturii socialiste în R.P.R" (au
tori acad. V. Malinschi și prof. 
D. Davidescu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R.).

Comunicările au fost primite 
cu un deosebit interes, fiind ur
mate de discuții.

VIENA. — La Palatul Pal- 
ffy din Viena s-a deschis o 
expoziție cu tema „Cum în
vață cei mici", în cadrul că
reia sînt expuse manuale șco
lare și alte materiale didacti
ce pentru clasa I elementară, 
trimise de 25 de țări, între 
care și R. P. Romînă.

La standul R. P. Romîne 
sînt expuse manuale în limba 
romînă și limbile minorități
lor conlocuitoare, precum și 
un bogat material didactic fo
losit de elevii clasei I ele
mentare.

ATENA. — După cum trans
mite agenția Taniug, la Atena 
au fost semnate acorduri care 
reglementează problemele le
gate de micul trafic de fron
tieră și problemele colaborării 
in domeniul presei și informa
țiilor între Grecia și Iugoslavia.
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„ Un vot pentru rațiune Ct

„americanii au ales rațiunea 
împotriva aventurii".

La rîndul său „FRANCE 
SOIR", sub titlul „Statele Unite 
au votat pentru continuarea 
politicii lui Kennedy", scrie că 
„americanii au condamnat ex
tremismul, rasismul voalat, 
violența și cuvintele deseori 
contradictorii ale lui Goldwa
ter", ziarul conchide că „majo
ritatea în favoarea lui Johnson 
înseamnă că experiența Ken
nedy continuă".

în această ordine de idei, 
ziarul vest-german „DIE WELT“ 
din Hamburg consideră că noul 
ales va trebui „să consolideze 
ceea ce a început predecesorul 
său, John Kennedy". Ziarul 
este de părere că se poate pre
vedea o reluare a conversa
țiilor cu Uniunea Sovietica, o 
primă încercare de a duce tra
tative cu R. P. Chineză, precum 
și încercarea de a elabora un 
plan pentru limitarea răspîn- 
dirii armelor nucleare.

Multe ziare britanice scot In 
evidență că votul masiv pen
tru Johnson are semnificația 
unui vot pentru coexistență. 
„Poporul american, prin votul 

său masiv 
favoarea 
Johnson, 
ziarul , 
DIAN',

ictoria președinte-
■ ■ lui JoIînson în ale~ 

gerile preziden- 
I !®s|l ^ale ale S-U.A. de■n la 3 noiembrie este

I ITTTTI11 II comentată pe larg 
de întreaga presă 

americană, sub titluri ca : „Vot 
covîrșitor pentru mandatul 
Johnson—Humphrey", „O vic
torie a rațiunii poporului ame
rican", „Extremismul în politi
ca americană a fost pus la în
cercare în fața urnelor și găsit 
indezirabil". în comentariul său, 
unul din cele mai mari cotidie
ne americane, „NEW YORK 
TIMES" scrie că victoria candi- 
daților democrați „reflectă ata
șamentul popular pentru o po
litică moderată. A fost respinsă 
teza că problemele puse de era 
unor schimbări dinamice neîn
cetate în afacerile interne și 
externe pot fi rezolvate prin 
dezmembrarea guvernului fede
ral sau prin amenințarea lumii 
cu pumnul atomic".

în editorialul său, „WA
SHINGTON POST" subliniază 
că alegătorii au dat „un man
dat care urmărește aprobarea 
politicii reținerii și bunului 
simț atît în țară ______________
cit și în strai- 
nâtate". Comen- ~ 
taiorul acestui 
ziar, Carroll Kil
patrick, scrie că 
rezultatele ale
gerilor „demon
strează un pro
test vehement 
împotriva can
didatului repu
blican și a po
liticii sale și 
o aprobare aproape unanimă 
pentru președintele Johnson și 
programul prezentat de Par
tidul democrat în actuala cam
panie de alegeri".. La rîndul 
său, „THE DENVER POST" re
latează că „Lyndon Johnson a 
obținut victoria pentru că el a 
apărut în contrast cu stridența 
senatorului Goldwater, ca un 
lider moderat care se desolida
rizează de extremism și extre
miști. Pentru națiune, scrie zia
rul, alegerea a fost bună".

Ideea că alegerea lui Johnson 
are semnificația unui vot împo
triva extremismului și aven
turii e subliniată și în presa 
franceză.

„PARIS PRESSE L’INTRAN- 
SIGEANT" scrie printre altele : 
„Cele mai clare indicații asupra 
a ceea ce așteaptă de la el po
porul american în politica ex
ternă, Johnson le-a găsit în 
cauzele zdrobirii lui Goldwater. 
Recomandările de fermitate be
licoasă față de Uniunea Sovie
tică ale lui Goldwater au fost 
dezaprobate... Aceasta este una 
din principalele lecții ale ale
gerilor prezidențiale".

„LE MONDE", sub titlul 
„Johnson a cîștigat o victorie 
strălucită" publică un amplu 
articol în care menționează că

Presa internațională
despre rezultatele 

alegerilor 
prezidențiale 
din S.U.A.

în 
lui 

scrie 
„GUAR- 

, a de
monstrat că a- 
probă politica 
de coexistență 
în exterior și 
egalitatea 
drepturi în inte
rior', „DAILY 
MAIL" conside
ră că „Adminis

trația americană va continua să 
se pronunțe în favoarea păcii. 
Goldwater a pierdut pentru că 
el constituia un anacronism".

Aceeași idee e larg exprima
tă în paginile presei grecești. 
„Poporul american, scrie „TA 
NEA" (centru) a votat pentru 
pace și coexistență".

„Mare eșec al forțelor reac
ționare din S.U.A., relevă „ETH
NOS" (centru). Prin votul lor, 
americanii și-au proclamat ho- 
tărîrea de a evita aventuri pe
riculoase care ar fi urmat după 
aplicarea programului lui Gold
water și a aprobat coexistenta 
ca și abolirea politicii rasiste".

„Marea ' ' 
son scrie 
Iru) arată 
damnată 
popoarele

La rîndul său, „ELEFTHERIA" 
(centru) consideră că „poporul 
american s-a manifestat în fa
voarea unei politici democra
tice moderate, atît în interior 
cit și în relațiile internaționale. 
Această constatare este gene
rală, adaugă ziarul, și se con
firmă cu orice prilej că po
poarele în epoca noastră do
resc, mai mult ca orice, coexis
tenta pașnică".
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Noul guvern venezuelian
SOVIETO ■ TURC

PE SCURT

ACORD CULTURAL

COMERȚULUI CU ȚĂRILE SOCIALISTE
PARIS. — „Interesul eco

nomic și politic al Franței 
este de a dezvolta schimburile 
sale cu U.R.S.S."... a declara: 
Max Flechet, fost ministru 
și președintele Comitetului 
Franța-Europa răsăriteană, în 
cursul unei expuneri asupra 
relațiilor economice franco- 
sovietice, făcute cu ocazia u- 
nui dineu-dezbatere organizat 
de Alianța democratică.

Evoeînd acordul comercial 
care a fost semnat între Fran- 
ta ți U.R.S.S. pe o perioadă de 
cinei ani, Flechet a liniat 
avantajele acestuia pentru 
Franța. Potrivit declarațiilor 
sale, aceste avantaje rezidi 
din faptul ei cumpărările fă
cute în U.R.S.S. nu vor fi plă
tite în devize, ci prin livrarea 
de produse franceze, precum 
și din faptul că vinzările de 
echipament industrial către 
U.RS.S. contribuie în mod 
'eficace la expansiunea sectoa
relor industriale franceze, 
cum ar fi construcțiile elec
trice și construcțiile mecanice. 
Flechet s-a pronunțat pentru 
prelungirea creditelor acorda
te exportatorilor peste terme-

Salvador
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ZANZIBAR. — Ahmed Rashid, 
șeful Directoratului pentru planifi
care și dezvoltare pentru Zanzibar, 
a declarat miercuri în cadrul unei 
convorbiri cu ziariștii că dezvol
tarea comerțului reciproc avanta
jos între Republica Unită Tanzania 
și țările socialiste corespunde in
tereselor dezvoltării acestei țări.

Ahmed Rashid a declarat că țara 
sa a încheiat o serie de contracte 
comerciale cu unele țări socialiste 
pentru desfacerea produselor agri
cole tradiționale.

CARACAS. — Râul Leoni, pre- 
ședrsfele Venezueiei, a făcut cu- 
isascaîă componența noului guvern 
venezuelian, care urmează cabine
tului de coaliție dintre „Acțiunea 
democratică" și independenți, de
misionat la 13 octombrie.

In noua echipă ministeriala. Uni
unea republicană democratică iți 
Frontul național democratic au fie
care cite trei reprezentanți, ca și 
Acțiunea democratică / indepen
denții dețin patru portofolii. Gu
vernul precedent demisionase pen
tru a permite Intrarea In guvern a 
reprezentanților primelor doufl par
tide, ca urmare a acordului privi
tor la un program comun Intre a- 
eeste partide și Acțiunea democra
tică.

----------•----------

Bolivia:

După lovitura 
de stat

ATENA. — Secretarul qe- 
neral al N-A.T.O., Manlio Bro- 
si o, și-a Încheiat joi seara vi
zita sa In capitala Greciei, pie
rind spre Ankara. în timpul 
celor trri sile rit s-c aflai Ic 
Atena, secretarul general al 
N-A.T.O. a avut o serie de în- 
treveâerf cu primul ministru 
grec, Pcpandreu, cu ministrul 
riaeerCo? externe. Kostopou- 
Jas, precum ri cu alte persoane 
cLczzfe. Printre chestiunile 
discutate, un loc deosebit c 
itrt acordat problemelor pri
vind ajutorul alii tor acordat 
Greciei de N-A.T.O-, relațiilor 
dintre Grecia și Turda, precum 
și unor aspecte ale problemei 
doriote.

5 (Agerpres*.LA PAZ --------- .
In capitala Boliviei, La Paz, a 
revenit joi un calm aparent 
după lovitura de stat încu
nunata de succes care a avut 
loc miercuri împotriva pre
ședintelui Victor Paz Estens- 
soro. Postul de radio La Paz a 
anunțat constituirea unui 
„Consiliu revoluționar al po
porului" din care fac parte re
prezentanții tuturor partidelor 
politice „cu excepția comuniș
tilor". Consiliul are sarcina de 
a sprijini junta militară, con
dusă de generalul Alfredo O- 
vando, comandantul forțelor 
armate boliviene. într-un me
saj radiodifuzat, generalul O- 
vando a declarat că junta ga
rantează țăranilor pămîntu- 
rile lor și că „bogățiile minie
re ale țării vor fi păstrate".

Una din primele măsuri lu
ate de noile autorități guver
namentale a constituit-o eli
berarea a sute de deținuți po
litici printre care și liderii 
sindicali Irineo Pimental $i 
Federico Escobar, întemnițați 
anul trecut pentru că au con
dus acțiunile greviste al mi
nerilor. Liderul puternicului 
sindicat al muncitorilor mini
eri, Juan Lechin. fost vicepre
ședinte al Boliviei. a făcut o 
vizită generalului Ovando 
pentru a discuta posibilitățile 
de colaborare între muncitori 
și noile autorități Mulțimea 
le-a făcut o primire călduroa
să cînd au apărut împreună 
în balconul palatului prezi
dențial. Cu toate acestea, re
latează agenția France Presse. 
în centrele miniere s-a dat 
ordinul ca minerii să fie pre
gătiți pentru orice eventuali
tate. în așteptarea precizării 
poziției juntei.
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victorie a lui John- 
„ATHINAIKI" (cen- 

că dreapta este con- 
și respinsă de toate 
lumii".

Lupta anti colonialistă în Mozambic
n Mozambic la 
sfîrșitul lunii sep
tembrie a fost de
clanșată „insurec
ția generală armată 
a poporului împo
triva colonialismului

portughez și pentru cucerirea in
dependenței totale", după cum 
se spunea într-un comunicat al 
Frontului de eliberare din Mo
zambic.

Știrile care au parvenit de a- 
•tunci cu privire la această insu
recție au fost puține, din cauza 
severei cenzuri instituite de auto
ritățile portugheze. Ele atestă 
totuși fără echivoc intensificarea 
luptelor de partizani pe întreg te
ritoriul coloniei. Zeci de militari 
portughezi au fost uciși sau ră
niți.

Ziarul elvețian „ST. GALLER 
TAGBLATT" relata zilele tre
cute că încordarea din Mozam
bic s-a ascuțit simțitor". Acelaș 
ziar, referindu-se la represiunile 
autorităților împotriva forțelor

Stadiul relațiilor anglo spaniole

CE TAT* pc-
ta planuri precise și înțelegeri 
asupra manevrelor navale mi
litare comune. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cit conducerea 
marinei spaniole făcuse cu
noscute amănunte asupra pre
gătirii în comun a manevrelor 
și a publicat chiar lista unită
ților ztavale britanice și aerie
ne pe care comandanții din 
Londra le-ar fi anunțat pen- 
îzu manevre.

S-a ridicat întrebarea dacă 
este vorba de o simplă măsu
ră de represalii față de rupe
rea tratativelor privind livra
rea de vase britanice sau dacă 
aceasta nu ascunde in general 
o opoziție a guvernului labu
rist față de atragerea Madri
dului in sistemul militar al 
Europei occidentale.

Ministerul de externe spa
niol manifestă în prezent o 
rezervă accentuată și speră să 
~bunătăteascâ atmosfera. 

Desigur. Spania are unele po- 
sibilitățî ca la granițele Gi- 
braltarului să exercite o pre
siune asupra Londrei, dar o 
astfel de politică ar duce mai 
degrabă la înăsprirea relații- 

•. ....... uite că
Anglia este clientul cel mai 
- re u mai important al 

Spaniei pentru portocale, vin 
și alte produse agricole.

democratice, scria : „Lisabona se 
străduiește să evite un război pe 
două fronturi — Angola și Mo~ 
zambic și caută să înăbușe în 
fașă orice tendință de emanci
pare".

Comentînd evenimentele în 
curs, cotidianul britanic „GUAR
DIAN" constata că „portughezii 
au fost puși în fața unei răscoale 
politice populare a africanilor 
din Mozambic uniți într-un efort 
hotărît de a obține dreptul la 
autodeterminare și indepen
dență".

Regimul de la Lisabona nu 
s-a așteptat ca acțiunile militare 
ale mișcării de eliberare să fie 
atît de puternice. Surprinși, lide
rii portughezi au adoptat cele 
mai drastice măsuri represive. 
Fără rezultat însă. Acțiunile par
tizanilor continuă și se intensifi
că. Așa dar, în ultimele săpta- 
mîni s-a creat în Mozambic o 
stare insurecțională cu tendințe 
de a se permanentiza. Este vorba 
de o fază superioară a luptei 
pentru independență. într-un re
cent interviu, Eduardo Mond- 
lane, președintele Frontului de 
eliberare a Mozambicului, de
clara : „Vom continua cu energie 
acțiunile noastre militare împo
triva colonialiștilor portughezi, 
pe care le-am început la 25 sep
tembrie".

— .e----
I. G.

CEL MAI TIMAR
PICTOR DIN LIME

PARIS. — La
B.A.C. din Paris s-a ________
expoziție a celui mai tînăr pic
tor din lume, Bedri Baykam 
(Turcia) în vîrstă de șapte 
ani, în care sînt expuse o se
rie de desene și picturi ale a- 
cestuia.

Bedri desenează ca toți co
piii de vîrsta sa, se joacă cu 
soldați de plumb și cu auto
mobile în miniatură. Dar gra
fica sa este de o vivacitate 
extraordinară, demonstrînd un 
talent nemaiîntîlnit la aceas
tă vîrstă. Arabescurile sale 
sînt de o frumusețe surprin
zătoare, iar personajele de o 
vivacitate și veridicitate sur
prinzătoare. Micul pictor de
senează, de asemenea, portrete 
cursive ale persoanelor din ju
rul său.

Galeriile 
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