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Echipa de montori condusă 
de Aurel Petru, de pe șanti
erul liniei electrice de înal
tă tensiune Luduș-SIatina, 
lucrind la fixarea izolato

rilor

Foto .AGERPRES

Vineri, 24 septembrie, to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu Iosif 
Banc și Ianoș Fazekaș au vi
zitat orașul Tg. Mureș.

Vestea sosirii conducătorilor 
de partid și de stat a reunit 
în gara orașului și pe străzile 
centrale mii și mii de oameni 
care și-au manifestat bucuria 
de a-i avea ca oaspeți în mij
locul lor.

La gară, în întîmpinare au 
venit tovarășii Nicolae Vereș, 
membru ai C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Mureș-Autonomă Ma
ghiară al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Sfatului popular 
regional, alți conducători ai 
organelor locale, activiști 
de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură, nu
meroși reprezentanți ai între
prinderilor și instituțiilor din 
oraș.

Un grup de pionieri încon
joară pe oaspeți, oferindu-le 
buchete de flori.

în piața gării, mulțimea de 
cetățeni ovaționează îndelung.

Magistrala Gheorghe Doja 
cunoaște emoționante manife
stații de simpatie și atașament 
față, de partid și guvern. Mun
citori din întreprinderile ora
șului și- constructori de pe șan
tierele din vecinătate, elevi ie- 
șiți în fața școlilor fac semne 
prietenești, pionierii flutură 
cravate roșii; de Ia balcoanele 
și ferestrele blocurilor mii de 
locatari ovaționează și aplau
dă îndelung. Oaspeții răspund

cu căldură entuziastelor mani
festații ale populației.

La sediul Comitetului regio
nal al P.C.R., conducătorii de 
partid și de stat se interesează 
de îndeplinirea planului de 
producție de către întreprinde
rile din regiune, de realizarea 
planului de investiții, de sta
diul lucrărilor agricole de 
toamnă.

Dezvoltarea impetuoasă a re
giunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară constituie o expresie 
vie a politicii consecvente a 
partidului de ridicare a tutu
ror regiunilor țării, de reparti
zare rațională a forțelor de 
producție și de punere în va
loare a resurselor naturale ale 
patriei. în perioada planului 
de șase ani, pentru dezvoltarea 
regiunii s-au investit din fon
durile statului circa 7,5 mili
arde lei. Ca urmare, harta e- 
conomică a regiunii a fost îm
bogățită cu noi și importante 
obiective industriale, ca termo
centrala Iernut, Fabrica de za
hăr din Luduș, Fabrica de pro
duse lactate din Tg. Mureș ; 
s-au dat în exploatare noi ca
pacități de producție la Combi
natul chimic și Fabrica de gea
muri din Tîrnăveni, la centrul 
minier Bălan și la Fabrica de 
mobilă „23 August“ din Tg. 
Mureș și altele.

Muncind înfrățiți, oamenii 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
au obținut, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
succese remarcabile. în acest 
an volumul producției indu
striale depășește de 2,5 ori ni-

velul anului 1959, înregistrîn- 
du-se un ritm mediu anual de 
16,4 la sută.

Oamenii muncii din regiune 
și-au reafirmat în timpul vi
zitei hotărîrea ca strînși în ju
rul partidului, însuflețiți de 
istoricele hotărîri ale Congre
sului al IX-lea al P.C.R., să 
muncească cu toată energia, 
capacitatea și elanul lor pen
tru a da viață mărețelor sar
cini trasate . de Congres. 
Expresie a avîntului și entu
ziasmului în muncă cu care ei 
răspund chemării partidului 
stă mărturie faptul că între
prinderile din regiune au înde
plinit planul producției globa
le și marfă pe primele opt 
luni în proporție de 103 și res
pectiv 102 la sută, iar planul 
productivității muncii a fost 
depășit cu 1 la sută.

Potențialul economic al re
giunii va crește în curînd 
prin 
unei

va 
intrarea 
alte noi

crește 
în funcțiune 
mari unități

industriei chimice — Combi
natul de îngrășăminte azotoa
se din Tg. Mureș. Acesta a 
fost primul obiectiv vizitat de 
conducătorii de partid și de 
stat.

La marele combinat, munci
torii și constructorii au salutat 
cu bucurie sosirea oaspeților. 
Răsună puternice urale.

Directorul combinatului, ing. 
Mircea Constantinescu, dă ex
plicații în fața unui panou pe 
care se află schița planului 
general al combinatului, în 
legătură cu stadiul actual al 
lucrărilor.

Se vizitează apoi șantierul. 
De la locul lor de muncă, con
structorii și montorii salută cu 
căldură trecerea conducători
lor de partid și de stat.

Pe șantier se simte freamă
tul unei activități intense, 
rodnice. Toate lucrările sînt 
într-un stadiu avansat de 
construcție și montaj. Laune-

le fabrici se fac ultimele pre
gătiri în vederea începerii ro
dajului mecanic și a probelor 
tehnologice. Au fost terminate 
lucrările de alimentare cu 
energie electrică și cu apă in
dustrială.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer se interesează înde
aproape de stadiul și calitatea 
lucrărilor.

Specialiștii combinatului a- 
rată că se apropie de sfîrșit 
lucrările la centrala energo- 
termică pentru tratarea apei 
și obținerea aburului care va 
asigura intrarea în probe a 
fabricilor de acid azotic și a- 
zotat de amoniu ; în luna oc
tombrie, cu două luni mai de
vreme față de prevederile pla-

MIRCEA MOARCÂȘ
PAUL DIACONESCU

ADRIAN IONESCU

PITEȘTI. — Printre uni
tățile industriale din regiu
nea Argeș, care și-au rea
lizat pînă acum sarcinile 
de producție pe cele trei 
trimestre ale anului se 
numără și colectivul Uzinei 
sodice Govora. Din calcule
le făcute de economiștii 
uzinei reiese că, prin reali
zarea peste prevederi a 
mai mult de 4 500 tone so
dă calcinată și caustică, 
planul producției globale a 
fost depășit cu aproape 
1 500 000 lei, iar cel al pro
ducției marfă cu peste 1 
milion lei. Producția rea
lizată în această uzină de 
la începutul anului și pînă 
în prezent reprezintă peste 
87 la sută din cantitatea 
de sodă calcinată realizată 
în țară în întregul an 1959. 
Printr-o utilizare judicioa
să și la întreaga capacitate 
a instalațiilor, prin perfec
ționarea continuă a tehno
logiei de fabricație, chi- 
miștii din Govora au obți
nut cu 27 000 tone sodă cal
cinată de calitatea I și cu 
3 900 tone sodă caustică de 
calitate superioară mai 
mult decît prevedeau sar
cinile de plan.

La termocentrala
Fîntînele

Se montează un nou
turbogenerator

La termocentrala „Steaua 
Roșie“ din Fîntînele se lu
crează intens la montarea 
unui nou turbogenerator de 
100 MW. Acesta va fi primul 
agregat din țară cu pornire 
rapidă. El va atinge sarcina 
maximă la numai 90 de mi
nute de la aprinderea focului 
în cazan, față de cele exis
tente care ating sarcina ma
ximă abia după 8 ore de 
funcționare.

Cazanul, care va deservi 
noul grup electrogen, este și 
el de fabricație specială și 
este primul din țară construit 
în aer liber. Constructorii șî 
montorii de pe acest șantier 
sînt hotărîți să-și mențină 
angajamentul luat în întrece
rea socialistă de a pune în 
funcțiune acest modern agre
gat cu trei luni mai devreme.

STAȚIE HIDROMETRICĂ 
AUTOMATĂ

La Contești, pe riul Dîmbovița, 
se încheie zilele acestea experi
mentarea primei statii hidrometrice 
automate, cu transmiterea la dis
tantă a datelor, realizată de insti
tutul de studii și cercetări hidro
tehnice din București. Noua insta
lație este tolosită la culegerea și 
transmiterea datelor cu privire la 
nivelul apelor în vederea întocmi
rii prognozelor hidrologice.

La un simplu apel telefonic, sta
ția transmite prin cablu datele în 
morse. Ea poate ii dotată și cu un 
bloc de comandă program, trans- 
mitînd astfel datele și prin radio.

în momentul de fată, cercetăto
rii de Ia Institutul de studii și cer
cetări hidrotehnice pun la punct 
extinderea complexului de elemen
te transmise automat de statie ;

(Agerpres)

în vizită la Combinatul 
de, îngrășăminte azotoase 

din Tg. Mureș
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Gînduri pentru
studenții de azi

Cele 35 de coope
rative agricole de 
producție din raio
nul Turda și-au pla
nificat să însămînțeze 
în această toamnă cu 
grîu și secară aproa
pe 16900 de hectare.

In toate unitățile 
semănatul este acum 
lucrarea la ordinea 
zilei, la realizarea 
căreia trebuie să fie 
concentrate principa
lele forțe mecanice 
și manuale. Pentru 
stabilirea coordona
telor principale ale 
acestei campanii s-a 
organizat o consfă
tuire a griului Ia 
care au participat 
președinții coopera
tivelor agricole, ingi
nerii agronomi și 
brigadieri. Eviden
țiind experiența bună 
a cooperativelor agri
cole Luna, Luncani 
și Plăești, care au 
realizat anul acesta 
producții medii de 
grîu de peste 2 000 
kg la hectar, iar de 
pe unele parcele 
chiar 4 000 — 5000 
kg, printre altele, 
consfătuirea a reco
mandat să nu se mai 
cultive în fiecare u- 
nitate multe soiuri. 
Au fost recomandate 
soiurile Bezostaia, 
Arad și Cenad.

De curînd a avut 
loc și plenara comite
tului raional al 
U.T.C. care, anali- 
zînd participarea ti
nerilor la îndeplini
rea sarcinilor econo
mice ale cooperative
lor agricole de pro
ducție, a stabilit mă
suri privind partici
parea întregului ti-

neret la executarea 
lucrărilor din campa
nia de toamnă. La 
plenară s-a generali
zat experiența orga
nizațiilor U.T.C. de 
la Bolduț, Boian, 
Plăești, Frata și 
Ceanu-Mare, care, 
inițiind acțiuni inte
resante, i-au antrenat 
pe toți tinerii țărani 
cooperatori la toate 
lucrările din campa
niile agricole ale a- 
cestui an.

Plenara a stabilit 
ca antrenarea tineri
lor la executarea la 
timp și de bună ca
litate a însămînțări- 
lor și a celorlalte lu
crări de toamnă să 
constituie obiectivul 
principal al activită
ții desfășurate de or
ganizațiile U.T.C. în 
vederea alegerilor.

Dar, așa cum am 
amintit, însămînțarea 
griului este acum în 
plină desfășurare. 
Ritmul de desfășu
rare confirmă pregă
tirile făcute ?

Tinerii au liiat par
te la tratarea și selec
tarea seminței. în fi
nele cooperative agri
cole, cei mai mulți au 
fost antrenați însă la 
lucrările de eliberare 
a terenului. La Pe- 
trești, Frata, Vîlcele 
și Văleni toți tine
rii au ajutat la sco
sul cartofilor și al 
sfeclei, dind posibili
tate mecanizatorilor 
să are și să pregătea
scă patul germinativ.

Semănatul a în
ceput însă în raionul 
Turda în ziua de 15 
septembrie și pînă în 
seara zilei de 22 se

însămânțaseră 
1 726 hectare 
care cu grîu 
hectare. Realizări mai 
bune: ta Mircești — 
110 hectare din 410 
și la Tureni — 310
hectare din 660.

Cu mijloacele exis
tente, la semănat se 
poate asigura o vite
ză zilnică de lucru 
de 1000 de hectare. 
Rezultatele de pînă 
acum relevă faptul 
:ă „startul“ luat nu 
este pe măsura pre
gătirilor făcute și a 
capacităților de lu
cru existente în uni
tăți. Atenția trebuie 
îndreptată în două 
direcții principale. In 
primul rînd este ne
cesar să se urgenteze 
recoltarea culturilor 
de toamnă pentru ca 
mecanizatorii să poa
tă efectua arăturile 
cel puțin cu cîteva 
zile înainte de semă
nat. Este o lucrare 
care necesită multe 
forțe, rezultînd de 
aici direct datoria or
ganizațiilor U.T.C. de 
a-i antrena în aceste 
zile pe toți tinerii la 
muncă în cooperati
vele agricole de pro
ducție. în același 
timp este nevoie să 
fie mai bine organi
zată activitatea me
canizatorilor în func
ție de felul lucrărilor 
și de urgența aces
tora, astfel încît să se 
reducă decalajul des
tul de mare dintre 
arături, pregătirea pa
tului germinativ și se
mănat.
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I. ȘERBU

DOUĂ MOI HALE
DE FABRICAȚIE 

DATE ÎM FUMCTIUME

In cadrul dezvoltării și mo
dernizării fabricii de confec
ții din Rimnicu Sărat, au fost 
date in funcțiune două hale 
moderne de fabricație, avînd 
o suprafață de producție de 
peste 1 200 metri pătrați. Do
tate cu mașini de înaltă pro
ductivitate, noile secții produc 
în mai puțin de 90 de zile 
tot atîtea confecții pentru 
copii, îndeosebi uniforme șco
lare, realizate de fabrică în 
întregul an 1959.

In prezent, se desfășoară 
lucrările de construcții a unor 
noi secții de confecții, care 
vor spori capacitatea de pro
ducție a fabricii în primul an 
al cincinalului cu încă 17 la 
sută. In același timp, se exe
cută lucrări de modernizare a 
mașinilor.

Pregătiri 
de iarnă

I

Acad. prof. 
CRISTOFOR SiMIONESCU

n cel de al 54-lea an al existenței sale, Institutul po
litehnic din Iași își deschide porțile în prima zi a 
lui octombrie spre a primi cel mai mare număr de 
studenți din cîți a avut vreodată, impresionanta cifră 
de peste 6 000 la cursurile de zi, aspiranți la nobila 
sarcină de a sluji cu pricepere și entuziasm în viitor, 
procesul de dezvoltare fără precedent a industriei 
noastre socialiste.

Acest institut a devenit astăzi expresia celei mai
concrete împliniri a speranțelor unor cărturari înaintați din trecut 
în frunte cu Gh. Asachi care nu vedeau posibilă punerea în va
loare, printr-un proces de industrializare, a bogățiilor naturale ale 
Moldovei, fără ființa unei școli cu îndeletniciri inginerești.

Institutul politehnic din Iași, în care se instruiesc astăzi tineri 
din toate regiunile patriei noastre, oferă din plin condițiile pentru 
o temeinică formare a unui impresionant număr de ingineri cu 
profile foarte variate.

Acum aproape 30 de ani, mă număram printre studenții — 
cîteva sute în total — care pășeau treptele școlii noastre. Amin
tirile acelor clipe de hotar pentru viața unui tînăr, îmi domină 
gîndurile fiecărui început de an universitar. în cuvîntul de des
chidere a cursurilor Politehnicii din Iași, în prima prelegere către 
studenții mei de la Facultatea de chimie industrială simt puternic 
slăbiciunea dar și parfumul acestor emoții, cu izvor în primul an de 
studenție, mă văd într-un tînăr din sală.

(Continuare în pag. a III-a)

E xistă 6 intimitate în 
care pășești cu sfii
ciune și cu o mină 
încremenită sau în
curcată de elev 
prins cu lecția neîn
vățată. Un refuz 
te-ar lăsa fără re
plică. Mai ales cînd 
amintirilor riscă să

Prof.
CONSTANTIN

unlv.
C. GIURESCU

solicitarea 
strice echilibrul atît de necesar 
savantului. Nimic spectaculos în 
camera de lucru a istoricului de 
mare reputație științifică, nimic 
din „dezordinea“ studiată a po
zei. Tomurile solicitate încă clin 
primul prag de lumină a zilei 
și-au reluat pentru moment, la a- 
cest ceas de seară, locurile do
cile în rafturile înalte și întinse 
ale bibliotecii.

— Mi-a făcut mare plăcere 
să-mi amintesc de primele mele 
întîlhiri cu universitatea — vine 
răspunsul savantului Constantin 
C. Giurescu, frîntei noastre fraze 
îngînate despre scuze. Există o 
nostalgie a amintirilor și sensuri 
precise pe care le capătă unele 
întîmplări 
peste ani și 
gate tocmai 
rilor, altele

împlinisem încă 17 ani. în vîrstă 
de 43 de ani îmi murise tata. 
A fost anul în care mă hotărî- 
sem sa-mi dedic viața aceleiași 
discipline — istoria. Pînă atunci 
urmasem liceul real și ca să in
tru la litere și filozofie, secția de 
istorie-geografie, voiam să pre
gătesc și elina. L-am cunoscut 
pe Vasile Pîrvan urmîndu-i cursu
rile, Îmi revine în minte o altă 
dată pe care am memorat-o pen
tru totdeauna: 31 ianuarie 1918. 
Se împlineau atunci 500 de ani 
de la moartea lui Mircea cel Bă- 
trîn. Bucureștii ca și Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea erau sub 

Universitatea 
închisă. Unul

care

trăite, rememorate 
ani. Unele erau Ie
de începerea cursu- 
le premergeau.., Nu

ocupație străină, 
continua să fie 
din marii noștri profesori 
ne-au insuflat patriotismul lor 
luminat, Dimitrie Onciul, a ținut 
să comemoreze amintirea mare
lui voevod printr-o cuvîntare ro
stită la mitropolie. A răsunat în 
lăcașul plin de lume glasul pro
fesorului. Cînd a rostit titlul de

voevod al lui Mircea — domn al 
Țării Românești , al părților de 
peste munți, al Almașului și Fă
gărașului, stăpînind peste amîn- 
două malurile Dunării pînă la 
marea cea mare — am simțit cu 
toții străbătîndu-ne fiorul mtn- 
driei și al nădejdei. S-a terminat 
apoi războiul. Patria se reîntre
gise. Au început cursurile la uni
versitate. 7 noiembrie 1918... Lec
ția de deschidere la prima uni
versitate a țării...

Glasul cu inflexiuni calde îmi 
aduce în memorie efigia gravată 
în bronz de George Călinescu, 
pastorului nostru Brand, lui Vasile 
Pîrvan Omul.

...Amfiteatrul asaltat de lume 
— oameni în vîrstă, studenți. 
Chipul cu trăsături austere, gla
sul altădată egal al magistrului 
se înflăcărase, transformînd evo
carea studenților căzuți pentru 
întregirea neamului într-o neuita
tă și ardentă lecție de recunoș
tință și patriotism. A fost

un alt moment decisiv. Fa
cultatea care ne privilegia 
cu pleiada de mari profesori 
(Dimitrie Onciul. profesorul de 
istorie a românilor, Vasile Pîr
van, profesorul de istorie antică 
ale cărui prelegeri erau o sinteză 
de cunoștințe profunde de spe
cialitate, de pură poezie și înal
tă gîMire filozofică, Nicolae Ior- 
ga, ale cărui cursuri cuprindeau 
prin procesul asociației de idei 
o mare varietate de fapte, date, 
amintiri și caracterizări, profeso
rul de bizantologie Demostene 
Russo, tipul eruditului în stare 
să migălească luni de zile pentru 
elucidarea unui amănunt pe ca- 
re-l considera caracteristic, Si- 
mion Mehedinți. 1. Rădulescu, 
Pogoneanu — și mulți alții) ne 
punea însă mari probleme de 
existență. La 19 ani rămăsesem 
fără ambii părinți cu doi frați 
mai mici. Prin bunăvoința 
profesorului Vasile Pîrvan, om 
de mare omenie, mi-am 
putut asigura existența ca 
asistent suplinitor la Muzeul na
țional de antichități avînd ferici
ta posibilitate să mă consacru

(Sontinuare tn prig, a liba)
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în aceste zile în piețe și 
magazinele alimentare este o 
mai mare animație ca de obi
cei : se fac aprovizionările 
pentru iama. Răspunzînd ce
rințelor sporite ale cumpără
torilor, unitățile comerciale 
le pun la dispoziție cantități 
însemnate de mărfuri și în 
sortimente variate. Ministe
rul Comerțului Interior a 
dispus ca în trimestrul IV să 
se desfacă cu 10 la sută mai 
mult zahăr, pîine, carne, cu 
17 la sută mai mult ulei, cu 
30 la sută mai multe brînze- 
turi, slănină și untură, con
serve de carne' etc. decît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. O atenție deosebită 
se acordă aprovizionării cu 
cartofi, rădăcinoase, varză, 
legume semiindustrializate, 
fructe în cantități mai mari 
decît anul trecut. în vederea 
unei aprovizionări ritmice, 
Ministerele Comerțului Inte
rior și Industriei Alimentare, 
Centrocoop au stabilit o se
rie de măsuri comune pentru 
alimentarea în permanență a 
magazinelor și depozitelor în 
limita capacității lor, supli
mentarea imediată a cantită
ților la mărfurile și în loca
litățile unde cerințele sînt 
mai mari față de prevederi și 
altele. Vor fi aprovizionate 
cu prioritate marile orașe, 
centrele muncitorești, pre
cum și localitățile supuse izo
lării în timpul iernii. Pentru 
evitarea aglomerărilor vor fi 
organizate mai multe centre 
sezoniere de desfacere, mai 
ales în apropierea sau chiar 
în incinta marilor întreprin
deri și șantiere. Vot fi desfă
cute cantități sporite de car
tofi și legume preambalate, 
iar la domiciliu pe bază de 
comandă.



Cartea Premiile Festivalului international

de artă plastică ® al teatrelor de păpuși și marionete
La bilanț noi succese!

Retrospectivă 

a culorilor celebre
olecțla „Arta 
pentru toți“, 
înființată î n 
1961, a ajuns 
la un număr 
de douăspre
zece tipărituri, 
în care au fost 
cuprinși clasicii

noștri, ajungindu-se acum la 
artiștii în viață. Treptat au a- 
părut Theodor Aman (text de 
Balcica Moșescu-Măciucă), N. 
Grigorescu (de Mircea Popes
cul, Ion Andreescu (de Radu 
Bogdan), Octav Băncilă (de 
Cristian Benedict) și altele, 
cele mai recente, fiind Ștefan 
Dimitrescu (de Beatrice Bed- 
narik) și Iser (scris de noi). 
Vor urma volume despre pic
torii Ghiață, Catargi și alții. 
De această colecție dorim a 
ne ocupa aici, deoarece o so
cotim, ca și numeroșii ei citi
tori, foarte folositoare și, tot
odată, susceptibilă de noi îm
bunătățiri. înainte de a sem
nala neajunsuri și greșeli din 
unele tipărituri ale acestei co
lecții, spre a fi înlăturate în 
viitor, să-i cercetăm concepția 
și modalitățile de realizare 
grafică.

Cărțile acestea promovează 
popularizarea într-un spirit 
exigent și nu de ieftină vul
garizare. Au în genere 32 de 
pagini și după un text intro
ductiv de cinci pagini, urmat 
de cronologie, găsim unspre
zece reproduceri în culori, fie
care comentată pe contrapa
gina sa. A douăsprezecea re
producere se află pe coperta, 
și ea în culori. Format plăcut, 
hîrtie cretată prielnică repro
ducerilor, paginare îngrijită. 
Costul de zece lei al fiecărui 
volum este rezonabil.

Așa cum este concepută co
lecția „Arta pentru toți“, ea 
înlesnește autorilor să contu
reze în textul introductiv via
ța și opera artistului, să facă 
aprecieri de ordin general, să 
amintească evoluția și fazele 
creației respective, pentru ca 
în comentarea operelor repro
duse să se treacă la analize și 
aprecieri mai amănunțite și 
mai folositoare educației este
tice a cititorilor. Cronologia 
este, de asemenea, binevenită 
pentru cine stăruie să își re
zume momentele importante 
din activitatea artistului.

Concepției generale a co
lecției nu avem a-i aduce de- 
cît cîteva observații și propu
neri. Pînă acum, în această 
colecție nu au apărut decît lu
crări asupra pictorilor noștri 
și nu și asupra sculptorilor și 
graficienilor. De ce să se măr
ginească o asemenea colecție 
numai la pictori ? Iar în a- 
ceste mici, dar nu mărunte 
monografii asupra pictorilor 
ar fi necesar să se reproducă, 
eventual chiar în textul intro
ductiv, 3—4 desene, căci pen
tru înțelegerea unor pictori 
ca Grigorescu, Luchian, Ressu, 
Pallady, Iser, Tonitza, Dimi
trescu reproducerea măcar a 
cîtorva desene este absolut 
necesară. Introducerea dese
nelor însă nu trebuie făcută 
în dauna textului, adică a di
mensiunilor lui.

Însemnări 
ASUPRA COLECȚIEI 

„ARTA PENTRU TOȚI"

Se mai ridică și altă proble
mă, privind suflul acestei co
lecții. Din cele douăsprezece 
cărți, tipărite pînă acum, nu
mai una tratează despre un 
artist în viață (Lucian Grigo
rescu), cînd avem atîția maeș
tri și artiști în plină creație 
care ar merita popularizați. 
Pentru artiștii tineri s-a ini
țiat recent la Meridiane o altă 
colecție sau „serie“ cu o cu
prindere însă sumară — seria 
intitulată „Artiști români con
temporani“. în felul acesta, 
popularizarea pe calea tipări
turilor a rămas cu mult în 
urma bogăției de manifestări 
din plastica noastră. Se mai 
pune și chestiunea populari
zării maeștrilor artei univer
sale și a marilor înnoitori din 
secolul nostru. Credem că ase
menea colecții ca „Arta pen
tru toți“ și celelalte s-ar cu
veni să-și lărgească mult cu
prinderea și să-și intensifice 
ritmul de apariție.

în privința prezentării gra
fice, pe lîngă însușirile deja 
menționate, trebuie să spunem 
că uneori reproducerile în cu
lori ale colecției „Arta pentru 
toți“ nu sînt satisfăcătoare, nu 
corespund îndeajuns tablou
rilor originale, ba uneori apar 
alte tonalități decît acelea din 
tablou ori coloritul devine 
șters, fără vibrația-i reală. 
Chestiunea reproducerilor în 
culori este spinoasă și chiar 
unele lăudate tipărituri străi
ne, ca acelea scoase de editura 
Skira, încă nu redau toate 
nuanțele coloriștilor, ci le re
duc simțitor. Dar în modul de 
reproducere al unor cărți 
scoase de Skira și alte edituri 
străine se asigură cel puțin o 
coerență a tonalităților pre
dominante, nu apar alte cu
lori decît cele ale tabloului. 
Se păstrează, am zice rezu
mativ, însușirile coloristice ale 
tablourilor. Și la noi s-au ob
ținut uneori asemenea relati
ve reușite, de pildă, în unele 
reproduceri din recentele mo
nografii ale lui Ciucurencu și 
Baba (Colecția de albume), 
mult superioare ca redare co- 
loristică albumului Luchian 
sau cărții Tonitza din colecția 
„Maeștrii artei românești“, 
unde coloritul este vulgarizat. 
Am avut și mai de mult unele 
reușite parțiale în reproduce
rile colorate — volumul Vo- 
roneț de pildă — avem și a- 
cum, dar încă este mult de 
făcut în această direcție.

Și în colecția „Arta pentru 
toți“, unele volume mai noi, 
de pildă Iser și Ștefan Dimi
trescu sînt acceptabile coloris- 
tic, în bună parte, pe cînd vo
lumul, tot recent, Lucian Gri
gorescu este mai inegal în a- 
ceastă privință. Capodopera a- 
cestuia, Catedrala Notre Dame

In prezenta participantilor și 
Invitatilor Ia cel de-al IlI-lea Fes
tival internațional al teatrelor de 
păpuși și marionete, vineri seara, 
la Sala Savoy, a avut Ioc festivi
tatea de Închidere a acestei ma
nifestări, devenită tradițională.

Poetul Marcel Breslașu, preșe
dintele Juriului internațional al 
Festivalului, Serghei Obraztov, vi
cepreședinte al prezidiului 
UNIM A, Radu Beligan, președinte
le comitetului de organizare a 
Festivalului, și Ion Borca, vice
președinte al Sfatului popular al 
orașului București, au anuntat si 
au luminat premiile.

Premiul I — Teatrului „Țăndări 
că' din București, pentru specta
colul cu piesa „Amnarul“. Teatru
lui „Miniatura" din Gdansk 
(R.P. Polonă) pentru spectacolul 
cu piesa „Moara zburătoare".

Premiul pentru idee șl expresie 
artistică contemporană Teatrului 
„Marionetteatern" din Stockholm-

Premiul pentru cel mai bun re 
cita) — Companiei „Giles et 
marottes" din Paris.

Premiul pentru scenografie 
pictorului scenograf Eustatiu i 
gorlan. pictorului scenograf 
Berdyszak din Poznan.

Premiul pentru regie — Jiri 
ros, din Ostrava : Teatrului 
păpuși din Budapesta.

tru 
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Premiul „Lucia Calomeri" pen- 
cel mai bun spectacol tradifio- 
— Teatrului de păpuși și um- 
„Bhartiya Lok Kala Mandat“ 
Udipur Rajasthan (India).

Premiul pentru virtuozitatea in
terpretării — Teatrului de păpuși 
șl umbre din provincia Hunan 
(R.P. Chineză).

Premiul pentru ingeniozitate — 
Philippe Genty din Paris.

Premii pentru interpretare — Ro
bert Luman Cnad din Oakland, 
California, Joszefina Unczur și 
Henryk Zalesinski de la Teatrul 
„Miniatura“ din Gdansk, Milos 
Haken din Praga, Brigitte Tan
nenberger, de la Teatrul de păpuși 
din Dresda.

A fost acordată o mențiune spe
cială Teatrului „Țăndărică" din 
București.

Premiul 
Teatrului 
Sofia.

Premiul
mân al Institutului 
de teatru — Teatrului central 
păpuși din Moscova.

Premiul orașului București 
Teatrului de păpuși din Phenian.

c

Prezidiului 
centrat de

UN1MA — 
păpuși din

Centrului National Ro- 
international 

de

(Ager preș)

omitetul U.T.C. 
din cooperativa 
noastră de pro
ducție a stabilit 
data alegerilor 
pentru începu
tul lunii octom
brie ținînd sea
ma de termina

rea unor lucrări din campania 
de toamnă. în întîmpinarea a- 
cestui eveniment noi socotim 
că în perioada actuală sarcina 
noastră principală este să ne spo
rim contribuția la urgentarea re
coltării culturilor tîrzii, și în spe
cial a porumbului și florii-soarelui 
și să aducem un aport substan
țial la eliberarea terenului, exe
cutarea arăturilor și însămînțării 
culturilor de toamnă. Acestea 
sînt, de altfel, și sarcinile noas
tre înscrise în planul de muncă. 
Adăugind noi succese la bilanțul 
de pînă acum — anul acesta 
cooperativa noastră agricolă a 
realizat de pe 600 de hectare o 
producție medie de grîu de 
2 100 kg la hectar (de pe unele 
parcele s-au recoltat 3 800—4 000 
de kg) — darea de seamă va fi 
și ea mai bogată, înscriind re
zultatele obținute în muncă de 
fiecare tînăr. în fond principala 
noastră sarcină este să muncim 
tot mai bine, cu rezultate din 
ce în ce mai bune : în felul a- 
cesta contribuim la întărirea și 
dezvoltarea averii și belșugului

cooperativei și prin asta la îm
bogățirea și înfrumusețarea pro
priei noastre vieți.

Tinerii noștri cunosc bine a- 
cest lucru. Dovadă este și fap
tul că zi de zi ei vin la muncă, 
participă la lucrările care sînt în 
agendă la primele urgențe. Prin 
înțelegere cu consiliul de condu
cere, cu brigadierii, comitetul 
U.T.C. a mobilizat întreg tinere
tul la aceste lucrări. In clipa de 
față a început recoltatul porum
bului. Operația cea mai grea la 
cules este transportul din cîmp 
la hambare. Aici am repartizat 
cei mai buni uteciști conduc-

soarelui sau la tăiatul turtelor din 
lan. Alți tineri le transportă la 
ariile unde sînt combinele. Pînă 
în prezent au fost recoltate a- 
proape 50 de hectare de floarea- 
soarelui. Paralel cu aceste lucrări, 
tinerii cooperatori semnează con
dica de prezență — cum zicem 
noi în glumă — și la eliberarea 
terenului de coceni și bețe de 
floarea-soarelui în vederea in
trării tractoarelor la arat, la 
transportul gunoiului de grajd și 
al îngrășămintelor minerale pe 
cîmp și împrăștierea lor pe su
prafețele stabilite pentru fertili
zare. Contribuția tinerilor, prin-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
tori de atelaje : Ion Pîrcălabu, 
Mircea Piu, Nuran Ferat, Ion 
Sotir și încă cîțiva. Ei fac zilnic 
zeci de drumuri și ziua lor de 
muncă măsoară acum mai multe 
ore de lucru. O lucrare la fel de 
însemnată este și recoltatul florii- 
soarelui. Avem, cu această cul
tură o suprafață destul de mare: 
250 de hectare. Recolta e bună 
și cu atît mai mult efortul nos
tru ca s-o punem la adăpost tre
buie să fie mai mare. La aceas
tă lucrare am antrenat în pri
mul rînd fetele. Participă zilnio 
4()—50 de fete. Ele lucrează pe 
combine la treieratul florii-

tre care-i numim pe cei mai har
nici : Nicolaie PTeșcan, Gh. De- 
licote, Isuf Nejmedin. Realiza
rea acestor obiective în produc
ție se concretizează astfel : la 
ora actuală sînt arate pentru 
griul de toamnă 510 hectare iar 
pe 300 de hectare au fost admi
nistrate, în doze diferențiate, în
grășăminte chimice și naturale.

O muncă la fel de însuflețitoa- 
re desfășoară tinerii la pregăti
rea seminței : Gh. Bruducel și 
Traian Subțirică de mai multe 
zile cară griul de sămînță la se
lectorul cooperativei agricole 
Valu lui Traian unde se condițio-

nează. Alții la însilozatul po
rumbului. Peste cîteva zile înce
pem culesul strugurilor, lucrare 
care cere un volum mare de 
muncă, și multă operativitate. 
Firește, aici sînt solicitate forțe 
tinere. Vom fi prezenți cu toții.

Munca plină de rîvnă a tineri
lor cooperatori, participarea lor 
la acele lucrări care cer efor
turi mai mari și mai multă ope
rativitate, rezultatele pe care 1«; 
obțin în producție sînt pentru 
membrii comitetului jaloane îrj 
alcătuirea dării de seamă iar 
neajunsurile care se mai mani
festă sînt în atenția noastră. 
Măsurile pentru remedierea lor 
vor fi trecute în proiectul de 
hotărîri. La alcătuirea acestor 
documente ale adunării în afară 
de membrii comitetului partici
pă și un număr de tineri dintre 
cei mai buni. Totodată avem în 
vedere pregătirea tuturor ute- 
ciștilor pentru adunarea de ale
geri pentru ca dezbaterile să 
conducă la adoptarea unor hotă
rîri și măsuri practice menite să 
îmbunătățească in viitor între
gul conținut al activității orga
nizației noastre.

RADIȚA RUSU
secretar al comitetului V.T.C. 

cooperativa agricolă 
de producție 

Poarta Albă, regiunea Do- 
brogea

fn laboratoarele Combinatului chimic-Borzeștl

Noul complex comercial din cartierul „Steagul Roșu“-Brașov
Foto: AGERPRES

nu are în reproducere ului
toarele nuanțe și reverberații 
ale originalului, pe cînd alte 
reproduceri sînt acceptabile. 
Nu ca o consolare, ci pentru 
a se vedea cît de greu se fac 
reproducerile în culori, sfă
tuim pe iubitorii de artă să 
confrunte, în tipăriturile de 
faimă ale străinătății scoase 
de edituri cu o experiență mai 
îndelungă decît cea a edituri
lor noastre, tabloul reprodus 
în total cu fragmentele lui de 
asemenea reproduse și vor 
constata adeseori că într-un 
loc apar alte tonalități decît 
în celălalt, deși este Vorba de 
aceeași pictură. S-au realizat 
certe progrese la noi, dar tre
buie încă mai multă atenție 
și pricepere în această di
recție.

Tot în spiritul unor critici 
constructive, trecem acum la 
analizarea unora dintre volu
mele apărute în colecția „Arta 
pentru toți“. începem cu ta
blourile alese de autori pen
tru a fi reproduse împreună 
cu textul lor. Este cazul ca

într-o colecție de populariza
re, și unde se reproduc doar 
douăsprezece tablouri, să se 
prezinte și lucrări mai slabe 
pentru a se arăta evoluția ar
tistului, în loc să se stăruie a- 
supra capodoperelor, asupra 
operelor Se deosebită semnifi
cație estetică și socială ? Cre
dem că și prin text, și prin re
produceri, cititorul trebuie 
călăuzit către capodoperele ar
tistului, către ceea ce îl re
prezintă în mod caracteristic. 
Popularizarea se cere făcută 
prin culmile creației, firește 
ținîndu-se seama de varieta
tea genurilor și tehnicilor, de 
importanța ideilor și senti
mentelor pe care le exprimă 
artistul.

Din volumul despre Ion An
dreescu (autor Radu Bogdan) 
lipsește acel peisaj de cîmp, 
ținut în tonalități de verde in
tens, sub un cer furtunatec, 
peisaj reprodus de K. H. Zam
baccian pe coperta cărții sale 
Pagini de artă. în acest tablou 
aflat la Muzeul Zambaccian, 
găsim esența naturii noastre

și a intensului lirism al picto
rului. în schimb, pentru mo
tivul de a urmări evoluția lui 
Andreescu, Radu Bogdan re
produce acea banală natură 
moartă cu felii de pepene (ex
plicată, de altfel, judicios în 
comentariul imaginii, învede- 
rîndu-se Ia Andreescu proce
deul pictural al sintezelor prin 
pete de culoare și nu acela al 
precizărilor cu ajutorul li
niei). Dar procedeul acesta 
putea fi amintit la alte opere 
mai reprezentative, fără a se 
reproduce feliile de pepene 
verde. Tabloul acesta își poate 
avea locul în monografii am
ple, dar nu în economia unei 
cărți de popularizare.

De asemenea, în volumul 
Luchian (autor Maria Bene
dict) nu este reprodus nici un 
peisaj de la Moinești, unde 
Luchian a ajuns la o culme a 
măiestriei și la o factură foar
te modernă. De la Brebu sînt 
două lucrări, dintre care Fîn- 
tîna este pictural mai puțin 
importantă decît Moara de la 
Poduri (localitate lîngă Moi-

nești) și mai ales decît acel 
peisaj tot de la Moinești (Mu
zeul Zambaccian) cu dealuri 
și doi-trei copaci, neîntrecut 
ca nuanțări și construcție pic
turală. Din volumul Lucian 
Grigorescu (autor Balcica Mo
șescu-Măciucă) lipsesc peisa
jele bucureștene expuse în 
1943, mai construite și intens 
colorate, care reprezintă un 
moment important și deosebit 
în peisajistica artistului. Este 
drept că lucrările din faza 
1940—1943 nu le-am mai văzut 
decît arareori, multe fiind 
probabil în colecții particulare 
și greu de identificat. Dar în 
anii aceia, Lucian Grigorescu 
evoca, în nota locală, aspecte 
ale străzilor din preajma tur
nului Bărăției, unele în curs 
de înlăturare și care au rămas 
strălucite documente artistice. 
S-ar mai putea da și alte 
pilde.

Despre textele volumelor 
din numita colecție, ne vom 
ocupa într-un articol viitor.

PETRU COMARNESCU
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CONSTRUIT! VÀ SINGURI
Niciodată omul nu a făcut 

asocieri între tic-tac-ul pendu
lului și mișcarea uniformă ac
celerată sau încetinită, a lea
gănului mult îndrăgit în co
pilărie. Și totuși în ambele 
cazuri avem de-a face cu ace
lași fenomen — mișcarea osci
lantă a unul corp material.

Acest fenomen îl întîlnim și 
în circuitele electrice oscilan
te — produs de mișcarea osci
lantă a electronului ca parti
culă materială elementară. In 
ce constă acesta ? Presupunem 
că există un cîmp electric care 
traversează un mediu izolant 
(avem într-o parte electronii, 
iar în cealaltă protonii). Dacă 
legăm cele două sarcini elec
trice printr-un conductor, a- 
tunci electronii se vor depla
sa la protoni formînd binecu
noscutul curent electric. Va
loarea curentului electric ne- 
fiind constantă, ci variabilă 
(crescătoare), în jurul acestuia 
ia naștere un cîmp magnetic 
variabil care va dezvolta în 
conductorul nostru un cîmp 
electric. Acest cîmp electric, 
numit cîmp electric de induc
ție, este de sens contrar celui 
inițial și se va opune varia
ției cîmpului electric (crește
rii sau descreșterii lui). Pen
tru a se putea învinge „opo
ziția“ (numită reactantă), cîm- 
pul electric inițial își consu
mă o parte din energie, trans- 
formînd-o în energie magne
tică. Prin deplasarea electro
nilor la protoni, dispare cîm- 
pul electric inițial iar energia 
acestuia se găsește acum în
magazinată în cîmpul magne
tic și creează un cîmp electric 
de sens contrar. Deci electro
nii sînt obligați să facă drum

întors și în felul acesta se re
face din nou cîmpul electric 
inițial (bineînțeles că va dis
pare cîmpul magnetic). Și așa, 
fenomenul se va repeta me
reu.

Transformarea energiei e- 
lectrice în energie magnetică 
și invers, duce la apariția 
mișcării oscilatorii a electro
nului. Pentru producerea a- 
cestui fenomen se folosesc 
bobinele și condensatorii. 
Condensatorul (format din 
două plăci conductoare des
părțite de un corp izolator — 
dielectric — sau doi cilindri 
concentrici despărțiți de un 
corp izolator) este sediul 
cîmpului electric. După felul 
corpului izolator avem con
densatori cu hîrtie, ceramici, 
mică etc. Mărimea caracteris
tică a unui condensator este 
capacitatea (c) și se măsoară 
în farazi (F).

Bobina (formată prin înfă
șurarea unui conductor pe o 
carcasă din material izolant 
sau chiar spirală aeriană) este 
sediul cîmpului magnetic.

Mărimea caracteristică a u- 
nei bobine este inductanța (L) 
și se măsoară în Henry (Hy).

O oscilație (mecanică sau 
electrică) are următoarele mă
rimi caracteristice: perioada 
oscilației care reprezintă tim
pul în care se face o oscilație 
completă; frecvența oscilații
lor egală cu numărul perioa
delor (sau oscilațiilor) pe se
cundă și amplitudinea oscila
ției care în cazul oscilațiilor 
electrice reprezintă valoarea 
maximă atinsă de curentul 
care circulă prin circuitul 
oscilant.

DEMAGNETIZORUL

CINEMATOGRAFE
UN CARTOF. DOI CARTOFI ru

lează la Patria (completare LEC
ȚIE ÎN INFINIT) orele : 9,30 , 
11,45 i 14, 16,30, 18,45, 21,
Buceqi. orele 10 , 12,15 , 15 ;
18,15 , 20,30 (completare LECȚIE 
ÎN INFINIT) , Floreasca (comple
tare COMORILE ORAȘULUI SCU
FUNDAU orele 10 ; 12 , 14 i 16 , 
18,15 i 20,30 , Feroviar orele : 9 i 
11,15, 13,30, 15,45, 18,15 , 20,45;, 
(completare LECȚIE ÎN INFINIT) , 
Capitol orele : 9,30 , 11,45 , 14 ;
16.30 , 18,45 , 21 -, (completare
LECȚIE ÎN INFINIT).

RUNDA 6 - SUITA BĂNĂȚEA
NĂ, rulează la Republica orele 9,30;
11.45 , 14 : 16,30 , 18.45 , 21 , Bucu
rești orele: 9.30, 11,45, 14 >
16.30, > 18,45 , 21 : Excelsior orele :
9.45 I 12 , 14 , 16 , 18,15 : 20,30 , 
Modern orele : 10,30 , 12.45 , 15 i
17.30 ; 20.

CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE — ȘTIAȚI CA... rulează la

Luceafărul orele : 8,30 , 11 , 13,30 ,
16 , 18,30 , 21 , Festival orele 8,45 :
11.15 I 13,45 , 16,15 , 18,45 : 21 , 
Tomis orele , 9,30 , 12 , 14,30 ,
17 ; 20 , Melodia orele : 8,30 ,11,
13.30 , 16 , 18,30 , 21 , Flamura
orele 10 , 12,30 , 15,30 : 18 , 20,30.

ROȘU Șl NEGRU ambele serii 
rulează la Carpati orele : 10 , 16 , 
19,30.

CAPORALUL Șl CEILALȚI — 
SPORT nr. 4/1965 rulează la Vic
toria orele 9,45 , 12 , 14,15 : 16,30 ,
18 , 21.

TOLBA CU AMINTIRI — com
pletare UNDE NU-I CAP rulează la 
Central orele 10 ■ 12 , 14 > 16 ;
18.15 i 20,30.

HOȚUL DE PIERSICI - Com
pletare FATA DE PE SOMEȘ ru
lează la Lumina orele : 10 : 12,30 ,
15.30 : 18 , 20,30.

MARȘUL ASUPRA ROMEI — 
PRIETENUL MEU MAX, rulează la 
Union orele , 15,30 ; 18 , 20,30.

CRONICA UNUI BUFON — 
CINE SÎNT EI ? rulează la Doina 
orele: 11,30, 13,45; 16, 18,15;
20,30. Program pentru copii ora 
10.

CERUL ȘI MOCIRLA — DILI

GENTA, rulează la Timpuri noi. 
orele : 10—21 în continuare.

DANSUL ETERN - DUȘMANUL 
INIMII, rulează la Giulești orele : 
16 , 18,15 , 20,30.

STRIGĂTUL rulează la Cultural 
orele : 16 , 18,15 , 20,30.

CARAMBOL — BĂȘTINAȘUL — I 
rulează la înfrățirea între popoare 
orele: 10,30, 15,45, 18 , 20,15 ,, | 
(dum. ora 11,30).

BANDA — SIMETRIE rulează ia 
Dacia orele : 9.45, continuare 16,15, I 
18,30 ; 20,45 , Ferentari orele 16 , B 
18,15 , 20,30 , (dum. 10,30, comple- “ 
tare APA VIE) i Cotroceni orele : ■
16 , 18,15 , 20.30 , (completare K
GUST BUN... Șl BUN GUST). I

PROCESUL PROFESORULUI . 
WEIR — MÎINE ÎNCEPE AZI ru- B 
lează la Buzești orele : 10 , 14 : j
17 , 20 , (dum. ora 10 ,) Arta
orele : 11 , 14 , 17,20.

EVADATUL — cinemascop — B 
Completare NU BEM NICIODATĂ " 
și MUZEUL CORNEL MEDREA, ru- H 
lează la Cosmos orele : 16 , 18,1 
20 , LALEAUA NEAGRĂ cinema- g 
scop rulează la Crîngași orele : 
16 ; 18,15 , 20,30 , Munca orele : B
10,30; 14; 16,15; 18,30, 21 , (corn- B 
pletare SIMETRIE).

Uneori, deși funcționează bine 
nu sîntem mulțumiți de calitatea 
sunetului redat de magnetofon (a- 
pare pronunțat și continuu un fî- 
șîit) produs de apariția fenomenu
lui de magnetizare remanentă a 
capului acestuia, fie, ca urmare 
a repetării de mai multe ori a ma
nevrei de trecere de pe ,,redare“ 
pe ,,înregistrare" și invers fie prin 
apropierea de capul de magneto
fon a obiectelor magnetizate (mag
neți, șurubelnițe magnetizate etc).

Cum, se înlătură acest fenomen 
dăunător ? Foarte simplu : prin de- 
magnetizare. Pentru obținerea unei 
calități superioare a sunetului se 
recomandă ca demagnetizarea să 
se facă înaintea înregistrării. O 
dată cu capul de magnetofon, este 
bine să se demagnetizeze și ce
lelalte părți metalice cu care ban
da vine în contact în timpul func
ționării.

Dispozitivul — un electromagnet 
alimentat la rețeaua de curent al
ternativ de 120 V sau 220 V — 
este format dintr-un miez de fier 
(fig. 1). carcasa bobinei (fig. 2) și 
capacul (fig. 3).

Miezul este construit dintr-o 
bară de oțel (Ol 38) cu diametrul 
de 12 mm. Pentru a permite apro
pierea cît mai mult de capul de 
magnetofon, unul din capetele ba
rei se execută prin pilire, cu pro
filul din desen. Din motive este
tice se recomandă nichelarea sau 
cromarea acestuia.

Bobina electromagnetului se rea
lizează cu sîrmă de cupru emailată

avînd diametrul de 0,16 mm. Mai 
întîi, se bobinează pe carcasă 3 200 
spire (spiră lîngă spiră) după care 
se scoate o priză și se continuă 
bobinajul în același sens pînă la 
G 000 spire. După fiecare două stra
turi ale bobinajului se înfășoară 
un strat de hîrtie de transformator 
groasă de 0,025 mm.

Priza de 3 200 spire se folosește 
în cazul alimentării la 120 V, iar 
întregul bobinai, pentru alimenta
rea la 220 V.

Carcasa se execută prin strunji- 
re din text.olit sau lemn de esență 
tare.

în fig. 4 se arată demagnetizorul 
,,asamblat".

Partea constructivă a demagne- 
tizorului poate fi modificată în 
funcție de posibilitățile pe care le 
are constructorul. Demagnetizarea 
capetelor de magnetofon sau a ce
lorlalte piese metalice, se face 
prin apropierea și îndepărtarea 
succesivă a demagnetizorului re- 
petîndu-se acest ciclu de cîteva 
ori. Se recomandă ca demagneti
zorul să nu fie alimentat continuu 
mai mult de 2 Ia 3 minute deoa
rece se încălzește excesiv și se 
poate distruge. în timpul demag- 
netizării, magnetofonul trebui? de
conectat de la rețea. O dală cu 
demagnetizarea este bine să se 
facă și curățirea (cu vată înmu
iată în spirt și uscată) capului de 
magnetofon de resturile depus® 
pe el.

ing. GH. ZAMFIR 
ÎHg. O TTTXrr-Țî

Lu foarfecele de montaj1 t-*
I "

prin hjiometn de peliculă
Paternitatea acestui popular 

gen îi aparține lui Edwin S. 
Porter, numit de unii critici 
Melies-ul american. Dacă 
Georges Melies a fost cel 
care a dus filmul pe căile tra
diției teatrale, lui Porter îi 
revine meritul de a-l fi în
dreptat spre căile cinemato
grafice. Porter este considerat 
creatorul decupajului, adică 
împărțirea unei scene în pla
nuri ce urmează a fi asam
blate la montaj. El a avut re
velația despărțirii unei idei 
(subiect) în silabe cinemato
grafice pentru a alcătui echi
valentul filmic al cuvîntului. 
Cum s-ar spune, tot el a pus 
și bazele montajului cinema
tografic, (alternanței planuri
lor după reguli asemănătoare 
într-un fel sintaxei gramati
cale). Pe lîngă contribuția sa 
la perfecționarea limbajului 
cinematografic, Porter și-a 
asumat, după cum spuneam și 
paternitatea westernului. în 
1903 el a realizat filmul de o

bobină „Great Train Robbe
ry“ (atacul trenului poștal) a 
cărui poveste era simplă dar 
conținea în embrion schema și 
atmosfera clasică a snțe de 
producții asemănătoare ce vor 
urma. Bandiții pătrund la tele
graf, îl 
grafist, 
al gării

Max Andersen, a fost primul 
cow-boy al ecranului iar mai 
tîrziu personajul său Broncho 

deveni celebru.
cunoaște co
producții cu 
trenuri, dili-

imobilizează pe tele- 
ocupă turnul de apă 
și opresc locomotiva

— Billy va 
Filmul lui Porter 
rînd inițiatori 
răpiri, atacuri 
gențe etc.

Cel căruia 
ducă westernul

in 
de

îi era da t să 
la înălțimea

dădea unor realizatori mai 
modești cu recomandarea se
ceră de a nu se abate cu nici 
o iotă de la textul său). Era 
un mare specialist al monta
jului. Se spunea despre el că 
era în stare să salveze orice 
film prost din cîteva tăieturi 
de foarfecă.

Primul western realizat de 
Thomas Ince datează din 1911 
și are două bobine, lungime 
neobișnuită pentru vremea a- 
ceea. Ince aduce pe ecran lite
ratura populară americană ca
re elogia pionieratul primilor 
locuitori ai preeriei din Far 
West. Filmele sale au un pu
ternic suflu epic, fiind adevă
rate epopei ale popularii cu

western pentru a respinge 
atacurile armate ale concu
renței. Era ceva ca-n filme 1)

In filmele western ale lui 
Thomas Ince acțiunea era ele
mentul esențial. Cu toate a- 
cestea ambianța de pitoresc a 
Far W estului, povârnișurile 
muntoase ale munților Alle- 
gani sau peisajul sălbatec al 
marilor canioane căpătau în 
filmele sale dimensiuni lirice, 
aducînd operei un puternic 
suflu poetic. Natura este 
adeseori în filmele sale un 
personaj la fel de important 
ca și marele, generosul Rio 
Jim. Cine a fost Rio Jim ? Un 
cow-boy rătăcitor, cavaler al 
dreptății, omul de nicăieri,

NAȘTEREA WESTERNULUI

principal al filmului „Cei I 
șapte magnifici“). Rio Jim a | 
fost interpretat în zeci de fii- * 
me de-a lungul unui lung șir I 
de ani de un mare actor: 9 
William S. Hart, a cărui bio- ” 
grafie îl predestinase parcă a- g 
cestui rol (părinții i-au murit B 
în Far West iar el a fost eres- “ 
cut de o indiană). Rio Jim a ■ 
cucerit curind întreaga ome- I 
nire. „El nu avea naționalitate “ 
— scria marele Delluc — el ■ 
aparținea omenirii ca D’Arțag- B 
nan sau Cyrano“. "

Thomas Ince a creat nu nu- | 
mai atmosfera durabilă a wes- I 
ternului ci și tipologia aces- ■ 
tuia : cow-boyul generos, tică- ■ 
losul care își trădează tovară- | 
șii, galeria bandiților din Far ■ 
West, saloonul etc., etc. De » 
fapt, tipurile acestea ce se re- I 
petă în fiecare western nu ■ 
le-a inventat Ince. El le-a « 
luat din viață, din folclorul B 
american al pionieratului și 9

trenului poștal pe care îl jefu
iesc. O fată îl salvează pe 
telegrafist, acesta fuge la Sa- 
loon pentru a-l anunța pe 
șerif, după care începe urmă
rirea pe cai. Firește, bandiții 
sînt prinși. Porter angajase 
acrobați, specialiști în căderile 
de pe cai fără accidente. In
terpretul principal al filmului,

unei arte se numea însă Tho
mas Ince. Este unul din cei 
mai prodigiosi realizatori ame
ricani din epoca pionieratului 
cinematografic. El a creat re
guli de producție care sînt și 
azi în vigoare la Hollywood, 
printre care sistemul super
vizărilor (Thomas Ince scria 
decupajele regizorale și le

oameni a cîmpiilor cu ierburi 
uriașe prin care rătăceau bi
zonii. Ince angajează trupe 
de călăreți, cei mai mulți din 
ei militari eliberați din unită
țile cavaleriei feudale. (Și cum 
pe vremea aceea se duceau 
adevărate lupte între studiou
rile rivale, Ince folosea figu
rația înarmată a filmelor

despre care nu știai niciodată 
de unde vine și încotro se în
dreaptă. (Problematica acestui 
personaj devenit legendar în 
peisajul genului va fi reluat 
mai tîrziu de mulți regizori, 
sub numiri și înfățișări diferi
te. Chiar și regizorul Preston 
Sturges s-a inspirat din Rio 
Jim în realizarea personajului

le-a dat chip pe ecran. Ar fi 
greu de conceput opera wes
tern a lui Thomas Ince fără 
ajutorul scenaristului său 
Gardner Sullivan, fost ziarist, 
un mare talent, poate cel din- 
t.îi scenarist profesionist de 
înaltă calificare.

ATANASIE TOMA



VIZITA CONDUCĂTORILOR

DE PARTID Șl DE STAT

ÎN ORAȘUL TÎRGU-MUREȘ
(Urmare din pag. Ij

nului, se vor obține astfel pri
mele cantități de îngrășămin
te chimice. La Fabrica de oxi
gen a intrat în rodaj primul 
turbocompresor, urmînd ca în 
luna noiembrie să înceapă 
producția de oxigen și 
azot. Instalațiile fabricii de a- 
moniac vor fi terminate pînă 
la sfîrșitul acestui an și, o da
tă cu terminarea probelor teh
nologice la instalațiile de con
versie a metanului și de pu
rificare a gazelor, vor fi ob
ținute primele cantități de a- 
moniac. Chimiștii, operatorii, 
laboranții, mecanicii care vor 
conduce și vor supraveghea 
complexele utilaje și instala
ții ale combinatului, lucrează 
în prezent, alături de montori 
și instalatori, la verificarea 
întregului aparataj.

Vizita pe șantier continuă. 
O scurtă oprire în fața turnu
rilor hiperbolice de răcire, ex
presie a ingeniozității și mă
iestriei constructorilor. Ei au 
abandonat metodele clasice și 
au folosit, pentru prima oară 
în țara noastră, la acest gen 
de construcție, cofrajele căță
rătoare, care constituie un sis
tem îmbunătățit de turnare. 
Constructorii au creat aici o 
geometrie de forme și culori 
armonios împletite cu peisajul 
natural.

Dînd explicații oaspeților, 
directorul combinatului arată 
că, în urma procesului de pro
ducție va rezulta, printre al
tele, oxidul de carbon ce ar 
putea servi la fabricarea me
tanolului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se facă un stu
diu tehnico-economic în acest 
sens.

Relevînd faptul că lucrările 
la fabricile de acid azotic si 
azotat de amoniu sînt în avans 
cu două luni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că este ne
cesar să se acorde o mai mare 
atenție obținerii 
în etapa a doua 
de construcție, 
du-se o mare 
de calitate. El și-a exprimat 
convingerea că planul produc
ției de îngrășăminte azotoase 
va fi depășit și a urat colec
tivului succes în 
acestui obiectiv.

De la noua cetate

de 
ca 
în

de economii 
a lucrărilor 
manifestîn- 
grijă fată

atingerea

a chimiei.

se pornește apoi spre o cetate 
a orașului, datînd din secolul 
al XVII-lea, aflată în curs de 
restaurare. în apropiere este 
situat Institutul medico-far- 
maceutic, un alt obiectiv al 
vizitei.

Drumul spre acest lăcaș u- 
niversitar străbate noul carti
er Mihai Viteazu, trece prin 
dreptul noului complex social 
studențesc. Pe străzi este o en
tuziastă revărsare de tinerețe. 
Sînt studenții aflați în pragul 
unui nou an de învățămînt. Ei 
primesc cu vii aplauze sosirea 
oaspeților dragi.

Vizita conducătorilor 
partid și de stat se înscrie 
un eveniment memorabil
viața institutului. înființat a- 
cum 20 de ani, I.M.F. din Tg. 
Mureș s-a dezvoltat ajungînd 
în prezent să aibă peste 1 000 
studenți pregătiți de circa 
300 de cadre didactice.

în sala consiliului științific 
are loc întîlnirea conducători
lor de partid și de stat cu ca
dre didactice ale institutului.

Luînd cuvîntul, prof. dr. 
Csogor Ludovic, rectorul insti
tutului, a subliniat că vizita 
conducătorilor iubiți ai poporu
lui constituie o deosebită cin
ste pentru institut. El a arătat 
că întregul colectiv al institu
tului, alcătuit din cadre di
dactice și studenți români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, se află sub pu
ternica impresie a istoricului 
eveniment din viața partidu
lui și țării noastre —- Congre
sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Vorbito
rul a scos în evidență preocu
parea corpului profesoral al 
institutului de a traduce în 
viață importantele obiective 
trasate de Congres învățămîn- 
tului universitar din țara 
noastră, prin perfecționarea 
metodelor de predare și ridi
carea la un nivel tot mai înalt 
a cercetării științifice.

Au luat apoi cuvîntul prof. 
Zeno Barbu și Tiberiu Ma- 
roș, conferențiarii Zoltan An- 
der și Pop D. Popa-Ioan, pro
rector al institutului, care au 
subliniat grija permanentă a 
partidului și guvernului față 
de institut, realizările obținute 
în ultimii ani, în pregătirea

viitorilor medici și farmaciști, 
au ridicat probleme legate de 
perfecționarea 
învățămînt și 
rea cercetării 
continuare, ei 
un fapt de seamă în viața ști
ințifică a țării, întîlnirea de la 
București din luna mai a con
ducătorilor de partid și de 
stat cu oamenii de știință.

în cadrul 
rășul Ion Gheorghe Maurer 
a reliefat 
sirii cît mai depline a 
loacelor cu care a fost 
institutul, a unei cît mai 
organizări a activității de cer
cetare științifică în care rolul 
principal trebuie să-l aibă cer
cetătorul însuși. El a scos în 
evidentă că esențialul în mun
ca didactică trebuie să fie 
formarea medicului, a specia
listului cu o gîndire înaintată, 
receptivă la tot ceea ce apare 
nou în știință.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a subliniat că proble
mele învățământului și științei 
sînt și vor fi în permanență 
în atenția partidului și statului 
nostru.

Adresîndu-se celor prezenti. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că. întîlnirea cu cadrele 
didactice de la institutul me- 
dico-farmaceutic a fost deo
sebit de plăcută și folositoare. 
Referindu-se la rezultatele po
zitive obținute de colectivul in
stitutului în munca de învătă- 
mînt și de cercetare științifică, 
el a subliniat că acestea tre
buie să constituie punctul de 
plecare spre noi realizări în 
îmbogățirea conținutului învă
țământului, a formelor de pre
dare și a cercetării științifice.

Vorbitorul a evidențiat apoi 
rolul important pe care îl au 
cadrele didactice din învăță- 
mîntul superior medical în 
pregătirea unor specialiști la 
nivelul exigențelor mult spo
rite pe care știința și practica 
medicală le pun slujitorilor 
lor. Partidul și statul nostru 
au acordat și vor acorda în 
continuare atenția cuvenită a- 
sigurării unei baze materiale 
corespunzătoare sarcinilor me
reu sporite care revin învă- 
țămîntului superior și cercetă
rii științifice, ca și a unei docu
mentații tot mai bogate pen
tru ca specialiștii noștri să 
poată fi la curent cu toate cu-

procesului de 
de îmbunătăți- 
științifice. In 
au relevat, ca

întîlnirii, tova-

necesitatea folo- 
mij- 
dotat 
bune

pri-

în 
sînt

ceririle științei pe plan mon
dial.

în încheierea cuvîntului său, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a felicitat colectivul de 
cadre didactice și pe studenții 
Institutului medico-farmaceu- 
tic pentru rezultatele obținute 
și le-a urat noi succese în acti
vitatea lor.

Conducătorii de partid și de 
stat străbat apoi vasta și lu
minoasa piață a trandafirilor 
prin mijlocul unei mari mul
țimi de oameni care aplaudă 
îndelung. De aici, ei se în
dreaptă spre locul unde se va 
înălța noul teatru, a cărui 
construcție va începe în 
măvara anului viitor.

La locul de amplasare, 
Parcul Harghita, oaspeții
întîmpinați de președintele 
Sfatului popular orășenesc, Io- 
sif Udvarhelyi, și de Coloman 
Rado, arhitect-șef al regiunii, 
care dă explicații în fața schi
ței viitorului centru cultural al 
orașului.

Discuția continuă în fața 
machetelor expuse în sala o- 
glinzilor din Palatul cultural.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția ca noul teatru 
să se încadreze în ambianța 
arhitectonică a orașului.

în continuare, oaspeții au vi
zitat sala de spectacole a Pa
latului cultural, unde au as
cultat un fragment din Passa- 
caglia de Bach executat la 
orgă, au admirat frescele și 
vitraliile ce împodobesc acest 
lăcaș de cultură restaurat re
cent, s-au oprit în sălile mu
zeului de artă.

La ieșirea din Palatul cul
tural, oaspeții își iau rămas 
bun de la cetățenii orașului. 
Mii de oameni ovaționează în
delung.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat la Tîrgu Mu
reș a prilejuit o puternică ma
nifestare de atașament a locui
torilor orașului față de partid 
și guvern, față de patria noa
stră socialistă, o manifestare a 
hotărîrii oamenilor muncii din 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară de a da viață Directi
velor Congresului al IX-lea al 
P.C.R., de a înfăptui nestră
mutat politica Partidului Co
munist Român de desăvîrșire 
a construcției socialiste în țara 
noastră.

Tinerii Gorgan Leon, Ivan Vasile și Cernat Gheorghe, din secția cazangerie a Uzinei de

Ivkov,
Garda, _ ______
rundă va decide pe cîștigător. Iv. 
kov a rămas cu 15 puncte, Iar în 
urma lui, la o jumătate de punct, 
se află marii maeștri sovietici 
Smîslov și Gheller care au termic 
nat remiză partida dintre ei, dis
putată în runda 20-a. Șahistul ro
mân Victor Ciocîltea a remizat cu 
olandezul Donner, acumulînd 9 
puncte. în ultima rundă, Ciocîltea 
joacă cu marele maestru Holmov.

• într-un meci tur, contînd 
pentru „Cupa orașelor tîrguri" la 
fotbal, A.I.K. Stockholm a învins 
cu 3—1 (1—0) pe Darina Bruxel
les.

• Cea de-a treia partidă a me
ciului pentru titlul mondial de 
șah dintre Nona Gaprindașvili și 
Ala Kușnir s-a încheiat remiză la 
mutarea 57. Scorul continuă să 
fie egal : 1,5—1,5 puncte. în cea 
de-a patra partidă, Gaprindașvili 
joacă cu piesele alba

• Penulti» 
ma rundă a tur
neului Interna
țional de șah de 
la Havana a pri
lejuit o mare sur
priză : liderul

clasamentului, iu
goslavul Bora 

a pierdut la cubanezul 
astfel că numai ultima

utilaj chimic Ploiești, executînd operația de tăiere a pieselor metalice cu oxigen

COM
CU PRIVIRE LA
A COMITETULUI

UNICAT
CEA DE-A XIX-A ȘEDINȚA
EXECUTIV AL C. A. E. R

• în ziua a doua a concursului 
internațional de călărie de la Is- 
tanbul, sportivul român Vasile 
Pinciu a cîștigat proba de obstaco. 
le (12 garduri — 1,20 m), reali-
zînd pe întregul parcurs timpul de 
66"8/10, fără nici o penalizare. Pe 
locul doi s-a clasat compatriotul 
său, Gheorghe Langa, cu 103"3/10 
— zero puncte penalizare, urmat 
de bulgarul Haskov, 112"2/10 — 3 
puncte penalizare. Pentru frumoasa 
sa comportare, Vasile Pinciu a 
fost recompensat cu cupa „Mihai 
Pașa".

Vineri, au luat sfîrșit la Mamaia 
lucrările celui de-al XH-lea Con
gres al Confederației Internațio
nale de Pescuit Sportiv. Această 
manifestare a reunit delegați 
18 țări care au dezbătut, timp 
patru zile, probleme actuale 
activității Confederației și au
doptat măsuri menite să ducă la 
dezvoltarea pescuitului sportiv, tot 
mai îndrăgit în lumea întreagă.

în ultima zi au fost prezentate 
Congresului rapoartele comitetelor 
și comisiilor C.I.P.S., stabilindu-se 
hotărîri corespunzătoare. De o de
osebită apreciere s-a bucurat ini
țiativa Asociației generale a vînă- 
torilor și pescarilor sportivi din 
tara noastră de a institui Cupa 
transmisibilă „Delta Dunării”. 
Acest nou trofeu care se adaugă 
celor tradiționale, a întrunit vo
tul unanim al delegaților, el ur- 
mînd să fie decernat de C.I.P.S., 
începînd din acest an, echipei care 
va întruni cele mai bune rezulta
te Iă Campionatul mondial de pes
cuit staționar.

Totodată, au fost fixate în prin- 
'cipiu, locurile de desfășurare a 
viitoarelor congrese și campionate 
mondiale de pescuit sportiv.

Congresul a prilejuit și un rod- 
hfc schimb de experiență și

mai 
înțelege-

din 
de 
ale 
a-

Constan- 
al Repu- 
a oferit

formație în domeniul protecției a- 
pelor. Sub egida C.I.P.S., sînt pre
conizate măsuri cu caracter propa
gandistic — conferințe, editarea 
unor lucrări și realizarea unor 
filme pe tema profilaxiei apelor.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul Karl Kreitschi, președin
tele C.T.P.S., care a mulțumit tu
turor participanților pentru con
tribuția adusă la buna reușită a 
congresului. El a exprimat în nu
mele Confederației, mulțumiri și 
recunoștință Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor sportivi 
din țara noastră pentru eforturile 
depuse ca reuniunea de la Mama
ia să se desfășoare în cele 
bune condiții, în spiritul 
rii și prieteniei.

★
Seara, la Cazinoul din 

ța, Consiliul de Miniștri 
blicii Socialiste România 
un dineu în cinstea participanților 
la cel de-al XTI-lea Congres 
Confederației Internaționale 
Pescuit Sportiv.

Au luat parte Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri, conducători ai unor 
stituții centrale și obștești.

în timpul dineului au fost rosti
te toasturi.

între 21 și 23 septembrie 
1965, la Moscova a avut loc 
cea de-a XlX-a ședință a Co
mitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic 
Reciproc. La ședință au luat 
parte : S. Todorov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, O. Si- 
munek, vicepreședinte al gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
J. Balkow, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. F. Mongole, P. 
Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, Gh. Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, A. Apro, vice
președinte al guvernului re
voluționar 
nesc ungar, 
președinte 
Miniștri al

Ședința Comitetului Execu
tiv a fost prezidată de P. Ja
roszewicz, reprezentantul R.P. 
Polone, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

în ședința sa, Comitetul 
Executiv a examinat raportul 
sintetic privind principalele 
probleme ale balanței de com
bustibil și energie a țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe pe
rioada 1966—1970 și proble
mele care rezultă din coordo
narea planurilor de dezvol
tare a ramurior 
bil și energie 
membre ale C.A.E.R. pe pe

1966—1970 pregătit de 
Comitetului Executiv

INFORMAȚII
• Vineri dimineața s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Moscova, 
toVarăsul Gheorghe Rădulescu, re
prezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România în 
C.A.E.R., care a participat la cea 
de-a XlX-a ședință a Comitetului 
executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Bănoa
sa, au fost prezenti tovarășii Petre 
Blajovici. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Roman Moldovan, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării, precum și membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai altor ministere și insti
tuții centrale economice.

Au fost de față reprezentanți 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

Roșii a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul An
ton Moisescu, președintele Co
mitetului Executiv al Crucii 
Roșii și membru în Consi
liul guvemorilor Ligii Societăților 
de Cruce Roșie, care va participa 
la lucrările celei de-a XX-a Con
ferințe internaționale a Crucii Ro
șii, ce se va desfășura între 
9 octombrie la Viena.

Conferința va fi precedată 
cea de-a XXVIII-a sesiune a
siliului guvemorilor Ligii Societă
ții de Cruce Roșie.

2 »!

de
Con-

ai 
la

• Vineri la amiază, a părăsit 
Capitala, plecînd spre Moscova, o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de Mircea An- 
gelescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
nist Leninist, 
zile Uniunea

La plecare, 
sa, delegația
tovarășii Gheorghe Stoica și Vasi
le Nlcolciolu, secretari ai C.C. al 
U.T.C.. de 
activiști ai

Comu- 
va vizita timp de 12 
Sovietică.
pe aeroportul Bănea- 

a fost condusă de

membri ai Biroului si 
C.C. al U.T.C.

• Vineri 
CÎnd în Austria

a părăsii. Capitala ple- 
delegatia Crucii

• Orchestra simfonică a cinema
tografiei române a plecat vineri 
în Polonia pentru a participa la 
Festivalul International de muzică 
contemporană „Toamna varșovia- 
nă”.

în cadrul festivalului, în ziua 
de 25 septembrie, orchestra va da 
uri concert sub conducerea dirijo
rului Constantin Bugeanu și avînd 
ca solistă pe Elisabeta Neculce- 
Cartiș, cu lucrări de Schonberg, 
Strawinsky și de compozitorii ro
mâni Aurel Stroe, Stefan Nicules- 
cu și Tiberiu Olah. în continuare, 
sub conducerea dirijorilor Constan
tin Bugeanu și Paul Popescu și 
avînd ca soliști pe Cornelia Bron- 
zetti și Nicolae Brînduș, orchestra 
va întreprinde un turneu de 10 zile 
în orașele Wroclaw, Katowice, 
Rybnic, Kracovia.

(Agerpres)

Tinăra Silvia Chiorcheț, operatoare textilistă la mașina de 
etisat la cald de la Uzina de fibre sintetice Săvinești este 

evidențiată In întrecerea socialistă
Foto; N. STELORIAN
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muncitoresc-țără- 
M. Leseciko, vice- 
al Consiliului de 

U.R.S.S.

de combusti- 
ale țărilor

U A

Deși condițiile sînt azi total di
ferite și dau din toate punctele 
de vedere mari satisfacții atît ti
neretului cît și acelor ce se ocupă 
de instruirea și educarea lui, ră- 
mîne parcă constantă această e- 
moție de început de an, proprie 
inimilor tinere în care, datorită 
cuceririlor societății noastre, se 
regăsesc deopotrivă toate genera
țiile.

îmi este de aceea plăcut să 
cred că sub îndemnul istoricelor 
hotărîri ale celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R., toți, studenții, 
cadre didactice, personalul admi- 
nistrativo-gospodăresc, vor pre
lungi această emoție de început 
de an și le vor canaliza în as
pirații care nu se pot înfăptui 
decît prin muncă stăruitoare și 
de calitate.

studiului. Dar ceilalți colegi ai 
mei ? Bursa era o raritate. Mulți 
studenți trebuiau să alerge după 
o slujbă ca să se poată întreține. 
Intrau copiști în ministere, la 
administrația financiară, slujbași 
la curtea de conturi, pe la grefe 
și îit> plus trebuiau să și învețe; 
Cămine și cantine erau puține 
atunci, îndată după război; pe 
urmă a mai crescut numărul lor, 
dar nici pe departe nu erau su
ficiente. In anul universitar 
1920—1921 mîncam la cantina din 
Sfinții Voevozi, într-o sală de 
mese sărăcăcioasă. Nici nu-și pot 
închipui studenții mei ce dife
rență este — în ceea ce privește 
condițiile de viață și de lucru — 
între situația lor și aceea a îna
intașilor din vremea studenției 
mele. Fără grija traiului de toate 
zilele, cu cămine și cantine sufi
ciente și modeme, tineretul se 
poate consacra azi studiului.

rioada 
Biroul 
pe baza rapoartelor Comisiilor 
permanente de ramură res- 
respective ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a men
ționat că în urma activității 
desfășurate de țări și de or
ganele Consiliului va fi în 
principal satisfăcut necesarul 
de combustibil și energie al 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
pînă în anul 19*70 pe seama 
folosirii de către țări a resur
selor proprii și livrărilor re
ciproce. Au fost adoptate, de 
asemenea, hotărîri privind 
continuarea lucrărilor în a- 
cest domeniu în anii urmă
tori.

Examinînd proiectele de re
comandări privind speciali
zarea producției și livrările 
reciproce de utilaj de bază 
pentru exploatările la zi de 
minereuri metalifere și neme
talifere, pompe, compresoare, 
linii tehnologice complete și 
diferite tipuri de utilaje pen
tru producerea sticlei pentru 
construcții, prezentate de Co
misia permanentă C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini, 
Comitetul Executiv a aprobat 
aceste recomandări.

înfăptuirea recomandărilor 
menționate privind specializa
rea producției și livrările re
ciproce contribuie la satisface-

ta
pe 

ani, 
sis-

SĂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII“

In aceste zile, în 
întreaga țară se des
fășoară „Săptămîna 
Crucii Roșii“, marca
tă prin acțiuni între
prinse de organizații
le de Cruce Roșie lo
cale, menite să spriji
ne inițiativele organe
lor sanitare în scopul 
educației sanitare a 
populației, a înfru
musețării orașelor și 
satelor, a recrutării 
de noi donatori ono-

singe și al-rifici de 
tele.

Astfel, 
zile ale săptămînii, 
s-au ținut peste 4 000 
de conferințe cu te
me educativ-sanitare 
urmate de programe 
artistice și proiectări 
de filme, la care 
au participat peste 
300 000 de cetățeni. 
Conferințele au tra
tat probleme actuale 
medicale privind boli-

studenții

în primele

Evocările se cheamă pe rînd 
înlănțuite aici, trecînd prin cine 
știe ce jocuri ale memoriei afec
tive la alte crîmpeie, pe alte scări 
ale timpului.

...Mi-amintesc cu emoție că 
atunci, într-o toamnă asemănă
toare, a sosit prima serie de stu
denți transilvăneni veniți să ur
meze Universitatea din București. 
L-am cunoscut pe Ioachim Cră
ciun, profesorul de mai tîrziu de 
la Universitatea din Cluj, pe 
Ștefan Manciulea, pe Caius Lepa, 
bănățeanul, iubitor de muzică, cu 
diapazonul veșnic în buzunar, și 
pe mulți alții care au slujit cu 
devotament apoi învățământul no
stru liceal. Erau tineri îmbrăcați 
modest dar cu o perseverență 
rară. Îmi amintesc și acum cu 
mare regret moartea lui Gheor
ghe Costin, student cu o minte 
înzestrată, răpus de ftizie, de a- 
ceeași fatalitate care a pîndit pe 
mulți intelectuali români. Eram 
imediat după război o generație 
de entuziaști. Pe mulți însă i-a 
îngenunchiat mai tîrziu dezorien
tarea, lipsurile, compromisurile. 
Ca și tinerii de azi aveam idea
luri, discutam cu aprindere ore

te cardiovasculare, 
cancerul, afecțiunile 
pulmonare, precum și 
transfuzia de sînge și 
altele. Au fost orga
nizate peste 400 de 
concursuri „Sanitarii 
pricepuți" la care au 
luat parte mai mult 
de 65 000 de cetățeni. 
La seri de întrebări 
și răspunsuri pe teme 
medicale au partici
pat aproape 50 000 
de persoane.

azi
în șir sau ne dăruiam bibliotecii. 
Acum, cînd am trecut de 
63 de ani trăiesc la aceeași tem
peratură reîntâlnirea cu studenții, 
cu facultatea. Lecția de deschi
dere pe care o voi ține la anul 
al cincilea aș vrea să fie o caldă 
pledoarie pentru păstrarea și îm
bogățirea patrimoniului nostru 
național.

Ce le doresc studenților pentru 
noul an de învățămînt ? Sănătate 
deplină în a lucra din toate pu
terile pentru progresul științei ro
mânești și mai marea glorie a ță
rii noastre. Și încă ceva: țara 
așteaptă ca ei să-și achite din 
plin datoria.

Trecuse de mult timpul pe ca- 
re-1 solicitasem profesorului uni
versitar Constantin C. Giurescu. 
Și în înserarea de început de 
toamnă, care înfiora coroanele 
încă bogate ale copacilor, lăsam 
în urmă revărsarea generoasă de 
lumină din oamera de lucru. Ziua 
de muncă a savantului continua 
spre cumpăna nopții. Obișnuință, 
devenită de atunci, de la prima 
întîlnire cu universitatea.

Interviu luat de 
V. ARACHELIAN

rea mai deplină a necesarului 
în aceste utilaje.

Comitetul Executiv a apro
bat modul de încheiere a acor
durilor privind livrările re
ciproce de mărfuri între 
rile membre ale C.A.E.R. 
anul 1966 și pe următorii 
în condițiile funcționării
ternului de decontări multila
terale în ruble transferabile, a 
examinat propunerile Comi
siilor permanente ale C.A.E.R. 
pentru transporturi, pentru 
construcții de mașini și pen
tru comerț exterior, și a adop
tat o serie de recomandări în
dreptate spre îmbunătățirea 
în continuare a asigurării cu 
piese de schimb a mijloacelor 
și utilajului de transport din 
impopt, care se livrează în co
merțul reciproc dintre țările 
membre ale C.A.E.R.

Pe baza materialelor 
zentatea de Consfătuirea 
ducătorilor organelor de 
podărire a apelor ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., Comite
tul Executiv a aprobat atribu
țiile și modul de lucru ale 
acestei consfătuiri.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a fost aprobat raportul 
Secretariatului Consiliului pri
vind executarea bugetului Se
cretariatului Consiliului și au 
fost examinate o serie de alte 
probleme ale activității orga
nelor C.A.E.R.

Examinarea problemelor în 
ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de deplină înțelegere re
ciprocă și unanimitate de pă
reri.

• Ieri, partici- 
pantii la actuala 
ediție a „Dinamo- 
viadei" la bas
chet au avut zi 
de odihnă.

Astăzi, cu în
cepere de la ore. 
le 15, pe podiu

mul din incinta stadionului Dina- 
mo, jocurile se reiau după următo
rul program : Spartak (Bulgaria) 
— Dozsa (Ungaria), Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) — Dynamo (R.D. 
Germană), Dinamo (România) — 
Dinamo (U.R.S.S.) și Gwardia (Po
lonia) — Avangard (R.P. Chineză).

pre- 
con- 
gos-

• Campionatul mondial de pen
tatlon modern a luat sfîrșit la 
Leipzig cu succesul sportivilor 
maghiari, învingători la individual 
și pe echipe. Specialist remarcabil 
în proba de cros (4 000 m), ma
ghiarul Balczo a terminat victorios 
reușind să intre în posesia titlu
lui mondial. Clasamentul general 
individual final se prezintă astfel .- 
1. — Balczo (Ungaria) 5 302 punc
te î 2. — Novikov (U.R.S.S.) 5 122 
puncte ; 3. — Torok (Ungaria)
5 090 puncte; 4. — Grosse (R.D. 
Germană) 4 995 puncte , 5. — Mo
lia (Ungaria) 4 979 puncte. Con
curentul român Gh. Tomiuc s-a 
clasat pe locul 16 cu 4 407 puncte.

Clasamentul pe echipe : 1. —; 
R.P. Ungară — 15 495 puncte : 2. 
— U.R.S.S. — 14 093 puncte; 3. 
•— R.D. Germană — 14 089 puncte.

Ultima probă — crosul — a fost 
cîștigat de Balczo, cronometrat în 
12’37"7/I0 (1 294 puncte), urmat de 
Mokeev (U.R.S.S.) 12’56"6/10
(I 237 puncte), Grosse (R.D. Ger
mană) — 13'14"9/1O (1 183 puncte) 
și Torok (Ungaria) — 
(1 177 puncte). Tomiuc 
portat bine în această probă, 
sind pe 
puncte), 
niorilor 
garla)

13T6"8/10 
s-a com- 

so- 
locul 5 în 13'22" (1 159

Competiția rezervată iu- 
a revenit lui Bodnar (Un-

(Agerpres)

Mașinile de uscate centrilugă a secției polimerizare de la 
Combinatul chimic Borzești.

Foto: N. STELORIAN

Televiziune
SIMBÄTÄ 25 SEPTEMBRIE

19,00 Jurnalul
19,20 Pentru copii
Iar : „Cireșarii"
Chlrită, Enigma din peștera 
gră, emisiunea a Vll-a „Barca
de cauciuc". 20,00 Teleenciclope-

televiziunii (I), 
și tineretul sco

de Constantin 
nea-

die. 21,00 Film : „Urmele duc la 
al 7-lea cer" (IV). 22,10 „La căsu
ța cu zorele". Tntîlnire cu melodii, 
le compozitorului Nicolae Kircu- 
lescu. 22,50 Jurnalul televiziunii 
(II), sport și buletin meteorologic,



de hotare
Lucrările Adunării
Generale a 0. N. U

NEW YORK 24t. — Trimisul special al Agerpres, Ni
colae Ionescu, transmite:

în cea de-a doua zi a dezbaterilor generale nu luat 
cuvîntul miniștrii de externe ai U.R.S.S. 
ko. Canadei — Paul Martin 
dai Zaglio

A. Gromî- 
și Uraguayului — Luis Vi-

A. Gromîko a expus po- 
Uniunii Sovietice în cele 
actuale probleme ale si- 

a

A. 
ziția 
mai 
tuației internaționale. El 
condamnat cu fermitate acți
unea S.U.A. în Vietnam și a 
subliniat că U.R.S.S. a acor
dat și va acorda ajutorul fră
țesc necesar R. D. Vietnam. 
Ministrul de externe sovietic a 
făcut o serie de propuneri, 
printre care propunerea ca la 
mijlocul anului 1966 să fie con
vocată conferința mondială 
pentru dezarmare și ca la A- 
dunarea Generală a O.N.U. să 
se discute ca un punct impor
tant și urgent problema „Cii 
privire la inadmisibilitatea a- 
mestecului în treburile interne 
ale statelor, despre apărarea 
independenței și suveranității 
lor“, precum și proiectul de
clarației corespunzătoare.

Paul Martin, ministrul de 
externe al Canadei referin
du-se printre altele la pro
blema dezarmării, a susținut 
poziția adoptată de S.U.A. în 
Comitetul „celor 18“. El s-a 
declarat de acord cu proiec
tul convocării unei conferințe 
mondiale pentru dezarmare

atrăgînd atenția asupra nece
sității pregătirii ei minuțioa
se. El s-a pronunțat pentru 
participarea R. P. Chineze la 
această conferință.

Ministrul de externe al 
Uruguayului, Luis Vidai Za
glio, a făcut o analiză detalia
tă a problemelor economice 
majore a căror rezolvare in
tră în sarcina O.N.U. El a ce
rut sporirea fondurilor alo
cate pentru stimularea dez
voltării economice a statelor, 
pe baza reducerii cheltuielilor 
militare.

★
34 de țări africane au adresat 

vineri cererea ca pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. să fie înscri
să problema „denuclearizării A- 
fricii“. Se cere Adunării Gene
rale să sprijine declarația adop
tată de către Conferința la ni
vel înalt a Organizației Unității 
Africane care a avut loc la Ca
iro în iulie 1964 și să ia hotă- 
rîrea de a convoca o conferință 
internațională „în scopul înche
ierii unui tratat cu privire la 
denuclearizarea continentului a- 
frican“.

R. D. Vietnam

VIETNAMUL DE SUD.
Patrioți in timpul unei lupte 
împotriva. trupelor america- 

rio-saigoneze
Memorandumul guvernului

Sesiunea A.I.E.A.

Cuvîntul
reprezentantului

român

Mitingul de la Moscova

BOLIVIA: Situația 
se menține încordată

Situația politică internă din Bolivia a devenit 
în ultimele zile tot mai apăsătoare pentru ac
tuala juntă militară, condusă de generalii Rene 
Bărrientos șl Ovando Candia.

• Incidentele petrecute în re
giunea minieră Catavi-Llallagua- 
Siglo Veinte, în cursul cărora 
au fost înregistrați numeroși 
morți și răniți, au sporit încor
darea care constituie principala 
caracteristică a vieții politice din 
Bolivia, începînd din toamna a- 
nului trecut, cînd a fost răstur
nat de la putere, de actuala jun- 
tă fostul președinte, Paz Esten- 
ssoro. După ce guvernul a tri
mis împotriva minerilor trupe 
înarmate care au tras în munci
tori, el a hotărît închiderea mi
nelor lastnd pe mineri și fami
liile lor fără posibilitatea de a-și 
cîștiga existența. Paralel cu ace
ste măsuri, junta a. interzis unor 
lideri politici din opoziție orice ac
tivitate in legătură cu incidentele 
petrecute în regiunea minieră. 
Intre aceștia, se află Frederico 
Alvarez Plata și Ernesto Ayala 
Mercado, membri ai Partidului 
Mișcarea națională revoluționară, 
foști colaboratori ai președintelui 
Paz Estenssoro.

O dată cu interzicerea activi
tății liderilor opoziției, a decla
rat ministrul de interne, Oscar 
Quiroga, a fost interzisă și acti
vitatea a 25 de lideri ai Fede
rației. muncitorilor mineri din a- 
ceasta regiune.

In întreaga țară, relatează, a- 
gențiile de presă, a sporit nemul
țumirea față de măsurile luate

de guvern împotriva minerilor. 
In La Paz, capitala țării, a fost 
organizată joi o demonstrație de 
protest a studenților, care a ce
rut guvernului să retragă tru

pele trimise în regiunea minieră, 
să redeschidă minele și să înce
teze represiunile împotriva lide
rilor opoziției. Ca răspuns la a- 
ceastă demonstrație, precum și 
pentru a preîntâmpina aplicarea 
planurilor de a se ține mari de
monstrații pe străzile orașelor bo- 
liviene împotriva politicii jun
tei militare, guvernul a luat mă
suri de intervenție în caz de ur
gență. Totodată, purtătorul de 
cuvînt al juntei a anunțat că 
orice demonstrație va fi reprima
tă cu hotărîre. Rene Bărrientos 
a anunțat că va conduce în cu
tând un grup de ziariști la Ca- 
tavi, localitate situată la 250 mile 
sud-est de La Paz, pentru a se 
convinge la fața locului despre 
situația din această regiune.

La 24 septembrie au continuat 
lucrările conferinței Agenției In
ternaționale pentru Energia Ato
mică. (A.I.E.A.). In cadrul dis
cuțiilor asupra raportului anual 
al Consiliului Guvernatorilor a 
luat cuvîntul șeful delegației Re
publicii Socialiste România, acad, 
prof. Horia Hulubei. Delegatul 
român a arătat că România mili
tează pentru încetarea cursei 
înarmărilor ,sj înfăptuirea dezar
mării, pentru crearea de zone de- 
nuclearizate, interzicerea necon
diționată a folosirii armelor ato
mice și distrugerea totală a stocu
rilor existente, pentru lichidarea 
oricăror blocuri militare.

Subliniind necesitatea respec
tării principiilor suveranității și 
independenței naționale și al ne
amestecului în treburile interne, 
reprezentantul român a condam
nat intervenția imperialistă în 
Vietnam.

Referindu-se la importanța deo
sebită a energeticii nucleare, 
acad. prof. Hulubei a menționat • 
că Agenția internațională pentru 
Energia Atomică trebuie să a- 
corde o atenție crescindă acestui 
domeniu, în activitatea sa. Repre
zentantul român a înfățișat rezul
tatele obținute în dezvoltarea in
dustrială a țării noastre, scoțînd 
în relief importanța care se a- 
cordă dezvoltării energeticii nu
cleare în 
viitor.

HANOI 24 (Agerpres). — La 
23 septembrie a fost dat publi
cității un memorandum al gu
vernului R. D. Vietnam care cu
prinde o amplă trecere în revistă 
a politicii de intervenție, agre
siune și război dusă de Statele 
Unite împotriva Vietnamului.

In document se condamnă ener
gic faptul că în timp ce a for
mulat propuneri privind „discuții 
necondiționate“, „o încetare a fo
cului“ sau „o suspendare a raidu
rilor de bombardament asupra 
Vietnamului de nord“, președin
tele Johnson a hotărît trimiterea 
de trupe suplimentare și noi can
tități de arme moderne în Viet
namul de sud. Aceasta, mențio
nează memorandumul, reprezin
tă o încercare de a înșela și liniș
ti opinia publică iubitoare de 
pace și totodată o încercare de

a forța poporul vietnamez din 
ambele părți ale țării să depună 
armele, în timp ce trupele ameri
cane intensifică agresiunea.

Memorandumul subliniază că 
poziția guvernului R. D. Vietnam, 
făcută cunoscut la 8 aprilie 1965, 
reprezintă „singura bază justă a 
unei rezolvări a problemei viet
nameze. Orice alte soluții sînt 
neadecvate, ca și orice soluții 
care urmăresc o intervenție a 
O.N.U. în situația din Vietnam, 
deoarece ele sînt fundamental 
contrarii acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet
nam“.

In încheiere, memorandumul 
reafirmă hotătârea poporului viet
namez de a lupta pînă la victo
ria finală și cere ca guvernul 
american să-și retragă trupele și 
materialele de război din Viet
nam.

planurile noastre de

Plenara C. C al Partidului
Comunist Francez

dini...“
Ginii polițiști au devenit 

de mult un atribut al „ordi
nii" salazariste în Portugalia. 
Numărul victimelor făcute de 
ei, îrt rindul greviștilor, al de
monstranților antifasciști e 
impresionant.

Aflam însă că acești auxi
liari prețioși ai poliției și jan
darmeriei portugheze au fost 
victima unui „atentat“ de-a 
dreptul revoltător. Pentru re
primarea demonstrațiilor gre
viștilor, care s-au desfășurat 
la începutul acestei luni la 
Fero Pinheiro și Porto, au fost 
asmuțiți citeva sute de clini 
polițiști. Demonstranții s-au 
arătat însă nemaipomenit de 
perfizi. Ei s-au apucat să 
arunce cîinilor bucăți de pîine 
cu anason. Nici dacă ar fi 
fost îmbibate cu stricnină, bu
cățile de pîine n-ar fi putut 
avea asupra haitei de cîini un 
efect mai puternic (se știe că 
anasonul acționează asupra 
patrupedelor ca un calmant). 
După ce au mîncat plinea cu 
anason, dulăii polițiști s-au 
transformat în cățeluși blînzi.

Incidentul i-a iritat pe șe
fii poliției portugheze. Di
rectorul departamentului po
liției din Ministerul portu
ghez al Securității, Calonzo 
de Avriaga, a găsit chiar <fe 
cuviință să-și exprime în presă 
protestul său împotriva „infa
miei“ demonstranților. El s-a 
plîns (cităm din revista vest- 
germană DER STERN“): 
„Ceea ce s-a petrecut, dove
dește cît de mult au decăzut 
unii oameni“.

Don Calonzo, care asmute 
clinii polițiști asupra greviș
tilor demonstranți și-a făcut, 
fără să-și dea seama, o sub
tilă autocaracterizare.

I 
I 
I
I 
I
I
Illt.Ul 

fel, 
deși 
1__ 

Icare „Benefactor 
nefăcătorul) — 

I..........■.... .........

Imurile etc. . 
rea capitalei d:

Ibată, r< 
numele

I 
I
Iși totodată misterioa

sa moștenire lăsată de 
fostul dictator. Con- 

Isiderat ca unul dintre 
cei mai bogați oameni 
din lume, averea pe 

Icare și-o „agonisise“ 
era evaluată la multe 
sute de milioane de I dolari. Plantații și 
ferme agricole, între
prinderi industriale și I de transport, aproape 
tot ce aducea profituri 
aparținea lui Trujillo, 

Ifie personal, fie fami
liei sale, fie, în sfîrșit, 
prin intermediul unor 

I nume fictive sau al ti- 
I nor filiale create anu- 
’ me pentru ca să se 
I piardă urma adevăra- 

• tului proprietar. Cea 
mai mare parte a a- 
cestei averi aflîndu-se 
pe teritoriul Republi-

Numele Iul Trujillo ar fi dis
părut, desigur, la puțină vre
me după ce sinistrul dictator 
dominican își sfîrșea zilele sub 
rafala unei puști automate. A- 
cest nume ar fi rezistat doar 
cîteva săptămîni, necesare zia
relor de senzație pentru a ex
ploata evenimentul. Apoi, tă
cere. Căci, în definitiv cine și 
pentru ce și-ar mal fi adus a- 
minte de acela care a oprimat 
statul dominican timp de trei 
decenii ?

orice caz, do-fn
minicanii nu. De alt-

, ei au ținut să se 
descotorosească re
pede de tot ce amin
tea de Trujillo: in
scripții, busturi, sta
tui etc. elemente cu 

.Benefactor“ (Bi- 
■ cum 

se autointitulase fos
tul dictator — împîn- 
zise toate străzile, 
piețile, grădinile, dru
murile etc. Denumi- 

i a fost, 
de asemenea, schim
bată, revenindu-se la 

i precedent 
(Santo-Domingo).

Ceea ce a făcut ca 
din 1961 încoace nu
mele lui Trujillo * să 
apară din cînd în cînd 
pe pagina întâi a zia
relor, a fost faimoasa

sub formă de aur, de
vize și obiecte pre
țioase. Asupra acestei 
părți și-au concentrat 
atenția moștenitorii 
dictatorului, ceea ce a 
dus la aprige dispute 
între ei.

In principal s-au în
fruntat două grupuri: 
grupul european, al
cătuit din fiii legitimi 
dir a doua căsătorie 
a. lui Tujillo, Rha- 
darnes, Ramses și An- 
gelita, domiciliați în

E R.

I
Icii Dominicane, a in

trat, după lichidarea 
domniei trujilliste, în 

I posesia statului. O 
altă parte însă, de loc 
neînsemnată, fusese 

| depusă în străinătate

MOSCOVA 24 (Agerpres).-- 
La 24 septembrie, în Sala 
Congreselor din Kremlin a 
avut loc un miting consacrat 
prieteniei popoarelor Uniunii 
Sovietice și R. D. Germane, 
Ia care au participat L. Brej
nev, A. Kosîghin, A. Mikoian 
și alți conducători de partid 
și de stat sovietici, delegația 
de partid și guvernamentală 
a R. D. Germane, în frunte cu 
W. Ulbricht, numeroși oameni 
ai muncii din capitala U.R.S.S.

Luînd cuvîntul, L. Brejnev 
a arătat că legăturile dintre 
U.R.S.S. și R.D.G. devin, an 
de an, tot mai largi și cuprind 
domenii tot mai variate. R.D. 
Germană reprezintă un avan
post al păcii și socialismului 
în Europa centrală. „Prin 
munca sa dîrză în domeniul 
construcției societății noi, 
prin lupta sa neobosită, acti
vă pentru pace, împotriva 
forțelor agresiunii și milita
rismului, noua Germanie so
cialistă îndeplinește cu cinste 
această misiune care i-a fost 
încredințată de istorie“. Vor
bitorul a subliniat, apoi, că 
Uniunea Sovietică sprijină 
întru totul politica externă a 
R. D. Germane care se pro
nunță pentru slăbirea încordă
rii și consolidarea păcii, pentru 
rezolvarea 
ne pe o 
echitabilă.

Pînă în 
nuat L. Brejnev — 
probleme, rămase în 
celui de-al doilea război mon
dial, nu au fost rezolvate. 
Menținerea acestei situații 
convine numai acelora care 
ar dori să schimbe, pe cale 
militară, situația existentă în 
Europa. „Acordarea armei nu
cleare Germaniei occidentale, 
fie prin intermediul forțelor 
multilaterale sau sub orice 
altă formă, ar obliga, inevi
tabil, statele socialiste parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia să adopte măsuri cores
punzătoare pentru consolidarea 
securității lor și salvgardarea 
păcii în Europa“.

Vorbitorul a declarat în 
continuare că este necesar să 
se elimine din practica rela
țiilor internaționale dictatul și 
amestecul brutal în treburile 
altora. „Este necesar ca, prin 
eforturi comune ale 
lor iubitoare de pace, 
garanteze independența 
lor, mai cu seamă a 
mici, cărora le este greu să 
reziste singure în fața forței 
brutale, să fie apărate împo
triva atacurilor agresive ale 
imperialiștilor... Sîntem cu 
totul de acord cu prietenii

problemei germa- 
bază democratică,

prezent — a conti- 
multe 
urma

germani în ce privește con
vingerea că mijlocul cel mai 
important de luptă împotriva 
politicii războinice a imperia
lismului este coeziunea și uni
tatea de acțiuni ale tuturor 
forțelor păcii și socialismu
lui“.

Referindu-se la politica cer
curilor imperialiste america
ne, vorbitorul a spus : „Mani
festarea cea mai grosolană a 
acestei politici o constituie 
agresiunea americană în Viet
nam, care provoacă mînie și 
indignare în rîndurile popoa
relor din lumea întreagă“.

Luînd cuvîntul, W. Ulbricht 
a subliniat că convorbirile pe 
care delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Ger
mane le-a avut la Moscova 
au scos în evidență o deplină 
unitate de vederi în toate 
problemele discutate. S-au 
discutat problemele colaboră
rii politice, economice, mili
tare și culturale dintre R.D.G. 
și U.R.S.S., problemele miș
cării comuniste internaționa
le și ale situației internațio
nale actuale.

Șeful delegației R.D. Ger
mane a subliniat că colabora
rea dintre R.D.G. și U.R.S.S. 
a devenit, în ultimul timp, 
deosebit de fructuoasă. Volu
mul comerțului a atins cifra de 
10 miliarde mărci.

După ce a înfățișat succe
sele R.D. Germane în con
strucția socialistă vorbitorul 
a spus : Capitalul monopolist 
vest-german, căutînd să-și 
întărească hegemonia econo
mică, își îndreaptă forța sa 
de șoc principală împotriva 
R.D.G. și a altor state socia
liste. Revanșarzii din Germa
nia occidentală nutresc iluzia 
că vor reuși să izoleze R.D.G. 
și să o includă în statul lor. 
Viața și viitorul națiunii ger
mane —■ a spus el —■ cer slă
birea încordării dintre cele 
două state germane. El a sub
liniat, apoi, ,că înarmarea nu
cleară a Germaniei occiden
tale ar adînci sciziunea din-

tre cele două state germane, 
împiedicarea Bundeswehrului ■ 
de a intra în posesia armei : 
nucleare a devenit în prezent " 
problema-cheie în lupta pen
tru pacea și securitatea po
poarelor. Sistemul securității 
europene trebuie să prevadă 
neînarmarea celor două state 
germane cu arma nucleară, 
crearea unei zone denucleari- 
zate în Europa centrală și in
violabilitatea frontierelor exis
tente. Referindu-se la Statu
tul Berlinului occidental, șe
ful delegației R.D.G. a subli
niat că acest oraș n-a făcut 
niciodată parte și nu va face 
parte din Germania occiden
tală.

Vorbitorul a caracterizat 
doctrina privitoare la înăbu
șirea mișcărilor revoluționare 
și democratice din orice țară 
a lumii, proclamată public în 
S.U.A., drept un serios aten
tat la drepturile omului, la 
drepturile popoarelor la auto
determinare și pacea mon
dială. în încheiere, șeful de
legației R.D.G. a declarat că 
acum este deosebit de nece
sară întărirea unității și dez
voltarea continuă a colaboră
rii țărilor socialiste.

în aceeași zi, la Kremlin a 
fost semnat Comunicatul cu 
privire la vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. D. Germane în U.R.S.S.

Comunicatul a fost semnat 
din partea sovietică de L. 
Brejnev, A. Mikoian și A. Ko- 
sîghin, iar din partea germa- 

. nă — de W. Ulbricht și W. 
Stoph.

Tot la 24 septembrie, C.C. 
al P.C.U.S, Prezidiul Sovietu
lui Suprem și guvernul 
U.R.S.S. au oferit o recepție 
în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. 
Germane. Au participat con
ducători 
vernului 
activiști 
oameni 
membri 
matic.

ai partidului și gu- 
Uniunii . Sovietice, 
pe tărîm obștesc, 

de știință și artă, 
ai corpului diplo-

ADUNAREAstate- 
să se 
țăi’i- 
celor

PARIS 24 (Agerpres). — Ple
nara C.C. dl Partidului Comu
nist Francez și-a încheiat la 24 
septembrie lucrările.

Plenara a adoptat o rezoluție 
privitoare la alegerile preziden
țiale din 5 decembrie. Pe baza 
raportului Biroului Politic, pre
zentat de secretarul general al 
partidului, Waldeck Rochet, ple
nara a hotărît să sprijine candi
datura lui Francois Mitterrand, 
ca exponent al forțelor de stingă 
și democrate.

In raport se subliniază că în 
ultima vreme s-a creat posibili
tatea unirii tuturor forțelor de 
stingă în vederea unei acțiuni co
mune în alegerile prezidențiale, 
și, deși politica lui Mitterrand nu 
cuprinde toate propunerile Parti
dului Comunist, el a prezentat o 
platformă politică în multe punc

te apropiată de cea a Partidului 
Comunist. Plenara a apreciat că 
sprijinirea candidaturii lui Mitter
rand va contribui la crearea con
dițiilor necesare pentru constitu
irea unei uniuni a. partidelor și 
organizațiilor de stingă, pe baza 
unui program comun.

Plenara a aprobat raportul pre
zentat de Raymond Guyot cu pri
vire la situația din Vietnam și la 
lupta pentru pace și a adoptat o 
rezoluție în această problemă.

A fost, de asemenea, adoptată 
o rezoluție care aprobă rapor
tul prezentat de Georges Mar- 
chais cu privire la situația eco
nomică și socială a oamenilor 
muncii și cu privire la lupta pen
tru apărarea revendicărilor lor, 
precum, și o serie de alte rezo
luții.

R. P. UNGARĂ. — Aspect 
exterior al noului local al 
Școlii economice „Lengvel 

Gyula

DE LA SOFIA
SOFIA 24 (Agerpres). — La 

24 septembrie, în sala „Universi
ada“ din Sofia a avut loc mitin
gul prieteniei bulgaro-iugoslave. 
La miting au luat cuvîntul Todor 
Jivkov și I. B. Tito.

In cuvîntarea sa, Todor Jiv
kov, s-a referit, printre altele, la 
colaborarea bulgaro-iugoslava, 
subliniind că ea se întemeiază 
pe principiile internaționalismu
lui socialist, pe prietenie și ajutor 
reciproc și se va întări spre bi
nele ambelor popoare. Vorbitorul 
a constatat cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor comerciale dintre 
Bulgaria și Iugoslavia și a relevat 
posibilitatea lărgirii legăturilor 
economice între cele două țări.

Referindu-se la situația inter
națională, Todor Jivkov a arătat 
că R.P. Bulgaria este vital inte
resată în consolidarea păcii în 
Europa. „Noi împărtășim punctul 
de vedere, a spus el, că în Eu
ropa trebuie creată o astfel de 
situație incit să se asigure posi
bilitatea colaborării între toate 
statele europene, mari gi mici, 
socialiste și nesocialiste“.

In cuvîntul său, președintele

R.S.F. Iugoslavia a arătat ei 
există posibilități largi pentru 
colaborarea multilaterală și că, 
de comun acord cu conducătorii 
bulgari, s-a hotărît să se facă 
tot ceea ce este necesar pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare frățești.

Referindu-se la problemele in
ternaționale, vorbitorul a arătat 
că este necesar să se acțio
neze în direcția lichidării 
manifestărilor negative în relații
le internaționale. „Am în vedere 
a spus el, necesitatea aplicării u- 
niversale și respectării stricte a 
Cartei O.N.U. care include drep
tul popoarelor la autodetermina
re și condamnă folosirea politicii 
de forță și amestecul în treburile 
interne ale altor țări“.

El a condamnat încercările 
forțelor reacționare de a folosi 
lozinca „luptei împotriva comu
nismului“ pentru a se amesteca 
în modul cel mai grosolan în tre
burile interne ale altor, țări, pen
tru a face presiuni economice și 
politice și a ajunge uneori la ac
țiuni de agresiune fățișă.

dintre congresul 
și conferința par- 
se deschide la 27 
Wiison acționează 
poziția. Cea mai

în 
cu 
în

la poziția partidului conservator 
ziarul „FINANCIAL TIMES“ 
scria : „Planul (economic, prezen-

I 
pentru ca cel în cau- * 
ză să fie reținut“. 1 
Ziarul „LA TRIBU
NE DE GENEVE“ 
arată că decizia a 
constituit „o bombă“ 
care părea să pună 
sub semnul întrebă
rii vinovăția lui Rha- 
dames. Totuși, după 
cum remarcă același 
ziar, în vofida hotărî- 
rii luate în noiembrie 
trecut „clanul de la 
Madrid“ rămîne in
culpat pentru nume
roase infracțiuni: 
furt, excrocherie, abuz 
de încredere, falsifi
care de titluri etc.

Iată de ce convo
carea la Geneva a 
grupului european 
făcută de judecătorul 
de instrucție Baech-

că, avînd în vedere 
antecedentele, proge
nitura „legitimă

Atentat sau inscenare ?

Intre „legitimi
și „nelegitimi

Franța și Spania, pe 
de o parte, și grupul 
de la Miami, alcătuit 
din cinci urmași ne
legitimi, dar recunos- 
cuți de dictator. Acest 
din urmă grup a fost 
pînă zilele trecute 
condus de Flore de 
Oro, fiica din prima 
căsătorie a lui Tru
jillo.

La sfîrșitul anului 
trecut a făcut vîlvă 
procesul lui Rhada- 
mes Trujillo, acuzat 
de a fi sustras circa 
140 milioane de do
lari din sumele depu
se de fostul dictator 
la unele bănci elve
țiene, deși asupra a- 
cestei sume fusese a- 
plicat un 
Nu se știe 
tribunalul 
l-a pus pe 
libertate, considerînd 
că în această afacere 
„indicii de culpabili
tate nu sînt suficienți

sechestru, 
cum însă, 

genovez 
acuzat în

lui Trujillo, plus 
duva acestuia, 
risca un voiaj gene- 
vez unde pot fi foar
te bine arestați, deși 
chemarea lor este pu
să în legătură cu ul
tima evoluare a de
punerilor trujilliste la 
băncile din Geneva: 
183 milioane de do
lari !

Cert este însă că 
„nelegitimii“ de la 
Miami vor reacționa. 
Ei vor neapărat o 
parte din pradă și în
treprind totul pentru 
a o obține, cu toate 
că căpetenia lor, 
Flore de Oro i-a pă
răsit pentru a se lup
ta pe cont 
împotriva i...___
Presa elvețiană socoa- 
te că în i 
neva va redeveni — 
pitala afacerii Tru
jillo.

I
I

! ae LUfJ- a 
propriu I 

tuturor. I 
țtană socoa- • 
cutând Ge-1 
edeveni ca-1

I
I. D. G. J

intermezzo“-ul 
sindicatelor britanice 
tidului laburist, care 
septembrie, guvernul 
pentru a-și consolida . , ___ ___
stringentă preocupare este manifestarea 
intenției de continuare a guvernării, în 
pofida reducerii majorității în Camera 
Comunelor (între două și zero voturi).

actica aplicată con
stă în respingerea 
atacurilor conser
vatoare pînă în mo
mentul în care gu
vernul laburist va 
considera că are 
suficiente realizări 
pentru a miza în 

alegeri pe sporirea majorității 
parlamentare. Zvonul lansat de 
un deputat conservator Că gu
vernul ar intenționa să dizolve 
deîndată parlamentul și să orga
nizeze alegeri la 28 octombrie, 
nu a fost nici confirmat, nici 
dezmințit de surse guvernamen
tale ; laburiștii preferă să lase 
să planeze incertitudinea. Ipote
za conservatorilor asupra 
alegerilor se bazează pe 
punerea că laburiștii s-ar 
adresa alegătorilor: „acum avem 
nevoie de o majoritate solidă în 
parlament, pentru o nouă legisla
tură, pînă în 1970“. Referindu-se

datei 
presu- 
putea

AGENȚIILE de presă rela
tează că joi, după ce a partici
pat la un meci de fotbal pe sta
dionul „Baudouin“ din Leopold- 
ville, primul ministru congolez 
Moise Chombe a fost ținta unui 
atentat. Cei doi cetățeni care ar 
fi încercat să-1 asasineze pe Moi
se Chombe au fost arestați. A- 
genția Reuter menționează că 
poliția congoleză ar fi descope
rit o listă a persoanelor care au 
pregătit atentatul împotriva pri-

mului ministru, pe care figurează 
printre alții și ministrul sănătă
ții Andre Labaya, precum și o 
serie de lideri ai partidului Co- 
naco, tutelat de însuși Chornbe.

Observatorii de presă mențio
nează însă că n-ar fi exclus ca 
atentatul să fie o simplă însce
nare care să-i ofere lui Chombe 
prilejul de a se răfui cu o serie 
de „disidenți“ din Conaco, de
oarece aceștia nu-i acordă în 
parlament sprijinul scontat.

pectiva reluării lucrărilor parla
mentului. Operația se arată difi
cilă pe mai muite fronturi. In 
domeniul internațional, plasarea 
permanentă a Angliei în „coada“ 
politicii americane — în special 
sprijinul acordat agresiunii 
Vietnam — este întâmpinată 
ostilitate tot mai categorică 
rîndurile parlamentarilor și a 
membrilor de rînd ai partidului, 
în domeniul finanțelor, eforturile 
disperate ale Băncii Angliei pen-

nefavorabilă pentru masele care 
formulează revendicări. „Nota 
cheie a întregului plan economic 
—■ scria ziarul „DAILY WOR- 
KER“ — este politica veniturilor 
și un atac împotriva drepturilor 
sindicale stabilite ; majorările de 
salarii urmează să fie limitate la 
3—3,5 la sută. în consecință, 
sindicatele care ar vrea să de
pășească plafonul stabilit de gu
vern, vor avea de combătut nu 
numai împotrivirea patronilor, dar

Dilemele laburiste
tat de laburiști, n.n.) nu este de- 
cît o declarație politică a guver
nului laburist și, fără îndoială, 
va juca un rol important în vii
toarea propagandă laburistă. 
Planul este un document politic. 
Opoziția are tot dreptul să-l a- 
tace în amănunt, iar Heath (noul 
lider al Partidului conservator) a 
și arătat limpede că intenționea
ză să procedeze astfel“.

Deocamdată, însă la apropiata 
■ conferință laburistă, preocuparea 
de frunte a guvernului Wiison este 
de a strînge rîndurile în pers-

tru apărarea lirei sterline ■— 
după ce deficitul balanței comer
țului exterior a înregistrat în luna 
august o creștere bruscă — au 
relevat că măsurile aplicate nu 
și-au dovedit deocamdată efici
ența ; această situație constituie 
deocamdată un obiect de critică 
la apropiata conferință. In do
meniul intern, impunerea la con
gresul sindicatelor de la Brigh- 
ton a controlului Consiliului ge
neral asupra grevelor declarate 
de diferitele sindicate, a plasat 
guvernul laburist într-o poziție

și a guvernului împreună cu cea 
a Consiliului General al T.U.C.

Acum, ca un preludiu al con
ferinței laburiste, mai multe sin
dicate au declarat grevă, ceea 
ce reprezintă un atu pentru cei 
care nu sînt de acord cu politi
ca oficială laburistă în domeniul 
salariilor și, implicit, un motiv 
de discordie în rîndurile laburiș
tilor.

Or, condiția supraviețuirii gu
vernului Wiison este obținerea 
unui sprijin ferm la conferința 
laburistă, pentru a putea înfrun-

ta opoziția conservatoare. Este 
semnificativ că în actuala confi
gurație a Camerei Comunelor la
buriștii și conservatorii își „ofe
ră“ reciproc locul de speaker, 
deoarece prin tradiție acesta nu 
votează și, în consecință, dacă 
el ar reveni unui laburist, ma
joritatea parlamentară s-ar sub- 
ția pînă la dispariție. Cînd pe 
scena parlamentară lupta este 
atît de strânsă, liberalii își mani
festă conștient „ponderea“ lor ; 
la actuala conferință a partidului 
liberal a reieșit limpede că gru
pul parlamentar liberal nu se va 
lega de vreuna din cele două 
grupări majore, ci va acționa 
pentru sporirea propriei sale in
fluențe. Neizbutind să obțină o 
sporire a forței politice reale, 
așa cum a contat Jo Grimond 
înaintea alegerilor din 1964, li
beralii se străduiesc la actualul 
congres să manevreze pe muche 
de cuțit, considerînd că în cele 
din urmă cuvîntul micului lor 
grup va fi hotărîtor.

în avancronica conferinței la
buriste se înscrie deci o înăspri
re a înfruntărilor atît între dife
ritele curente interne, cît și între 
partidele politice din Anglia.

Z. FLORE A
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