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Proletari din toate țările, uniți-vă!

LA

UZINELE

SEMĂNĂTOAREA

Conducătorii de partid și de stat 
au vizitat Expoziția construcției 

economice a R. P. Chineze
DIN

CAPITALĂ
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• Proiectanții răspund la întrebările ’ 
muncitorilor • Tehnologii și inginerii | 
executanți, prezenți în fiecare schimb |

m luat cunoștin
ță cu interes de 
noua rubrică a 
ziarului, „Tribu
na întrecerii so
cialiste“, care-și 
propune să îm
părtășească ex
periența și me

todele bune ale colectivelor de 
muncă, ale organizațiilor U.T.C., 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor stabilite 
în întrecerea socialistă.

Răspund invitației adresate 
de ziar, de a participa la această 
rubrică, oprindu-mă asupra unui 
singur aspect al activității orga
nizației noastre U.T.C. : preocu
parea pentru mobilizarea tineri
lor la asimilarea în bune condi-
ții a noilor produse.

Conducerea de partid și de stat 
a încredințat Uzinei „Semănă
toarea“ o sarcină deosebit de 
importantă : să asimileze într-un 
timp cit mai scurt combina de 
recoltat porumb — o mașină 
foarte necesară pentru mecani
zarea agriculturii. Sarcina aceas
ta a primit-o uzina noastră acum 
un an. între timp a fost încheiată 
cu succes activitatea de asimila
re, iar primele 3 000 de mașini 
— cit era angajamentul nostru 
pînă la 30 septembrie — au și 
pornit către beneficiari.

Pentru realizarea în bune con
diții a acestui produs complex, 
conducerea uzinei a stabilit un

bogat plan de măsuri tehnico- 
organizatorice. Obiectivele sale 
au urmărit, în primul rînd, ca 
performanțele tehnico-funcționale 
ale noului produs să fie dintre 
cele mai bune, ceea ce, în final, 
s-a și reușit.

Aceste obiective au stat per
manent și în atenția organizației 
noastre. Sînt cunoscute în toată 
uzina preocupările organizațiilor 
U.T.C. din secții și sectoare pen
tru antrenarea întregii mase de 
tineri la asimilarea în cele mai 
bune condiții a combinei de 
recoltat porumb. în cele ce ur
mează — gîndindu-mă că expe
riența noastră interesează și alte 
organizații U.T.C. din uzinele 
constructoare de mașini — mă 
voi opri asupra cîtorva acțiuni și 
metode pe care noi le-am folosit 
și care au dat rezultate burie.

Aș aminti, în primul rînd, pre
zentarea mașinii ele către proiec
tării. Asupra tinerilor are un 
mare efect educativ și stimulator 
cunoașterea, încă înainte de fa
bricație, a mașinii pe care o vor 
construi. Pentru aceasta, cu spri
jinul conducerii uzinei, au fost 
invitați proiectanții (Institutul de 
proiectări pentru mașini agricole 
Otopeni) să prezinte în fiecare 
secție combina, să vorbească 
despre performanțele acesteia, 
despre modul cum pot fi ele a- 
sigurate în procesul de produc
ție.

O mare atenție s-a acordat a-

poi studierii documentației. 
Proiectanții din uzină au prezen
tat documentația, pe grupe de 
ansamble, în fiecare secție, în 
fața inginerilor, maiștrilor și șe
filor de brigăzi. Prezentarea 
—- urmată de studiul atent de 
către toate cadrele tehnice din 
sectoare — s-a încheiat cu defi
nitivarea documentației, prin a- 
ducerea unor îmbunătățiri, prin 
alegerea celor mai bune soluții 
de execuție. Avînd în vedere ro
lul pe care îl are cunoașterea do
cumentației pentru calitatea fie
cărui produs, organizația U.T.C. 
și comitetul sindicatului au pro
pus conducerii uzinei ca proiec
tele principalelor grupe de sub- 
ansamble să se studieze în ca
drul cursurilor de ridicare a ca
lificării. Propunerea aceasta a 
fost însușită iar rezultatele ei se 
reflectă acum în respectarea teh
nologiei, în realizarea fiecărui 
reper la un bun nivel calitativ.

Combina de recoltat porumb 
— pe scurt CT 2 R — este cel 
mai complex produs executat 
pînă acum de uzina noastră, sta
bilind în acelaș timp și un re-

Ing. TRAIAN GHIȚULESCU 
responsabil cu producția 

Și calificarea 
în comitetul U.T.C. 

al Uzinei „Semănătoarea"

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cadru inaugural in aula Universității din București
Foto: N. STELORIAN

A început un nou 

an universitar

POEM

Prin „galeria bobocilor'' — spre marile răspunderi universitare
Foto: O. PL-EGAN

Deși evenimentul s-a consumat stih 
ochii săi, condeiul, grăbindu-se chiar 
să-i și înregistreze certitudinea prin 
tradiționala expresie de debut: „Ieri a 
avut loc...“, reporterului nu i-a fost 
simplu să se obișnuiască cu gîndul că, 
în mod firesc, i s-a oferit lui un aseme
nea subiect pentru care poate că ar fi fost 
mai indicată solicitarea unui specialist 
in literatura de anticipație. Prin am
ploarea lor, datele și cifrele riguros 
exacte pe care le-a cules de pe agenda 
zilei de 1 octombrie i-au apărut com
plinind o temă ideală de meditație asu
pra viitorului. Pe carnetul său le-a no
tat, așezîndu-le în scară, ca pe versurile 
unui poem, simțind in vibrația lor o u- 
riașă forță de transmisie nu numai in 
spațiu ci și în timp :

130 700 de studenți,
12 700 cadre didactice universitare,
15 orașe, centre de învățământ supe

rior,
183 de facultăți...
Consemnate precis, lapidar pe pangli

ca inaugurală a noului an universitar, 
intrate in circuitul vieții noastre coti
diene și devenite adevăr incontestabil, 
semnificația lor depășește zona unei in
formații „la zi“. Solemnitatea redeschi-

Vineri la amiază tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Ianoș Fa- 
zekaș, Ilie Verdeț, Manea Mănes- 
cu, Gheorghe Gaston-Marin, au 
vizitat Expoziția construcției e- 
conomice a R. P. Chineze.

Conducătorii de partid și de 
stat au fost întîmpinați de con
ducătorul delegației guvernamen
tale chineze, Cean Lin-ci, mi
nistrul industriei cărbunelui, 
Cian Hua-dun, directorul expo
ziției, prim-vicepreședinte al 
Consiliului chinez pentru promo
varea comerțului internațional, 
precum și Liu Fan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

Erau de față tovarășii Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Ionescu, adjunct 
al ministrului industriei petrolu
lui, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de comerț.

Directorul expoziției și Specia
liști chinezi au dat ample expli
cații în legătură cu produsele 
prezentate, unele dintre ele în 
stare de funcționare. Oas
peții au- fost informați pe larg 
despre caracteristicile tehnice ale 
exponatelor, despre producția 
obținută în R. P. Chineză în 
diferite ramuri ale economiei.

După vizitarea expoziției, con
ducătorii de partid și de stat s-au 
întîlnit cu membrii delegației 
guvernamentale chineze în frun
te cu Cean Lin-ci, ministrul in
dustriei cărbunelui, și organiza
torii expoziției.

în cursul întîlnirii a avut loo o 
convorbire cordială și prieteneas
că. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat calde felicitări pentru 
reușita acestei expoziții, subli
niind că ea constituie o expresie 
a marilor realizări obținute de 
poporul chinez în opera de con
strucție socialistă și în același 
timp o contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări.

(Agerpres)

RECEPȚIE CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII PROCLAMĂRII

R.P. CHINEZE
Vineri seara, ambasadorul 

R. P. Chineze la București, 
Liu Fan, a oferit o recepție cu 
prilejul celei de-a XVI-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Ianoș Fazekaș, 
Manea Mănescu, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului; vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, con
ducători dș instituții centrale și 
organizații obștești, academicieni 
și alți oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu-

rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au participat delegația guver
namentală a R. P. Chineze con
dusă de Cean Lin-ci, ministrul 
industriei cărbunelui, Cian Hua- 
dun, directorul Expoziției con
strucției economice a R. P. Chi
neze, deschisă la București, prim- 
vicepreședinte al Consiliului chi
nez pentru promovarea comerțu
lui internațional și alți oaspeți' 
chinezi aflați în țara noastră.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, formația de instrumen
te populare a Radioteleviziunii 
chineze a oferit un recital.

(Agerpres)

STUDENȚESC
derii porților învățământului superior, în 
atari condiții, își va prelungi multă vre
me, nealterate, ecourile.

Studenții, profesorii universitari s-au 
întîlnit ieri, aducând în amfiteatre mai 
mult decât ar fi tentat reporterul să nu
mească entuziasmul revederii, al dorin
ței de a reîncepe împreună un nou an 
de muncă rodnică. Funcția covârșitoare 
pe care învățământul superior o are 
în viața României de azi, legătura orga
nică nemijlocită a acestuia cu sarcinile 
primordiale ale construcției socialiste, 
impune și dezvăluie, într-o ambianță de 
o frumusețe unică, sentimentul major al 
responsabilității. A fi student, expresie 
similară astăzi la noi cu a deveni spe
cialistul de mâine, oferă tînărului ajuns 
pe băncile unei facultăți un cîmp vast 
de creație și afirmare, îi deschide dru
mul unei împliniri multilaterale, îl 
apropie de cel mai înalt ideal uman: 
slujirea societății noastre, înarmat cu 
o pregătire temeinică superioară, capa
bilă să facă față și să ducă mai depar
te tot ceea ce noțiunea de progres a 
dăruit și dăruiește necontenit construc
ției socialiste.

Prezența sentimentului responsabili
tății a imprimat sărbătorii de ieri ca-

racterul unui emoționant colocviu des
pre viață, despre visuri. La București, 
Iași sau Cluj, centre cu o veche tradi
ție universitară, la Suceava sau Oradea, 
orașe care au dat primele promoții de 
absolvenți, 1 octombrie 1965 a fost în
tâmpinat ca un eveniment de o deose
bită semnificație, ilustrînd cu preg
nanță sublinierea din Raportul prezentat 
la cel de-al IX-lea Congres al partidului 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Unul 
din obiectivele importante ale politi
cii partidului și statului nostru îl 
constituie dezvoltarea și perfecțio
narea continuă a învățămîntului de 
toate gradele. Așezat pe temelia 
concepției înaintate despre natură 
și societate, folosind tradițiile pro
gresiste ale școlii românești și expe
riența pedagogică universală, strîns 
legat" de cerințele mereu crescînde 
ale construcției socialiste, învăță- 
mîntul din țara noastră joacă un rol 
de seamă în formarea tinerelor ge
nerații și educarea omului nou, în

AL. BJUNTEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stație pilot 

pentru producerea 

de făină din cetină

de brad

La Sadova, Cîmpulung Mol
dovenesc, a intrat în funcțiu
ne prima stație pilot din țară 
pentru producerea de făină 
din cetină de brad și molid, 
care este folosită ca biostimu- 
lator în hrana animalelor. 
Capacitatea anuală a stației 
este de 300 de tone. întregul 
proces tehnologic al stației 
este automatizat și mecanizat. 
Experiențele efectuate în nu
meroase gospodării de stat și 
cooperative agricole de pro
ducție din regiunea Suceava 
au dovedit că făina din cetină 
stimulează dezvoltarea anima
lelor, sporind producția de 
carne, lapte și ouă.

Cercetătorii de la Stațiunea 
INCEF Suceava și specialiștii 
din cadrul Direcției regionale 
a economiei forestiere fac, în 
prezent, experimentări pen
tru obținerea făinei din frun
ze de foioase, fag și mestea
căn și pentru a stabili gradul 
și grupa de vitamine pe care 
le conțin și în ce măsură pot 
contribui la îmbunătățirea 
hranei animalelor.

(Agerpres)

Vizita in țara noastră 

a dr. Sarvepalli 

Radhakrishnan, 

președintele 

Republicii India
La invitația tovarășului Chivu 

Stoica, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, dr. Sarvepalli Rad
hakrishnan, președintele Repu
blicii India, va face o vizită în 
Republica Socialistă România 
între 7 și 10 octombrie a.c.

Modernizări 
la Combinatul 

siderurgic Hunedoara
Una din recentele scrisori ale 

corespondentului Agerpres în re
giunea Hunedoara scoate în evi
dență amploarea și ritmul intens 
al lucrărilor de modernizare a la- 
minoarelor vechi de la Combina
tul siderurgic. Pînă la sfârșitul 
lunii septembrie, constructorii au 
asamblat și montat peste 5 400 
tone construcții metalice și uti
laje și au înzidit tot atâtea tone 
de cărămidă și șamotă refractară. 
Ei au terminat construcția meta
lică la cele 14 cuptoare adinei 
de încălzire a lingourilor și la 
cuptorul cu propulsie. Acum se 
lucrează la instalațiile de acțio
nare a capacelor care închid și 
deschid cuptoarele în timpul ali
mentării și descărcării. A început 
și montajul unei mașini moderne 
pentru cojirea și finisarea profi- 
lelor rotunde de. oteluri speciale, 
care va contribui la. îmbunătăți
rea calității laminatelor.

Timpul optim
Mai operativ —
arăturile

în ultimele zile, lucrările de 
pregătire a terenurilor destinate 
însămînțărilor și semănatul au 
fost intensificate. Pînă în seara 
zilei de 30 septembrie au fost 
făcute însămînțări de toamnă pe 
60 Ia sută din suprafețele prevă
zute.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în regiunile Galați, Ba
cău, Iași, Suceava și Banat. Lu
crările de semănat sint întîrziate 
în continuare în regiunile Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Cluj, 
Oltenia, Brașov și Maramureș,

unde ele au fost executate numai 
în proporție de 39—48 la suta.

Consiliul Superior al Agricul
turii recomandă ca în toate re
giunile să fie folosite în conti
nuare toate forțele de lucru pen
tru executarea arăturilor pe tere
nurile eliberate de culturile de 
toamnă și destinate semănatului, 
precum și pentru pregătirea pa
tului germinativ al plantelor.

Atenție deosebită trebuie să fie 
acordată efectuării unor lucrări 
de bună calitate atît la pregăti
rea terenului cit și Ia semănat.

(Agerpres)

nu admite halte!
Raioanele Fàurei, Focșani,

Panciu și Tecuci au terminat 
insăminîările

Ieri seară au termi
nat îhsămînțările griu
lui și secarei, pe în
treaga suprafață pla
nificată, raioanele 
Făurji, Focșani, Pan
ciu și Tecuci din re
giunea Galați. Datori
tă măsurilor luate de 
consiliile agricole ra
ionale și de conduce
rile unităților agricole 
socialiste, ou sprijinul 
și sub îndrumarea dr-

ganelor și organizații
lor de partid, meca
nizatorii, țăranii coo
peratori și specialiștii 
din aceste raioane, fo
losind fiecare zi bună 
de lucru, întreaga ca
pacitate a tractoarelor 
și mașinilor agricole, 
organizând munca în 
două schimburi sau în 
schimburi prelungite, 
au terminat această 
importantă lucrare în

epoca optimă, punînd 
în acest fel o bază 
sigură recoltelor anu
lui viitor. Merită rele
vată hărnicia cu care 
au muncit mecaniza
torii, în marea lor ma
joritate tineri.

Avansate cu aceas
tă importantă lucrare 
sînt și celelalte raioa
ne. Pe întreaga regiu
ne, pînă în seara zi

lei de ieri, s-a însă
mânțat cu grâu și se
cară 94 la sută din 
suprafața planificată.

Acum toate forțele 
sînt îndreptate spre 
urgentarea strângerii 
recoltei și în mod deo
sebit spre culesul po
rumbului și al strugu
rilor.

S. STELIAN Întreprinderea „Tricotajul Roșu" din Capitală. Se 
lucrează un nou model de dantelă

Foto : AGERPRES



Colțul rurìsru/uì

PRIX URA
APELOR

Dan Deșliuu na din principalele 
atracții turistice ale 
României este, ne
îndoielnic, Delta Du
nării. Dacă socotim 
întreaga zonă inun
dabilă, precum și 
complexul de lacuri 
Razelm — Sinoe, su- 
noastre se ridică laprafața deltei 

4 340 km p.
De formație relativ recentă, cel 

mai tînăr ținut al patriei are, to
tuși, in urma lui o istorie de cîte
va milenii. Acum 2 500 de ani, ne
guțătorii greci întemeiau Achile- 
ea, de 
Chilia 
despre 
Peuce,

își trage numele 
Strabon vorbește

la care 
de azi.
o insulă cu cetate, numită 
în preajma gurilor Istrului 

— șapte la număr, după spusele 
sale, spre deosebire de 
care afirmă că Istrul se 
Pontul Euxin prin cinci 
mata lui Darius, regele 
și-a început faimoasa 
scitică (514—513 î.e.n.) pătrunzînd 
în deltă dinspre mare, prin fostul 
braț Dunavă^ ulterior împotmolit, 
iar apoi transformat în canal. Pe 
vremea aceea, cursul brațului Sf. 
Gheorghe trecea mult mai la sud, 
vărsîndu-se în Razelm, anticul golf 
Halmyris. In prezent, cele trei 
brațe principale împart delta în 
trei sectoare distincte, așa-numi- 
tele insule sau ostroave : ostrovul 
Letea, între brațele Chilia și Suli
na, ostrovul Sf. Gheorghe între 
brațele Sulina și Sf. Gheorghe 
și ostrovul Dranov, între brațul 
Sf. Gheorghe și lacul Razelm. 
Aproximativ 80 la sută din 
întinderea deltei este în stăpînirea 
apelor, sub formă de mlaștini, 
bălți, gîrle, brațe și lacuri. Usca
tului statornic nu-i revine, în fapt, 
decît a douăsprezecea parte din 
suprafața totală. Evident, o descri
ere propriu-zisă a teritorului nu 
poate fi întreprinsă pe cîteva pa
gini ; varietatea. orginalitatea, 
farmecul infinit care domină atît 
peisajul cît și viața animală 
vegetală, refuză să 
prin date și cifre, 
tate de a înțelege 
rămîne cercetarea 
loasă și repetată.
nește, de preferință, de la Tulcea, 
important centru industrial, așezat 
în amfiteatru pe înălțimile malului 
stîng, și către care gravitează re
coltele piscicole din întreaga re
giune. După 17 kilometri de navi
gație contra curentului, ambarca
țiunea pătrunde pe brațul Chiliei, 
cu întinderile sale de stuf, cu 
crînguri de sălcii și plopi, cu așe
zări de pescari. De pe mal ne 
zîmbesc, la mari depărtări, căsuțe 
văruite cu grijă, mai toate cu per
vazuri albastie la uși și la feres
tre. De-a lungul țărmului, bărcile 
pescărești se leagănă pe oglinda

. tremurătoare, priponite-n țăruși, ca 
‘ niște cai la stănoagă. Dincolo de 

Pardina, brațul se resfiră în cîte
va cursuri mărunte, îmbrățișînd 
țărmuri întinse. Gîrlele și brațele 
se reunesc lîngă Chilia Veche, se 
despart iarăși, după o bucată de 
'drum, pentru a se înfrăți la Peri- 
p.rava, unde-și iau parcă rămas bun 
înainte de a porni pe cărările del
tei secundare, zisă și gurile Chi
liei, într-un veritabil evantai. Aici 
aluviunile transformate de fluviu 
(Dunărea cară, în medie, 80 mili
oane de tone de aluviuni anual) 
fac ca noul pămînt să înainteze 
an de an în mare cu 80—90 m. 
La sud de Periprava, ghiolurile, 
gîrlele, gîrlițele se înlănțuie la 
nesfîrșit, dezvăluindu-ne mare par
te din comorile fabuloasei zone ac 
vafice. Nuferii albi sau galbeni, 
așezați pe tipsiile de un verde 
strălucitor, împodobesc fața vălu- 
rată a undelor ; de jur împrejur, 
codri de stuf, de papură și rogoz
— avuție ignorată pînă mai ieri
— se clatină la cea mai ușoară 
adiere. Stuful acoperă aproximativ 
260 000 de hectare din suprafața 
deltei ; prin industrializarea tot 
mai intensă, el se transformă la 
noi în material de construcție, în 
celuloză, hîrtie, zahăr, alcool, 
drojdie furajeră, furfurol etc. Din 
preajma; Peripravei vom întreprin
de, negreșit, o excursie în pădurea 
Letea, situată pe grindul cu ace
lași nume. Intr-un decor luxuriant, 
sugerînd vecinătatea, tropicelor, ni 
se înfățișează un uimitor amestec 
de esențe : stejari și frasini lîngă

Herodgt, 
varsă în 
guri. Ar- 
perșilor, 

campanie

Ș>
se dezvăluie 

Unica posibili- 
sufletul deltei, 
directă, migă- 

Călătorul por-

din

ne 
mîlul din 
micro-or- 
activitate 
fertilizînd

răchite și sălcii, tei și aluni lîngă 
meri și peri sălbatici, nenumărați 
arbuști ca păducelul, măceșul, că
linul, cornul și cîte altele, într-un 
păienjeniș de plante agățătoare, 
de liane, care ating pe alocuri 25 
m, de iederă, hamei, viță sălbatică, 
volbură etc. De altfel, pentru o- 
crotirea excepționalelor daruri flo
rale și faunistice, pădurea Letea 
(Hasmacul Mare) a fost declarată 
rezervație naturală, ca și regiunea 
Pardina și partea vestică a ostro
vului Dranov, între grindurile 
Crasnicol și Zătoanele.

în zona de nord, temeinic con
solidată, vom întîlni cîteva
localitățile importante ale deltei : 
C. A. Rosetti, Letea, Sfiștoaca. 
Aici, ca și în jurul Chiliei și al 
Peripravei, agricultura a căpătat 
avînt, îndeosebi în ultimii ani ; 
cooperativele agricole obțin recol
te bogate. Bineînțeles, avuția e- 
sențială a deltei a fost și rămîne 
peștele. Nu mai puțin de 50 la su
tă din producția piscicolă a țării 
(pește de apă dulce) provine din 
aceste locuri. Scrumbia și rizeafea 
vin primăvara în sus, pe fluviu, 
pînă-n jepșile inundabile 5 le ur
mează morunul, nisetrul și păs- 
truga, marii furnizori de icre ne
gre, care se întîlnesc cu frații lor, 
sturionii de apă dulce, viza și ce
ga. Simpla enumerare a soiurilor 
care abundă în deltă ar ocupa un 
spațiu tipografic apreciabil. De la 
crap la avat, de la plătică la somn 
și șalău,-de la modestul oblete la 
hrăpăreața știucă, nenumărate va
rietăți foiesc în rețeaua gîrlelor, 
brațelor, canalelor, lacurilor, dînd 
privitorului senzația că apa e vie. 
Căile nevăzute, de sub burta lot
cii, sînt străbătute, pe lîngă pești, 
de roiuri incomensurabile de in
secte, viermișori, moluște, crusta- 
cei, șerpi de apă, lipitori, medu
ze ; în planctonul răspîndit 
mari suprafețe, ca și în 
adîncime, miliardele de 
ganisme desfășoară o 
neobosită, primenind și
mediul vital. Firește, atenția tre
cătorului obișnuit nu se va îndrep
ta către această lume interioară, 
fiind captivată de splendorile evi
dente ale solului și văzduhului. 
Este însă util ca el să-și aminteas
că, atunci cînd admiră vegetația 
și fauna deltei, că, de la rizomii 
de stuf, pe care se alcătuiește pla
urul, pînă la zborul elegant al 
nagîțului, toate aici sînt tributare 
mișcării laborioase a infimelor 
viețuitoare din beznă...

Delta rezervă oaspeților săi ne
numărate surprize. Pe brațul cen
tral — de fapt, canalul Sulina, cel 
mai important traseu executat aici 
de mîna omului — vom ajunge la 
Maliuc, stațiune experimentală stu- 
ficolă, și vom arunca o privire a- 
supra eforturilor rodnice ale cer
cetătorilor, tehnicienilor și munci
torilor din ostrov. Vom însera, 
poate, la Mila 23, pe Dunărea Ve
che, împărtășindu-ne cu celebrul 
borș pescăresc și cu acel vin roșu 
al deltei, cu nume de povești o- 
rientale — 1 001... De-a lungul me. 
andrelor fără număr ale brațului 
Sf. Gheorghe, vom trece lîngă cul
mea Beștepe, care ni se va părea 
impozantă, în ciuda faptului că 
nu măsoară nici 300 m — apoi, 
pe lîngă Mahmudia, Uzlina, Ivan- 
cea — vom asculta, dacă-i primăva
ră, cîntecul privighetorii în stufări
șuri și în zăvoaie, vom contempla 
în timpul pasajelor stolurile de 
stîrci, de albinărei, splendid colo
rați, ba, uneori, chiar maiestuosul 
flamingo, cu gîtul și cu picioarele 
sale de balerină deșirată, cu penaj 
alb-trandafiriu, ca un veșmînt de 
șeic arab... Zeci de specii de vul
turi, pescăruși, rațe, se întîlnesc 
cu pelicanii comuni și creți, cu 
lebăda mută, cu egreta argintie, 
cu sitarul ruginiu, cu călifarul ro
șu sau alb...

Să nu vă închipuiți însă că, o- 
dată ajunși la gura Sf. Gheorghe, 
am epuizat frumusețile deltei. 
Complexul Razelm — Sinoe, cu 
ostrovul Lupilor, evocat de Mihail 
Sadoveanu, cu insula Popina, cu 
lacurile interne — zise, impropriu, 
și bălți — Zmeica, Golovița, Ba- 
badagul, cu salba de așezări pes
cărești, ce se întind de pe grin
dul Perișor pînă la Ceamurlia de 
Jos, țin și ele, prin rădăcini 
adînci în timp și spațiu, de lumea 
mirifică a deltei românești.

recoltatul
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Tudor

Expoziția internațională

de desene ale copiilor

și tineretului școlar
„O seară cu jocuri de artificii

Marion Wagner (R.D.G.) Wan Ming-Ming (R. P. Chineză)

stufului

„Motanul încălțat

„Porumbei“
Șetran (Republica Socialistă România)

A început campania pentru 
strîngerea recoltei de stuf din 
Delta Dunării. Mai întîi, s-a 
început lucrul pe întinderile 
din zona maritimă a Deltei, 
unde stuful a ajuns mai 
timpuriu la maturitate, 
mele coloane mecanizate 
stuficultori de la întreprinde
rile Rusca și Sulina au și 
strîns cîteva mii de maldăre 
de stuf, destinate Combinatu
lui de la Brăila.

Inginerul Cornel Dascălu, 
directorul general al Trustu
lui de amenajări și valorifica
re a stufului, a relatat cores
pondentului regional „Ager- 
pres“ că în noua campanie s-a 
prevăzut strîngerea a 350 000 
tone de stuf — cu 100 000 to
ne mai mult decît în campania 
trecută. Pentru aceasta au 
fost luate din vreme toate 
măsurile : revizuirea și repa
rarea întregului parc de re
coltare, tractoare, remorci și 
alte mașini și utilaje, șalupe, 
remorchere, ceamuri și vase- 
dormitor pentru muncitorii 
stuficoli.

(Agerpres)

CONSTRUIȚI-VA SINGURI
Un ecou slab se ridică și 

cere răspuns. Mă auzi?... Da 
te aud.

Cei doi se află la o dis
tanță de cîteva sute de metri, 
iar uneori chiar km.

Bună seara stimați ascultă
tori. Vă transmit de la Cluj, 
Iași... Paris.

Cine aduce oare sunetul pe 
o distanță așa de mare ? Pu
terea magică, misterioasă de 
a ne aduce sunetul de la o 
asemenea distanță și cu o vi
teză așa de mare, o au un
dele acustice și electromag
netice. Dar serviciile pe care 
undele le aduc omului sînt cu 
mult mai numeroase. Unda 
este un lanț de procese osci
latorii care se propagă din a- 
proape în aproape transpor- 
tînd energia sistemului osci-

lanț care a generat-o. într-un 
circuit oscilant simplu are loc 
un proces permanent de trans
formare a energiei electrice în 
energie magnetică și invers, 
sediul fiecărei forme de energie 
menționîndu-se în același ele
ment de circuit — bobină și 
condensator.

în cazul undelor, fenome
nul oscilant este asemănător 
numai că „sediul energiei“ se 
mută din aproape în aproape. 
Curentul electric variabil din 
antena de emisie creează în 
jurul lui un' cîmp magnetic 
variabil care Ia rîndul lui 
produce un cîmp electric va
riabil. Acesta dă naștere unui 
cîmp magnetic variabil care 
va crea un alt cîmp electric 
variabil, 
generînd

Procesul continuă 
fenomenul de pro-

pagare a undei electromag
netice.

în cazul 
avem de-a 
mecanică a 
ducerea sunetelor 
care 
strat de aer capătă o energie 
cinetică (o mișcare), care se 
transformă în energie poten
țială (de elasticitate) ca ur
mare a comprimării celui de 
al doilea strat de aer. Apoi, 
prin destinderea celui de al 
doilea strat de aer se produce 
comprimarea celui de al trei
lea și așa mai departe.

Undele, la fel ca și osci
lațiile din care provin se ca
racterizează prin frecvență, 
perioadă, amplitudine. în plus 
undele se mai caracterizează 
prin viteza de propagare. A-

undelor acustice 
face cu oscilația 
aerului. Prin pro- 

(cuvintele 
le pronunțăm), primul

ceastă viteză depinde mult de 
mediul în care se face propa
garea (în aer, în apă, în pă- 
mînt etc.). Undele electromag
netice au o viteză extraordi
nar de mare (300 000 km/sec 
în aer) în timp ce undele 
acustice se propagă cu o vi
teză mult mai mică (340 m/sec. 
în aer).

O altă mărime caracteristi
că a undelor este lungimea de 
undă egală cu viteza luminii 
(viteza de propagare a cîmpu- 
lui electromagnetic) împărțită 
la frecventă. Cu cît lungimea 
de undă este mai mică cu atît 
oscilațiile respective au o 
frecvență mai mare.

în sala Muzeului Simu s-a 
deschis ieri, într-un cadru festiv, 
Expoziția internațională de dese
ne ale copiilor și tineretului șco
lar, organizată de Ministerul In- 
vățămîntului și Uniunea Tinere
tului Comunist. în cuvîntul de 
deschidere, tovarășul academi
cian Ștefan Bălan, ministrul în- 
Vățămîntului, a arătat că expozi
ția „urmărește să promoveze în 
rîndurile copiilor și tineretului 
școlar ideile păcii, înțelegerii și 
colaborării între popoare, să sti
muleze activitatea 
vilor, să dezvolte la copii și la 
elevi încrederea 
lor creatoare, să-i 
rifice pregătirea în domeniul ex
presei artistice“.

Expunînd 1 200 de lucrări ale 
copiilor din 24 de țări, organiza

ta o formă de 
de

artistică a ele-

în aptitudinile 
ajute să-și ve-

Antene de cameră
pentru televizoare

în apropierea emițătoarelor de 
televiziune este posibilă recepțio- 
narea programelor de televiziune 
în condiții bune, folosind o ante
nă de cameră, de construcție 
simplă și ușor de realizat. Se re
comandă ca antena să fie fixată 
în apropierea 
peretele care este perpendicu
lar pe direcția emițătorului. L. 
cazurile cînd sTructura clădirii în 
care locuim este metalică se re
comandă instalarea antenei pe 
balcoane sau pereți exteriori.

televizorului pe

în

Antena 
compusă 
cupru (cu grosimea de 2 mm) izo
lat (de exemplu cu P.V.C.). Le- 
găîura cu televizorul se realizea
ză printr-un cablu coaxial obiș
nuit, așezat ca în desenul 1, iar 
conectarea lui la antenă se face 
ca în fig. 2.

Antena are 5 puncte în care 
se fixează (I, II, III, IV, V) fie 
pe perete, fie pe un carton. în 
aceste puncte, conductoarele se 
lipesc cu cositor între ele după 
ce în punctele respective au fost 
dezizolate pe circa 10—20 mm. în 
punctele III și V conductoa
rele se lipesc la un loc cu tresa 
metalică a cablului coaxial. în 
timpul acestei operații se va evi-

de cameră (fig. 1) este 
dintr-un conductor de

ta Încălzirea excesivă a cablului 
coaxial. Dimensiunile antenei se

stabilesc în funcție de canalul 
recepționat.

Canalul A mm a mm b mm
1 1700 150 100
2 1 400 130 85
3 1 100 95 65
3 1 000 85 60
5 900 80 50
6 470 40 30
7 450 40 30
8 435 40 30
9 415 35 25

10 400 35 25
11 380 35 25
12 370 35 25

ALTE TIPURI DE ANTENĂ 
DE CAMERĂ

singura noutate 
coborîre simetric

fiind cablul de 
(cablu sub for-

Premiul special a fost decer-1 
na? tabloului elevei Marion Wag-1 
ner din R.D.G. pentru „Motanul 
încălțat“, deosebit prin acuratețea 
execuției, culoarea și expresia 
desenului. O mențiune a primit 
„Colega mea“ al româncei Be- 
divan Mihaela care, pentru sua
vitatea și transparența portretu
lui, pentru îmbinarea de culori 
amintind de Tonitza, poate ar fi 
meritat mai mult.

Universul copiilor mai mari 
cuprinde și elementul abstract, 
imaginativ, de compoziție fantas
tică. Chiar dacă vizează un fapt 
real — „O seară cu jocuri de 
artificii" a lui Wan Ming-Ming 
din R. P. Chineză (Premiul spe
cial) desenul capătă, sub imagi
nația bogată a copilului, propor
țiile unui basm în care fabulosul 
nu are limite. Explozia de culori, 
mișcarea aerului sub lumini pro
duc o impresie deosebită.

Marile orașe cu aglomerația, 
mișcarea lor devin pentru tinerii 
pictori un mediu frecvent de ins
pirație. Copii desenează zgîric 
nori — „Orașul meu“ (premiul 
III) al lui Wunderman Charles 
S.U.A. — sau străzi pe care cir
culă ireal de multe vehicule — 
Sedelnicov Serghei „Peisaj urba
nistic“.

Ultimele săli ale expoziției 
sînt consacrate lucrărilor tineri
lor între 15 și 17 ani. Se remar
că tendința spre o artă modernă, 
de sugestie. Premiul special este 
decernat lui Bălănescu Iosif 
pentru „Chipuri, chipuri" (în 
exagoane pe fond auriu) creație 
deosebit de matură. Interesante 
ni s-au părut și tablourile „Fata 
cu porumbelul“ a lui Rondeli 
Nicolae, în linii elegante, de o 
factură a expresiei foarte moder
nă, și „Dans din Maramureș“ 
semnat de Iosif Mihai.

Un număr atît de vast 
crări este expus într-un 
inadmisibil de mic, ceea
duce posibilitatea urmăririi fie
cărei lucrări. Dar organizatorii 
s-au străduit să compenseze a- 
ceastă 'lipsă printr-o prezentare 
de ținută tablourilor, prin scoa
terea în prim plan a creațiilor 
demne de reținut.

G. BĂDULESCU

torii au recurs 
prezentare după categorii 
vîrstă. Primele săli cuprind lu
crări ale copiilor între 3 și 7 ani, 
prezenți, de altfel, prin numărul 
cel mai mare de desene. Dispuse 
astfel, lucrările oferă posibilita
tea urmăririi nu numai a acumu
lărilor calitative în talentul mi
cilor pictori, dar și lărgirea trep
tată a orizontului de cuprindere 
artistică. Pentru prima categorie, 
remarcabile ni se par tablourile 
„Vis" al japonezului Nako Fu- 
kuyama răsplătit de juriu cu 
Premiul Special, „Femie neagră“ 
al micuței Rottner Nora din 
Republica Socialistă România, și 
„Porumbei“ al lui Tudor Șetran 
devenit și afiș al acestei expoziții.

La elevii mici, compoziția pic
turală are culoarea îmbinată cu 
bun gust, linia mai precisă. în
cepe, și acesta este un lucru 
deosebit, conturarea personalită
ții micului artist prin unele coor
donate naționale. Yoko Miyaji în 
vîrstă de 9 ani, expune „Masca 
de leu 1a carnaval“ — premiul 
II — care se remarcă prin mi
nuțiozitatea, jocul de culori, 
fantezia specifică japonezilor. 
Kelly Sussanah din S.U.A. ur
mărește lumea înconjurătoare 
printr-un unghi aparent obișnuit 
dar cu o atitudine detașată, cu 
un ascuțit simț al umorului. „Un 
american cumpărînd de ta di
verși oameni“ — premiul II — 
sau „Așteptînd o celebritate" 
descoperă în mica autoare 
tențe caricaturale.

de lu- 
spațiu 
ce re-

mă de panglică).
în fig. 4 este reprezentată o 

antenă de cameră realizată din 
benzi de cupru, aluminiu sau 
chiar staniol, cu grosimea de 
circa 0,5 mm (grosimi mai mari 
conduc la construcții masive și 
inestetice). Cînd se folosesc benzi 
de cupru, legăturile I, II, III, (care 
coincid cu punctele de fixare ale 
antenei pe perete) Trebuie să fie 
executate prin lipire cu cositor, 
în cazul benzilor de alumi
niu sau staniol contactul și co
nectarea cablului de coborîre se 
face prin nituire (capsare) sau 
chiar cu șuruburi.

Din 
poate 
tablou

Antena din fig. 3 este construc
tiv asemănătoare cu cea descrisă,

antenei

de //pire

Voinea, frezor, evidențiat lunăHidromecanica Brașov. Furnică
de lună, fruntaș în anul 1964, lucrează la un reper preten
țios : irezarea profilului paletei de la turbosuflantele pentru 

locomotiva Diesel.
Foto: O. PLECAN

Conductorul

CMtrrfatriutin .■ 
acra nat

motive estetice antena 
fi mascată de un dulap, 
sau covor de perete.

lng. GH. ZAMFIR 
ing. O. JUNCU

Un consultant prețios:

OPINIA PUBLICĂ frilu de cab orini

punqlici
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nteresantă și eficientă ni se 
pare inițiativa unor case de 
cultură din regiunea Dobro- 
gea de a apela ta opinia pu
blică pentru aflarea unor răs
punsuri mai directe și mai 
precise, în legătură cu acti
vitatea lor.

Ancheta întreprinsă în 
nașul Cernavodă reflectă atenția de care 

se bucură casa de cultură — situată printre 
instituțiile culturale fruntașe din regiune. 
Numeroase expuneri, simpozioane, jurnale 
vorbite ș.a. cu o tematică diversă, intere
santă — economie, știință, educație etc. — 
manifestări culturale susținute de oameni 
competenți, specialiști sînt înscrise zilnic 
în programul de activitate. Locuitorii ora
șului simt însă nevoia lărgirii problemati
cii manifestărilor culturale și asupra altor 
domenii 1a fel de interesante, cum sînt de 
pildă, diversele genuri ale artei, mai puțin 
prezente în programul casei de cultură. 
Profesorii Eliad Buciuc sau Ștefan Asciu 
și mulți alți iubitori ai muzicii și-au ex
primat dorința de a se organiza „audiții 
muzicale" pe discuri sau benzi de mag
netofon, sub forma unui ciclu pentru cu
noașterea muzicii clasice românești, a ope
relor valoroase ale înaintașilor — G. Enes- 
cu, E. Caudella, C. Porumbescu, I. Vidu și 
alții. Medicul Gh. Stoenescu sau pensio
narul G. Mihăilescu au și alte păreri: „Or
ganizați uneori pentru tineret audiții de 
muzică ușoară — spun ei — și asta e bine. 
Dar ce părere aveți dacă ați organiza și 
audiții de muzică simfonică sau de muzi
că din opere și operete celebre ? Să ne
prezentați autorii, interpreții. Veți spune

că vin puțini auditori. Se poate 1 Dar dv. 
sînteți datori tocmai să dezvoltați gustul 
pentru muzică...“. Nimic mai adevărat. Cu 
concursul unor specialiști locali sau invi
tați de ta Constanța sau București, casa de 
cultură poate iniția o largă rețea de ma
nifestări — audiții, concerte, lecții, spec
tacole muzicale — care să dezvolte gustul 
pentru muzică, să contribuie 1a educația 
estetică a oamenilor — tineri sau vîrst- 
nici — dornici să-și îmbunătățească cu
noștințele cu marile cuceriri în domeniul 
creației muzicale românești și universale. 
Acțiuni similare pot fi întreprinse cu suc
ces și în domeniul artelor plastice, pro
blemele de creație, explicarea diverselor 
curente în arta plastică, arta plastică ro
mânească contemporană, ilustrate cu dia
pozitive, litografii sau chiar lucrări origi
nale interesînd un public tot mai larg și 
receptiv, dornic să fie informat și asupra 
acestui important domeniu de activitate 
artistică. Funcționarul C. Bucur de 1a 
Banca de Stat — și ca el, mulți alți tineri 
— a fost plăcut surprins de organizarea 
în localitate a unei expoziții de artă plas
tică, cu sprijinul cenaclului plastic din 
Constanța. Dorința lor îndreptățită este de 
a vedea și alte expoziții de artă plastică, 
de grafică sau chiar de sculptură. în sălile 
spațioase ale casei de cultură ar fi inte
resant să se deschidă periodic expoziții 
originale — secții ale Muzeului regional 
de artă Dobrogea — sau cu reproduceri, 
care să ilustreze un anumit gen de creație, 
opera unui valoros pictor sau sculptor 
român, a unui grafician etc. Nu mai vor
bim de necesitatea prezentării, în expozi
ții, a celor mai valoroase creații ale picto

rilor amatori din regiune, participanți cu 
succes 1a diversele concursuri cu caracter 
republican.

Un apel mai mult pentru O.S.T.A., îl 
face muncitoarea Eugenia Doran, în sensul 
de a revedea programul de turnee artis
tice în care predomină ansamblurile de 
estradă și de muzică populară. Ea ar dori 
să-i întâlnească, pe scena casei de cultură 
din Cernavodă, pe artiștii poporului Gr. 
Vasiliu-Birlic și Ion Dacian. E o preferință. 
Dar de problema ridicată, ca atare, trebuie 
desigur să se țină seama pentru configura
ția cît mai bogată a vieții artistice a ora
șului.

„Manifestări culturale 
interesante!"

Iată un deziderat exprimînd totodată a- 
versiunea față de stereotip, de uniform în 
activitatea culturală. Oamenii doresc să 
găsească în programul de activitate al ca
sei de cultură mai multă fantezie și ini
țiativă din partea organizatorilor, o diver
sitate de acțiuni interesante și atractive, 
care să le ocupe plăcut și instructiv timpul 
liber. Cerințele lor au pe alocuri și un iz 
practic nu lipsit de interes. Tehnicianul 
Ștefan Atanasie de 1a Fabrica de ciment 
sugera, de pildă, ideea organizării în ca
drul casei de cultură a unei „consultații" 
pe specialități în sensul că în anumite zile 
dintr-o lună, oameni competenți în diverse 
domenii de activitate să dea răspuns nu
meroaselor probleme de ordin juridic, me
dical, pedagogic etc. Tînărul Amza Bectaș

cerea chiar mai mult: să se dea consul
tații speciale, de către oameni competenți, 
asupra principalelor evenimente politice in
ternaționale folosind pentru aceasta mate
rial intuitiv adecvat, planigloburi, hărți 
luminoase, albume cu fotografii și decu
pări din ziare.

Practica a dovedit că se bucură de suc
ces acele manifestări pline de vervă, de 
spontaneitate, în care sînt antrenați cît 
mai mulți oameni 1a elucidarea unor pro
bleme de interes general. Nu întîmplător 
propunerea tînărului Emanoil Petcu, de ta 
Fabrica de ciment insistă pe organizarea 
peripdică, în condiții bune, a concursuri
lor gen „cine știe, cîștigă“, în cadrul unor 
seri cultural-distractive, cu amendamentul 
ca acestea să abordeze teme interesante, 
unele legate chiar de specificul de muncă, 
de anumite sectoare de activitate din în
treprinderi, împletind asfel unele manifes
tări de ordin culural cu problemele profe
sionale. Concursurile, indiferent de manie
ra desfășurării lor, pot afecta o problema
tică largă, educativă și instructivă totodată, 
presupunînd pentru aceasta o pregătire 
temeinică, calificată, de ținută.

Tovarășul Nicolae Petcu, dulgher ta 
I.R.C.M., își amintea cu nostalgie de fru
musețea clipelor petrecute 1a serbarea câm
penească organizată cu prilejul zilei de 
1 Mai. Serbările cîmpenești, duminicile 
cultural-sportive, manifestările de am
ploare în aer liber îmbogățesc programul 
de activitate al caselor de cultură pînă 
aproape de începuturile iernii. Dece nu 
s-ar organiza excursii bunăoară, subliniem

noi, ta ruinele cetății Capidava, pe malul 
Dunării, sau 1a interesantul muzeu sătesc 
de artă plastică din Topalu, înzestrat cu 
valoroase creații ale pictorilor români cla
sici și contemporani ? Oamenii s-ar distra 
și totodată și-ar însuși cunoștințe folosi
toare.

Deosebit de interesantă e și propunerea 
marinarului Ștefan Adumitrescu, referi
toare 1a inițierea unor manifestări cultu
rale și artistice de anvergură, pe profesii, de 
pildă, o seară culturală a marinarilor sau 
a cooperatorilor, a cimentiștilor etc. Ma
rinarul mărturisea că i-ar place... „să vor
bească cineva (care cunoaște bineînțeles) 
despre marile călătorii și descoperiri, să se 
cînte și să se danseze, să petreacă o sea
ră... veselă 1“

„Odihnă activă 
și distracție..."

Iată ce nu ne ofe'ră casa de cultură — 
au subliniat mulți interlocutori. Ei au ară
tat că doresc să-și petreacă mai mult din 
timpul liber 1a casa de cultură, dar că, 
deocamdată, condițiile nu sînt chiar pe 
măsura așteptărilor. „Este adevărat că e- 
xistă o sală pentru club — spune excava- 
toristul Al. Mustăcilă — dar cred că sîn
teți de acord cu mine că este prea mică, 
iar duminică, chiar neîncăpătoare. Aș pro
pune să se extindă și în altă sală clubul, 
sau chiar pe holul mare. Și altceva : cîteva 
șahuri, 3—4 jocuri de remi, o masă de

tenis, nu rezolvă problema unui club. Cred 
că ar trebui să mai procurați și alte jocuri 
distractive. Am vrea să găsim 1a club și 
niște reviste interesante. Medicul Gh. Un- 
lea, profesorul Benedict Bargan și alții 
sînt de aceeași părere.

Intr-adevăr, organizarea unui club ta 
casa de cultură se face simțită, tocmai 
pentru odihna și distracția oame.nilor. In
tenția prezentă este lăudabilă, dar clubul 
implică și mai mult. Spațiul de care dis
pune Casa de cultură din Cernavodă per
mite extinderea clubului în mai multe în
căperi. Una poate fi amenajată într-un 
cadru cît mai plăcut și modern, cu me- 
suțe și fotolii confortabile, unde să se poa
tă citi o revistă, audia o muzică, discuta, 
participa ta unele manifestări culturale res
trânse ca întîlniri cu fruntași în producție, 
mese rotende cu oameni de știință și artă 
etc. In alte încăperi pot fi amenajate jocuri 
de șah, tenis de masă, biliard, șubah, remi 
etc. Toate acestea, așa cum s-a arătat, 
atrag tot mai mulți cetățeni spre casa de 
cultură, asigură condiții corespunzătoare 
de odihnă și distracție.

Asigurând manifestări culturale și spec
tacole artistice de calitate, cu un profund 
conținut educativ — sarcini de bază ale 
activității culturale de masă, casele de cul
tură trebuie să satisfacă cerințele mereu 
crescînde ale maselor de oameni ai muncii, 
să vină în întîmpinarea dorințelor lor, ex
primate clar, concis, cu diverse prilejuri, 
ca în ancheta întreprinsă la Cernavodă.

ȘERBAN RĂDULESCU



Centenarul revistei 
„Familia“

Atletii romàni->

învingători in dubla intilnire 
de la Timisoara

Spectatorii timișoreni care 
au asistat ieri la concursul 
de atletism, au trăit mo
mente emoționante. In cen
trul atenției a fost desfășu
rarea probelor intilnirii fe
minine unde reprezentante
le noastre erau conduse 
după prima zi cu 8 puncte 
de redutabila echipă a R. S. 
Cehoslovace. Probă cu 
probă, româncele au refăcut 
din handicap și după cum 
spunea lolanda Balaș, (care 
a urmărit tot concursul cu 
un creion șl hîrtie de 
punctai In mină), „numai 
cfnd Mihaefa Peneș a arun
cat sulița la 57,44 m am fost 
siguri că nu mai puteam 
pierde'.

Atletele noastre au ob
ținui două remarcabile re
corduri republicane : inepui
zabila Ioana Petrescu a 
clștigat proba de 200 metri 
cu un nou record republi
can : 23,5 sec. lntreclndu-și 
propriul record cu 6 zecimi 
de secundă. De asemenea, 
in ștafeta de 4 x 100 metri : 
Ioana Petrescu, Ecaterina

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT
• Comitetul tehnic al Federa

ției internaționale de fotbal, reu
nit la Frankfurt pe Main, a ho- 
tărît ca două întîlniri eliminatorii 
pentru calificarea in turneul fi
nal a) campinatului mondial să 
se dispute între echipele R.P.D. 
Coreene și Australiei. Echipa câș
tigătoare a acestor întîlniri de 
baraj, care va avea loc în noiem
brie în Cambodgia, va fi cea 
de-a 16-a formație participantă 
la „Cupa Jules Rimet“

Pe de altă parte F.I.F.A. a 
suspendat (pentru două meciuri

„Săptămîna 
poeziei“

Tradiționala sărbătoare a liri
cii românești contemporane —■ 
„Săptămîna poeziei", care a în
ceput vineri, a fost marcată de 
numeroase manifestări organizate 
în țară. In cadrul unor șezători 
literare, întîlniri și convorbiri în
tre scriitori și cititori au fost dis
cutate probleme actuale ale lite
raturii, diferite aspecte legate de 
versul contemporan.

(Agerpres)

Stagiune teatrală
Vineri seara, alte două teatre 

bucureștene și-au deschis stagiu
nea.

„Țăndărică“ s-a întîlnit cu 
prietenii săi în sala din str. A- 
cademiei. Cea dintîi ridicare de 
cortină a dat la iveală persona
jele piesei „Amnarul" după 
Andersen, spectacol ce a obținut 
premiul 1 la cel de-al IlI-lea 
Festival internațional al teatrelor 
de păpuși și marionete de la 
București.

Teatrul evreiesc de stat a pre
zentat spectacolul de estradă 
„Idei... pentru o revistă“.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I
Tribuna întrecerii

socialiste

cord în ce privește durata de 
asimilare.

Introducerea în fabricație a a- 
cestui produs a necesitat asigu
rarea unei înalte asistențe tehni
ce în fiecare schimb. Organiza
ției U.T.C din serviciile de con
cepție îi aparține o interesantă 
acțiune. Intr-o adunare generală 
U.T C. s-a propus ca proiectanții 
și tehnologii din serviciile de 
concepție să asigure asistența 
tehnică în fiecare schimb la gru
pa de produse de care răspund. 
Inițiativa aceasta a dus la asi
gurarea unei asistențe tehnice 
competente și unitare — prin 
prezența în fiecare schimb a 
proiectantului, a tehnologului și 
a inginerului de execuție. Modi
ficarea documentației și tehnolo
giei — atît de frecvente în pe
rioada de asimilare — s-au redus 
mult în această perioadă iar la 
unele repere, în urma propuneri
lor făcute de muncitori, s-au gă
sit soluții tehnologice mai bune, 
care au fost aplicate operativ în 
producție ; ele n-au mai făcut 
cale întoarsă de la proiectant la 
tehnolog și invers. Așa s-au pe
trecut lucrurile cu carcasele de

Cheșu, Ana Beșuan și Vio
rica Viscopoleanu au reușit 
46,5 sec. — nou record re
publican.

Scor fina! al intilnirii fe
minine : Republica Socia
listă România—R. S. Ceho
slovacă : 60-57 p. Nu pu
tem comenta întilnirea băie
ților fără să menționăm 
performantele de valoare 
internațională cu care au 
clștigat lolanda Balaș 1,80 
m la Înălțime, Viorica Vis
copoleanu 6,37 m Ia lungi
me și Ana Sălăgean 16,06 m 
la aruncarea greutății.

Concursul masculin : Re
publica Socialistă România- 
Norvegia s-a desfășurat in 
nota de superioritate a atle- 
ților români. Scorul final 
este de altfel concludent : 
120,5—90,5 puncte. Devenită 
tradițională in intilnirile cu 
echipa Norvegiei, și de astă 
dată ultima probă a con
cursului — ștafeta 4 x 400 
metri — a „electrizat" tri
bunele. Victoria a surls 
atlelilor români doar pe ul-

timii metri, cind Zamfirescu 
a reușit să Întreacă pe tină- 
rul Simonsen, care a aler
gat ultimul schimb in 48,3 
sec. Alte rezultate din În
trecerile masculine : As tatei 
și Savin au ocupat primele 
două locuri la prăjină : 4,60 
m și respectiv 4,40 m, Skje- 
lod51,0 sec. la 400 m gar
duri, iar juniorul Iosif Naghi. 
52,32 m. la aruncarea discu
lui. De asemenea, Gheorghe 
Ene, cu o remarcabilă voin
ță, în finalul cursei a reu
șit să se claseze pe primul 
loc Ia 800 m cu l’,51” 7.

„Meciul atletic de la Ti
mișoara s-a dovedit o con
fruntare interesantă. Victo
riile cucerite, sînt prefioase 
deoarece ridică echipele 
noastre, feminină șl mas
culină, pe locuri superioare 
in ierarhia atletismului eu
ropean — ne declara Victor 
Firea, secretar general al 
Federației române de atle
tism".

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

internaționale) pe jucătorul iu
goslav Skoblar, sancfionînd în 
acest mod abaterile sale în me
ciul cu Luxemburgul. In conse
cință Iugoslavia nu va putea uti
liza pe Skoblar în partida ami
cală cu Bulgaria și în meciul 
pentru campionatul mondial cu 
Franța (9 octombrie).

• Astăzi, de la ora 19, sala 
sporturilor de la Floreasca va 
găzdui meciul internațional de 
handbal dintre echipele feminine 
ale României și R. S. Ceho

Cursuri de calificare pentru mineri
La exploatările 

Herja, Ilba, Săsar, 
Baia Borșa și Uzina 
centrală de preparare 
a minereurilor din o- 
rașul Baia Mare au 
început cursurile de 
calificare pentru a- 
proape 300 de tineri. 
Tn programul de învă. 
țămînt, un loc impor

Urbanistică modernă la Piatra Neamț. Vedere parțială a unui nou ansamblu de locuințe.
Foto: N. STELORIAN

reductor, cu glisierele de reglare 
etc.

Pentru însușirea tehnologiei re
perelor complexe ale combinei 
s-au luat măsuri de demonstrare 
a tehnologiei în fiecare atelier și 
secție. Metoda aceasta s-a născut 
la noi în urmă cu cîțiva ani cînd 
am primit în uzină un număr 
mare de absolvenți ai școlilor pro
fesionale. Anul acesta, în condi
țiile asimilării unui produs atît 
de complex, necesitatea ei a apă
rut la fiecare loc de muncă. Con
ducerea uzinei, comitetul U.T.C. 
și comitetul sindicatului au cerut 
cadrelor tehnice să demonstreze 
tehnologia fiecărui reper mai 
complex, — o dată, de două ori, 
de trei, de cîte ori este nevoie, 
pînă la însușirea temeinică a teh
nologiei de către fiecare munci
tor.

Ce-a făcut practic organizația 
U.T.C. în această direcție ? în 
adunări generale, în discuții or
ganizate pe secții am insistat 
asupra necesității însușirii pro
funde de către toți tinerii a teh
nologiei de fabricație. La acele 
repere, la care au apărut rebuturi 
sau unele defecte de execuție, 
am intervenit! pe lîngă conduceri
le secțiilor să ia măsuri pentru 
redemonstrarea tehnologiei. în a- 
celași fel am procedat și în ca
zul tinerilor nou angajați în u- 
zină. Și, în acest timp, în uzina 
noastră s-au angajat cîteva sute 
de tineri.

Perioada asimilării unui produs 
este foarte complexă. Mereu a-

Etapa a l-a 
a »CurseiSeînteii“
încă o etapă cîștigată de un alergător oaspete : 

olandezul Holst. Este vorba de etapa a 5-a, desfă
șurată astăzi Intre Herculane și Craiova, etapă di
vizată în două semi-etape. Prima semi-etapâ s-a 
desfășurat în cursul dimineții între Herculane și 
Orșova, pe o distanță de 28 km contra-cronometru... 
Disputa pentru primul loc s-a dat cu înverșunare 
între doi specialiști ai acestui gen de întrecere : C. 
Dumitrescu și olandezul Holst. După o luptă acerbă. 
Holst reușește să-i smulgă 8 secunde iui Dumitrescu. 
Pe planul secund un alt... duel : Moiceanu-Gawlic- 
zek, ultimul reușind să se distanțeze de Moiceanu 
cu încă 25 de secunde, ridicînd astfel diferența din
tre „tricoul galben* și al doilea clasat (Moiceanu) 
la 52 secunde.

Clasamentul semi-etapei : Holst : 39,5? min., Du
mitrescu 40,05 min., Gawliczek : 40,45 min. După 
amiază s-a cal plecarea din Tr. Severin în cea de 
a doua semi-etapu : Tr. Severin-Craiova (112 km). 
Pe o căludură neobișnuită pentru luna octombrie, 
plutonul pornește calm și se pare că nu se va în- 
tîmpla nimic deosebit. Pe dealul Balota rămîn însă 
cîțiva, mai slabi la urcuș : Constantinescu, Ștefan 
Simion, Braharu și Rîndașu. Aceștia însă vor reveni 
după escaladarea dealului. In vîrf, la Balota, pri
mul trece tînărul Grigore Constantin urmat de Su- 
ciu, Ștefan și Zanoni. Sprintul din Strehaia este 
cîștigat de Bădără urmat de Voigtlaender, Ardelea- 
nu, Ciumeti și Moiceanu. O scurtă regrupare și 
sprintează Ziegler și Holst. In urma lor pornesc 
Ciobanu. și Kranister, apoi Heynig, Ciocan și Arde- 
leanu care vor forma grupul evadării decisive.

Iată sosirea la Craiova : Ciobanu (Voința Ploiești), 
a parcurs 112 km în 2 ore 53 minute 9 sec., Kra
nister, Heynig, Ciocan, Holst, Ardeleanu, Ziegler 
(toți același timp). Plutonul este cronometrat cu 
21155'7".

Adunîndu-se timpul realizat în prima și a doua 
semi-etapă, rezultă următorul clasament al etapei a 
5-a : Holst 3h33'06", Heynig 3h34’15”, Ardeleanu 
3h34’47”, Kranister 3h34’49", Dumitrescu 3h35'12". 
Clasamentul general după 5 etape : Gawliczek : 
22hl4'33”, Moiceanu 221115’25'', Dippold 221116'01”.

EMIL IENCEC

slovace. Jocul este așteptat cu 
deosebit interes, constituind un 
remarcabil prilej de verificare a 
celor două formații, înaintea 
campionatului mondial din R. F. 
Germană. In acest joc, echipa 
noastră va avea în componență, 
printre altele, pe cunoscutele in
ternaționale Irina Hector, Ana 
Boțan, Aurora Leonte și Elena 
Hedeșiu. Jocul va fi condus de 
arbitrul Horst Schneider (R. F. 
Germană).

Cu începere din jurul orei 
19,25, stațiile noastre de radio 
vor transmite repriza a doua a 

tant îl ocupă proce
deele moderne de ex
ploatare a zăcăminte
lor de minereu, nor
mele de tehnica se
curității muncii, pre
cum și cunoștințele 
legate de mînuirea și 
întreținerea mașinilor 
și utilajelor moderne 
cu care sînt înzestrate

minele din regiunea 
Maramureș. Noile ca
dre se adaugă altor 
peste 1 300 muncitori 
care au primit certi
ficate de calificare în 
acest an.

Și în alte ramuri ale 
industriei maramure
șene se acordă aten
ție ridicării calificării

par lucruri noi, mereu trebuie 
să găsești soluții noi. Sigur, acti
vitatea organizației noastre în a- 
cest timp a avut și alte obiecti
ve : antrenarea tinerilor la cursu
rile de ridicare a calificării, la 
schimburile de experiență orga
nizate pe meserii, la conferințele 
tehnice, la concursurile „Cine 
știe, cîștigă" etc. Remarc în a- 
ceastă privință concursul organi
zat pentru controlorii tehnici de 
calitate. încă înainte de începe
rea pregătirii fabricației, toți 
controlorii au studiat timp de 2 
luni documentația tehnică. Stu
diul s-a încheiat cu un concurs 
„Cine știe, cîștigă“. întrebările au 
fost adresate tuturor controlorilor 
pe grupe de ansaroble. Pe baza 
răspunsurilor date, a cunoașterii 
grupei respective de subansam- 
ble, controlorii au fost reparti
zați apoi în producție.

In acest articol am insistat mai 
mult asupra acelor acțiuni care, 
după părerea mea, dau conturul 
unei experiențe bune în asimila
rea noilor produse.

Poem 
studențesc 

ridicarea nivelului cultural și 
de conștiință al întregului po
por, în spiritul înaltelor idei 
ale umanismului socialist“, 

acestui meci. Transmisia se va 
face pe programul I.

Cel de-al doilea joc dintre 
echipele României și R. S. 
Cehoslovace va avea loc luni 4 
octombrie tot în sala Floreasca.

• Emisiunea „Sport și Muzi
că“ se va transmite duminică de 
stațiile noastre de radio între ore
le 15 și 17,40 pe programul I. 
In cadrul emisiunii se vor tran
smite aspecte de la toate meciu
rile de fotbal din cadrul campio
natului categoriei A.

(Agerpres)

profesionale a mun
citorilor. Cursurile de 
calificare din acest an 
au fost sau sînt frec
ventate de aproape 
10 000 muncitori, iar 
alți 5 000 muncitori, 
tehnicieni și maiștri 
își îmbogățesc cunoș
tințele profesionale în 
cursuri de ridicare a 
calificării.

Studenții, profesorii, s-au angajat 
să folosească la maximum toate 
condițiile materiale și morale pe 
care partidul și statul nostru 
le-au pus cu generozitate la dis
poziția învățămîntului superior, 
dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a acestuia devenind o sar
cină a fiecăruia în parte, viața 
fiecăruia, visul fiecăruia pornind 
de la ea și ducînd la împlinirea 
ei.

Cei care au pășit pentru prima 
oară pe treptele universităților și 
institutelor, cei cărora cu atîta 
dragoste li se spune vreme de 
un an „boboci", au găsit pretu
tindeni în atmosfera sărbătorii 
un gest cald, un cuvînt plin de 
afecțiune adresat lor în mod spe
cial, ca o mărturie că familia u- 
niversitară este bucuroasă să-i 
primească. „Bătrînii" din ulti
mul an, sau cum, nu fără mîn- 
drie, se intitulează ei înșiși, „a- 
proape profesori", ori „ingineri 
fără cinci minute", au adus exu
berantului colocviu despre via
ță și visuri o notă aparte: pe ei, 
1 octombrie anul viitor nu-i va 
mai afla aici. Ca să-i întîlnească, 
va trebui să-i caute în uzine, în 
laboratoare, pe șantiere, în focul 
campaniei agricole de toamnă, 
sau la catedrele liceelor. Cuvin
tele lor la sărbătoarea de ieri au 
adus în discuție viitorul, prefă- 
cîndu-l într-un subiect apropiat 
tuturor, la inima tuturor, oaspete 
al unui prezent privind neîncetat 
cu ochii larg deschiși spre mîine 
și tocmai în aceasta constînd 
bucuria pe care o degajă, geneza 
pasiunii pe care o insuflă.

Rescriem primul vers din poe-

În vizită la Muzeul memorial Hașdeu

INFORMAȚII
Înapoierea

din R. S. F. Iugoslavia 
a delegației 

de activiști ai P.C.R.

Vineri dimineața s-a înapo
iat în Capitală delegația de ac
tiviști ai P.C.R., în frunte cu 
tovarășul Virgil Cazacu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
Iași al P.C.R., care a făcut o 
vizită în R.S.F. Iugoslavia în 
schimb de experiență la invi
tația C.C. al U.C.I.

în Gara de Nord, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., Ilie Rădulescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

Vizita delegației 
Consiliului Central 

al Tineretului 
Liber German

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația Consiliului 
Central al Tineretului Liber
German (F.D.J.), condusă de 
tovarășa Erika Richter, secre
tar al C.C. al F.D.J., a vizitat 
în zilele de 30 septembrie și 1

O nouă fabrică 
de teracotă

Pe Valea Ialomiței, lingă Pu
cioasa, se construiește o fa
brică de teracotă, una din cele 
mal moderne unități de acest 
fel din (ară. Utilată cu instala
ții și mașini moderne, ea va a- 
sigura In fiecare an, Incepfnd 
cu 1966, 2 000 000 de plăci de 
teracotă. Constructorii finisează 
acum hala principală, montează 
instalațiile de lumină, apă și de 
încălzire. Pentru produsele fi
nite s-a construit un depozit 
de mare capacitate. Cuptorul 
tunel, la care s-au început lu
crările de construcție, va produ
ce încă din primele zile ale 
noului cincinal. întreaga canti
tate de argilă — materie pri
mă necesară fabricii — este a- 
sigurată de carierele aliate In 
apropierea fabricii.

mul care ieri a fost captat de 
toate antenele patriei, festivitatea 
reînceperii noului an universitar 
luînd proporțiile unei sărbători 
unanime :

130 700 de studenți...
A zecea parte dintre ei, peste 

13 000, au început și reînceput 
ieri anul de învățămînt la Univer
sitatea din București. In mijlocul 
lor și al profesorilor lor au venit 
să ia part» la clipele solemne ale 
„premierei universitare", tovarășii 
Ion Cosma, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, Va- 
sile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Bîrlea, se
cretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.R., Marin Rădoi, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R.

Studenți, profesori și oaspeți 
au ascultat cuvîntul inaugural al 
rectorului Universității, acad, 
prof. Gh. Mihoc. Au răspuns în 
numele corpului didactic acad, 
prof. M. Filipescu și în numele 
studenților Luminița Radu din 
anul I al Facultății de matema
tică mecanică.

In cuvîntul ei. Luminița Radu, 
care la recentul concurs de ad
mitere a obținut media 10, a 
spus:

„Pînă nu demult, Universitatea 
era pentru noi undeva, sus, în 
dreptul marelui ideal. Iată-ne în
să studenți. Nu vom putea uita : 
nici sfiala, nici emoția, nici bucu
ria, nici mîndria că urcăm azi 
treptele care au cunoscut pașii 
întregii pleiade a științei și cui« 

octombrie barajul și lacul de 
acumulare ale Centralei hidro
electrice „V. I. Lenin“ de la 
Bicaz, Combinatul chimic de la 
Borzești și Combinatul de cau
ciuc sintetic din orașul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej. De ase
menea, membrii delegației au 
fost primiți la Comitetul regio
nal Bacău al U.T.C.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a R. P. Chineze, 'ambasadorul 
R. P. Chineze la București, Liu 
Fan, a rostit vineri seara o cu- 
vîntare la televiziune.

A
Vineri dimineața, Edgar Pisani, 

ministrul agriculturii al Franței a 
vizitat Complexul industrial de 
creștere și ingrășare a porcilor Ol
tenița șl Stațiunea centrală pentru 
cultura plopului de la Cornetu.

In cursul după-amiezii, oaspetele 
francez a vizitat la Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea cîmpurile 
experimentale de irigații, com
plexul de condiționare a semințe
lor hibride de porumb și sectorul 
zootehnic.

(Agerpres)

Gluma colegilor mai mari stîrnește veselia celor care ieri au primit „botezul" studenției.

turii românești, clasice și contem
porane. Aceasta implică pentru 
noi o mare răspundere. Ne asi
gurăm profesorii, oaspeții că 
sîntem pregătiți pentru ea, prin 
întreaga noastră educație, o aș
teptăm, ne mîndrim cu ea".

Un număr de aproximativ tot 
13 000 de studenți au semnat azi, 
simbolic, prima „fișă de prezen
ță" în noul an universitar la In
stitutul Politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej".

La festivitatea de aici au par
ticipat și tovarășii Florian Dă- 
nălache, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., acad. prof. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, membri 
ai C.C. al P.C.R., directori ai 
unor întreprinderi bucureștene, 
muncitori fruntași în producție.

Tovarășul profesor ing. C. Din- 
culescu, rectorul institutului, le a 
urat studenților bun venit și suc
ces la învățătură :

Sînteți chemați — le-a spus 
vorbitorul — să depuneți în 
acest an și în cei următori o ac
tivitate susținută, angrenîndu-vă 
într-o muncă pasionată de zi cu 
zi, pentru a vă pregăti pentru 
clipa solemnă a contactului cu 
exigențele atît de mari ale pro
ducției noastre socialiste,

Timp de trei zile, la Oradea 
s-au desfășurat manifestări prile
juite de centenarul revistei „Fa
milia". La manifestări au parti
cipat numeroși scriitori, oameni 
de cultură din București, Cluj, 
Timișoara și din alte centre ale 
țării.

La Casa de cultură a avut loc 
simpozionul „Familia" — mare 
revistă de cultură", la care au 
vorbit acad. Victor Efitimiu, cri
ticul literar Vladimir Streinu, Va- 
sile Netea, cercetător principal la 
Institutul de istorie literară și 
folclor al Academiei și muzeo
graful Angela Popovici. La In
stitutul pedagogic a fost organi
zată o sesiune științifică de co
municări.

Vineri dimineața, la mormîn- 
tul lui Iosif Vulcan, din cimitirul 
Olosig (Oradea), au fost depuse 
coroane de flori din partea U- 
niunii Scriitorilor, Sfatului popu
lar al regiunii Crișana, redacției 
revistei „Familia", precum și a 
unor instituții și întreprinderi din 
localitate.

In după-amiaza aceleiași zile, 
la muzeul memeorial „Iosif Vul
can", a avut loc dezvelirea unei 
plăci comemorative pe care au 
fost gravate cuvintele : „In aceas ■ 
tă casă a trăit și a lucrat în ulti
mii ani din viață marele anima
tor al culturii românești, Iosif

Cinematografe
A TRECUT O FEMEIE ru

lează la Patria 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 . CAMERA ÎN
FORMĂ DE „L“ rulează la Re
publica orele 13,45; 16,15 ;
18,45 ; 21,15 ;, Excelsior orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45;,
CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE rulează la Festival o- 
nele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21 ; Miorița orele 10 ;
12.30 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45 ; „LA 
ORA 5 DUPĂ AMIAZĂ“ orele
9.15 ; 11,30; 13,45; 16;
18.15 ; 20,30 ; OMUL MAFIEI
în completare Zilele Sighișoarei 
rulează la București orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16,45; 19; 21;
Grivița orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, Modem orele 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21; 
CORBII rulează la Feroviar ore
le 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15;
20.30 ; Flamura orele 10 ; 12,15; 
16, ; 18,15 20,30, Capitol orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45 ; PROCESUL PROFESO
RULUI WEIR rulează la Cen
tral orele 9,15 ; 12 ; 14,15 ; 17,45;
20.45 ; Giulești orele 10,30 ; 15 ;
17.45 ; 20.30 ; ROȘU ȘI NEGRU 
ambele serii rulează ia Lumina 
orele 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 20 ; UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP ru
lează la Union orele 15,30 ; 18 ;
20,30 ; VIAȚĂ DIFICILĂ rulea
ză la Doina orele 11,30 ; 15,15 ; 
18; 20,45; Moșilor 15,30; 18;

O frumoasă tradiție a institutu
lui a prilejuit o caldă manifesta
re de colegialitate a studenților 
față de cei 2 600 tineri care a- 
nul acesta le-au devenit colegi. 
Către amfiteatrul unde a avut 
loc festivitatea de deschidere, cei 
din anul I au trecut printr-un 
adevărat culoar viu marclnd prin 
aplauze entuziaste intrarea lor 
pe porțile studenției. De aici, 
drumul le-a prilejuit străbaterea 
unui așa-numit „tunel al bobo
cilor", străjuit de imnagini din 
viața și activitatea institutului, la 
capătul căruia i-a așteptat ma
cheta monumentalei construcții 
care va fi noul local al institutu
lui, uriașul complex al învățămîn
tului politehnic creat pe măsura 
importanței pe care statul nostru 
o acordă asigurării condițiilor 
optime de pregătire a specialiști
lor necesari economiei naționale 
în plin avînt.

Zecile de mii de studenți ai 
Clujului, lașului, Timișoarei au 
redat ieri acestor orașe culoarea 
pe care vacanța a răpit-o pentru 
a completa paleta munților și 
plajei mării. Aceste vechi centre 
universitare i-au primit însă cu 
un peisaj inedit : noi cămine, la
boratoare, săli de cursuri.

Vulcan (1841—1907), sub îndru
marea căruia a apărut revista 
„Familia", tribună de propagare 
a culturii în rîndurile poporului 
român. Redacția revistei a func
ționat în această clădire între 
anii 1880—1906".

Seara, la Teatrul de stat s-a 
ținut o adunare omagială. La a- 
dunare au participat: tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C. C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducă
tori ai organelor locale de partid 
și de stat, academicieni, oameni 
de cultură și artă.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. Ana Săndulescu, vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Cri
șana, care a evocat figura emi
nentului om de cultură transilvă
nean Iosif Vulcan.

Au transmis salutări acad. Vic
tor Eftimiu din partea Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Baruțiu T. Arghezi, din par
tea maestrului Tudor Arghezi, 
Vladimir Streinu, din partea In
stitutului de istorie literară și 
folclor al Academiei, Tiberiu 
Utan din partea Uniunii Scriito
rilor, reprezentanți ai universită
ților din București, Cluj. Iași și 
Timișoara. (Agerpres)

20,30; Suita Bănățeană, Masco
te, Pictorul luminii, Acolo unde 
a trăit Hemingway, A cui e vina, 
Colina lui Lenin, rulează la Tim
puri Noi 10—12 în continuare : 
NUNTA CU PERIPEȚII rulează 
la Cultural orele 16; 18,15; 20,30; 
RUNDA 6 rulează la înfrățirea 
între popoare orele 10 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15 ; Melodia orele 9,30 ; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; 
LALEAUA NEAGRĂ rulează la 
Dacia orele 9,30; 14: 16,15; 18,45; 
21 ; HOȚUL DE PIERSICI ru
lează la Buzești orele 15 ; 17,30; 
STRIGĂTUL rulează la Cosmos 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; ROMU
LUS ȘI REMUS rulează le 
Crîngași (cinemascop) orele
15.30 ; 18 ; 20,30 ; SAMBA
rulează la Bucegi orele 10;
12.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
Floreasca orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 , APORT
MUHTAR rulează la Unirea o- 
rele 16 ; 18,15 ; Munca orele 
16 ; 18,15 ; 20,30 ; UN CARTOF 
DOI CARTOFI rulează la Tomis 
orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45 ; Rahova orele 16 ;
18,15 ; ; 20,30 ; Pacea orele 16 ; 
18; 20; UNORA LE PLACE 
JAZUL rulează la Flacăra orele
15.30 ; 18,30 ; 20,30 ; Ferentari 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI rulează 
la Vitan orele 15,45 ; 18 ; 20,15 ; 
Cotroceni orele 15,30; 20,30.

Foto: O. PLEGAN

La Tg. Mureș, în sala mare a 
Palatului culturii, 2 483 de stu
denți — români, maghiari și de 
alte naționalități — din cele 
trei institute de învățămînt su
perior ale orașului, au trăit îm
preună emoțiile și bucuriile săr
bătorii deschiderii cursurilor uni
versitare...

Peste un an, peste doi sau pes
te cinci, vom înlocui de lingă ci
fra 130 700 cuvîntul studenți cu 
specialitate.

Este certitudinea pe care, în 
primul rînd, ne-a transmis-o săr
bătoarea de ieri.

Sărbătoarea întregii patrii, a 
mîndriei României de azi, ocu- 
pînd al doilea loc în lume ca 
număr de studenți la 10 000 de 
locuitori.

Sărbătoarea a 15 orașe româ
nești unde florile toamnei au 
prefăcut tn grădini 47 de institu
te și 183 de facultăți, unde 12 700 
de cadre didactice universitare 
și-au întîmpinat studenții cu tra
diționalul : „bine ați venit /“. Și 
s-a scris astfel una dintre prefe
țele omagiale la cartea de aur pe 
care specialiștii de mîine o dedi
că, plini de recunoștință și dra
goste, celor ce le apropie viito
rul, le împlinesc visul.

Munca a început. Succes t
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Lupte in apropierea Salonului
NEW YORK 1 — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : în continua
rèa dezbaterilor din Adunarea 
Generală a O.N.U., vineri di
mineața au luat cuvîntul, în 
ședință plenară, reprezentanții 
Ceylonului, Filipinelor, Dane
marcei și Cambodgiei. Con
ducătorul delegației ceyloneze, 
G. G. Ponnambaian, și-a con
sacrat cuvîntarea. aproape în 
exclusivitate, problemelor or
ganizării și funcționării O.N.U. 
El s-a pronunțat pentru ocu
parea de către R. P. Chineză 
a locului său legitim la O.N.U.

Per Haekerup, ministrul de 
externe al Danemarcei, a 
abordat aproape toate proble-

mele principale ale situației 
internaționale. „Carența fun
damentală a Organizației Na
țiunilor Unite constă în aceea 
că ea nu a îndeplinit princi
piul universalității“, a de
clarat el.

Huot Sambath, reprezentan
tul Cambodgiei, a vorbit des
pre deficiențele funcționării și 
organizării O.N.U. El a anun
țat că, în actualele circum
stanțe, țara sa a hotărît să se 
limiteze la participarea la 
lucrările Adunării Generale și 
.să nu ia parte la lucrările co
mitetelor acesteia. Sambath a 
subliniat necesitatea imperioa
să a restabilirii drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U.

Dineu oferit de conducătorul

SAIGON 1 (Agerpres). — In 
curzul zilei de joi și în noaptea 
spre vineri, s-au desfășurat lupte 
intense între forțele patriotice și 
trupele guvernamentale, în delta 
fluviului Mekong, la aproximativ 
80 km sud de Saigon. întăriri ale 
trupelor guvernamentale care în
cercau să se apropie de locul 
luptelor, au căzut într-o ambus
cadă a unităților patriotice, de-a 
lungul fluviului. Agenția Reuter 
menționează că „priceperea parti
zanilor de a masa un număr de 
aproape 1000 de oameni în apro
pierea capitalei, a provocat o 
surpriză în cercurile de la Sai
gon“. Lupte au avut loc, de a- 
semenea, în regiuni mai nordice, 
ciocniri mai importante semnalîn- 
du-se la 32 km vest de My Tho, 
în provincia Dinh Tuong.

Primul ministru sud-vietnamez 
generalul Nguyen Cao Ky, a or
ganizat vineri dimineață o con-

ferință de presă la care, după ce 
a trecut în revistă în linii mari 
activitatea de 100 de zile a gu
vernului său, a făcut cunoscute o 
serie de schimbări menite „să în
tărească conducerea economico- 
militară a țării“. El a anunțat că 
ministrul apărării, generalul Ngu
yen Huu Co, a fost numit prim- 
ministru adjunct și ministru al 
unui nou „superminister“ (U.P.I.), 
cuprinzînd Ministerul Războiului 
și al Reconstrucției Rurale. Tot
odată, s-a anunțat că generalul 
Cao Van Vien, comandantul celei 
de-a treia regiuni militare, a fost 
numit șeful statului major general 
al armatei sud-vietnameze.

*
Ministrul apărării al S.U.A., 

Robert McNamara, a declarat 
la o conferință de presă ți
nută la Washington că în 
prezent în Vietnamul de sud 
există 130 000 de militari ame
ricani.

Potriviț agenției Associated 
Press, Fundația națională științi
fică din S.U.A. a anunțat că un 
grup de oameni de știință, în care 
se includ dr. Ichior Haruna de la 
Universitatea din Kyoto (Japonia) 
și Ian B. Holland de la Universi
tatea Leicester (Anglia) și care au 
lucrat sub conducerea profesoru
lui dr. Sol Spiegelman, au produs 
artificial în eprubetă din alte sub
stanțe, o substanță care se auto- 
reproduce, realizînd astfel unul din 
visurile biologilor contemporani, 
de a sintetiza materia vie. Este 
vorba despre un acid ribonucleic 
infecțios, care există în unele vi
rusuri. Se știe că acidul ribonu
cleic este o substanță deosebit de 
importantă din punct ’ de vedere 
ereditar, și care intră în compozi
ția celulelor vii și a virusurilor. 
Experiența are o importanță ex
cepțională, îndeosebi pentru sta
bilirea cauzelor eredității, precum 
și pentru cercetarea profundă a 
unor procese biologice. Noua des
coperire constituie, totodată, un 
pas înainte pe calea cercetărilor în 
vederea descoperirii cauzelor și 
combaterii cancerului.

Dezmințire

semnificativă

delegației române
NEW YORK 1. — Trimisul 

special al Agerpres, Nicolae lo- 
nescu, transmite : La 30 septem
brie, Cornelia Mănescu, minis
trul afacerilor exterjre, conducă
torul delegației Republicii So
cialiste România la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a oferit un dineu 
la. sediul misiunii permanente a 
țării noastre pe lingă O.N.U., în 
cinstea unor delegații prezente la 
sesiune.

Au participat Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Alex Quaison Sackey, 
ministrul afacerilor externe al 
Ghanei, Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Unga
re, . Hassan Esat Isîk, ministrul 
afacerilor extern# al Turciei, Luis 
Vidai Zalgio, ministrul afacerilor 
externe al Uruguayului, senatorul 
Giacinto Bosco, șeful delegației 
italiene, Akira Matsui, șeful de
legației Japoniei, președintele. 
Consiliului Economic și Social 
al O.N.U., Karoly Csatorday, re

prezentant permanent al Unga
riei, președintele Comitetului Po
litic al Adunării Generale, Kurt 
Waldheim, șeful delegației Aus
triei, președintele Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, Meh
di Vakil, șeful delegației Iranului, 
Urnit Ilaluk Bayulken, secretar 
general al ministerului afacerilor 
externe al Turciei, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
N. Fedorenko, reprezentantul 
permanent al Turciei la O.N.U., 
Orhan Eralp, senatorul Urugua
yan Hector Paysse Reyes și 
E. K. Dadzie, membru al dele
gației ghaneze, ambasadorul 
Ghanei la București.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mihail 
Ilașeganu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U.. și 
alți membri ai delegației Repu
blicii Socialiste România.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Festivitățile
de la Pekin

„Spre o încercare de forțe ?“
Presa internațională despre relațiile 

Londra - Salisbury
Majoritatea observatorilor sint de pă

rere că evenimentele se îndreaptă spre 
ceea ce agenția Reuter denumește „o se
rioasă încercare de forțe“ între Anglia și 
Rhodesia. Atît la Londra, cit și la Salis
bury se fac pregătiri intense în vederea 
convorbirilor de importanță capitală 
care vor fi angajate săptămîna viitoare 
cu prilejul sosirii în Anglia a primului 
ministru sud-rhodesian. Ian Smith. Un 
comunicat publicat de guvernul sud-rho- 
desian califică aceste convorbiri drept 

și conclusive“, apreciere inter- 
ia Londra ca un veritabil ulti-

,,finale 
pretată 
maturn.

PEKIN 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 16-a ani
versări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, în 
dimineața zile de 1 octom
brie, în Piața Tiananmîn din 
Pekin a avut loc o mare de
monstrație a oamenilor mun
cii din capitala Chinei.

în tribuna oficială au luat 
loc Mao Tze-dun, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze, Sun Țin-lin 
Bi-U, vicepreședinți 
Chineze, Ciu — 
Comitetului 
Adunării 
populari din 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de stat, Den Siao-pin, 
secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez și alți conducă
tori de stat și de partid.

In tribună se aflau, de ase
menea, numeroși oaspeți de 
peste hotare, precum și re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din întreaga țară, ai Ar
matei populare de eliberare, 
reprezentanți ai diferitelor 
minorități naționale.

Pîn Cijen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comite
tului Popular al orașului Pe
kin, a rostit o cuvîntare în 
care a trecut în revistă rea
lizările obținute de poporul 
chinez, sub conducerea parti
dului, în construirea socialis
mului a prezentat sarcinile 
celui de-al treilea plan cinci
nal, care va începe în anul 
1966. Vorbitorul s-a referit a- 
poi la politica externă desfă
șurată de R. P. Chineză.

După aceea, prin fața tri
bunei oficiale, pavoazată săr
bătorește, au trecut peste 
500 000 de oameni ai muncii. 
Participanții la demonstrație 
purtau pancarde și grafice o- 
glindind realizările obținute 
în cei 16 ani de existență a 
R. P. Chineze.

LEOPOLDVILLE 1 (Ager
pres) — Un purtător de cuvînt 
al primului ministru congolez, 
Moise Chombe, a fost nevoit joi 
să dezmintă declarațiile premie
rului, care pretindea că în Con
go ar fi fost lichidată mișcarea 
ele eliberare națională a insur
genților. El a spus că în regiu
nea orașelor Baraka și Fizi tru
pele guvernamentale împreună 
cu un detașament de 400 de 
mercenari „întîmpmă o rezisten
ță îndîrjită din partea insurgen
ților, care contraatacă în valuri, 
într-un mod foarte organizat“. 
El a arătat că, deși trupele gu
vernamentale și mercenarii sînt 
sprijinite de puternice forma
țiuni de aviație, unitățile de in
surgenți nu au putut fi învinse, 
dimpotrivă, ele au provocat pier
deri importante atacanților.

DJAKARTA 1 (Agerpres) — 
Postul de radio Djakarta a anun
țat că la 30 septembrie forțe 
armate din capitala țării, condu
se de locotenent-colonelul Un
tung, susținute și de alte unități 
ale forțelor armate indoneziene, 
„au lansat o operațiune“ pentru a 
preîntîmpina „acțiunea unor ge
nerali care plănuiau o demonstra
ție de forță la 5 octombrie. Co
municațiile și instituțiile vitale 
au fost puse sub control“. Un
tung a anunțat că „președintele 
Sukarno este sănătos și se află 
sub protecție și că a fost creat un 
consiliu revoluționar“.

Ulterior, postul de radio Dja
karta a relatat că, vineri după 
amiază, șeful forțelor armate in
doneziene, generalul Nasution a 
zdrobit lovitura de stat condusă 
de locotenent-colonelul Untung“, 
prin unități ale armatei conduse 
de generalul Suharto. Postul de 
radio a menționat că , președin
tele Sukarno este sănătos și în a- 
fară de orice pericol, că cei răs
punzători de lovitura de stat au 
fost arestați, iar în capitala Indo
neziei a fost restabilită ordinea. 
Generalul Suharto, care a preluat 
conducerea armatei, a declarat

că sprijină pe deplin pe preșe
dintele Sukarno.

Radio Djakarta, anunțind că 
comandantul militar din Java 
Centrală, colonelul Suhirman s-a 
declarat de partea lui Untung, a 
transmis din partea generalului 
Suharto telegrame adresate ofi
țerilor din această regiune, prin 
care le cere să opună rezistență 
lui Suhirman.

In fața unei săli arhipline, te
norul Ion Piso, artist emerit, 
prim solist al Teatrului de Ope
ră și Balet al Republicii Socia
liste Românta. a debutat foi sea
ra la Metropolitan Opera din 
New York in Lucia di Lammer- 
moor. El a interpretat rolul lui 
Edgardo alături de celebrii in
terpreti de operă — soprana 
Anna Moffo și baritonul Mario 
Sereni. Spectacolul s-a bucurat 
de succes. Interpretarea lui Piso 
a fost viu aplaudată de public.

Artistul român urmează să a- 
pară din nou pe scena lui Me
tropolitan în opera Faust de 
Gounod.

Sesiunea Sovietului

Suprem al U. R. S. S.

deri importante

și Dun 
ai R. P. 

De, președintele 
Permanent al 
reprezentanților 
întreaga Chină,

Spaniolii au aflat 
o veste foarte „îm
bucurătoare“ : cupo
lele de protecție ale 
antenelor postului de 
radiolocație militar a- 
merican care se con
struiește în apropiere 
de Burgos vor fi 
vopsite în culoare al
bastră. După cum sus
ține corespondentul

Frumosul peisaj anda
luz va rămîne așa dar 
încîntător.

O veste bună nu 
vine niciodată singură. 
Agențiile americane 
de presă au furnizat 
spaniolilor, tot în ace
ste zile, o altă nou
tate „îmbucurătoare“ : 
în cufind va începe 
lărgirea bazei navale

însemnări

Sub cupola albastră
din Madrid al Agen
ției ASSOCIATED 
PRESS, această măsu
ră a fost adoptată in 
urma plîngerilor auto, 
rităților spaniole po
trivit 
tenele strică 
jul 
cum culoarea albastră 
va face ca antenele 
să nu se mai observe 
pe fondul cerului.

cărora „an- 
. peisa- 

ambiant". A-

americane de la La- 
Rota pe litoralul sudic 
al Spaniei, astfel ca a- 
ceasta să adăpostească 
„un număr apreciabil“ 
de submarine înze
strate cu rachete Po
laris. Pînă acum nu 
s-a precizat în ce cu
loare vor fi vopsite 
instalațiile noilor a- 
nexe ale bazei. Poate 
într-o plăcută culoare 
sinilie. Eventual, pe

acest 
picta 
niță și myosotis, 
de caracteristice am
bianței regiunilor spa
niole de coastă. 
După începutul făcut 
la Burgos te poți aș
tepta la o treabă exe
cutată cu meșteșug și 
simț estetic.

Deocamdată însă 
autoritățile militare a- 
mericane sînt mai cu- 
rînd preocupate de 
întărirea securității 
în jurul bazei 
lor navale. Potrivit 
relatărilor revistei U. 
S. NEWS AND 
WORLD REPORT, la 
La Rota „s-au semna
lat mai multe distru
geri și dinamitări de 
instalații 
nu sînt 
lemente 
svaniole“. 
se poate 
patrioții spanioli nu 
privesc prezenta insta
lațiilor militare ameri
cane în țara lor doar 
ca o chestiune de... 
estetică.

fond, s-ar putea 
flori de roma- 

atit

de care 
străine e- 
suhversive 
De unde 
vedea că

EM. RUCÄR

MOSCOVA 1 (Agerpres) — 
La I octombrie s-a deschis la 
Kremlin cea de a 6-a sesiune a 
Sovietului Suprem consacrată 
examinării problemei îmbunătă
țirii conducerii industriei și a- 
probării decretelor Prezidiului 
Sovietului Suprem. La sesiune 
participă circa 1500 deputați ai 
Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților.

Kiril Mazurov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a prezentat un 
raport cu privire la propunerile 
de îmbunătățire a conducerii 
economice, aprobate de recenta 
Plenară a Comitetului Central al 
P.C.U.S. Au început apoi dezba
terile pe marginea raportului. 
Lucrările sesiunii continuă.
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VIETNAMUL DE SUD. — In

timpul unei lecții la o școală

din regiunea eliberată

Gia Dinh

A
In mod oficial, cele două 

părți se mențin pe vechile 
lor poziții. în cercurile o- 

ficiale britanice se relevă că gu
vernul Wilson este hotărît să nu 
cedeze asupra principiului definit 
de ultima conferință a primilor 
miniștri ai Commonwealthului re
feritor la transferul treptat al 
puterii reprezentanților aleși ai 
majorității populației din Rho
desia. La rîndul său, guvernul 
rhodesian continuă să se pro
nunțe pentru independență ne
condiționată, cu alte cuvinte o 
independență în condițiile menți
nerii dominației rasiștilor albi și 
a excluderii imensei majorități a 
populației africane de la viața 
politică și de la conducerea țării.

Totuși, agenția France Presse 
citează cercuri informate din 
Londra, care au afirmat că de o 
parte și de alta se are în vedere 
eventualitatea unor concesii care 
ar putpa duce spre o soluție de 
compromis.

Se afirmă, de asemenea, că la 
Salisbury s-ar pregăti un proiect 
de compromis prevăzînd crearea 
unei adunări legislative din care 
să facă parte șefi tribali africani 
desemnați de un colegiu electoral 
mai larg decît cel actual. O a- 
semenea măsură nu ar însemna 
nicidecum atragerea populației a- 
fricane la conducerea statului, 
adunarea preconizată neavînd a- 
tribuțiile necesare, nefiind aleasă 
efectiv de masele largi ale popu
lației africane.

T

PE SCURT
• La 30 septembrie 1965, C. 

Popescu, însărcinat cu afaceri 
ad interim al Republicii Socialiste 
România la Bruxelles, a semnat, 
sub rezerva ratificării, din însăr
cinarea guvernului român, Con
venția vamală relativă la materia
lul pentru uzul personal al na
vigatorilor pe mare, elaborată la 
Bruxelles la 1 decembrie 1964.

• Intre 28 și 30 septembrie în 
localitatea Saraievo (Iugoslavia) 
s-a desfășurat cel de-al V-lea 
Congres al Federației asociațiilor 
combatanților din războiul de eli
berare națională a Iugoslaviei. 
La Congres au participat aproxi
mativ 650 de delegați din țară și 
30 de delegații de peste hotare. 
Din Republica Socialistă Româ
nia, la Congres a participat ge-

Scena politică italiană cunoaște febra 
reluării lucrărilor Parlamentului. Dez
baterile din Camera deputaților asupra 
tragediei de la Mattmark (Elveția), unde 
ghețarul a surprins mai mulți muncitori 
italieni, asupra neglijării măsurilor pen
tru prevenirea consecințelor inundații
lor provocate de ploile torențiale și, 
acum, asupra planului de dezvoltare 
economică au dat în vileag o dispută 
dură între partidele politice din cadrul 
și din afara coaliției guvernamentale. 
Deopotrivă, trecerea prin Senat a legii 
cinematografiei, care — atunci cînd a 
fost luată în dezbatere, înainte de va
canță — a adus actuala coaliție guver
namentală pe marginea destrămării, re
animă acum vechea animozitate...

erenul înfruntării 
devine din ce în 
ce mai larg, iar a- 
cuzațiile și contra- 
acuzațiile din ce în 
ce mai dure. Pen
tru lupta parlamen
tară care este în 
plină desfășurare,

partidele politice și-au stabilit 
încă în timpul vacanței pozițiile 
și strategia. înfruntarea se anun
ță cu atît mai amplă cu cît ca
racteristicile obiective ale actua
lei conjuncturi economice pun 
probleme dificile, contradictorii. 
Este vorba pe de o parte de re
virimentul pozitiv înregistrat în 
balanța de plăți, care are conse
cințe favorabile asupra lirei ita
liene, iar, pe de altă parte, de 
anumite semne ale încetinirii

ritmului investițiilor și — așa 
cum apreciază unii economiști 
— de simptome prevestitoare de 
depresiune. După ce în 1963 
balanța de plăți a Italiei s-a sol
dat cu un deficit de 777 miliar
de lire, în 1964 s-a ajuns la un 
excedent de 487 miliarde de 
lire, iar pentru acest an se pre
vede ca excedentul să crească — 
potrivit previziunilor apărute în 
presa italiană —- la 600 și chiar 
800 de miliarde lire.

„Este bine sau rău că avem o 
balanță de plăți atît de activă ? 
Aceasta înseamnă că sîntem bo- 
gați sau înseamnă că ne aflăm 
încă într-o fază de conjunctură 
slabă ? se întreba ziarul „IL 
GIORNO“. Intre cauzele progre
sului balanței de plăți cu străi
nătatea se numără împrejurarea

neral de armată Iacob Teclu, 
președintele Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist, și Vida Geza, mem
bru în Comitetul foștilor deținuți 
antifasciști din Republica Socia
listă România.

• Dr. Sarvepalli Radhakrish- 
nan președintele Republicii India, 
care se află în vizită în Iugo
slavia, a sosit în orașul Zagreb 
unde i s-a conferit titlul „Doc
tor Honoris Causa“ al universi
tății din localitate.

• Centrul național de studii 
spațiale francez a lansat joi, de 
la poligonul din Hammaguir, o ra
chetă de tip „Rubis", care a atins 
o altitudine de 1 700 km, superioa
ră celei prevăzute prin calcule. Ra
cheta conținea aparatura necesară 
măsurării nivelului zgomotelor ra- 
dioelectrice de origine cosmică și 
a concentrației protonilor și ioni
lor grei în straturile superioare ale 
atmosferei. Agenția France Presse 
relevă că experiența a fost încu
nunată de succes.

că importurile Italiei se mențin 
la un nivel scăzut. Or, nivelul 
scăzut al importurilor poate fi 
interpretat ca un simptom de 
slăbiciune al economiei italiene“.

Pe linia observațiilor lui „II 
Giomo“ unele ziare italiene au 
semnalat că intensificarea expor
turilor care în primele cinci luni 
ale anului 1965 au fost cu 24,6 
la sută mai mari decît în aceeași 
perioadă din 1964, s-a făcut pe

diferitelor sectoare. Dar pentru 
actuala înfruntare dintre parti
dele politice este demn de re
ținut că mijloacele de realizare a 
planului luate în considerare di
feră : „Confindustria“, care reu
nește pe marii industriași, își ex
primă nemulțumirea pentru fap
tul că o parte „prea mare“ din 
costul producției revine salarii
lor. Pe de altă parte, socialiștii 
cer sporirea impozitelor pe veni-

Grande și, paralel, a fost lansată 
propunerea de a se iniția acțiuni 
comune ale S.U.A. și Pieței co
mune pe sub-continentul latino- 
american. în cuvîntarea rostită 
în fața parlamentului argenti
nian președintele Saragat a de
clarat că „Europa și America 
Latină împreună cu alte stata 
trebuie să-și mobilizeze energiile 
pentru soluționarea problemelor 
lor comune“. Dar comparația a-

Economia italiană

și lupta parlamentară
a consumuluiseama unei scăderi 

din țară.
Totodată, se înregistrează o 

creștere a deficitului bugetar 
care în 1965 este prevăzut să 
ajungă la 657 miliarde lire, iar 
în 1966 să atingă 892 miliarde 
lire.

Ca o ieșire din actualele difi
cultăți, planul economic ■— apro
bat miercuri de Consiliul de Mi
niștri și supus joi Parlamentului 
— încearcă să alcătuiască un ta
blou încurajator al dezvoltării 
economice, în sensul echilibrării

turile marilor companii și îmbu
nătățirea serviciilor sociale.

în acest complex, cu implica
ții adeseori imprevizibile, adepții 
continuării actualei formule „a- 
pertura a sinistra“ (deschidere 
spre stînga) caută o ieșire într-o 
politică mai de anvergură pe 
plan internațional. în timpul re
centei călătorii a președintelui 
Saragat și a ministrului de ex
terne A. Fanfani în America La
tină a fost inițiată o politică de 
intensificare a investițiilor de 
capital italian la sud de Rio

cestei propuneri cu ideile susți
nute anul trecut de președintele 
Franței, de Gaulle, în mai multe 
capitale latino-americane, de pro
movare a unei politici de sine- 
stătătoare, nu este de fel favora
bilă poziției italiene. Căutarea 
de soluții pentru dificultățile 
ivite între partidele politice din 
Italia prin preluarea intereselor 
S.U.A. și Pieței comune în sfera 
latino-americană nu se poate 
dovedi eficientă.

Z. FLOREA

S.U.A. — Primul model al rachetei lunare „Saturn-5“, prezentat

• Ieri s-au încheiat la Blak- 
pool lucrările celui de-al 64-lea 
Congres anual al Partidului labu
rist britanic. După cum se apre
ciază la Blackpool, in fapt, Co
mitetul executiv al partidului și 
guvernul au obținut cîștig de 
cauză în problemele aflate în li
tigiu, dar împotriva unor măsuri 
ale guvernului au votat delegați 
reprezentînd peste 2 000 000 de 
membri de partid.

Cauza principală pentru care 
Congresul a respins toate moți
unile de cenzură, dînd cîștig de 
cauză guvernului, se datorește, în 
mod paradoxal, slăbiciunii ace
stuia în Camera Comunelor, unde 
majoritatea sa nu este decît de 
două voturi, După cum remarcă 
agenția France Presse, teama ca 
guvernul să nu fie obligat să de
misioneze a făcut ca Congresul 
să aprobe atît politica sa externă, 
cit și planul economic.

ticipanți la sesiunea anuală a Fon
dului Monetar Internațional și a 
Băncii Mondiale au dat joi pu
blicității un comunicat în care 
se arată că „o soluție îndelunga
tă pentru criza sistemului mone
tar interoccidental nu va putea 
li găsită atîta timp cît țările în 
curs de dezvoltare vor rămîne 
în afara actualelor consultări în 
această problemă“. Potrivit a- 
genției Associated Press, aceste 
țări își exprimă dezacordul cu 
faptul că „grupul celor 10“ au 
angajat discuții fără participarea 
lor. Gomunicatul a fost făcut cu
noscut după o întrunire comu
nă pe care au avut-o reprezen
tanții țărilor africane și ai țărilor 
Americii Latine după lucrările 
de joi ale adunării anuale a 
F.M.I. și a Băncii Mondiale.

la centrul spațial Marshall
• Delegații țărilor africane și 

cei ai țărilor latino-americane par-
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nunțarea datei viitoarei reuniuni a Consiliului ministerial 
al» Pieței comune, în octombrie la Bruxelles, a făcut să 
revină în actualitate imediată criza prin care trece acest 
organism vest-european.

Observatorii scenei politice occidentale au reînceput 
să-și pună întrebarea, apelînd la formule hamletiene : 
„Va fi sau nu va fi prezentă Franța la sesiune ?“. Cele 
mai multe pronosticuri sînt în sensul unui răspuns ne
gativ, mai ales că de la conferința de presă a președin

telui de Gaulle nu au intervenit elemente esențiale de natură să indi
ce o schimbare a atitudinii oficialităților de la Paris.

Dar, și acest dar este pe buzele majorității comentatorilor, s-ar pu
tea să existe unele încercări de a facilita un compromis. Și cînd se 
spune acest dar, imediat apare numele ministrului afacerilor externe 
al Belgiei, Paul Henri Spaak. El pare a fi principalul animator al 
unor tratative despre care agenția REUTER anunță că ar fi început 
în culisele Palatului congreselor din Bruxelles, unde își are sediul Co
munitatea Economică Europeană. Acestea sint presupuneri, însă de
clarația pe care a făcut-o acum cîteva zile Spaak este categorică și 
îndrituiește supoziția unei încercări de mediere : „Este evident că ne 
aflăm în preajma unei acțiuni diplomatice pentru a găsi o soluție 
crizei actuale din cadrul Pieței comune“. Pentru a-i liniști pe cei gră
biți, amatori de senzații imediate, Spaak a completat: „Această ac
țiune diplomatică va fi lungă și va avea multe elemente neprevăzute“. 
Că ministrul de externe al Belgiei este singurul dintre diplomații ce
lor șase țări membre ale Pieței comune care ar putea întreprinde o 
încercare de a ajunge la un compromis, toată lumea este de acord.

Se reamintește că Spaak l-a sprijinit pe colegul său francez, Couve 
de Murville, în ședința dramatică a Consiliului ministerial al Pieței 
comune, cînd lipsa de acord dintre „cei șase“ a dus la actuala criză 
din C.E.E. Se spune că Spaak a încercat pînă în ultimul moment al 
acestei ședințe să evite o ruptură.

în ce privește însă șansele acțiunii de mediere a lui Spaak, opi
niile sînt împărțite. Formula pe care ar propune-o ministrul de exter- 

.................... organizarea unei conferințe inter-guvemamentalefine al Belgiei ar 
a țărilor mem
bre ala Pieței 
comune, într-un 
alt loc decît la 
Bruxelles, unde 
se întrunește de- 
obicei Consiliul 
ministerial al 
Pieței comune. 
La o asemenea 
conferință n-ar 
fi convocați să 
participe mem
brii Comisiei e- 
xecutive a Pieței 
comune, care a- 
parțin unui or
ganism considerat de președintele de Gaulle prea supranațional. In 
acest fel Spaak speră să determine prezența unei oficialități franceze, 
dat fiind că nu este vorba de sesiunea unui organism al Pieței co
mune la care Parisul nu și-ar trimite reprezentanți.

Simpla schimbare a cadrului ar putea oare rezolva problemele de 
fond care îi dezbină pe „cei șase“ parteneri din Piața comună ? De
sigur, prezența unui reprezentant francez ar însemna un pas înainte 
pe calea soluționării crizei, dar numai un pas, și încă unul foarte 
mic, dat fiind că și în prezent au loc consultări între cele șase capi
tale prin obișnuitele canale diplomatice. Cu toate aceste consultări, 
nu se întrevede încă nici o soluție.

Reacțiile oficiale ale Parisului nu sînt cunoscute încă. Singura luare 
de poziție a fost aceea a președintelui comisiei pentru afaceri externe 
a Adunării Naționale Franceze, Schumann. într-o convorbire cu 
Spaak, el a lăsat să se înțeleagă că nimic nu poate fi întreprins pînă 
la alegerile prezidențiale.

Rămîne de asemenea de văzut dacă reacțiile unora dintre partenerii 
Franței din Piața comună nu vor „îngropa“ inițiativele ministrului 
de externe belgian. Cu toate că guvernul olandez se spune că 
a acceptat ideea conferinței sugerată de Spaak, și, de
sigur, vizita recentă a premierului belgian Harmel și a 
ministrului său de externe la Haga au jucat un rol în 
această acceptare, în capitala olandeză barometrul politic pare mai 
curînd să indice furtună. Astfel, unul dintre membrii marcanți ai 
cabinetului de la Haga, ministrul justiției, Samkalden, a declarat că 
pentru a rezolva criza din Piața comună este nevoie nu numai 
răbdare și toleranță „dar și de tenacitate și fermitate“. Tradus 
alte cuvinte, aceasta înseamnă că Olanda, cel puțin deocamdată, 
este dispusă să facă concesii. De altfel, mesajul tronului adresat 
ocazia redeschiderii Parlamentului de la Haga, conținea atacuri 
adresa poziției Franței. Un argument însă care este foarte des re
petat astăzi la Paris este că tocmai guvernul olandez a fost cel care 
a deschis calea unor derogări de la tratatul de la Roma. Astfel, 
Olanda a obținut ca în ce privește transporturile și exploatarea echi
pamentului de transport să nu fie aplicată regula majorității, ci aceea 
a unanimității, adică dreptul de veto.

în acest ghem complicat de interese, rămîne de văzut cum se va 
descurca ministrul de externe belgian.
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