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15000 de noi elevi în școlile 
profesionale ale M. L C. M.

CUM FOLOSIM ZESTREA
TEHNICA A ȘANTIERELOR

Mecanizarea lucrărilor pe șantiere constituie un factor principal în industrializarea construcțiilor, o cale esențială de creștere a productivității muncii. Șantierele industriale și de locuințe au fost dotate cu mașini și utilaje tot mai perfecționate, care dau posibilitate constructorilor să scurteze durata de execuție, să îmbunătățească calitatea și să reducă costul lucrărilor.în legătură cu folosirea mașinilor și utilajelor, a „zestrei" tehnice a șantierelor, cu problemele care se pun în această privință, redactorul ziarului nostru Nicolae Cucui a avut o convorbire cu ing. loan Bărdescu, șeful serviciului mecanizării din Ministerul Industriei Construcțiilor.

cunoștințe profesionale. Grija pentru pregătirea cadrelor constituie una din preocupările noastre principale. în 1963, prin unitățile de construcții și în cadrul Trustului de u- tilaj greu s-au calificat și specializat numeroși muncitori. în prezent sînt în curs de calificare peste 200 de cadre și se vor specializa încă 190. în acest fel, toate utilajele existente pe șantierele ministerului sau care vor fi primite în continuare sînt încredințate unor cadre calificate.

Apropierea toamnei și a ièrnii. gospodării colective și preluările de 
e însoțită de felurite preocupări gos- către O.C.L. Aprozar. Evitarea unor podătești legate. de aprovizionare, asemenea neajurïsùri presupune, pe Strădaniile celor care s-au 'îngrijit ’ de o parte, sprijinul' consiliilor agri- > legume, cole, în așa fel ca toată marfa să fie cartofi, frucțe se concretizează în răcoltată la timp și livrată sortată, cantitățile importante de produse potrivit clauzelor contractuale, iarde asigurarea recoltei de cartofi, fructe se concretizează încare își urmează cursul firesc spre pe de altă parte, un control exigent- unitățile comerciale, spre consumatori.Aprovizionarea de iarnă pretinde o perfectă organizare a tuturor verigilor cărora le 1 revin răspunderi în această direcție, . operativitate, precizie și purïctualitàte. Săptămîni- le care urmează, sînt hotărîtoare pentru reușita întregii acțiuni.Pentru ca produsele să ajungă în piețe, la unitățile de desfacere, în mod ritmic, organizațiile comerciale și ale cooperației de conșum au încheiat din timp contracte cu producătorii, ău fost stabilite grafice de livrare eșalonată, potrivit necesităților. în completarea sortimentelor de produse desfăcute în stare proaspătă și însilozate se pregătesc cantități însemnate de legume se- miindustrializate, într-un sortiment mei bogat. . ■ ■Importantă este, în primul rînd, acea latură a activității care urmărește recoltarea cartofilor și a celorlalte produse, .preluarea lor din gospodăriile de stat, de la gospodăriile colective și ceilalți producători contractanți. în acest scop este necesar ca acolo unde centrele de pre- luări-achiziții încă n-au fost puse la punct, ele să fie pregătite de îndată. să fie utilate cu cîntare, prelate, rogojini și cu tot ce le este necesar pentru a lucra nestingherit din prima clipă cînd încep să fie aduse cantități masive de produse.■Livrarea eșalonată de către producători și de la punctele de recepție spre centrele de consum este o problemă-cheie. Merită ca cei în drept să-i acorde întreaga atenție, deoarece respectarea- graficelor — dacă sînt întocmite judicios, cu seriozitate și în cunoștință de cauză — este în interesul atît al producătorilor, cît mai ales al cumpără- toriloi Eforturile trebuie îndreptate spre aducerea pe piață a cantităților de produse necesare, astfel ca nimic să nu se irosească, să nu se deprecieze. Cu condiția unei organizări riguroase, se pot pune zilnic la îndemîna cumpărătorilor produse proaspete, de bună calitate, fără ca unitățile agricole sau organizațiile comerciale să înregistreze pierderi. O primă sesizare — care arată că nu peste tot lucrurile• sînt destul de bine puse la punct în această privință regiunea București, unde nu există încă o sincronizare între recoltările de

a sosit dindestul ■ de bună ceapă din unele

detaliuHidrocentrala Pîngărați

Cu planul pe 9 luni
a ■

îndeplinitOțelarii de la Combinatul siderurgic Reșița și-au realizat sarcinile de producție pe primele 9 luni ale anului. Acest succes a fost obținut ca urmare a creșterii productivității muncii, prin mărirea indicilor de utilizare a agregatelor, scurtarea duratei de elaborare a șarjelor, aprovizionarea ritmică cu materii prime și îmbunătățirea regimului termic de funcționare a cuptoarelor Martin.

din partea ' direcțiilor 'comerciale, pentru ca ridicarea produselor de la unități să nu întîrzie.' întrucît este prevăzut ca livrările de cartofi destinate Capitalei, orașelor și centrelor muncitorești să fie încheiate în prima jumătate a lunii noiembrie, măsurilor amintite trebuie să li se adauge, înainte de toate, o planificare riguroasă și precisă a mijloacelor de transport (vagoane de cale ferată, autocamioane), căci anul trecut au fost semnalate cazuri cînd cartofii au stat pe rampele gărilor zile în șir, transportarea lor nefiind asigurată. Delegații Centroeoop și ai Ministerului Comerțului Interior vor trebui să aibă în vedere evitarea unor astfel de cazuri, bizuindu-se pe colaborarea strînsă cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, ca și pe sprijinul organelor locale de partid și de stat. Deoarece s-a hotărît ca recepția calitativă a produselor să se facă la locul de destinație, organele comerciale recomandă ca pe rampele de expediere cartofii să fie depozitați separat, pe calități, și tot astfel să se încarce în vagoane sau în alte mijloace de transport.După cum s-a mai anunțat, în Capitală și în celelalte orașe au fost organizate, pe lingă unitățile de desfacere existente, și centre sezoniere, care să înlesnească desfacerea mărfurilor, să evite pierderi de timp inutile. Fără îndoială că, în special în Capitală, organele sfatului popular vor analiza dacă rețeaua este suficientă, dacă s-a ținut seama în măsură cuvenită de interesele locatarilor noilor cartiere și din cartierele mai îndepărtate.Ar mai fi de spus cîteva cuvinte despre aprovizionarea la domiciliu cu produse pentru iarnă. Folosirea acestei metode la București (deși încă în mică măsură), Brașov și în alte orașe a fost primită cu interes de cumpărători. Anul aéesta s-au creat unele condiții pentru extinderea ei în Capitală ; ar fi bine dacă și celelalte sfaturi populare orășenești ar avea în vedere acest lucru. Consultîndu-se cu cetățenii, ținînd seama de sugestiile și propunerile lor, cu simț gospodăresc și spirit de inițiativă, organele locale din întreaga țară pot întregi măsurile luate pe plan central pentru o cît mai bună și. mai operativă aprovizionare în vederea iernii.

în anul I al școlilor profesionale, tehnice și tehnice de maiștri din industria constructoare de ■ mașini au intrat anul acesta a- proape 15 000 de elevi, cu 1 500 mai mulți decît în anul trecut. în școlile, amintite se pregătesc ca- . dre în aproape 40 de meserii, de la cele mai cunoscute — strungari, turnători—pînă la cele mai noi, cerute de necesitățile pro-

ducției, ca : mecanici de locomotive Diesel electrice, constructori de televizoare și aparate electronice, metalurgiști pentru deservirea agregatelor automate etc. Pentru noul an de învăță- mînt, la Iași, Brașov, Arad, Să- cele și Roman au fost construite spații noi de școlarizare și ateliere pentru practica elevilor.

In ultimii ani, pe baza investi
țiilor făcute de stat, șantierele 
Ministerului Industriei Construc
țiilor au fost înzestrate cu un nu
măr important de utilaje perfec
ționate, de mare productivitate. 
Vă rugăm să ne dați unele amă
nunte despre dotarea șantierelor 
de construcții.

Pregătiri pentru centenarul
C. E. C.în toamna acestui an se vor sărbători 100 de ani de la înființarea Casei de Depuneri și Con- semnațiuni. Cu acest prilej, la studioul „Animafilm“ se pregătește un film de desene animate realizat de Ion Popescu-Gopo. Filmul va rula pe ecranele cinematogra- félor și va fi prezentat la televiziune în cadrul.. Săptămînii economiei. De asemenea, Casa de Economii și Consemnațiuni și U- niunea artiștilor plastici aü or-

ganizat un concurs de afișe. Cele mai bune dintre acestea vor fi prezentate în cadrul unei expoziții. Tot cu prilejul centenarului C1E.C. s-a emis un timbru special care în curînd va fi pus în circulație. în scopul popularizării acțiunii C.E.C., în la organizarea unui vitrine, în colaborare cu organele de specialitate' ale Ministerului Comerțului Interior. •
de economisire prin prezent se lucrează și concurs de

Lotul sportivilor noștri 
pentru Jocurile olimpice de la TokioZilele tea s-a tivat lotul olimpic al R.P. Romine care va participa la focurile olimpice de la Tokio. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă la care au prezenți Aurel: Du- președin- Consiliu- general U.C.F.S. și al Comitetului olimpic romîn, antrenori, ziariști s-a a- nunțat componența delegației noastre olimpice.La marea competiție sportivă care se va desfășura între 10 și 24 octombrie în capitala Japoniei, țara noastră va fi reprezentată de 115 sportivi și 32 sportive, care vor participa la 13 din cele 20 de sporturi olimpice: atletism, box, caiac-canoe, canotaj academic, ciclism, fotbal, gimnastică, haltere, lupte clasice și libere, polo pe apă, scrimă, tir, volei. La atletism, gimnastică, scrimă, volei, caiac vom avea reprezen-

aces- defini- tanți atît în întrecerile masculine cît și în cele feminine. Printre cei ce vor face deplasarea la Tokio sînt sportivi bine cunos- cuți, ca Iolanda Balaș, Viorica Viscopoleanu, Șerban Ciochină, Maria Diaconescu (la atletism), Elena Popescu, Sonia Iovan (Ia gimnastică) Vernescu, Nicoară (la caiac-canoe), Ciucă, Mihalik, Negrea, Mariuțan (la box); Pîr- vulescu, Cernea, Bularca (la lupte), Olga Orban-Szabo, Maria Vicol (la scrimă), F. Ealaș, Baro- ga (la haltere) etc.Selecția olimpicilor noștri s-a făcut după numeroase concursuri interne și internaționale, în care s.au urmărit trecerea normelor o- limpice și obținerea unor performanțe superioare. Pe lîngă sportivi cu mai multă experiență, în lot au fost selecționați și o serie de tineri talentați, cărora li se va da astfel posibilitatea să-și verifice forțele în compania unor parteneri de talie mondială. Delegația olimpică romînă va fi însoțită la Tokio de antrenori, me- todiști, medici, precum și de arbitri internaționali, invitați să conducă întîlniri din cadrul O- limpiadei.

4,

Numai anul trecut, întreprinderile aparținînd Direcției generale de construcții-montaj din ministerul nostru au primit excavatoare, macarale, autobasculante, autotrans- portoare și alte mijloace de transport, dispozitive și aparatură de laborator cu o valoare de 3,25 ori mai mare decît în 1960. Mai mult de 80 la sută din acestea sînt produse de industria noastră constructoare de mașini. In afara fondurilor de investiții au fost achiziționate numeroase utilaje și dispozitive de mică mecanizare prin credite rambursabile ; pentru aceasta s-au folosit pînă acum aproape 7 milioane lei. La acestea se mai adaugă un mare număr de scule și dispozitive achiziționate din fonduri de producție. Ca urmare a dotării continue a șantierelor, volumul principalelor lucrări de construcții executate mecanizat a ajuns în 1963 față de 1960, la săpături, la 66,9 la sută, volumul de săpături executat mecanizat crescînd astfel de 3,25 ori. Gradul de mecanizare la amestecarea mortarului a ajuns la 85 la sută, iar la extragerea agregatelor din balastierele de șantier — la 65 la sută. Montajul de prefabricate din. beton se realizează în proporție de peste 96 la sută cu mijloace mecanice. Gradul de mecanizare va crește în viitor și mai mult.Existența unor utilaje și instalații grele a stimulat inițiativa creatoare a specialiștilor din construcții în folosirea unor metode avansate. Una dintre aceste metode este executarea coșurilor de fum tronconice cu ajutorul instalațiilor de cofraje glisante electrohidraulice. întregul procedeu de lucru constituie o invenție romînească. Prin această metodă s-au executat coșurile de fum tronconice de 70 m înălțime de la fabricile de ciment din Turda și Medgidia, de la centrala electrică de t^țermoficare Iași — de 120 m înăl- 'țime, coșul de la termocentrala Craiova. Acesta din urmă, înalt de 160 m, a fost executat în 68 zile, lucrîndu-se în 3 schimburi, față de citea 240 zile, cît ar fi durat după metode clasice.

canizării își arată pe deplin eficacitatea tehnico-economică.Indicii de utilizare a utilajelor de construcții de pe șantierele ministerului nostru au crescut continuu. Iată cîteva exemple. La excavatoare, orele de lucru efectiv pe an și bucată au ajuns, în 1963, la 3 260 ore, față de 2 480 ore în 1960, la automacarale de 3 tone, orele efectiv lucrate pe an și bucată au crescut a- nul trecut la 2 610 ore față de 1 880 ore în 1960. în ce privește transporturile, s-a ajuns ca în anul 1963 să

In sfîrșit, vă rugăm să vă refe
riți la posibilitățile de utilizare 
mai eficientă a utilajelor pe șan
tierele de construcții.întîi se cer înlăturate unele deficiențe care mai stînjenesc munca pe șantiere. Mă voi referi la cîteva. O parte din proiectele de organizare a șantierelor nu sînt judicios întocmite în ce privește mecanizarea lucrărilor. în plus, cu toate că proiectul de organizare este principalul mijloc prin care se poate rea-

.<•

Macaralele turn și capră, de mare tonaj, sînt tot mal des întîlnite pe 
șantierele de construcții Foto : M. Cioc

Măsuri pentru sporirea salariilor

învățătorilor și educatoarelorA

prevederilorCentral alConsiliului de MiniștriIn vederea aplicării Hotărîrii Comitetului P.M.R. și a din iunie a.c., • cu privire la majorarea salariilor la toate categoriile de salariați, au fost stabilite măsurile pentru sporirea — începînd de la 1 septembrie — a salariilor învățătorilor și educatoarelor și îmbunătățirea sistemului de salarizare a acestora.Pentru învățători și educatoare se prevede o creștere medie a salariilor tarifare de 15,2 la sută. Procente mai mari de creștere primește personalul didactic cu vechime îndelungată în învățămînt. Astfel, salariile tarifare ale învățătorilor cu o vechime de peste 15 ani în învățămînt— care reprezintă partea cea mai mare a acestei categorii de salariați— cresc cu peste 18 la sută.Pentru a se asigura o retribuire mai justă personalului didactic în funcție de vechimea în învățămînt,

treapta de salarizare pentru vechime de la 10—20 ani s-a scindat în două : 10—15 și 15—20 ani. Prin această reglementare se acordă o creștere și după împlinirea a 15 ani de vechime. Pînă acum, creșterea salariului pentru vechime se făcea numai la împlinirea a 10 ani și apoi a 20 de ani.Majorarea salariilor corpului didactic este încă o expresie a grijii partidului și guvernului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de trai ale slujitorilor școlii. Munca pe tărîmul învățămîntu- lui se bucură de o înaltă apreciere în țara noastră, profesia de învățător și educator al tinerei generații a dobîndit un prestigiu înalt și condiții materiale din ce în ce mai bune. învățătorilor le sînt încredințate educația milioanelor de cetățeni de mîine ai patriei, misiunea de a forma constructori capabili și devotați ai societății socialiste.
Instituirea ordinului
și medaliei „Pentru
merite in dezvoltarea
culturii fizice"

Printr-un decret al Consiliului de Stat s-au instituit ordinul și medalia „Pentru merite în dezvoltarea culturii fizice“, care se conferă sportivilor, antrenorilor de sport, profesorilor de educație fizică, tehnicienilor și cluburilor care obțin succese deosebite în activitatea sportivă și contribuie la dezvoltarea culturii fizice și sportului în țara noastră.Ordinul are trei clase, iar medalia are două clase.

Ce ne puteți spune în legătură 
cu gradul de folosire a acestor 
mașini și utilaje pe șantiere ?Practica unităților noastre a dovedit că lucrul principal nu este numai dotarea continuă a șantierelor cu mijloace tehnice. Important este ca peste tot utilajele să fie cît mai rațional distribuite și folosite, în scopul ridicării indicilor lor de utilizare. Numai astfel extinderea me

PRIMIREA BE CĂTRE TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
A DELEGAȚIEI P. C. DIN NORVEGIAIn ziua de 18 septembrie, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- stoica> Leonte Răutu secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, aprimit delegația Partidului Comu- pleant.al C.C. al P.M.R. nist din Norvegia, compusă din tovarășii Just Lippe, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P. C. din Norvegia, și Tangen, vicepreședinte al Comitetului regional de partid östfold.

Au luat parte tovarășii Chivu precum și Constantin Lăzărescu, membru su-
Kristoffer

Cu acest prilej, între conducătorii Partidului Muncitoresc Romîn și membrii delegației Partidului Comunist din Norvegia a avut loc o convorbire prietenească.

se realizeze un volum total de transporturi cu mijloace mecanizate de 13 926 000 tone, față de 5 427 000 tone în 1960. Indici de utilizare superiori s-au obținut și lâTTesful utilajelor de pe șantiere. Dotarea tehnică a șantierelor, mai buna folosire a u-, triajelor au dus la realizarea unei productivități a muncii cu 31 la sută mai mare față de cea obținută în 1959. Aceste rezultate s-au obținut cu ajutorul cîtorva măsuri esențiale : organizarea lucrului în două schimburi, pregătirea cadrelor, organizarea judicioasă a punctelor de lucru și a reparării utilajelor pe șantiere sau în atelierele unităților. Concomitent, o deosebită atenție se dă repartizării judicioase a utilajelor în raport cu cerințele șantierelor. Asigurarea șantierelor cu utilaje se face conform planurilor operative trimestriale, precum și pe baza unor completări lunare.După cum se știe, orice utilaj, ori- cît de nou și de modern ar. fi, nu poate da randamentul dorit fără o întreținere corespunzătoare. De a- ceea, pe șantierele noastre se dă o mare atenție acestei activități. Atelierele întreprinderilor și șantierelor au fost dotate cu mașini-unelte noi și moderne pentru întreținerea și repararea utilajelor și a mijloacelor de transport. Numărul autoatelierelor pentru reparațiile curente la utilajele de pe șantierele dispersate a. crescut cu 13. Pentru controlul calității lucrărilor de construcții s-au înființat laboratoare de șantiere și mobile.Buna folosire a utilajelor de construcții depinde în mare măsură de asigurarea de cadre cu temeinice

liza o mecanizare cît mai eficientă, nu se urmărește într-o suficientă măsură respectarea întocmai a acestor proiecte.Paralel eu măsurile ce se iau pe șantiere pentru mai buna folosire a utilajelor sînt necesare, după părerea noastră, și unele eforturi mai susținute pentru producerea unor u- tilaje care să ușureze și mai mult munca constructorilor. Un exemplu. O bună parte din volumul de săpături, circa 35 la sută, se execută în spații înguste. Lipsesc însă utilajele de săpat în asemenea spații înguste de tip universal sau tractoare prevăzute cu echipament de săpat. Numărul utilajelor de construcții asimilate este relativ mic față de propunerile făcute și de volumul de lucrări mereu în creștere. Multe din utilaje se asimilează și se produc în serie cu mari întîrzieri. Altele, cum ar fi macaraua de fereastră, nu sînt produse în cantități suficiente.Firește, deficiențele existente se datoresc, după părerea noastră, și faptului că, deși numărul unităților deținătoare de utilaje de construcții este mare, C.S.C.A.S. nu-și îndeplinește pe deplin rolul de coordonator pe linie de mecanizare, nu urmărește realizarea integrală a tuturor fazelor de asimilări, fabricație de serie și comportarea în exploatare a utilajelor. Considerăm că printr-o colaborare mai-strînsă între C.S.C.A.S., Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Construcțiilor se pot elimina deficiențele existente, creîn- du-se condiții pentru intensificarea mecanizării lucrărilor de construcții.

Maiestății sale CONSTANTIN 
regele Greciei Atena Cu prilejul căsătoriei Majestății Voastre, vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de fericire.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare RomîneBucurești, 18 septembrie 1964

Coloane pentru industria chimică realizate la Uzinele „Grivița Roșie" din Capitală

Comisia O.U.A. pentru Congo 
șl-a început activitatea- Vineri, la Nairobi și-a început lucrările Comisia pentru examinarea situației din Congo, creată la Addis Abeba de miniștrii afacerilor externe ai țărilor membre ale Organizației Unității Africane. Jomo Kenyatta, primul ministru al Kenyei și președinte al comisiei, a adresat un apel participanților la lucrări, cerîndu-le să depună eforturi pentru a găsi o soluție a problemei congoleze „într-un context a- frican". Lucrările comisiei se vor desfășura în secret și vor dura, probabil, pînă miercuri.

La Saigon s-a anunțat că în curînd va fi constituit un „Consiliu național consultativ" compus din diverse personalități sud-vietna- meze, care urmează să îndeplinească unele din atribuțiile parlamentului. Generalul Minh, președintele triumviratului care conduce Vietnamul de sud, a recunoscut că în constituirea consiliului sînt întîmpinate anumite dificultăți, dar a afirmat că va prezenta lista sa pînă la sfîrșitul lunii septembrie.
Consiliul ministerial al Pieței 

comune s-a întrunit ieri Ia Bruxelles. In prima ședință a fost a- bordată problema unificării comisiilor executive ale celor trei organe vest-europene — Piața

comună, Euratom și Comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului.
Tratative oficiale în problema 

laoțiană. Primul ministru al haosului, prințul Suvanna Fumma, a anunțat că luni, 21 septembrie, la castelul Celle-Saint-Cloud, de lîngă Paris, vor începe tratativele oficiale tripartite între liderii celor trei grupări politice lao- țiene. Pînă acum au avut loc numai întrevederi separate, în cadrul cărora, a precizat prințul Suvanna Fumma, nu s-a ajuns la nici un acord în problemele legate de soluționarea crizei lao- țiene.
Remanierea guvernului birman. La Rangoon s-a urma remanierii mărul miniștrilor la 9 la 14. Noii i țeri superiori ai Generalul Ne Win continuă să fie prim-ministru și ministru al a- părării.
Consiliul de Securitate a continuat la 18 septembrie examinarea problemei cipriote. In același timp un purtător de cùvînt O.N.U. a declarat la New York că noul mediator al Națiunilor Unite în Cipru, Galo Plaza Lasso, nu-și va începe misiunea sa de negociere decît peste o săptă- mînă.

: anunțat că în guvernului, nuci fost sporit de miniștri sînt ofi- forțelor armate.
al
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CONCURSUL Șl FESTIVALUL „GEORGE ENESCU"

ie scriu corespondenții voluntari
Prin procedee 
tehnologice avansate

In ultima vreme, uzina noastră 
a livrat peste plan mai multe in
stalații de foraj, pompe etc. Din 
partea întregului colectiv a existat 
preocupare pentru răspîndirea 
unor procedee înaintate de lucru. 
In toate secțiile au loc schimburi 
de experiență și întîlniri ale frun
tașilor întrecerii socialiste cu cei
lalți . muncitori. A fost organizată 
„Tribuna metalurgistului“, în cadrul 
căreia s-aù discutat teme ca : îm
bunătățirea calității sculelor, me
tode noi de turnare folosite la tur- 
bobure etc. De la începutul anu
lui au fost prezentate 26 de con
ferințe, la care au participat a- 
proape 1 500 de muncitori, tehni
cieni și ingineri.

Rezultatele practice n-au întâr
ziat să se arate. Prin îmbunătățirea 
tehnologiei de turnare, forjare, de
bitare și prin reducerea adaosurilor 
de prelucrare s-au economisit, de 
la începutul anului, peste 500 tone 
de metal. Cele mai bune rezultate 
în privința reducerii prețului de 
cost le-au înregistrat secțiile mon
taj, prelucrare, vane și racorduri 
speciale. Prin aplicarea a 67 mă
suri tehnico-organizatorice, anul a- 
cesta s-a realizat o reducere a 
prețului de cost de peste 2 mi
lioane lei. Un rol de seamă are și 
preocuparea pentru modernizarea 
utilajelor și extinderea micii me
canizări. Oamenii s-au deprins să 
învețe, să se perfecționeze mereu,

„MAI MULȚI PRODUȘI DE LA ANIMALELE MATCĂ"

Mărirea procentului 
de natalitate

Măsuri pentru prevenirea
și combaterea sterilității la taurineAcțiunea dé sporire și îmbunătățire a efectivelor de animale depinde de asigurarea unei alimentații raționale și dé organizarea reproducției pe baze științifice. în scopul îndeplinirii acestor sarcini, în anul 1959 â luat ființă Centrul de însămînțări artificiale din Tr. Sevérin. în acest ân, activitatea s-a extins în cinci ra- iöane cu un număr de 78 puncte de Însămînțare artificială. în anul 1963, 

în fiecare centru s-au însămînțat a- proape 9 700 de vaci.Executîndu-se la timp însămîn- țările artificiale, folosind tauri cu însușiri valoroase Și luînd măsuri de prevenire și combatere a stării de infecunditate, în majoritatea unităților din raza de activitate a C.I.A. Tr. Severin s-au obținut rezultate bune în ce privește procentul de fecunditate și natalitate. Operatorii Vasile Pîrvuț din Căzănești, Fusu Petre din Crăguești, Dumitru Suican din MalOvăț, Petre Vireanu din Lup- $a și alții au realizat un procent de fecunditate de peste 90 la sută.Centrul de însămînțări artificiale Tr. Severin folosește tauri din clasa record și elită proveniți din vaci a Căror producție de lapte depășește 6 000 litri. Pentru evitarea consangvinității, împreună cu centrul de Selecție s-au repartizat taurii pe raioane și comune în așa fel îneît grupelor stabilite să li se facă rotație după 2 ani de activitate în aceeași unitate. în această repartizare s-a ținut seama de originea și caracterele de rasă ale taurilor, cît și de potențialul productiv al vacilor din gospodării.Avînd în vedere însemnătatea obținerii unui număr mai mare de produși de la efectivele matcă, am luat măsuri pentru reducerea perioadei medii cuprinse între fătare și instalarea gestației. Din analizele făcute la fiecare unitate a reieșit că s-au pierdut numeroase luni de lactație, ca în gospodăriile colective Borăscu, Zegujani și Samari- nești. Lunar în ședințe se analizează și modul cum se ocupă operatorii de scurtarea perioadei dintre fătare și gestație. Là punctele de însămînțări artificiale au föst introduse caiete de evidență a însămînțărilor pe vaci. Datorită acestei evidențe, la gospodăriile colective Gruia, Jiana Mare. Jirov, Sisești etc. s-a reușit să se urmărească fiecare vacă, pentru a fi însămînțată la primul ciclu, redu- cîndu-se simțitor intervalul de timp de la fătare pînă la instalarea ges- itațieL

să facă în așa fel ca munca lor să 
fie mereu mai ușoară și mai rod
nică.

Mișu AVÀNU 
tehnician
Uzina de utilaj petrolier- 
TîrgovișteTrès fruntași

La Școala de 8 ani nr. 14 din 
Oradea am auzit de multe ori vor- 
bindu-se de elevul Bungău Sabin, 
din clasa a IV-a, fruntaș la învăță
tură și model de comportare. In- 
tr-o zi, împreună cu alți membri 
ai comitetului de părinți, am ho- 
tărît să-i facem o vizită, să-i cu
noaștem părinții, condițiile în care 
trăiește și învață.

Am intrat în apartamentul lor 
din cartierul nou de locuințe Ro- 
gerius. Ne-a întîmpinat mama ele
vului, Elena Bungău, bobinatoare 
în secția electromecanică a între
prinderii de prestații industriale 
Oradea. Nu mai aveam nevoie de 
multe explicații. Meritele și cali
tățile ei de mamă și gospodină nu 
sînt cu nimic mai prejos de ale 
muncitoarei fruntașe.

Discutând cu soții Bungău, am 
aflat că de 14 ani Elena Bungău 
lucrează în meseria de bobinatoare. 
Din mîinile ei iese numai lucru de 
calitate bună, fapt pentru care ea 
se află lună de lună printre cei e- 
vidențiați în întrecerea socialistă. 
Tatăl elevului a lucrat pe cîteva 
din marile șantiere ale țării. După 
terminarea celor două furnale de 

700 mc de la Reșița, la construc
ția cărora a participat, el a fost 
decorat cu Medalia Muncii. (A- 
mintim aici că și mama elevului a 
primit aceeași distincție pentru

în vederea combaterii sterilității, cu sprijinul consiliului agricol regional s-au procurat materialele necesare, care au fost difuzate circumscripțiilor veterinare. Tratamentul pentru provocarea căldurilor se face cu multă atenție. Operatorii însă- mînțători au fost instruiți pentru a- plicarea unor tratamente ușor de e- xecutat.în scopul cointeresării îngrijitorilor în acțiunea de însămînțări artificiale, consiliul agricol regional, consiliile agricole raionale au recomandat consiliilor de conducere ale gospodăriilor colective să divizeze în felul următor cele 8-12 zile muncă primite pentru fiecare vițel predat la 21 zile : 2 zile muncă pentru prezentarea vacilor la însămînțări în timpul optim ; 2 zile muncă pentru prezentarea vacii la diagnosticul de gestație și restul la predarea vițeilor. Aplicînd această retribuire, gospodăriile colective Vînjuleț, Valea Anilor, Gruia și Simian au reușit să asigure depistarea la timp a vacilor în călduri.Pentru a ne da seama de puterea fecundantă a unui taur, de folosirea lui mai intensă sau mai puțin intensă se ține o evidență a vacilor însămîn- țate și rămase gestante. Analizînd a- ceastă situație, s-a constatat că la unitățile care au primit material biologic de la același taur în condiții de diluare, conservare și expediție asemănătoare s-au obținut procente de fecunditate diferite. Rezultă că însămînțarea vacilor nu se făcea în timpul optim, iar materialul biologic era păstrat fără gheață suficientă. Tocmai de aceea în atenția noastră a stat transportul materialului biologic în timpul cel mai scurt. în acest sens se folosesc autoutilitarele, cu care sînt dotate sub- centrele și centrul. Materialul biologic se transportă prin mijloace rapide (tren, mașini). Astfel.s-a ajuns ca, în 4—5 ore de la recoltare, materialul biologic să fie preparat și difuzat la ultimul punct din raza de activitate a centrului.Aplicînd întregul complex de măsuri tehnico-organizatorice vom reuși să obținem în acest an un număr mai mare de produși de la efectivele matcă.
Ing. zootehnist 
Mircea PĂTRAȘCU 
șeful Centrului 
de însămînțări artificiale 
Tr. Severin 

merite în muncă). Sabin, tatăl, se 
află acum în fruntea unei brigăzi 
de montaj pe șantierul uzinei de 
alumină din Oradea. Brigada e re
numită prin lucrările de calitate și 
la timp pe care le execută.

Așa am făcut cunoștință cu fa
milia Bungău, familie cu trei frun
tași, fiecare, pe bună dreptate, 
mîndru de meritele celorlalți.

Ing. Vasile IERAN 
președintele comitetului 
de părinți de la Școala 
de 8 ani nr. 14 — Oradea

La magazinele
din cartierul nostru

In cartierul Triaj din Capitală, 
locuit de mii de ceferiști*  funcțio
nează un magazin „Alimentara", 
un centru de pîine și un bufet. Lo
calul bufetului este curat, iar de
servirea destul de bună. Nu același 
lucru putem spune despre celelalte 
două unități comerciale. La maga
zinul alimentar, diferite rămășițe 
de la unele produse alimentare 
sînt aruncate în preajma localului. 
Lipsa instalației frigorifice duce 
la alterarea unor alimente. Nici 
centrul de pîine nu este bine gos
podărit. Aceste deficiențe au fost 
semnalate de multă vreme. Cu toa
te că secția comercială a sfatului 
popular raional ne-a răspuns că se 
vor lua măsuri de remediere, nu 
s-a făcut nimic.

Este cazul ca Direcția comercială 
a orașului București să-și spună 
cuvîntul.

Ion POPESCU 
lăcătuș

în cadrul circumscripției veterinare unde muncesc, îmbunătățirea stării de reproducție a animalelor și în special a taurinelor constituie o problemă tot atît de importantă ca și apărarea sănătății lor. Gospodăriile colective Mihăceni, Plăiești, Podeni și Moldovenești care fac parte din circumscripția noastră cresc un mare număr de animale. Consiliile de conducere ale acestor gospodării acordă o mare atenție asigurării bazei furajere, factor determinant în prevenirea sterilității.în raza circumscripției funcționează puncte de însămînțare artificială la vaci, conduse și îndrumate direct de stațiunea de însămînțări artificiale Turda. Există și 5 stațiuni de montă naturală, care au fost preluate de către gospodăriile colective. Cea mai mare parte din efectivul de vaci și juninci, aproape 700 de capete, se însămînțează artificial. Eu mă ocup în permanență de buna organizare a punctelor de însămînțare artificială, controlînd munca operatorilor. Adesea urmăresc evidențele ținute la punctele de însămînțare artificială. De felul cum sînt înscrise datele în registrul unic de însămînțări depinde în mare măsură cunoașterea stării de reproducție a fiecărei vaci. în gospodăriile colective s-a întocmit și un registru de evidență a vițeilor, care ne dă putința să urmărim pe parcurs creșterea lor în funcție de destinație, adică pentru prăsilă sau pentru carne.Pe baza planului se constată dacă animalele au fost însămînțate artificial în luna planificată, iar dacă -nu, sînt înscrise pentru luna următoare. Vacile care nu rămîn gestante din diferite cauze sînt examinate și tratate. în fiecare gospodărie colectivă există și un plan de fătări, a cărui realizare este urmărită în tot cursul anului. La sfîrșitul fiecărei luni analizez cum s-a îndeplinit planul, fac diagnosticul gestației și tratamentul vacilor infecunde. Totodată dau indicații tehnicienilor operatori pentru executarea unor tratamente.Rezultatele obținute prin aplicarea însămînțărilor artificiale sînt mult mai bune față de cele care se realizează în cadrul montei naturale.

Din agenda 
Festivalului

MIROSLAV CIANGALOVICI 
ÎN „BĂRBIERUL DIN SEVIL
LA". La Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romîne a avut loc un spectacol cu opera „Bărbierul din Sevilla“ de Rossini. Și-a dat concursul cunoscutul bas iugoslav Miroslav Ciangalovici. Din distribuție au mai făcut parte Valentin Teodorian, Constantin Gabor, Magda Iancules- cu, Nicolae Herlea și Maria Săn- dulescu. Conducerea muzicală a aparținut dirijorului Egizio Massing regia fiind semnată de George Teodorescu, iar scenografia de Ion Ipser.

W. MC ALPINE PE SCENA 
OPEREI DIN CLUJ. în cadrul celui de-al III-lea Concurs și Festival Internațional „George Enescu“, Opera de stat din Cluj a prezentat vineri seara un spectacol cu opera „Faust“. Rolul titular a fost interpretat de tenorul William Mc Alpine de la o- pera „Covent Garden“ din Londra. Conducerea muzicală a spectacolului a aparținut dirijorului Eugen Lazăr, artist emerit.© Concertul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu“ din seara zilei de 22 septembrie, dirijat de Mir-. Basarab,' cu concursul celebrului pianist Arthur Rubinstein, va începe Ia ora 16. Accesul publicului în sala mare a Palatului R. P. Romîne este permis pînă la- orele 18,30.

Anul trecut G.A.C. Văleni a realizat un procent de fecundație de 84,3 la sută, iar G.A.C. Plăiești de 81,5 la sută. Avem convingerea că anul a- cesta se vor obținș rezultate mai bune, datorită în primul rînd ridicării nivelului de calificare a operatorilor.Pentru viitor s-a prevăzut ca în camera-laborator a fiecărui punct de însămînțare artificială să fie afișat un grafic care va da posibilitate tehnicianului operator, inginerului zootehnist sau medicului veterinar să cunoască timpul scurs de la o fătare și pînă Ia instalarea gestației următoare, pentru fiecare vacă în parte. Aceasta ne va fi de folos pentru organizarea unei alimentații diferențiate și luarea de măsuri care să ducă la scurtarea acestei perioade.Se știe că alimentația corespunzătoare influențează favorabil dezvoltarea organismului animalelor. Ea este importantă și în perioada de gestație a vacilor și mai ales în ultimele luni înainte de fătare. De aceea, cu 2 luni înainte de fătare, cînd vacile sînt înțărcate, ele primesc o alimentație corespunzătoare, bogată în proteine, săruri minerale și vitamine. Ne preocupă îndeaproape și hrănirea corespunzătoare a animalelor tinere. Aceasta începe din primele ore de după fătare, cînd vițeii primesc colostru, care este bogat în substanțe nutritive și ajută la prevenirea îmbolnăvirilor.în mod diferențiat, de la caz la caz, tratez animalele care nu rămîn gestante în urma însămînțărilor sau nu intră în călduri în așa fel ca să fie redate producției. Baza acestor tratamente o formează substanțele hormonale. Și de acum înainte voi da o mare atenție îndrumării gospodăriilor colective în ce privește organizarea unei hrăniri și îngrijiri cît mai bune a animalelor tinere, îneît la vîrsta normală ele să fie apte pentru reproducție. în a- cest fel vom asigura creșterea numărului de vaci din fiecare gospodărie colectivă.
Ovidlu MITULESCU 
medîcul veterinar 
al circumscripției 
Mihai Viteazu, reg. Cluj

ANDRÉ CLUYTEHS LA PUPITRUL

ORCHESTREI RANOTELEVIZIUNH
Iubitorilor de muzică din țara noastră 

numele lui André Cluytens le este fa
miliar în primul rînd prin intermediul 
discului. O serie de înregistrări de mare 
prestigiu, realizate îndeosebi cu or
chestra Radiodifuziunii franceze (amin
tim în special „integrala" Ravel, apoi 
„Pelléas și Mélisandë" și multe altele), 
programate în mod curent de posturile 
noastre de radio, ne-au făcut să așteptăm 
cu nerăbdare concertele sale.

Și iată-l pe podiu — surîzăfor, amabil, 
dar și permanent concentrat asupra con
ținutului emotional al muzicii, căruia îi 
dă viată cu un gest pe cît de autoritar, 
pe atît de simplu. El modelează continuu 
fluxul sonor potrivit propriilor sale inten
ții interpretative, detașînd plastic teme, 
idei, imagini, diferenfiind judicios planuri 
sonore, culori, „fente" de umbră și lu
mină... Dirijorul solicită din partea or
chestrei toată înțelegerea și sensibili
tatea de care dispune. El știe să de
clanșeze în fiecare om tôt ce are mai 
bun, în cadrul concepției proprii de in
terpretare. Acesta e un secret pe care 
Cluytens î| define într-un grad impre
sionant.

Cele două concerte ale sale la Bucu
rești, în, fruntea orchestrei Radiotelevi- 
ziunii Romîne, au avut în esență același 
program, cuprinzînd „Rapsodia a ll-a" 
de George Enescu și „Simfonia" de 
César Franck, precum și „Simfonia spa

artistică
de înalt prestigiu“
ARAM HACIATURIAN (U.R.S.S.)La prima mea participare la Concursul și Festivalul internațional „George Enescu", în 1958, oricît de copleșit eram de importanța acestei manifestări artistice, nu-mi puteam imagina amploarea ulterioară pe care aceasta avea să o ia. O privire asupra programului e concludentă pentru interesul pe care Festivalul îl suscită în toată lumea: în concerte își dau concursul străluciți interprețl ca Rubinstein, Karajan, Cassado, Cluytens, Kim Borg, Ciangalovici. Iar concursul ne-a dat prilejul să ascultăm un număr mare de tineri talentați,sosiți la București de pe toate meridianele. Felul în care se desfășoară atît Concursul cît șl Festivalul, succesul lor, constituie un emoționant și grăitor o- magiu adus lui George Enescu, sub

Vineri după-amiază în sala de concerte a Radiote- 
leviziunif, a avut loc un recital susținut do cunoscutul 
violoncelist spaniol Gaspar Cassado, acompaniat de 
pianista Cheko Hara. Programul a cuprins lucrări de 
Frescobaldi, Beethoven, Brahms, Mendelssohn-Bar
tholdy, Schubert-Cassado, Ravel. Recitalul s-a bucurat 
de un succes deosebit. în fotografie : Gaspar Cassado 

și Cheko Hara Foto : Gh. Vințllă Sînt incinta! de a fl revenit la București pentru a 
reîniilni minunatul său public

ARTHUR RUBINSTEIN

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE

18,45; 21,15), 
; 16; 18,15;
16,30; 18,45; 

16,30: 18,30; 
Grădina „Doina“ (Str. Doamnei 

Stadionul Dinamo

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Oedip (orele 20). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (sala Comedia): 
Maria Stuart (orele 19,30) ; (sala Studio): 
O femeie cu hani (orele 15,30), Moartea 
unui artist (orele 19,30). Teatrul satiric 
muzical ,,C. Tănase“ (sala Savoy) : Carna
val la Tănase (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat : Finita Ia comedia (orele 20). 
Circul de stat : Păcală Și Tîndală (ore
le 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Capitol (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45 — la grădină 
vele 19), Feroviar (10; 12,30; 15,30; 18;
>0,30). Dragoste la zero grade : Republica 
(8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; .....................
Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45
10.30) , Grivița (9,45; 12; 14,15; 
11), Melodia (10; 12; 14,30;
20.30) , ------- - ' '*■
ar. 9 — orele 19,30), 
;Șos. $tefan cel Mare — orele 19,45). Pă
țesc prin Moscova : București (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21). Banda de Iași : Car- 
aați (10; 12; 14; 16), Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Grădina „Progresul“ (Str. 
ion Vidu nr. 5 — orele 20). Brațul ne- 
Irept al legii : Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 
10,30 — la grădină orele 19), Floreasca 
16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie 
- orele 20), Grădina „Vitan" (Calea Du- 
Iești orele 19,30). Falsificatorul : Miorița 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
15; 17,30; 20,30). Moral 63 : Giulești (10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Flamura (10; 12,15; 16; 
8,15; 20,30), Cosmos (16, 18, 20). Aventura 
ie la miezul nopții : Festival (9; 11; 13; 
.5; 17; 19; 21; — la grădină — Pasajul 
Sforie — orele 20), înfrățirea între po
goare (15,30; 18; 20,30), Grădina „Aurora" 
(Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 19,30). 
ăripi negre — cinemascop : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Munca (15; 17; 19; 
11). îndrăgostitul : Central (10.30; 12,30;
.4,30; 16,30; 18,30; 20,30). împușcături în 

niolă" de Lalo la concertul de Joi și — 
respectiv — „Concertul pentru violon
cel" de Șosiakovici la cel de vineri.

Rapsodia a ll-a în Re major, această 
bijuterie durată de Enescu la 20 de ani, 
din aurul cel mai pur al melosului nostru 
popular este — poate — mai pu(in specta
culoasă decît prima rapsodie, dar con
fine un diapazon tot atît de larg al sim
țirii proprii poporului nostru. In interpre
tarea sa, Cluytens nu pornește de la mo
delele reputate existente în tradiția inter
pretativă a rapsodiei ci — ca adevărat 
artist — își făurește o viziune proprie 
asupra lucrării, tot atît de veridică și 
convingătoare. (El imprimă, de pildă, 
uri discret rubato discursului muzical, în- 
felegînd să se integreze organic în lu
mea expresiei tipic enesciene, iar al
ternarea momentelor de caracter dife
rit este realizată nu prin îngroșarea con
trastelor, ci prin treceri nesimfite, vizînd 
astfel mai curînd unitatea tonusului emo
tional decît o succesiune caleidoscopică 
de tablouri).

Din muzica franceză, al cărei distins 
emisar este, André Cluytens ne-a oferit 
Simfonia în re, de César Franck. Con
cepția dirijorului este fundamentată, pe 
valorile intrinseci ale partiturii, fără răs
tălmăciri hazardate. Tempo-ul este ri
guros, dar nu rigid. Suplefea tra
tării lui Cluytens s-a făcut simțită mai 
ales în partea a ll-a și în episoadele

al cărui nume de prestigiu se desfășoară aceste manifestări. La dv., năzuințele nobile ale' lui Enescu prind azi viață, au fost făcute remarcabile progrese, îndeosebi în ultimii 5—6 ani, în cultivarea și dezvoltarea muzicii și a artei interpretative. A apărut o pleiadă de valoroși pianiști, violoniști, cîntăreți. Ascultîndu-i în aceste zile nu pot spune că am fost scutit de oboseală, dar cît de plăcută este această oboseală ! Urînd noi succese artiștilor romîni, țin să transmit, totodată, felicitări Conservatorului dv. la împlinirea a 100 de ani de existență, pentru că a crescut și- a dăruit vieții muzicale romînești atîția artiști talentați.
ANDRÉ NAVARRA (Franța)Sînt foaite bucuros că pot participa la Festivalul muzical „George Enes-cu"; Aceasta din două motive : festivalul organizat la București este bine cunoscut și are un caracter larg internațional, prin- tr-o valoroasă participare a unor interpret cunoscuți. Iar faptul că acest festival poartă numele marelui muzician George E- nescu îmi face și mai plăcută participarea. L-am cunoscut bine pe ’ perfecțiune dintre cele pe care le-am Enescu. Cunoștința datează din vremea cînd la o- pera din Paris se pregătea, în prezența lui, premiera cu „Oedip". Mi-1 reamintesc per-

ceață : Lumina (10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30). 
Colentina (15,30; 17,45; 20 — la grădină 
orele 19). Kozara : Union (16,15; 18; 20,45). 
Program pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Dragoste neîmplinită : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16: 
18 — la grădină orele 20). Galapagos — 
Scrisori de dragoste : Timpuri noi (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,30; 21). Sechestratul din Al
tona : Cultural (15; 17; 19; 21), Pacea (16; 
18; 20). Galapagos : Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Rahova (16; 13,15 — la grădină 
orele 19,45). Singurătatea alergătorului 
de cursă lungă : Buzeștl (14,30: 17,30;
20,30).  Adesgo (15; 18: 20,30). Comoa
ra din lacul de argint — cinema
scop : Crîngași (14,30; 16,45; 19; 21,15), Mo
șilor (11: 15,30; 18: 20,30 — la grădină 
orele 19,15). Rebelul magnific : Bucegi 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30 — la grădină 
orele 19,15), Cotroceni (14; 16,15; 18,30;
20,45). M-am îndrăgostit Ia Copenhaga : 
Vitan (16; 18; 20). Lira (15,30; 18 — la 
grădină orele 20,30). Frații corsicanl — 
cinemascop: Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30). 
Cei șapte magnifici — cinemascop: Arta 
(15,30; 17,30; 21,15 — la grădină orele 19), 
Volga (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). Paginf de 
istorie — Romînia, orizont 64 : Aurora 
(10; 16,45; 20). Inspectorul și noaptea :
Viitorul (16: 18,15 ; 20,30). Ocolul pămîn- 
tului în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Progresul (15,30; 19). Cei trei
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Ferentari (10; 16: 19,30).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 16,00 — 
Transmisie de la Stadionul 23 August : 
Intîlnirea de fotbal dintre echipele Di- 
namo-București — Sliema Wanderers din 
cadrul Cupei Campionilor Europeni. In 
pauză : Filmul documentar „A 23-a edi
ție a Jocurilor balcanice de atletism“. 
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10
— Filmul pentru copii.: „Ancora“. 19,20
— Transmisie de la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. P. Romîne. 
19,45 — în fața hărții. 19,55 — Transmisie 
de la Sala Sporturilor Floreasca : Aspec

lente din mișcările extreme, unde atît de 
ușor se poate aluneca în divagare ste
rilă ! In mîinile sale, Simfonia în re este 
rînd pe rînd meditativă, avînfată, tristă 
(dar nu deprimantă !), în fine T— triumfă
toare. Cu concursul orchestrei, s-au putut 
realiza pe alocuri frumoase sonorităfi de 
orgă, atît de caracteristice „maestrului 
de la Sainte-Clotilde".

Soliștii celor două concerte — Ion 
Voicu și, respectiv, Radu Aldulescu — au 
beneficiat, în persoana Iui André Cluy
tens, de un partener .atent și plin de ini
țiativă.

Ca întotdeauna impetuos și strălucitor 
îri Simfonia spaniolă de Lalo, Ion' 
Voicu a cucerit sala și de data aceasta, 
prin brio-ul particular pe care- știe să-l 
imprime lucrării, în special în mișcările 
rapide. La cererea publicului, ca supli
ment, solistul a cîntat cu multă căldură 
și dăruire cunoscuta Sonată a lll-a pen
tru vioară solo de Eug. Ysaye, dedicată 
lui George Enescu.

1n ce-a de-a doua seară Radu Aldu
lescu a interpretat Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Șostakovici. în 
urmă cu cîfiva ani, tot Radu Aldulescu 
ne prezentase acest concert în primă au
diție. El se dovedește a fi și în continua
re fidel acestei interesante muzici, îri 
care regăsim împletite într-un chip ine
dit trăsăturile cele mai caracteristice sti
lului șostakovician. D’e fiecare dată, so
listul se arată din ce în ce mai profund 
în revelarea valorilor acestui concert, —• 
care — sub o aparenfă simplă (de „con
certino" aproape) — ascunde tensiuni 
de un. dramatism nebănuit.

Serglu SARCHIZOV

fect, stînd modest în sală și urmărind cu atenție partitura. Un exemplu de mare muzician, de perfectă modestie. Aș putea spune că era muzica întruchipată. L-am întrebat o dată de ce acceptă așa de mulți elevi la cursurile sale de vioară pe care le preda la Sienna împreună cu marele Jacques Thibaud. Mi-a răspuns simplu : nu pot refuza oameni care iubesc muzica. Ca interpret era unul dintre cei mai mari, artist plin de sensibilitate. Omagiul pe care-1 aduceți lui Enescu aici, în Romînia, vă face cinste. în ce privește școala dv. interpretativă de azi, i-am a- uzit cîntînd pe Radu Aldulescu și pe Vladimir Orlov, doi celiști foarte înzestrați, și sper că în aceste zile să-mi îmbogățesc aceste prime impresii. Sînt nerăbdător să cunosc Bucureștiul, să cunosc publicul ro- mînesc, despre, care am auzit păreri dintre cele mai bune.
PANCIO VLADIGHEROV 
(R. P. Bulgaria)Am vizitat. Romînia acum ani. Am fost bun prieten

..

35 de cu E- nescu și am cunoscut, de asemenea, mulți muzicieni romîni — pe minunatul dirijor George Georgescu, pe care-1 regret mult, pe Theodor Rogalski, pe Alfred Alessandrescu, pe Paul • Constantinescu. Apreciez mult pe Mihail Jora. Am ascultat cu plăcere programul prezentat de corul „Madrigal" sub conducerea lui Marin' Constantin.' Este unul dintre primele ansambluri, de o asemeneaauzit. Am o veche experiență și știu ce înseamnă- să dirijezi coruri. Admirația mea este totală. Totul a fost perfect. Vă invidiez pentru acest extraordinar succes. Coruri de o asemenea valoare în Europa se pot număra pe degetele unei singure mîini. 1

te de la întîlnlrea de baschet dintre re
prezentativele R. P. Romîne șl R. S. F. 
Iugoslavia din cadrul campionatului bal
canic de baschet masculin. 20,30 — Aven
turile lui Robin Hood (VII) : Will Sta
cojiul. 20,55 — Agenda celui de-ai III-lea 
Concurs șl Festival internațional „Geor
ge Enescu“. 21,20 — Peripețiile unul ope
rator de film — emisiune muzical-core- 
grafică. 22,00 — Cîntă Jean Iacobescu. în 
încheiere : Buletin de știri, sport, bule
tin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : vremea a devenit insta

bilă, cu cerul variabil, mai mult noros. 
Au căzut ploi temporare sub formă de 
averse în cea mal mare parte a țării, 
exceptînd Dobrogea. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, cu intensificări locale, 
din sectorul nordic. Temperatura aeru
lui la orele 14 era cuprinsă între 29 
grade la București, șl 15 grade la Hue
din și Oravița. In București : vremea a 
devenit instabilă, cu cerul variabil, la 
început, apoi s-a înnorat în cursul după- 
amiezii, cînd a plouat temporar. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 septembrie a.c. In țară : vremea 
se va ameliora treptat, începînd din ves
tul țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale și sub formă de averse, mai 
ales în prima parte a intervalului, în 
estul și sud-estul țării. Vînt potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere ușoară : mi
nimele vor; fi cuprinse între 5 șl 15 gra
de, Iar maximele între 18 șl 28 de gra
de, local mal ridicate. In București și pe 
litoral : vremea ușor instabilă la început, 
apoi în ameliorare. Cerul va fi variabil ; 
temporar ploaie. Vînt potrivit. Tempe
ratura staționară la început, apoi în 
creștere.
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într-o sîmbătă spre seară, căufîndu-l 
pe inginerul Cioloca, găsii ușa locuinței 
lui încuiată. Un băiețel din vecini, pe 
care prietenul meu îl plimba cîteodată 
cu motocicleta, îmi spuse că „nenea in
ginerul" nu venise deloc acasă. La în
treprindere nu era, căci doar de acolo 
veneam ; știam în schimb că-l entuzias
mase cu cîfeva zile mai înainte ideea 
unei excursii la baraj.

Dădea primăvara, și pădurile, așternute 
pe umeri cu eșarfe verzi, străvezii, ofe
reau încîntătoare priveliști, mai cu seamă 
pentru niște oameni ocupați tot timpul 
să producă oțel și să prelucreze oțel. 
Ca inginer de montaje metalice, Cioloca 
făcea parte din această 
oameni.

Dinspre munți adia, pînă 
șului industrial, răsuflarea 
naturii reînviate, îmbiind 
Toți cei care dispuneau de două roți și 
un motor, sau de patru roți și motor o 
luaseră din loc. îmi apărea limpede că 
nimic nu-1 putuse opri pe Cioloca, 
„omul de viață" în adevăratul înțeles al 
cuvînfului, să procedeze la fel. Era pe de 
o parte îndrăgostit pînă la pasiune de 
munca lui, pentru care nu cunoștea ore 
de program, foamea, oboseala ; iar dacă 
se ivea necesitatea, punea el însuși mîna 
pe aparatul de sudură, sau pe uneltele 
lăcătușului, sau împingea pur și simplu 
cu umărul. însă nu disprețuia nici distrac
ția I Dimpotrivă, i se dăruia cu plăcere și 
frenezie în clipele de răgaz. Drumeția îi 
era cu deosebire dragă, potolindu-i 
parcă ceva din neliniștea spirituală.

Așa că nu-mi rămînea altceva de fă
cut, decît să privesc cu melancolie 
munții și să mă întreb intrigat de ce 
o fi plecat în excursie fără mine ?

Văzîndu-mă șovăind, puștiul se interesă 
ce e cu „nenea inginerul" și dacă-l va 
mai plimba astă seară cu motocicleta.

— Cum ? Nu cu ea a plecat ?
Nu. Băiețelul mă făcu să-l urmez 

dosul casei

cu aburi, luînd-o de-a dreptul spre locul 
unde știam că-l pot găsi pe Cioloca.

Nu-mi pot da seama de ce mă aștep
tam să-l găsesc bine dispus, gesticulînd, 
manevrîndu-și pipa, dăscălindu-i pe oa
meni sau lăudîndu-i, într-un fel direct și 
spontan, care-i era propriu.

Cînd colo, mă surprinse cu atitudinea 
lui rigidă, încordată. Pipa — stinsă. Mîi
nile erau adînc vîrîfe în buzunare, deci 
brațele, lipite de corp, păreau că-l imo
bilizează, înțepenindu-l ca într-o ramă 
de oțel. O ramă de oțel, în care trupul 
lui clădit nici nu încăpea ca lumea, si- 
lindu-l să se strîngă în sine sau să-și facă 
loc ridîcînd umerii pînă aproape în drep
tul urechilor.

Acesta era Cioloca.
Singura nepăsătoare era piesa. Legată 

în cablurile de oțel și puțin ridicată de 
forța macaralei, ea ședea tot atît de 
strîmb ca și pălăria unui om beat. Era 
limpede că fusese legată greșit

Mai era cineva care nu se mișca. Omu
lețul îmbrăcat doar într-un maiou alb, care 
lăsa să se vadă vigoarea unor mușchi 
de oțel, privea spre cabina macaralei. Se 
pregătea să semnalizeze într-acolo.

— Să nu o faci, Vlădel I detună pe 
neașteptate Cioloca, apucîndu-și cu pum
nul pipa și smulgîndu-și-o din gură.

îl cunoșteam pe maistrul Vlad Giurăscu, 
nu „mîna dreaptă" a lui Cioloca, ci am
bele mîini. Să-i fi fost frate și n-ar fi 
ținut mai mult la el. „Dafi-mi-1 pe Vlădel 
și montez și-un munte de metal !” 
făceau un pas înainte de a 
de a discuta îndelung. Întîi 
acord, în așa fel ca între ei 
nici o umbră, nimic.

Piesa icni, parcă fără nici 
cînd încă un efort de a se desprinde de 
pămînt. O parte însă tot nu îndrăznea să 
renunțe la unicul punct de sprijin solid.

LBASTRA

punct de sprijin solid.

Desen de MIHU VULCĂNESCU

Să se fi încurcat la un pahar de vorbă ? 
Făceam tot felul de presupuneri, umblînd 
fără țintă, căci nu aveam nici o idee unde 
aș fi putut să-l găsesc în orașul încîlcit 
între dealuri și, pe deasupra, într-o sîm
bătă seara, cînd străzile deveniseră ade
vărate furnicare, magazinele gemeau, de 
cinematografe nici să nu mai vorbim ! 
Restaurantele așteptau, pustii încă. Dar la 
fiecare masă veghea trist cel sortit de 
amici sau de familie să ocupe locurile 
din vreme.

Să mă apuc să-l caut? Haida-de 1 Mai 
la urma urmelor, lui Cioloca îi plăcea să 
schimbe necontenit locul și natura distrac
țiilor. Avea și multe cunoștințe de alt
fel. Ar fi fost o absurditate să încerc nu
mai să-i dau de urmă. M-ar fi putut 
ajuta doar înfîmplarea. Dar după o jumă
tate de oră de hoinăreală — poate să fi 
fost și mai mult — ajunsesem să mă re
semnez.

Nu găsii nimic altceva de făcut, decît 
să parcurg titlurile de filme de pe afi
șele colorate și să mă întreb care l-ar 
fi putut atrage în vreun fel.

Atunci am simțit că mă salută cineva, 
lntorcîndu-mă să răspund, cel care trecea 
pe lingă mine îmi spuse scurt : „Tova
rășul Cioloca e la șantier I".

Atunci mi-am adus aminte.
Prietenia mea cu Cioloca — 

noscută de multă lume, după 
văzut — nu are cine știe ce
Dar sîntem aproape nedespărțiți, parcă 
în ciuda începutului cunoștinței noastre, 
cînd ne priveam cu ceea ce astăzi aș 
numi „nesimpatie", dar pe atunci mi se 
părea mai mult. Niciodată nu am dis
cutat cu el despre această perioadă a re
lațiilor noastre ; o singură dată mi-a făcut 
aluzia că prea mă grozăveam și îmi dă
deam aere, față de uriașa cantitate de 
caș pe care o aveam ■ la gură.

Acum mă grăbeam să-l întilnesc. Știarn 
că montarea celei mai mari și mai grele 
piese a furnalului îl preocupase în ulti
mele zile ; îmi mai aminteam și de pro
misiunea lui, care semăna cu o amenin
țare : „Săptămîna asta o dau gafa !",dar 
nu-mi închipuiam că lucrurile vor ajunge 
pînă aici. De pe locul unde eram, vedeam 
silueta greoaie a furnalului și-mi făcea 
impresia că piesa aceea nu ajunsese încă 
la locul ei.

Pătrunsei pe șantier. în jurul meu, uzina 
vuia, vibra, fumega, producea ecouri 
adînci și cutremurări profunde ale pă- 
mîntului pe care călcam. Traversai gră
bit liniile căii ferate uzinale, amenințat 
çle pieptul înfierbîntat al unei locomotive

astăzi 
cum 
vechime.

cu- 
s-a

— încetează 1 Dă-o jos I detună iarăși 
Cioloca, biruind fără nici un efort zgomo
tele uzinei care ne înconjura.

Muncitorii discutau și ei. îmi puteam 
da seama — deși nu-i auzeam — că și 
părerile lor erau împărțite.

Lui Cioloca îi tremurară degetele cînd 
își umplu pipa cu celebrul lui tutun „Ma
telot". Prima dată îl vedeam într-o ase
menea situație grea și-ntr-un asemenea 
hal de nestăpînire de sine. Legată greșit, 
piesa avea o înclinație primejdioasă.

In orice caz, ceea ce altădată în 
mîinile lui devenea o adevărată orches
tră simfonică, acum scîrțîia.

îl auzii distinct pe unul dintre mun
citori întrebînd oarecum grăbit :

— Măi frățioare, cînd se închid frize
riile sîmbătă seara ?

în acel moment îmi ajunse în nări aro
ma dulceagă a tutunului „Matelot". Cio
loca fuma din plin. începu să rîdă. Făcu 
un semn cu brațul deasupra capului. Re
devenise el însuși.

— Gafa, ortacilor, strigă el vesel. Vlă
del, lăsăm totul baltă și mergem la o 
sticlă de bere.

Agitația aceea febrilă din jur se po
toli. Ochii se înseninară. Se iviră în- 
tîiele zîmbete. Oamenii veneau încet că
tre Cioloca.

Am fost cu ei la un bufet din apro
piere. Nici unul dintre muncitori nu lipsi. 
Singur Giurăscu făcea notă discordantă 
prin tăcerea lui încruntată și supărarea 
ostentativă față de Cioloca.

între ei erau relații de prietenie vechi, 
cimentate pe atîtea șantiere ale socialis
mului unde lucraseră împreună. Amîn- 
doi specialiști în montaje metalice de 
amploare, dacă și-ar fi depănat amintirile 
ar li creat o adevărată scară în crescendo 
a capacităților de producție pe care le 
ctitoriseră.

îndată ce luase cunoștință de sarci
nile ce-i așteaptă pe noul șantier și, mai 
cu seamă ce iermene vor avea, Cioloca 
porni la drum și nu se opri decît în fața 
lui Giurăscu.

— Am 
un furnal

— De
— De
— Imposibil.
— De ce ?
•— Mîine plec în concediu.
— Nu am alt om, înțelegi ?
— Am bagajele făcute.
Cioloca se entuziasma de lucrare,

nevoie de fine, Vlădel, pentru 
de șapte sute.
cînd ?
mîine ?

doar-doar îi va trezi interesul și lui Giu
răscu.

—• Termenele sînt presante. Ampla
sarea a dracului de anevoioasă, pe locul 
unei brichete de două sute, demolate. Și 
e în mijlocul uzinei, care n-o să 
bineînțeles, de dragul nostru. Cum 
spun ? E ca un roman de aventuri, 
trebuie numai oameni unul și unul.

Giurăscu zîmbea enigmatic.
— Frumoasă lucrare, 

pot să mă pun în situație de divorț, 
dacă furnalul ar avea 1 000 de 
cubi.

— îl facem noi și pe ăla, știi 
trecut în plan la Hunedoara. In 
caz se cîștigă bine, asta place femeilor.

— A mea nu e interesată decît de 
concediul nostru. Avem bilete la mare.

— la te uită I Să nu putem noi doi 
construi un furnal din pricina unei fe- 
meiuști.

— E nevastă-mea...
— Scuză-mă, Vlădel. Ce să fac dacă 

sînt spurcat la gură ? Tu ce faci ? Vii ?
— Nu... (Cioloca o apucase spre por

tiță). Acum nu pot. N-aș putea... Dar de 
cînd ar trebui să vin ?

— De mîine.
— Nici poveste ! Poate peste două 

săptămîni, după ce-mi distrez nevasta.
— Petrecere frumoasă, dragul meu ! 
Cioloca ajunsese în stradă.
— Măcar o săpfămînă.
— Nu, Vlădel. De mîine. Dacă 

n-am ce face. O să trag singur,
— Măcar cinci zile.
S-au înțeles pentru trei.
Au „tras" împreună pînă la piesa 

ceasta. Giurăscu stătea la masă poso
morit. Cioloca era mai fermecător 
decît oricînd. Glumea, rîdea de poanfeie 
altora, ciocnea voios, comanda încă un 
rînd și trăncănea verzi și uscate, numai 
și numai ca nu cumva discuția să alu
nece spre treburile nereușite din seara 
aceea.

Giurăscu începu să clocotească. Dar 
cînd încercă să deschidă gura, Cioloca 
îl întrerupse cu o ridicare din umeri 
dezolată :

— S-o lăsăm, Vlădel I Sîntem la un 
pahar de vorbă. Nimeni nu dorește o șe
dință de producție.

Imediat se uită la ceas și hotărî 
a sosit vremea să plecăm. Afară se în
tunecase ; culoarea albastră a serii 
făcuse densă. Stelele aveau un aer festiv. 
Ce păcat că nu ne puteam bucura de o 
victorie 1

La început am mers în grup compact, 
făcîndu-ne cu greu loc prin mulțimea 
ieșită la plimbare. Pe măsură ce înaintam 
ne împuținam ; unii dispăreau fără vorbă, 
alții însă fineau morțiș să dea mîna cu 
toți, să mai spună o vorbă de duh, sau 
ceea ce credeau ei

Numai Giurăscu 
noi. Plecaseră toți 
dădea vreun semn 
să se despartă de i 
Cioloca. Pe mine i 
necaz că nu mă retrăgeam.

Dar Cioloca mă finea de 
dădea o atenție exagerată, 
chiar și atunci cînd era vorba de o prie
tenie deosebită. Se întrecea pe sine, 
vorbind cu gingășie de stelele de dea
supra noastră, arătîndu-mi-le. parcă înfio
rat de frumusețea și strălucirea lor de
părtată și rece.

Pătrunseserăm în cartierul cel nou al 
orașului. Vocea lui Cioloca îmi susura în 
urechi, evocatoare, dar cu o nuanță de 
oboseală. II ascultam cu plăcere po
vestind de crinii care parfumau nopțile, 
de trandafirii multicolori, de lalelele pa
lide, visătoare, asupra cărora mîinile 
grele ale oțelarilor, furnaliștilor, lamino- 
riștilor se lăsau cu gingășii nebănuite.

— Este de-a dreptul revelator, urma 
el cu căldură, cum acești oameni ai 
muncii dure știu să-și exteriorizeze poli
cromia interioară, cu atîta delicată poe
zie. Ca să înțelegi un metalurgist, chiar 
dacă are specialifatea montaje metalice, 
trebuie să-l întrebi unde stă și să te duci 
să-i vezi grădina. Să vezi florile lui Vlă
del 1 Tu n-ai plecat, Vlădel ? păru el 
că-și aduce aminte. De ce nu te duci 
acasă ?

— Vreau să-fi vorbesc. Așteptam să 
fim numai noi între noi, dar dacă fii 
neapărat să fie și un al treilea... 
că-mi asum întreaga răspundere...

— Vai, Vlădel, astă seară nu. 
sleit. Mîine, dacă vrei discutăm 
ziua.

— N-ai avut dreptate să strigi.
— Nici n-am strigat, Vlădel. Am 

ca un nebun. Sînt atît de răgușit, că nici 
nu mai pot vorbi. Ascultă-mă pe mine, 
du-te și tu acasă.

In cele din urmă mi se păru că nu 
mai văd umbra lui Giurăscu în apropie
rea noastră. Dar nu avui certitudinea că 
a plecat, decît cînd îl auzii pe Cioloca 
exclamînd !

— S-a dus I
Dar cu ce fon de ușurare !
Sub impresia tuturor celor întîmplate 

și la care fusesem martor fără să vreau, 
l-am întrebat :

— De ce nu l-ai ascultat ?
— De-ai ști ce mi-a făcut I
— A legat greșit piesa.
— Greutate patruzeci de tone. Capa

citatea macaralei : patruzeci de tone. 
Tehnica nu admite ambiția 'decît filtrată 
de calcule.

— Vă cunosc bine. îmi pare rău...
— Și tu ai mîncărime de limbă ? Ia 

du-te și tu la culcare. Gata, 
bună !

Nu stăteam prea departe, dar nu mă 
lăsă să-l mai conduc. în zori, cînd e 
somnul mai dulce, am avut impresia că 
pătrunde în liniștea camerei mele dudui
tul grăbit al unei motociclete. Cînd am 
ajuns la șantier era abia șapte. Veneau 
ultimii oameni. Cioloca stătea de vorbă 
cu Giurăscu.

Piesa era desfăcută din odgoane. O 
lăsaserăm aseară prinsă, 
zgomotul de motocicletă care-mi tulbu
rase dulceața somnului.

— Da, așa e. Am venit 
apucat de lucru. Bine am făcut. Vlădel 
a venit la șase. Ne-am „explicat".

— Și te-a ajutat și el să desfaci le
găturile ?

— Bineînțeles !
Priveam piesa care prinsese ceva înăl

țime. Cablul avea vibrațiile coardelor 
de vioară atinse de arcuș. Uriașa piesă 
avea un balans atît de lin, încît părea 
că totul se legăna în jur, în afară de ea, 
care stătea neclintită între cer și pămînt.

Cioloca își dăduse pe ceafă șapca de 
doc și privea în înălțime ca un copil.

— Merge bine I i-am zis într-un elan.

Urmă un al treilea fapt. Vocea lui Cio
loca. Vocea lui cea de toate zilele.

— Să urce, Vlădel. Ezitării de dincolo 
îi răspunse hotărît : Hai, nu e timp I

Rolele macaralei începură să se în- 
vîrtească din nou. Dar scoteau niște 
vaere dureroase, care-mi tăiară răsufla
rea.

— Nu e prea îndrăzneț ? întrebai.
— E singura soluție.
Dacă ar fi încercat să coboare piesa, 

șocurile din ce în ce mai mari ar fi pus 
în primejdie macaraua. Nici așa situația 
nu era strălucită. Cioloca spuse :

— Acum e întocmai ca atunci cînd 
se zice că totul depinde de un lucru. La 
ce înălțime crezi că sîntem ?

— La circa treizeci și cinci.
Căutam să-mi sfăpînesc vocea.
— Ba e cel puțin patruzeci de metri. 
Acum

plus. Și dacă n-ar fi fost 
al rolei plesnite. Alături, 
prinse pipa, fumînd ca în 
bune.

Timpul trecea greu.
— La cît o fi ?
— Cincizeci, 

ciez 
dorit 
locul

■ ibpB 1

minus și el în 
vaerul prelung 
Cioloca își a- 
momentele lui

eu sa apre-continuai
în minus, căci realmente mi-aș fi 
ca piesa să ajungă mai repede la 
ei.
Nu prea știi să apreciezi distanțele, 
că e către șaizeci. Dar acum ?

i că e vorbă de duh. 
nu se dezlipea de 
și el nici măcar nu 
că ar avea de gînd 

noi. Mai bine zis de 
nu putea

Află

Sînt 
toată

urlat

Noapte

Mă gîndii la

la cinci. M-am

Cred
Tensiunea era încă mare. Piesa nu se 

înălța lin, ci cu opinteli care-i măreau 
de fapt greutatea. Dar cînd ajunse la lo
cul ei și scăpară întîia flacără a sudorilor, 
Cioloca își apucă șapca de pe cap, șter- 
gîndu-și sudoarea.

— Vlădel ! își strigă el prietenul.
Maistrul își făcuse ceva de lucru și 

porni spre noi cam în silă.
— Am să-l iau acum la rost. îți dai 

seama ce s-ar fi întîmplat dacă urcam 
piesa aseară, pe ambiția lui Vlădel. Mare 
viclean I Se înțelesese cu Popescu să 
vină înaintea mea pe șantier. Dar nici 
eu nu-s de ieri, de alaltăieri I

N-aș fi vrut să fiu de față la dojana 
pe care o pregătea. Dar nu aveam cum 
să dispar tocmai acum cînd Vlad Giu
răscu era doar la doi pași de noi.

— Vlădel, tună Cioloca bine dispus. 
Am terminat acum. Mergem la 
Am luat și atașul. Numai bine 
loc toți trei.

Sînt sigur că maistrul Giurăscu ar fi 
avut ceva să-i spună lui Cioloca și 
astăzi, dar eram eu necontenit între ei. 
II stînjeneam. Nu și pe Cioloca. li spu
sei ceea ce credeam, cerîndu-i îngă
duința să mă retrag.

— Sai frumușel, Lupulef. Astăzi am 
chef să mă distrez. Am făcut o treabă 
bună.

— Dar era să pui în primejdie o prie
tenie.

Mă privi amuzat. Vlad Giurăscu pes
cuia nu departe de noi. Cioloca îmi 
spuse :

— Măi băiatule, te văd silitor în toate, 
îți mai trebuie o silință, și anume : să 
înveți să cunoști oamenii. Și cînd ai să 
te duci prin București, să-fi faci drum să 
vezi florile lui Vlădel. Merită, zău așa !

Mircea ȘERBĂNESCU

Bărăganul, cîmpia de cernoziom fără sfîrșit, se înfierbîntase la patruzeci de grade. Deasupra miriștilor și a lanurilor negre de porumb, jocul halucinant și fantastic al „apei morților".Miriștile și lanurile cereau apă. La prînz, norii alergați de arșiți s-au strîns înfr-unul aproape de pămînt.— Plouă !— Plouă 1Dobre Mocanu a pluviometrul și l-a brazdă de pămînt din fața sediului gospodăriei. „Gura asta de ploaie face cît tot aurul. De-ar ține-o așa, de-ar ține cît mai mult"...N-a mai avut răbdare și, cînd pluviometrul arăta șapte litri și jumătate pe metrul pătrat, i-a spus brigadierului Radu Vechiu să urce alături în docar. Au plecat peste cîmpuri. Norii se mai scuturau pe sat, vîntul scuturase și el aguzii și ulițele erau negre de dude. Docarul președintelui gospodăriei colective „Scînteia" din satul Berles- cu, raionul Făurei, alerga pe drumul ce duce spre Tîrlele Filiu. Acolo gospodăria are cele mai mari suprafețe cu porumb și Dobre Mocanu aude și noaptea cum crește porumbul, visează știuleții legănîndu-se mari ca cei de anul trecut .sau de acum doi ani. Duce pe umeri grija aceasta chinuitoare dar plăcută. O duc și alții. Dovadă sînt prașilele repetate, pamîntul acesta negru și fertil, curat, lucrat cu un adînc sentiment al încrederii în puterea lui de a germina și rodi.Pe asta te și cînd pămîntul, clipă zbuciumată și o- dihnitoare în același timp. Cei care cunosc grijile președintelui din Berlescu știu că acestea sînt multe și felurite. Dacă lanurile se împlinesc mai viguroase și mai bogate, se va împlini și dorința lui Oprișan de a avea în casă frigider, se vor împlini dorințele atît de diferite ale colectiviștilor pe care el, Dobre Mocanu, le știe și, tocmai pentru că i-au fost încredințate, se simte răspunzător firesc de realizarea lor.Radu Vechiu, brigadier de cîmp, e de părere că președintele își consumă cel mai mult efort pe cîmp. La grîu și porumb știu toți cît s-a zbătut, cum a fost alături de toți din iarnă și pînă-n iarnă. Asta, ca să nu mai vorbim despre livadă și vie, pentru că. de acestea îl leagă niște lucruri și plăcute și neplăcute. Gospodăria are azi 16 hectare de vie. Viță nobilă, așezată pe spaliere. Anul trecut producția medie de struguri de masă a fost de 19 000 kg la hectar.

singur, mare,
scos repede așezat într-o

Radu Vechiu îl bucura grija a președintelui pe care o sim- el, nu numai vara dar și iarna e în așteptarea întîlnirii cu

Dobre Mocanu a zis că n-ar fi rău ca pe niște locuri neproductive din marginea satului să se planteze via și livada, unii au zis da, alții au zis nu. Cineva chiar l-a întrebat : „Să ne spună tovarășul președinte unde a mai văzut vii și livezi pe asemenea pămînt ?". Locul ales de președinte nu era bun de vadă și de văzut ? Da, vieam altceva dar de li- da. „Dacă am mai văzut. La Găisean-

ca. Și-o mai ii și în alte părți. Dar chiar de nu aș fi văzut, tot credeam că locul de care zic e bun și de livadă și de vie".Acum știe toată lumea c-a fost bun. Oamenii culeg toamna strugurii grei de coarnă, încarcă mașinile ce aleargă spre oraș și zic că Dobre Mocanu a avut dreptate.Colectivistele de la ferma de păsări spun că președintele se ocupă cel mai mult de păsări pentru că asta-i o treabă altfel ca celelalte și numai o clipă îți trebuie să uiți ceva și gata, poate să se întîmple cine știe ce. Iată cum prezintă lucrurile Aurica Stan de la tabăra de vară a celor peste zece mii de păsări albe și roșii.— Tovarășul Mocanu, președintele, se bucură că și sectorul ăsta merge mai bine. „S-a îndreptat munca și aici, ne zice. S-a îndreptat mult, tovarășelor, față de anul trecut. Uite, creșteți acum aproape 8 000 de pui și munca asta ne a- duce cîștig". (Anul trecut în catastifele gospodăriei s-a înscris, de la păsări, un venit de 73 000 lei. Anul acesta se vor cîștiga peste 108 000 lei). Ce să spun, ne laudă dar nu prea mult. Eu știri, poate că face bine. Cum e omul uneori : l-ai lăudat, l-ai pierdut.

Merită să fii prezent la spectacolul cînd Aurica Stan, Dobrica Oprișan, Tudorița Mocanu sau Ioana Leca, patru colectiviste cu ochii verzi, strigă în cîmpia Bărăganului : Pui 1 Pui 1 Puiii ! De pe sub umbrare- țîșnesc puzderii de găini albe și roșii, ochii verzi le mîngîie. ca pe niște copii, mîna le ocrotește și le îndeamnă prietenoasă la hrană din plin.Există în omul ăsta brunet și înalt, bătut de soarele tuturor anotimpurilor pe cîmpie, un neastîm- păr intim, contmgu, de a căuta lucruri de care să se izbească și care să-i deie bătaie de cap, necazuri chiar, dar cărora să le găsească un capăt pînă la urmă. Poate că e cuprinsă aici setea omului de bucurie, pentru că bucuriile vin neapărat după zbuciumul în care crezi. Dobre Mocanu s-a înscris de la început în gospodăria colectivă, „fără să-l ducă cineva de mînă și fără să se laude că el l-a lămurit", s-a înscris cînd nu erau nici autocamioane, nici sector zootehnic. A fost printre primii 45 de inși ; a fost pe rînd conducător de atelaj, șef de echipă și apoi președinte, în- cepînd din 1955, pentru că „oamenii au văzut că are pretenție la treburi" și de un așa președinte era nevoie.Iar pentru că pe atunci era destulă muncă și cu colectiviștii și cu individualii care trebuiau convinși să vină alături, Dobre Mocanu, în neastîmpărul lui nu uita de viitorul gospodăriei și lua aminte la felul cum se descurcă fiecare, cine ar fi mai potrivit ca șef de echipă sau brigadier, de ce ăla și nu altul.Dobre Mocanu e de părere că oamenii din Berlescu sînt harnici, pricepuți și că gospodăria colectivă i-a schimbat și mai mult în bine. Nu-i vorba numai cum trăiesc (și trăiesc bine : în numai doi ani peste 90 la sută din case au fost electrificate). Este vorba și despre modul cum fiecare își privește munca sa, cum fiecare judecă munca altora. în consiliul gospodăriei o vorbă aruncată de el „că la sectorul porcin ceva nu-i în regulă și că ar trebui făcut în- tr-un fel" a stîrnit niște discuții vii, aprinse.— La urma urmei ce-i cu sectorul porcin ? Că anul trecut de aici a avut gospodăria un venit de 259 000 lei și banii ăștia nu-s de lepădat.— Anul trecut am avut și mortalități.— Sînt și mulți. Nu-i ușor să crești 500 de porci.— Da, nu-i ușor. Trebuie dragoste pentru munca asta.Și președintele a arătat că dragostea asta lipsește la unii colectiviști ca Victor Ghiță, Ion V. Buzea. „Muncesc oamenii ăștia, așa, de parcă le-ar fi rușine. Și de ce

să le fie măi tovarăși ? Uite, vă’ întreb de ce ?".Nimeni n-a putut spune de ce. Nici chiar Buzea, nici Victor care au fost trecuți la alte treburi în gospodărie. în locul lor au venit Dragomir Oprișan, Stelian Butuc, Victor Ioniță. Și n-au venit degeaba. Azi, despre mortalități nu se mai vorbește la sectorul porcin. Iar asta pentru că padocurile n-au timp să se murdărească, peste tot simți mirosul proaspăt de var, fiecare treabă e făcută cu rost și tragere de inimă. Anul acesta gospodăria din Berlescu va livra statului 350 de porci grași. Două sute au și fost expediați, cu mult înainte de termen și la greutatea cerută. „O să depășim planul aiqi, socotește Dobre Mocanu. Avem un venit planificat de 330 000 lei de la porci, dar o să-l depășim, așa. cum se va întîmpla și la oi".Vorbele acestea în gura președintelui nu sunau ca o laudă. Se precizau mai degrabă niște lucruri la modul curent și siguranța asta izvorăște fără îndoială din convingeri adînci, socotite și răssocotite înainte. Așa cum am remarcat siguranța lui atunci cînd vorbea despre un acordeonist. „Am luat acordeon. De fapt, nu numai acordeon. Am luat mai multe pentru cămin. Dar acum vă zic de acordeon. E nou-nouț. Stă, și nu-1 folosește nimeni. Cîteodată mai vrei și altceva în afară de muzica dată la radio, la televizor. Ei, cîtu-i satul ăsta al nostru, n-avem pe unul să știe să cînte la acordeon. Pînă la urmă îl găsim noi, nu se poate să nu-1 găsim, pentru că altfel m-apuc și învăț eu, să le arăt că se poate".în 1953, cînd 45 de țărani înființau gospodăria colectivă din Berlescu, printre ei se afla și Dobre Mocanu, președintele de azi. Se afla pentru că avea încredere, știa că va veni ziua cînd averea obștească va depăși cinci milioane lei, știa că va fi bine pentru *~* i —: — venj sg munceascătoți cei ce vor alături de ei.Cînd Dobre pentru ferma sectorul porcin, pentru livadă și vie, știa că așa trebuie să fie, că are dreptate și că dreptatea asta nu-i numai pentru el, ci pentru toți, pentru toată gospodăria.Iată de ce nu m-aș mira deloc ca, întîrziind vreodată în cîmpia cuprinsă de soare și foc a Bărăganului, cu „apa morților" jucînd halucinant și fantastic peste miriști și lanurile negre de porumb, să-l aflu pe Dobre Mocanu cîntînd într-o clipă de răgaz la acordeon cine știe ce cîntec pe care el l-a îndrăgit și i-a rămas aproape, lingă inimă, în cei patruzeci de ani de viață.

Mocanu se batea de păsări, pentru

llie TĂNĂSACHE
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© D£ LA 0 ANTENĂ LA ALTA @ CURENTUL 
PURTĂTOR Și MODULAREA LU! • „PARAZIT!!" 
PIERD TEREN ® SPRE AUDIȚII TOT MAI BUNEPe scala aparatului de radio vedem benzi luminoase, însoțite de indicații în cifre, de numele posturilor. Butoanele ne permit să trecem de la o lungime de unde la alta, să ale-. gem postul preferat. Uneori însă, vocile sau muzica din depărtări sînt tulburate de zgomote puternice, de variații în tăria audiției și chiar de dispariția ei. Constructorii de aparate cunosc însă domenii de unde — gamele undelor scurte și ultrascurte — în care aceste neplăceri sînt mult mai puțin supărătoare.Să ne oprim așadar și să urmărim în linii mari, cum lucrează un sistem de radioemisie și recepție. Emițătorul produce un curent electric cu anumite caracteristici, care e trimis în antena de emisie. Străbătînd antena, acest curent „purtător" creează o anumită stare de excitare electrică și magnetică ce se propagă în spațiu cu viteza luminii sub forma unor unde electromagnetice. Captate de antena receptorului, a- ceste unde dau naștere unui curent foarte slab care, amplificat și transformat de aparatul de recepție, acționează asupra unui difuzor sau eventual a unui dispozitiv de înregistrare. Transmiterea prin radio a unei „informații" — un text citit, o piesă muzicală etc. — presupune „imprimarea" acesteia în caracteristicile curentului purtător emis, adică, modularea lui. La recepție, curentul va prezenta aceleași caracteristici ca și cel modulat la emisie ; de astă dată însă se petrece un proces invers, de demodulare, de extragere a „informației" din curentul recepționat.Pînă acum 10—12 ani, principalul procedeu utilizat era modularea de amplitudine. Ce înseamnă aceasta ? Curentul produs de emițător, înainte de a fi modulat, se prezintă sub forma unor oscilații uniforme — pozitive și negative — așa cum se vede în fig. 1. în momentul initial curentul este nul, apoi crește pînă atinge o valoare maximă pozitivă, scade, trecînd prin zero, pînă la o valoare maximă negativă ; de aici trece iarăși prin zero, atinge din nou aceeași valoare maximă pozitivă, și așa mai departe. Valoarea maximă pozitivă reprezintă amplitudinea curentului. Altă caracteristică a oricărui curent este frecvența, adică numărul de oscilații complete ale curentului într-o secundă. Rezultă deci că există două posibilități de modulare a curentului purtător : prin modificarea amplitudinii sau a frecvenței.La modulația de amplitudine, frecvența rămîne aceeași în timp fără a fi influențată de caracteristicile „informației" transmise, dar amplitudinea variază ; în cazul modulației de frecvență, dimpotrivă, rămîne constantă amplitudinea și se modifică frecvența. (Fig. 2 și 3 arată deosebirea între formele curentului purtător în cele două tipuri de modulație).în sistemele de radiocomunicații Se folosește astăzi pe scară largă 

modulația de amplitudine ; cea de frecvență, deși a fost descoperită de mai multă vreme, a început să capete răspîndire mai mare abia în ultimii ani. Care sînt avantajele și dezavantajele celor două tipuri de modulație ?Pe scala aparatului, locurile diferite în care sînt înscrise posturile corespund cu frecvențele lor de lucru, deoarece fiecare post, pentru a evita suprapunerea emisiilor, utilizează altă frecvență purtătoare. în cazul emițătoarelor cu modulație de amplitudine, diferența minimă dintre frecvențele curenților purtători ♦) a două emițătoare apropiate trebuie să fie de cel puțin 9 000 Hz, în timp ce la emițătoarele cu modulație de frecvență se impun diferențe mult mai mari, de pildă 150 000 Hz. Emițătorul cu modulație de frecvență necesită deci o bandă de frecvență mult mai mare decît unul cu modulație în amplitudine. Prin urmare, într-o anumită gamă de frecvente

frecvențăundelor me- numâr mult— de exemplu în cea a dii — pot funcționa un mai mare de posturi cu modulație de amplitudine decît cu modulație de frecvență. Astfel, în gama undelor medii (500 000—1 500 000 Hz) pot funcționa circa 110 posturi cu modulație de amplitudine, dar cel mult șapte posturi modulate în frecvență. Acest dezavantaj al modulației de frecvență a încetat să mai fie o piedică din momentul realizării unor circuite care lucrează la frecvențe de mii de milioane de Hz. Se poate spune că rezervarea unei benzi de 150 000 Hz pentru un post cu modulație în frecvență nu mai constituie astăzi o problemă dificilă, deoarece pe benzi cu frecvențe atît de largi pot fi instalate numeroase posturi. în electronica modernă modulația de frecvență se afirmă tot mai mult în gamele de frecvență foarte înalte, specifice undelor ultrascurte.Undele ultrascurte prezintă însă o particularitate importantă : ele se propagă numai în linie dreaptă (ca și razele de lumină) ; spre deosebire de acestea, undele din celelalte game au capacitatea de a ocoli obstacole nu prea mari, de a urmări în drumul lor curbura Pă- mîntului. Această proprietate a undelor ultrascurte creează neajunsul

pe încît auȘili- li-
de a putea fi recepționate numat o rază limitată, de 80—120 km, jurul antenei emițătorului. Cu antenele sînt mai înalte, undele o „bătaie" mai mare. Deoarece înălțimea antenelor cunoaște o mită, devine necesară folosirea niilor de radiorelee. Acestea sînt alcătuite din posturi succesive care au cîte un receptor și un emițător. Prin transmiterea semnalelor de la un releu la altul, pot fi „acoperite” distanțe foarte mari, practic nelimitate. Acest sistem este larg folosit astăzi pentru transmiterea la mare distanță a programelor de televiziune.Sistemele de transmisie cu modulație de frecvență oferă însă și a- vantaje substanțiale. Trebuie relevată, în primul rînd, sensibilitatea lor redusă față de „paraziți", de perturbațiile provocate de instalațiile industriale, condițiile atmosferice etc. „Paraziții" reprezintă și ei oscilații electrice care se suprapun în mod nedorit peste oscilațiile utile care poartă „informația". Din această suprapunere rezultă un curent cu amplitudine modificată care este cu atît mai mare cu cît perturbația e mai puternică. Fenomenul acesta este deosebit de supărător la re- 

frecvență sînt variațiile am- creșteri exce- pot fi înlătu-

cepționarea emisiilor radio cu modulație de amplitudine, deoarece receptorul reproduce orice variație de amplitudine. Bunăoară, apariția unor perturbații frecvente, dar de scurtă durată, va fi redată de a- parat ca o succesiune de pocnituri. în schimb, semnalele transmise prin modulație de influențate puțin de plitudinii. Eventualele sive ale amplitudinii rate ușor. Cu ajutorul unor circuite speciale se pot evita aproape complet efectele perturbațiilor. De altfel, în domeniul undelor ultrascurte intensitatea acestor perturbații este mult mai slabă. Avînd aceste particularități, sistemele cu modulație de frecvență permit audiții de calitate deosebitextrem de reduse. Aparatele moderne, de construcție mai complicată, permit recepționarea nu numai a posturilor cu modulație de amplitudine, ci și a celor cu modulație de frecvență. Numeroși electroniști din țara noastră se ocupă îndeaproape de problemele teoretice și practice legate de sistemele de radiocomu- nicații cu modulație de frecvență. Sub aspect teoretic, de exemplu, au fost studiate procedee de producere a oscilațiilor modulate în frecvență și metode pentru.calculul circuitelor electrice care lucrează cu semnale modulate în frecvență.

de bună, cu deformați!

Conf. ina. Muaur SĂVESCU 
candidat în științe tehnice

• La Stockholm s-au deschis la 
15 septembrie lucrările Conferinței 
internaționale în. problemele tehni
cii măsurătorilor. La lucrările con
ferinței iau parte reprezentanți din 
30 de țări. Din țara noastră partici
pă o delegație condusă de Nicolae 
Ilioiu, director adjunct al Direcției 
generale pentru metrologie, standar
de și invenții.

o In Marea Britanic au fost pro
gramate două noi experiențe în do
meniul reacției termonucleare. Pri
ma experiență constă în cercetarea 
plasmei naturale în coroana și cro- 
mosfera Soarelui. Ea va fi realizată 
cu ajutorul primei rachete engleze a 
cărei lansare este preconizată pentru 
sfîrșitul anului 1964, de pe un poli
gon din Australia. A doua, se referă 
la cercetarea reacției termonucleare 
într-un zetatron în care plasma de 
înaltă densitate se comprimă cu o 
viteză de 160 km/sec în condițiile 
acțiunii similare a undei de șoc și a 
unui puternic cîmp magnetic.

o In R. F. Germană a fost reali
zat un procedeu de îndepărtare a 
petrolului care plutește pe suprafa
ța apei de mare sau a fluviilor, prin 
pulverizarea unui amestec special 
din pămînt argilos, ciment și sub
stanțe chimice. Petrolul care plutește 
aderă la particulele de argilă și ci
ment ce se depun pe fund, iar apa 
se curăță.

® Planetariul din Bochum (R. D. 
Germană), aflat în construcție, va 
avea o cupolă din rășină polieste- 
rică armată cu fibre de sticlă. Noua 
boltă, alcătuită din 21 de sectoare, 
va avea diametrul de 20 m. Pe su
prafața de proiecție, de 625 m p, vor 
fi răspîndite 4 milioane de orificii 
extrem de mici necesare unei bune 
acustici.

• Trei chimiști italieni printre 
care și Giulio Natta, laureat al 
premiului Nobel, au realizat un nou 
material plastic — „Izotatico poli- 
propilene“ — care va constitui un 
element de bază util pentru multe 
produse. Acest nou tip de material 
poate fi folosit la producerea de 
obiecte masive, filme, fibre sinte
tice etc.

« Specialiști maghiari în dome
niul motoarelor cu ardere internă 
lucrează în prezent la realizarea u- 
nui motor Diesel acționat cu gaz na
tural. Experiențele sînt promițătoa
re. randamentul motorului respectiv 
fiind cu 15—20 la sută superior 
motoarelor Diesel acționate cu com
bustibil lichid.

© „Stornofon-500" este un nou 
tip de radioemițător minuscul, con
struit recent în Danemarca. împreu
nă cu antena și acumulatorul el are 
greutatea de numai 750 de grame și 
poate fi purtat în buzunar. Puterea 
emițătorului este de 500 miliwați. A- 
cest aparat, realizat din microsemi- 
conductori, a obținut la Tîrgul de 
la Leipzig o diplomă de importantă 
realizare tehnico-științifică.

o John Rawnsley, membru al A- 
cademiei de Științe din Ghana, a 
elaborat o metodă de conservare a 
griului pentru o perioadă de timp 
practic nelimitată. In sacul de ma
terial plastic în care se află grîu se 
așează un tampon de vată îmbibat 
cu o soluție chimică.

Lucrări ale matematicienilor romîni 
apărate in limbi străineSub egida Editurii Academiei R. P. Romine și a Editurii Eyrolles—Paris a apărut recent ediția a II-a, în limba franceză, a lucrării „Numere și sisteme aleatoare“ de prof. Octav Onicescu. In ultimul timp, Editura Academiei a mai tipărit în limba franceză „Opera matematică“, cu- prinzînd toate lucrările originale ale acad. prof. dr. Simion Stoilov. Urmează să se editeze în curînd volumul III al lucrării „Lecții de geometrie diferențială“ de acad. Gh. Vrîn- ceanu, tipărită de Editura Academiei R. P. Romîne și Editura Gauthiers Villars-Paris. în limba rusă a văzut lumina tiparului la Moscova cartea „Teoria algebrică a mecanismelor automate“ de acad. Gr. C. Moisil. în revistele de specialitate din diferite țări au apărut, de asemenea, numeroase lucrări ale matematicienilor din țara noas-
Conferința naționalăLucrările Conferinței naționale de radiologie au continuat vineri în cadrul secțiilor de radiodiagnostic, radioterapie și radioizotopi. Pe aceste teme au fost prezentate circa 60 de rapoarte și comunicări, de către specialiști romîni și invitați din R.P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D.
Semnale 
din CassiopeiaLa Jodrell-Bank (Anglia) a intrat în funcțiune un nou radiotelescop — „Mark-II". El are o antenă elipsoidală mobilă cu o rază de 40 m și este de două ori mai mic decît „Mark-I", care culege date din Univers și urmărește evoluția sateliților încă din anul 1957. El face însă posibilă efectuarea unor radiocercetări care depășesc limita de pînă acum a frecvențelor utilizate. Primele semnale recepționate de noul telescop au fost din constelația Cassiopeia. 

Pentru pregătirea călătoriilor spre alte planete, în Uniunea Sovietică a 
fost efectuată recent o nouă experiență : un grup de medici și tehnicieni (fotografia de sus) a stat timp de 10—120 de zile într-o cameră ermetică 
în care s-au creat condiții similare celor din timpul zborurilor îndelun

gate în Cosmos

tră. Dintre acestea, în ultimul timp articolul acad. Miron Nicolescu „Unele proprietăți ale funcțiilor subarmonice de ordin superior“ în „Comunicările Academiei gruzine de științe“ — Tbilisi, iar în revista „Atti della Accademia Nazionale dei Lincei“ din Roma un articol de Al. Lascu privind probleme de geometrie algebrică. „Journal of Mathematics and Mechanics“ a publicat o lucrare de analiză funcțională de Ciprian Foiaș, iar „Management Science" (S.U.A.) articolul privind cercetări operaționale de E. Balaș și P. Ivănescu. în „Fundamenta Mathematicae“ din R. P. Polonă a fost înserat un studiu de algebră de S. Rudeanu, iar în „Mathematische Annalen“ din R. F. Germană o lucrare de teoria funcțiilor de Martin Jurchescu.
de radiologieGermană, R.F. Germană, R.S.F. Iugoslavia, Japonia, R.P. Polonă, R.P. Ungară și U.R.S.S. După încheierea discuțiilor pe marginea rapoartelor și comunicărilor, a avut loc o gală de filme din domeniul radiologiei Lucrările conferinței continuă.(Agerpres) 
fôava atomică pentru 
cercetări științifice

Ziarul „Japan Times” anunjă că în ur
mătorii nouă ani se vor desfășura lucră
rile de construire a primei nave atomice 
japoneze de 6 000 tone pentru cercetări 
oceanografice și piscicole. Se proiectează 
instalarea pe navă a unui reactor atomic 
cu o putere termică de 35 000 kW, care 
va funefiona cu uraniu cu concentrare re
dusă. Acest reactor va asigura motorului 
navei o putere de 10 000 C.P. și îi va 
permite să navigheze pe o distanță pînă 
la 3 000 de mile marine. Echipajul va fi 
alcătuit din 109 persoane, inclusiv 45 de 
specialiști oceanografi.

A fost descoperit 
elementul 104La Institutul unificat de cercetări nucleare de la Dubna a fost obținut un nou element radioactiv. Timpul de înjumătățire este de 0,3 secunde. Sinteza unui atom din acest element se face în 5 ore prin bombardarea plutoniului 242 cu ioni de neon 22. în timpul experiențelor au fost obținute peste 150 de nuclee din noul element. După părerea oamenilor de știință sovietici, analiza datelor obținute și experiențele de control efectuate duc cu o mare certitudine la concluzia că acesta este un izotop al elementului 104 cu greutate atomică 260 din sistemul periodic al lui Mendeleev. Acest element nu era cunoscut pînă acum.
Corn trăiau vikingiiO imagine nouă a vieții vikingi*  lor capătă contur pe măsură ce arheologii scot la lumină perle, vase din ceramică, monede de aur arabe și alte obiecte în insula care se numea la origine Lillön-Helgö, pe la- c.ul Mălar, nu departe de Stockholm. Echipa de arheologi condusă de Wilhelm Holmquist a adus dovezi că vikingii trăiau într-o comunitate de negustori bine organizată și că ei nu erau mai războinici decît alte popoare. Cînd slavii și arabil au pătruns în bazinul mediteranean și în Europa occidentală, vikingii au beneficiat de condițiile favorabile create pentru negoț și au dezvoltat un sistem comercial care exista din anul 100 e.n. O nouă descoperire importantă a fost făcută cu prilejul cercetării ruinelor de pe a- ceastă insulă. Unii vikingi locuiau în case destul de spațioase. Ruinele unei astfel de case au 40 de metri în lungime. Casa avea baie cu aburi și cuptor pentru pîine.

*) Frecvența unui curent este egală cu 1 Hz, cînd intervalul de timp dintre două maxime succesive ale oscilației este de o secundă ; 9 000 Hz înseamnă 9 000 de oscilații complete pe secundă.

Procedeu nou de tratare 
a unor boli de rinichiLa ultimul Congres al Asociației 
medicale americane a fost prezen
tată o comunicare despre un nou 
procedeu de tratare a unor boli de 
rinichi, care permite evitarea ope
rației de transplantare. Metoda este 
analogă cu cea de anihilare a reac
ției organismului țață de transplan
tări de organe luate de la alt om : 
folosirea preparatului imuran la 
care se adaugă doze masive a unui 
preparat de tipul cortizonului. Acea
stă metodă a fost aplicată cu bune 
rezultate de trei grupuri de medici 
care lucrează la Universitatea Har
vard, Universitatea din Minnesota 
Universitatea din New York. Medicii 
de la Minneapolis au tratat prin a- 
cest procedeu opt copii suferinzi de 
insuficiență renală progresivă. Șase 
dintre aceștia au rămas în viațăi 
din care patru în stare satisfăcă
toare. Unii dintre ei sufereau de 
reacție de autoimunitate la protei
nele proprii, ceea ce producea tul
burări funcționale renale gravei 
Prin aplicarea noului procedeu de 
tratament, acest sindrom a fost ani- I hilat. .

Pe marginea lucrărilor Congresului de astronautică de la Varșovia

Omul și cercetarea Cosmos»Peste 600 de oameni de știință din 
27 de țări participante la recentul Congres de astronautică de la Varșovia au dezbătut, timp de o săptă- mînă, probleme legate de lansarea, mișcarea, propulsia, ghidarea și urmărirea de la sol a vehiculelor cosmice, probleme puse de organismele animale și umane în condițiile speciale de pe aceste vehicule și de zborul cosmic ; totodată au fost a- bordate unele aspecte ale aplicațiilor practice ale sateliților artificiali în comunicațiile de meteorologie și geodezie, ale educației în astronautică, precum și problema legislației spațiale. La congres au fost prezentate .aproape 200 de comunicări.Țările care au obținut cunoscutele realizări în cucerirea Cosmosului, U.R.S.S. și S.U.A., au fost reprezentate prin delegații foarte numeroase. Zborul spre Lună, cu reîntoarcere, a prilejuit ample dezbateri. La ședința de deschidere au fost proiectate fotografii și un film realizate cu „Ranger“-7 ; conducătorul proiectului, dr. W. Pickering, a prezentat unele date referitoare la această lansare. Nava cosmică a căzut pe Lună la 10 km de

In timpul lucrărilor congresului

Prof. univ. CĂLIN POPOVIC!, 
secretarul Comisiei de astronautică 
de pe lingă Academia R. P. Romîne 
locul prestabilit, cu o diferență de timp de 19 secunde față de momentul calculat. Aparatele de televiziune au permis identificarea pe ultimele fotografii luate de la mai puțin de 5 km altitudine, la o secundă înaintea căderii, a unor cratere avînd diametrul de numai 10 metri. Luna este împînzită de o mulțime de mici cratere, chiar în regiunile care par netede de la distanță, în așa-numitele mări. Aceste cratere au forma oarecum aplatizată, rotunjită, sînt puțin adînci, ca și cum pe Lună ar exista un proces de e- roziune. Nu există un strat gros de praf, cum afirmaseră unii astronomi, ci mai degrabă un strat poros și pe alocuri par a fi urme de existență a lavei. Datele culese au permis lămurirea mai multor probleme legate de viitoarea alunizare și au înlesnit determinarea mai precisă a masei Lunii și Pămîntului. Tot în cadrul prezentării de rezultate s-au arătat și ultimele fotografii obținute 

cu satelitul meteorologic „Nimbus“ cu orbită polară, care folosește un sistem de televiziune cu o transmisie automată a imaginilor către stațiile peste care trece. Lucrînd în infra- roșu, acest satelit poate transmite i- magini și noaptea. în problemele de astronautică, lumea este interesată să afle cînd se va ajunge pe Lună, în Marte ; din prezentarea unor proiecte și analiza stadiului actual al încercărilor cu puternice rachete s-a desprins că data alunizării unei rachete cosmice va fi puțin după anul 1969.Problemele privind întîlnirea în Cosmos, transferul orbital, diferite manevre ale vehiculelor cosmice atît din punctul de vedere teoretic cît și practic au fost dezbătute pe larg, întrucît ele urmează să fie rezolvate mai întîi prin încercări în jurul Pămîntului. întîlnirea în Cosmos, așa cum s-a remarcat și la congres, este actualmente problema nr. 1 a astronauticii contemporane.La secția de mecanică cerească și astrodinamică, ale cărei lucrări s-ău desfășurat în trei ședințe conduse de prof. G. N. Duboșin (U.R.S.S.), au fost prezentate numeroase realizări ale științei și tehnicii sovietice în acest domeniu. în comunicarea făcută de dr. G. L. Grodzovsky s-au sintetizat rezultatele a peste 200 de lucrări privind un nou capitol al mecanicii — mecanica zborului cu propulsie. Din dezbaterile din secția despre motoarele cosmice s-a desprins faptul că viitorul astronauticii este legat de dezvoltarea motoarelor atomice, ionice și de plasmă.. Perspective imediate oferă aplicațiile transformării directe a energiei a- tomice în energie electrică, așa cum s-a realizat de curînd în U.R.S.S.Reintrarea cu viteze foarte mari în atmosferă, după o misiune planetară sau lunară, nu este încă pe deplin rezolvată și de aceea mai e de lucrat în această direcție înainte de a se întreprinde o călătorie dus și întors Pămînt-Lună. Fostul președinte al Federației internaționale de astronautică, prof. E. A. Brun (Franța), a dezvoltat în mai multe comunicări această importantă problemă. în ce privește explorarea planetelor Marte și Venus nu există, la ora actuală, proiecte guverna

mentale aprobate. Se speră că astfel de proiecte să fie adoptate în- cepînd din anul viitor. Eventual, se va încerca trimiterea unei rachete spre Marte, care plecînd în decembrie 1964 ar ajunge în apropierea lui Marte la mijlocul anului viitor și ar transmite date și fotografii prin televiziune.O extrem de interesantă discuție a fost purtată în după-amiaza zilei de 11 septembrie asupra construirii unui laborator internațional lunar— inițiativă a Federației internaționale de astronautică (F.I.A.) — discuție la care oamenii de știință sovietici L. J. Sedov, I. F. Frolov, V. V. Bemüh și lu. Volynkin au adus o contribuție importantă. Concluzia e că vom vedea, chiar în timpul generației noastre, realizarea unui astfel de laborator științific, exemplu concret de colaborare științifică internațională în folosirea corpurilor cerești pentru binele omenirii și progresul științei. In numeroasele comunicări privind dreptul spațial, F.I.A. a solicitat țările participante să contribuie la folosirea corpurilor cerești și a spațiului cosmic numai în scopuri pașnice.S-a discutat îndelung și despre măsura în care omul sau mașina vor acționa pe vehiculele cosmice în ghidare și control. Președintele Academiei internaționale de astronautică, prof. C. S. Draper (S.U.A.), a relevat că este necesară o colaborare activă între om și mașină ; pe bordul navei pilotul efectuează cea mai importantă parte a muncii dar este dublat de automatele de pe Pămînt care-i dau indicații și îl corectează. La un înalt nivel științific și tehnic s-a discutat în cadrul unui simpozion asupra vehiculelor cosmice într-un mediu ionizat.Sateliții meteorologici, de comunicații pentru scopuri geodezice au tot mai multe aplicații practice. în legătură cu aceștia, discuțiile au a- vut un caracter foarte concret, spre a se obține mai repede primele rezultate ale eforturilor extrem de costisitoare pentru cucerirea spațiului cosmic. Președintele comisiei sateliților meteorologici, dr. K. I. Kondratiev, a făcut o expunere amplă a problemelor legate de acești sateliți care ne dau indicații indispensabile pentru prezicerea timpului în regiunile inaccesibile observației meteorologice curente — regiuni polare, oceane și deșerturi. După cum s-a relevat, un sistem de comunicații mondial folosind sateliții va intra în curînd în funcțiune.Comunicările de bioastronautică 

au fost cele mai numeroase, consa- crîndu-li-se patru ședințe. Lucrările acad. N. Sisakian, V. Parin și ale altor cunoscuți oameni de știință sovietici au adus noi date în legătură cu rămînerea prelungită în stare de imponderabilitate și de iradiație.A fost deosebit de apreciată comunicarea prof. A. Lebedinski (U.R.S.S.), care a expus rezultatele unor experiențe de rămînere pe perioade de 10—120 de zile în cabine închise ermetic. în aceste cabine grupul de tehnicieni a trăit în condițiile zborului cosmic — zgomot și vibrații, ridicări de temperatură, radiații ionizante etc. Experiența a reușit ; la sfîrșitul ei participanții e-au simțit însă slăbiți, iar capacitatea de readaptare a organismului la condiții normale a fost micșorată, într-o altă comunicare, dr. A. G. Kuznețov a prezentat rezultatele experienței rămînerii unor cercetători timp de 10—25 de zile într-o cabină ermetică în care azotul atmosferic s-a înlocuit cu heliu.Delegația noastră a avut comunicări în domeniul bioastronauticii (3 comunicări citite și două înserate în rezumatele secției de bioastronautică). La congres au mai fost prezentate 9 comunicări privind schimbarea prin manevre speciale a parametrilor traiectoriilor vehiculelor cosmice, utilizarea sateliților artificiali în geodezie, prognoza meteorologică folosind date de pe sateliți artificiali, comunicări de bioastronautică privind comportarea organismului uman și animal în condiții de suprasarcini și de revenire la normal, despre unele modificări fiziologice (vizuale) în zborul la mari înălțimi, despre interpretarea psihologică a datelor electroencefalografice la a- viatori asupra dinamicii cardiace în anumite condiții de zbor, precum și o comunicare de drept cosmic. Ca număr de lucrări țara noastră a urmat imediat după U.R.S.S. și Franța. La invitația colegilor polonezi, am expus la Institutul politehnic din Varșovia, metodele și lucrările de triangulație cosmică inițiate și efectuate la Observatorul astronomic din București, din care o parte sînt realizate în colaborare cu astronomi polonezi.Congresul a fost organizat în condiții optime, în Varșovia reconstruită, și s-a bucurat de succes deplin. Discuțiile fructuoase între delegații, vizitele la diferite instituții etc. au permis un schimb rodnic de experiență, care contribuie la întărirea colaborării științifice internaționale.

Sub titlul de mai sus, ziarul vest- 
german „DIE WELT" a publicat ur
mătorul articol :

Cantitatea de pește pescuit în a- 
pele islandeze poate fi sporită doar 
cu aproximativ 15 la sută. în acest 
tel, în condițiile tehnicii de pescuit 
care a și atins un nivel înalt, se va 
realiza valorificarea la maximum a 
bogățiilor de pește din regiunile de 
pescuit ale Islandei. Cele de mai sus 
constituie cea mai recentă concluzie 
a biologilor care își desfășoară ac
tivitatea în cadrul instituțiilor islan
deze ce se ocupă de probleme ale 
pescuitului.

Pentru o tară ca Islanda, a cărei 
economie se bazează în mare măsură 
pe exploatarea bogăjiilor mării, a- 
ceastă constatare are o însemnătate 
deosebită. De aceea oameni de ști
ință cercetează cum ar putea fi esti
mate uriașele cantități de iarbă de 
mare care există în zonele de coastă 
ale acestei insule. In regiunile nor
dice, iarba de mare este formată, în 
special, din două grupuri de alge : 
brune și roșii. Unele specii pot atin
ge o lungime de 10 metri și chiar 
mai mult, avînd tulpini de grosimea 
brațului, altele au forma unei verze. 
In Extremul Orient, încă înaintea erei 
noastre, diferitele specii de alge ma
rine au fost folosite ca alimente și 
mijloace de tămăduire. In Occident, 
aceste plante n-au găsit încă, pînă 
acum, o utilizare eficientă. In Europa, 
doar substanfa carrageen — un ex
tract din alga roșie cunoscută sub de
numirea de iarba din Irlanda (Irish 
Moos) este folosită în alimentație și 
in terapeutică. In afară de aceasta, 
iarba de mare aruncată de valurile 
mării pe țărmurile Scoției și Irlandei 
este folosită, într-o anumită măsură, 
ca îngrășămînf în agricultură.

De cînd însă Robert Koch a folo
sit cel dintîi gelatina agar, obținută 
din alga roșie Gelidium, pentru pre
pararea mediurilor hrănitoare pent-u 
bacterii, s-au descoperit o serie de 
noi posibilități de utilizare a agar- 
ului și a carrageen-ului, substanță a- 
semănătoare primei.

Astăzi în Norvegia există peste 40 
de mici întreprinderi care prelucrea
ză iarba de mare. Gelatina agar este 
folosită nu numai la cercetări de la
borator, ci și ca mijloc de gelati- 
nare și ca stabilizator în industria pa
nificației, la prepararea de înghețată, 
prăjituri, prafului de copt și a dife
ritelor specialități de brînzeturi. la 
fabri carea pastei de dinți și a unor 

fundul mării?
produse cosmetice. In cazul învelișu
rilor pentru drageuri, agar-ul este 
preferat de multe ori gelatinei obiș
nuite deoarece o capsulă din agar 
dizolvîndu-se mai încet poate să 
treacă prin zona acidă a stomacului.

Nu au lipsit nici încercări de a se 
folosi iarba de mare ca substanță ali
mentară. Dacă în Japonia, unele spe
cii de alge se bucură de mult timp 
de apreciere, în bucătăria europeană 
ele n-au reușit să pătrundă pînă a- 
cum. Valoarea lor nutritivă nu rezidă 
în bogăția de calorii, ci in marele 
conținut de minerale — în special 
iod și brom — și de vitamina C 
și Bi.

Cu puțin timp înaintea celui de-al 
doilea război mondial, s-a constatat 
că anumite alge capătă un confinut 
mai mare de vitamină C cînd cresc 
în ape pu)in adînci. In schimb, se 
pare că conținutul de vitamina Bi nu 
depinde de adîncimea apei. Deși cu 
cîjiva ani în urmă un fabricant nor
vegian a oferit pe piafă iarbă de mare 
uscată și tocată ca hrană pentru pă
sări, totuși părerile despre posibilită
țile de a se ob(ine din ea nutrețur 
consistente pentru animale sau ali
mente valoroase pentru om nu sînt 
favorabile deoarece conținutul de 
combinații de hidrocarburi necome- 
stibile este foarte mare. Doar din 
punctul de vedere al confinutului lor 
bogat în minerale și vitamine, algele 
se pot dovedi prețioase sub formă de 
adaosuri, în cantități mici la alte ali
mente.

O afenjie mai mare se acordă al
gelor în vederea folosirii lor indus
triale. Din algele brune din specia 
Laminaria, tipică pentru apele nordi
ce, se poate obține o substanță vîs- 
coasă și clară, așa-numitul algm, care 
tratată în mod corespunzător devine 
utilizabilă pentru realizarea unor fi
bre textile și toi transparente de îm
pachetat. Mai sînt însă necesare cer
cetări pentru a se vedea dacă pro
cedeul tehnologic respectiv este ren
tabil. De asemenea. înainte ca alge
le să poată f' folosite pe scară larga 
mai trebuie puse la punct metode 
rentabile de reccltare a lor. Rina a- 
cum rezultate satisfăcătoare a dat nu
mai un fel de secerătoare subacvati
că Această instalație, prevăzută cu 
cuțite în formă de seceră, trasă de 
o ambarcațiune, înaintează în apă la 
o adîncime de aproximativ 2 metri, 
iar plantele tăiate sînt strînse ca în
tr-o plasă. După tgiere, algele cresc 
apoi mai repede.



Sosirea unei delegații guvernamentale

economice a R. A. SiriaO delegație guvernamentală economică a R. A. Siria a sosit vineri după-amiază în Capitală. Delegația, condusă de Karam Tourna, viceguvernator al Băncii centrale, va purta discuții privind lărgirea schimburilor comerciale romîno-siriene.
Oaspeții au fost întîmpinați la aeroportul Băneasa de Valentin Ste- riopol, adjunct al ministrului Comerțului Exterior, de funcționari superiori din acest minister și din Ministerul Afacerilor Externe.

NOTA MEMORIALA

ASUPRA PROBLEMELOR MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI 
INTERNAȚIONALE Șl ALE UNITĂȚII SALE 

Ultima lucrare a lui Palmira Togliatti
INFORMAȚII

I

RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL GRECIEIAmbasadorul Greciei în R. P. Romînă, Alexandre Cimon Argyropou- lo, a oferit vineri seara o recepție cu prilejul căsătoriei regelui Greciei.Au participat Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Petre Constantinescu- Iași și Athanase Joja, membri ai Consiliului de Stat, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură, ofițeri superiori.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.

DELEGAȚII ROMÎNE 
LA SESIUNILE 

UNOR ORGANIZAȚII 
INTERNAȚIONALEJoi seara au plecat spre Roma prof. Bucur Schiopu, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, vicepreședinte al Comitetului național al R. P. Romîne pentru F.A.O., și ing. Mircea Romaș,

Lofo-cenfral'La tragerea specială Loto-central din Ï8 septembrie 1964 au fost extrase din urnă următoarele numere :59 83 55 79 61 45 74 41 37 35Premii suplimentare : 23 83 58Premii suplimentare în obiecte și bani:Extragerea I : 50 24 30 ; Extragerea a Il-a: 80 15 85 ; Extragerea a IlI-a ;

Gh. Costache campion european de juniori 
la aruncarea ciocanului

In campionatul balcanic de baschet masculin

Romînia-Bulgaria 90-81Vineri, în sala spoiturilor de la Floreasca au continuat meciurile de baschet din cadrul campionatului balcanic masculin. Echipa R. P. Romîne a învins cu scorul de 90—81 (45 — 42) echipa R. P. Bulgaria. Baschetbaliștii romîni și-au impus jocul în partea a doua a întîlnirii, excelînd printr-o serie de combinații între Novacek și Popescu. Din nou
Azi, ora 16, pe stadionul „23 August“

Dinamo București - Sliema Wanderers
JAstăzi, pe stadionul 23 August din Capitală, echipa campioană a țării noastre, Dinamo București, întîlnește în partida retur din cadrul „Cupei campionilor europeni" la fotbal, pe campioana Maltei, Sliema Wanderers. După cum se știe, în primul

In cîteva r® Cea de-a treia etapă a turului ciclist al R.P. Bulgaria, disputată pe ruta Pernik—Vraca (180 km), a fost cîștiga- tă de alergătorul bulgar Dimiter Kotev în 5h 17’05’'. F. Gera și W. Ziegler, primii sosiți din echipa romînă, au realizat timpul de 5h 29'55”.® Turneul candidatelor la titlul mondial de șah a continuat la Suhumi cu disputarea partidelor întrerupte. Margareta Teodorescu a cîștigat partida cu șahista americană Gresser, Ivanova a pierdut prin depășirea timpului de gîndire la Milunka Lazarevici, Konar- kovska a învins-o pe Eretova și Zatulovskaia pe Ranniku. în clasament, după 6 runde conduc Zatulovskaia și Konarkovska cu cîte 4,5 puncte.
e Echipele olimpice masculine de volei ale R. S. Cehoslovace și Republicii Arabe Unite s-au întîlnit la Cairo în două meciuri de verificare. Voleibaliștii cehoslovaci au cîștigat în ambele partide cu scorul de 3—2. 

director general în Consiliul Superior al Agriculturii, pentru a participa la cea de-a 37-a sesiune a Comitetului produselor al Organizației pentru alimentație și agricultură (F.A.O.) a O.N.U.Vineri, a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre Praga, delegația R. P. Romîne, condusă de dr. Sandu loan, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale, care va participa la cea de-a XlV-a sesiune a Comitetului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.
★însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al R. D. Germane la București, dr. Siegfried Bock, a oferit vineri seara un cocteil la sediul ambasadei cu prilejul vizitei în R.P. Romînă a directorului general al Agenției de presă a R-D. Germane — A.D.N., Deba Wieland.Au participat reprezentanți ai conducerii Agenției Romîne de Presă, Agerpres, Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă, ai unor ziare centrale, reprezentanți ai Direcției presei din Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)

76 67 89 14 ; Extragerea a IV-a : 39 47 89 78 ; Extragerea a V-a : 25 71 18 44 ; Extragerea a Vl-a : 90 78 58 8 48 ; Extragerea a Vil-a : 10 6 41 55 16 ; Extragerea a VIII-a : 41 21 1 12 66 ; Extragerea a IX-a : 88 51 89 53 19 ; Extragerea a X-a r 68 50 13 78 81.Extragerea de 2 numere : 53 18 Fond de premii : 1 522 149 lei.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — Tinerii atleți romîni au debutat cu succes în campionatele europene atletice de juniori, care au început vineri la Varșovia. Confirmînd performanțele realizate anul acesta, a- runcătorul de ciocan Gheorghe Costache a cucerit titlul de campion al Europei cu rezultatul de 62,12 m (nou record de juniori al țării noastre). Pe locul doi la această probă s-a clasat tot un concurent romîn, Virgil Țibulskl (54,46 m). Atleta Leontina Frunză a cîștigat una din seriile probei de 600 m plat cu timpul de 1’34'6/10.Alte rezultate : înălțime băieți : Matveev (U.R.S.S.) 2,04 m ; Ion Șer- ban a ocupat locul 4 cu 1,95 m ; greutate băieți : Feher (R.P.U.) 17,05 m; 100 m-plat: Traikov (R.P.B.) 10 ’6/10 ; Ciobanu a ocupat locul 5 cu 10”8/10 ; 100 m plat fete : Klobu- kowska (R.P.P.) ll”6/10 ; lungime fete : Kirst (R.P.P.) 6,19 m. Campionatele continuă astăzi.

cel mai eficace jucător s-a dovedit Novacek, care a înscris 33 puncte.Echipa Iugoslaviei a întrecut cu 112—46 (50—21) echipa secundă a R. P. Romîne, iar Grecia a învins cu 80—69 (35—32) echipa Turciei. Astăzi au loc meciurile : Romînia tineret—Turcia ; Grecia — Bulgaria și Iugoslavia—Romînia. Programul începe la ora 16.

meci, disputat în orașul La Valetta, Dinamo a cîștigat cu scorul de 2—0.Stațiile noastre de radio vor transmite, începînd din jurul orei 17, repriza a doua a acestui joc. Transmisia se va face pe programul I.
înduri® Comitetul olimpic grec a hotărît ca Grecia să participe la Jocurile Olimpice de la Tokio cu o delegație de 18 sportivi, la atletism, lupte, yahting și tir.© Delegația R.S. Cehoslovace pentru Olimpiada de la Tokio va fi alcătuită din 107 sportivi, 17 antrenori, 9 arbitri, 23 de oficiali. Printre oficiali se află și fostul campion olimpic Emil Zatopek, ca invitat de onoare al Jocurilor. Sportivii cehoslovaci vor participa la următoarele discipline : atletism, box, ciclism, fotbal, caiac-canbe, gimnastică, natație, volei, canotaj academic, tir, haltere, yahting.© Meciul retur dintre echipele Galatasaray și Aufbau Magdeburg, din cadrul „Cupei Cupelor“, disputat la Istanbul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate 1—1 (1—0). Deoarece șipartida din tur se terminase cu același rezultat, se va disputa un al treilea joc pe teren neutru.

NOTĂ : Publicăm mai jos o redare a documentului „Notă me
morial asupra problemelor mișcării muncitorești internaționale și 
ale unității sale“, scris de Palmiro Togliatti înaintea încetării sale din 
viață, în august 1964. Textul integral al Notei memoriale este 
publicat în revista „Lupta de clasă“ nr. 9/1964.

în ce privește poziția Partidului Muncitoresc Romîn asupra pro
blemelor tratate în documentul pe care îl reproducem, ea este expusă 
în Declarația cu privire la problemele mișcării comuniste și muncito
rești internaționale adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1964, precum și în alte documente de partid.

nota explicativă — apariția bolii 
care l-a împiedicat pe tovarășul To
gliatti să revadă încă o dată, așa cum 
și-a propus, această Notă memorială.

Noi credem însă — subliniază în 
continuare nota explicativă — că și 
fără această revizuire definitivă pu
tem considera textul pe care ni l-a, 
lăsat ca o expresie precisă a gîndirii 
sale asupra problemelor tratate.

De aceea — arată tovarășul Luigi 
Longo — publicăm Nota memoria
lă a tovarășului Togliatti ca pe o ex
presie precisă a poziției partidului 
asupra problemelor mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
și ale unității sale.

★vine din Statele Unite ale Ame- ricii. Această țară trece printr-o criză socială profundă. Conflictul rasial între albi și negri este doar unul din elementele acestei crize. Asasinarea lui Kennedy a arătat pînă unde poate merge atacul grupurilor reacționare“. El consideră că „nu trebuie în nici un caz să excludem posibilitatea ca la alegerile prezidențiale să iasă victorios candidatul republican (Goldwater), care și-a înscris în programul său războiul și care vorbește ca un fascist. Mai grav este că ofensiva pe care acesta o duce împinge tot mai mult către dreapta întregul front politic american, întărește tendința de a se căuta, printr-o mai mare agresivitate pe plan internațional, o cale de ieșire din contradicțiile interne și baza unui acord cu grupurile reacționare din Europa occidentală. Aceasta face ca situația generală să devină destul de primejdioasă“.,’în Europa occidentală situația este foarte diferențiată, dar predomină, ca element comun, un proces continuu de concentrare monopolistă, al cărui loc și instrument este Piața comună. Concurența economică americană, care devine mai intensă șî mai agresivă, contribuie la accelerarea procesului de concentrare“. în acest mod, se spune în Nota memorială, „devin mai puternice bazele obiective ale unei politici reacționare, care tinde să lichideze sau să limiteze libertățile democratice, să mențină în viață regimurile fasciste, să creeze regimuri autoritare, să împiedice orice înaintare a clasei muncitoare și să-i reducă simțitor nivelul ei de trai. în ce privește politica internațională, rivalitățile și contradicțiile sînt profunde. Vechea organizație a N.A.T.O. trece printr-o evidentă criză gravă datorită, îndeosebi, pozițiilor lui de Gaulle". i,Nu trebuie să ne facem însă iluzii“, scria Palmiro Togliatti. „Există, desigur, contradicții pe care noi le putem exploata din plin ; dar pînă acum nu s-a manifestat în sinul grupurilor conducătoare ale țărilor continentale o tendință de a desfășura în mod autonom și consecvent o acțiune în favoarea destinderii relațiilor internaționale. Toate a- ceste grupuri acționează într-un fel sau altul, într-o măsură mai mare sau mai mică, pe terenul neocolo- nialismului, pentru a împiedica progresul economic și politic al noilor state libere africane“.„Evenimentele din Vietnam și din Cipru dovedesc cum — dacă ar fi să se continue deplasarea întregii situații spre dreapta — ne-am putea trezi, pe neașteptate, în fața unor crize și primejdii acute, în care ar trebui să se angajeze pînă la capăt întreaga mișcare comunistă și toate forțele muncitorești, socialiste din Europa și din lumea întreagă“.în continuare, în Notă se spune : Considerăm că trebuie să se țină seama de această situație în atitudinea noastră față de comuniștii chinezi. Unitatea tuturor forțelor socialiste într-o acțiune comună, mai presus de divergențele ideologice, împotriva grupurilor celor mai reacționare ale imperialismului, este o necesitate absolută. Nu se poate concepe ca China și comuniștii chinezi să fie excluși din această unitate. în consecință, noi trebuie să acționăm chiar de pe acum, în așa fel încît să nu ridicăm obstacole în atingerea acestui obiectiv, ci să-1 înlesnim. Togliatti exprimă părerea că, fără a se’ întrerupe polemica, trebuie avut întotdeauna ca punct de plecare al ei dovedirea, pe baza faptelor actuale, că unitatea întregii lumi socialiste și a întregii mișcări comuniste și muncitorești este necesară și că ea poate fi realizată.Referitor la întrunirea comisiei de pregătire, la 15 decembrie, Nota memorială arată că s-ar putea lua în considerare de pe acum cîteva inițiative deosebite. S-ar putea, de pildă, trimite o delegație compusă din reprezentanți ai unor partide care să expună tovarășilor chinezi propunerea noastră de a fi uniți și de a colabora în lupta împotriva dușmanului comun și care să le pună problema de a găsi calea și forma concretă a acestei colaborări. Se arată că înseși rezoluțiile la care 6-ar putea ajunge vor trebui să evite 

aprecierile negative la modul general, să aibă în schimb un puternic și preponderent conținut politic pozitiv și unitar.Vorbind în continuare despre mișcarea comunistă și muncitorească din țările occidentale, Nota memorială exprimă părerea că, deși s-au înregistrat progrese, „dezvoltarea noastră și forțele noastre sînt astăzi încă neadecvate sarcinilor care ne stau în față., Exceptînd unele partide (Franța, Italia, Spania etc.), nu ieșim încă din situația în care comuniștii nu reușesc să desfășoare o acțiune politică adevărată și eficace, care să-i lege de marile mase ale oamenilor muncii, se limitează la o muncă de propagandă și nu au o influență efectivă asupra vieții politice din țara lor. Trebuie să obținem, în toate felurile, depășirea acestei faze, impulsionînd pe comuniști să învingă izolarea lor relativă, să se integreze în mod activ și continuu în realitatea politică și socială, să aibă inițiativă politică, să devină o mișcare de masă efectivă“.Reafirmîndu-și dezacordul față de pozițiile chineze, Palmiro Togliatti scrie că și din motivele susa- mintite „am avut întotdeauna, și păstrăm, rezerve serioase asupra utilității unei consfătuiri internaționale consacrate numai, sau în mod preponderent, denunțării și luptei împotriva acestor poziții, tocmai pentru că ne-am temut și ne temem că în acest mod partidele comuniste din țările capitaliste vor fi împinse într-o direcție opusă celei necesare, adică se vor angaja în polemici interne de natură pur ideologică, departe de realitate“.Se subliniază că, dacă s-ar ajunge la o ruptură declarată a mișcării, pericolul ar deveni deosebit de grav pentru toate partidele, și îndeosebi pentru cele mai slabe, s-ar crea descurajare în rîndul maselor, iar dezvoltarea mișcării ar fi puternic împiedicată. Există, în mod obiectiv, condiții foarte favorabile înaintării noastre atît în rîndul clasei muncitoare, al maselor muncitoare, cît și în viața socială în general. Este însă necesar a ști să sesizezi și să exploatezi aceste condiții. De aceea este de datoria comuniștilor să aibă mult curaj politic, să depășească orice formă de dogmatism, să înfrunte și să rezolve problemele noi într-un mod nou, să folosească metode de muncă corespunzătoare împrejurărilor politice și sociale în care se produc transformări continue și rapide.Dînd apoi cîteva exemple în acest sens, Nota memorială amintește criza’ foarte profundă a sistemului economic burghez și arată că în cadrul sistemului capitalului monopolist de stat apar probleme cu totul noi pe care clasele conducătoare nu mai reușesc să le rezolve cu metode tradiționale. în mod deosebit apare astăzi în țările mari problema unei centralizări a conducerii economice, încercîndu-se realizarea ei printr-o programare de sus, în interesul marilor monopoluri și printr-o intervenție a statului. Palmiro Togliatti scrie că mișcarea muncitorească și democratică nu poate să se dezintereseze de această problemă. Trebuie să se ducă lupta și pe acest teren. Aceasta cere o dezvoltare și o coordonare a revendicărilor imediate ale oamenilor muncii și a propunerilor de reformă a structurii economice (naționalizări, reforme agrare etc) într-un plan general de dezvoltare economică, care să fie contrapropus programării capitaliste. Nu este vorba desigur de un plan socialist; deoarece pentru aceasta lipsesc condițiile, dar este vorba de o nouă formă și un nou mijloc de luptă pentru a înainta spre socialism. Posibilitatea unei căi pașnice a acestei înaintări este astăzi strîns legată de abordarea și soluționarea acestei probleme. O inițiativă politică în a- ceastă direcție ne poate înlesni do- bîndirea unei noi și mari influențe asupra tuturor păturilor populației; care nu sînt cîștigate încă de partea socialismului, dar care caută o cale nouă.Lupta pentru democrație capătă în acest cadru un conținut diferit de cel de pînă acum, mai concret, mai legat de realitatea vieții economice și sociale.în continuare se arată că o dată cu accentuarea încercărilor de programare capitalistă, situația sindicatelor devine și mai grea. O parte substanțială a programării este așa-zisa „politică a veniturilor“, care cuprinde o serie de măsuri menite să împiedice dezvoltarea liberă a luptei pentru salarii. Aceasta este o politică sortită falimentului, dar ea va putea da faliment numai dacă sindicatele vor ști să acționeze în mod inteligent și cu hotărîre, legînd revendicările lor imediate de cererea unor reforme economice și de un plan de dezvoltare economică care să corespundă intereselor oamenilor muncii și păturii mijlocii.„în condițiile actuale ale Occidentului, lupta sindicatelor trebuie să se desfășoare pe scară internațională, prin revendicări și acțiuni comune. Aici este una dintre cele mai grave lacune ale mișcării noastre. Organizația noastră sindicală internațională (F.S.M.) face numai o propagandă la modul general. Pînă acum ea nu a luat nici o inițiativă eficace de acțiune unitară împotriva politicii marilor monopoluri. Inițiativa noastră față de celelalte organizații sindicale internaționale a fost cu totul absentă pînă acum. Aceasta este o greșea

lă gravă, pentru că în aceste organizații există de pe acum oameni care critică și încearcă să se opună propunerilor și politicii marilor monopoluri“.în Nota memorială Palmiro Togliatti arată că în lumea catolică organizată și în rîndul maselor catolice se mențin la bază condițiile și impulsul pentru o deplasare spre stînga, care trebuie înțeleasă și sprijinită. în acest scop nu servește la nimic vechea propagandă ateistă, însăși problema conștiinței religioase, a conținutului său, a rădăcinilor sale în rîndul maselor și a modului de a o depăși trebuie abordată într-un mod diferit decît în trecut; dacă vrem să avem acces în rîndul maselor catolice și să fim înțeleși de acestea.Arătînd apoi că în lumea culturii porțile sînt astăzi larg deschise pătrunderii comuniste, Nota memorială subliniază că în lumea capitalistă se creează, într-adevăr, condiții care duc la distrugerea libertății vieții intelectuale. Noi, scrie Palmiro Togliatti, trebuie să devenim campionii libertății vieții intelectuale, ai creației libere artistice și ai progresului științific. Aceasta cere ca noi să nu contrapunem în mod abstract concepțiile noastre tendințelor și curentelor de naturi diferite ; trebuie să deschidem o dezbatere cu aceste curente, și prin aceasta să ne străduim a aprofunda problemele culturii, așa cum se prezintă ele astăzi. Nu toți cei care sînt astăzi departe de noi, în diferite domenii ale culturii, în filozofie, în științele istorice și sociale, sînt dușmanii noștri sau agenți ai dușmanului nostru. înțelegerea reciprocă, dobîndită printr-o continuă dezbatere, ne dă autoritate și prestigiu, permițîndu-ne în același timp să demascăm pe adevăra- ții dușmani, pe falșii gînditori, pe șarlatanii expresiei artistice ș.a.m.d. în acest domeniu, mult ajutor am putea primi, dar nu am primit întotdeauna, din partea țărilor în care conducem deja întreaga viață socială.în Nota memorială se scrie a- poi : „în general, noi pornim, și sintern întotdeauna convinși că trebuie să se pornească la elaborarea politicii noastre de la pozițiile Congresului al XX-lea. Dar și aceste poziții trebuie să fie astăzi aprofundate și dezvoltate. De pildă, o reflectare mai profundă asupra posibilității unei căi pașnice spre socialism, ne face să precizăm ceea ce noi urmărim prin democrație într-un stat burghez, cum se pot lărgi granițele libertății și ale instituțiilor democratice și care sînt formele cele mai eficace de participare a maselor muncitoare la viața economică și politică. Apare astfel problema posibilității cuceririi de către clasele muncitoare a unor poziții de putere în cadrul unui stat care nu și-a schimbat natura de stat burghez, și deci problema dacă este posibilă lupta pentru o transformare progresivă din interior a acestei naturi. în țări unde mișcarea comunistă a devenit puternică ca la noi (și în Franța), aceasta este problema de fond care apare astăzi în lupta politică. Ea comportă, desigur, o radicalizare a acestei lupte de care depind perspectivele ulterioare“.Palmiro Togliatti arată în continuare : „o consfătuire internațională poate, fără îndoială, da un ajutor pentru o soluționare mai bună a a- cestor probleme, dar sarcina de a le aprofunda și a le rezolva revine în mod esențial fiecărui partid în parte. Pot exista temeri că adoptarea unor formule generale rigide poate fi un obstacol. Părerea mea este că pe linia dezvoltării actualei situații istorice și a perspectivelor sale generale (înaintarea și victoria socialismului în întreaga lume) formele și condițiile concrete de înaintare și de victorie a socialismului vor fi, acum și în viitorul apropiat, foarte diferite de cele din trecut. în același timp, deosebirile de la o țară la alta sînt destul de mari. De aceea fiecare partid trebuie să știe să acționeze în mod autonom. Autonomia partidelor, ai cărei susținători hotărîți sintern. nu este numai o necesitate internă a mișcării noastre, ci o condiție esențială a dezvoltării noastre în condițiile actuale. Noi ne vom opune deci oricărei propuneri de a se crea din nou o organizație internațională centralizată. Sîntem susținători tenaci ai unității mișcării noastre și ai mișcării muncitorești internaționale, dar această unitate trebuie 6ă se realizeze în diversitatea de poziții politice concrete, corespunzătoare situației și gradului de dezvoltare din fiecare țară“. în acest scop, în Nota memorială se preconizează contacte mai dese și schimburi de experiență între partide, pe scară largă ; convocarea unor adunări comune consacrate studierii problemelor comune unor grupuri de partide; întîlniri internaționale pentru studierea problemelor generale ale e- conomiei, filozofiei; istoriei etc.Pe lîngă aceasta, scrie Togliatti, noi sîntem pentru desfășurarea unor dezbateri, chiar publice, între diferite partide, asupra unor probleme de interes comun, într-un mod care să intereseze întreaga opinie publică ; aceasta cere, bineînțeles, ca dezbaterea să fie dusă în forme corecte, în cadrul unui respect reciproc, cu argumentări obiective.în Notă se arată că în vederea • dezvoltării mișcării comuniste are o importanță hotărîtoare stabilirea unor legături largi de cunoaștere 

reciprocă și de colaborare între partidele comuniste din țările capitaliste și mișcările de eliberare din țările coloniale și din fostele colonii. Aceste legături nu trebuie să se stabilească însă numai cu partidele comuniste din aceste țări, ci cu toate forțele care luptă pentru independență, împotriva imperialismului și, în măsura în care este posibil, să se stabilească legături și cu cercurile guvernamentale din țările de curînd eliberate care au guverne progresiste. Scopul trebuie să fie de a se ajunge la elaborarea unei platforme comune concrete de luptă împotriva imperialismului și colonialismului. Paralel va trebui să aprofundăm mai bine problema căilor de dezvoltare a țărilor foste colonii, a ceea ce înseamnă pentru ele obiectivul socialismului ș.a.m.d. Este vorba despre probleme noi, neabordate pînă acum. De aceea, după cum am mai spus, noi am saluta cu plăcere o reuniune internațională consacrată exclusiv acestor probleme.Referindu-se în continuare la unele probleme ale lumii socialiste, Palmiro Togliatti își exprimă părerea că, „campania chineză și albaneză împotriva Uniunii Sovietice, a P.C.U.S., a conducătorilor săi și îndeosebi împotriva tovarășului Hrușciov nu a avut, în rîndul maselor, consecințe deosebite“, că „autoritatea și prestigiul Uniunii Sovietice în rîndul maselor rămîn enorme“. Totodată, el arată că „există însă unele nedumeriri în legătură cu rechemarea tehnicienilor sovietici din China“.Se arată că ceea ce preocupă masele (cel puțin din Italia) precum și o parte destul de mare de comuniști, este „faptul în sine al contradicției atît de acute între două țări care au devenit amîndouă țări socialiste în urma victoriei a două mari revoluții. Acest fapt pune în discuție înseși principiile socialismului, și noi trebuie să depunem un mare efort pentru a explica condițiile istorice- politice, de partid și personale care au contribuit la crearea contradicției și conflictului actual“.în legătură cu alte probleme ale lumii socialiste, Togliatti scrie că nu este just să se vorbească despre țările socialiste (chiar și despre U- niunea Sovietică), ca și cînd acolo toate lucrurile ar merge bine. în Nota memorială se scrie că aceasta este, de pildă, greșeala capitolului din Declarația din 1960 consacrată acestor țări. „în toate țările socialiste apar, într-adevăr, în mod continuu, dificultăți, contradicții, probleme noi care trebuie prezentate în lumina lor reală. Lucrul cel mai rău este să se dea impresia că totdeauna totul merge bine, în timp ce pe neașteptate ne găsim apoi în fața necesității de a vorbi despre situații dificile și de a le explica“. Palmiro Togliatti scrie că nu este vorba numai de cazuri singulare, ci de întreaga problematică a construcției economice și politice socialiste care în Occident este cunoscută într-un mod prea sumar și uneori chiar primitiv necunoscîndu-se diversitatea situațiilor de la o țară la alta.Nu trebuie să ascundem — scrib în continuare Nota memorială — că criticile aduse lui Stalin au lăsat urme destul de adînci. .Lucrul cel mai grav este că și elementele a- propiate de noi întîmpină cu o anumită doză de scepticism știrile des*  pre noile succese economice șî politice. In afară de aceasta, se consideră în general nerezolvată problema originilor cultului lui Stalin și a felului în care a devenit posibil acest lucru. Nu se acceptă să se explice totul numai prin gravele vicii personale ale lui Stalin. Se tinde să se cerceteze care au putut fi greșelile politice care au contribuit la crearea originii cultului.

Intr-o notă explicativă a tovarășu
lui Luigi Longo, secretar general al 
C.C. al P. C. Italian, publicată in re
vista „Rinascita“ din 5 septem
brie 1964, se arăta că Nota memo
rială asupra problemelor mișcării 
muncitorești și comuniste internațio
nale și ale unității sale a fost termi
nată de tovarășul Togliatti cu ci- 
teva ore înainte de a fi lovit de 
boala fatală.

Textul trebuia bătut la mașină, în 
timp ce tovarășul Togliatti se în
drepta spre Artek pentru a vizita 
tabăra internațională a pionierilor. 
La întoarcere, el trebuia să revadă 
textul bătut la mașină. Nimic nù a 
prezis — se arăta mai departe în

In introducerea Notei memoriale a lui Palmiro Togliatti se arată că scrisoarea P.C.U.S., conținînd invitația la o reuniune pregătitoare a consfătuirii internaționale, a sosit la Roma cu cîteva zile înainte de plecarea sa. Noi — scrie în continuare Palmiro Togliatti — nu am avut deci posibilitatea să o examinăm într-o ședință comună a conducerii partidului, dat fiind că mulți tovarăși lipseau. Am putut avea doar un schimb rapid de păreri cu unii tovarăși membri ai secretariatului. Scrisoarea va fi supusă spre dezbatere Comitetului Central al partidului, care se va întruni la jumătatea lunii septembrie. Rămîne totuși stabilit că noi vom lua parte, parte activă, la reuniunea pregătitoare. Ne menținem însă îndoieli și rezerve cu privire la oportunitatea unei consfătuiri internaționale, mai ales pentru că a devenit evident că la această consfătuire nu va participa un grup de loc neglijabil de partide, pe lîngă cel chinez. La reuniunea pregătitoare va exista, fără îndoială, prilejul de a ex- pune și motiva pozițiile noastre și pentru faptul că ele se referă la o serie de probleme ale mișcării muncitorești și comuniste internaționale. Aceste probleme le voi schița, în mod succint, în acest memorial, cu scopul de a înlesni schimburi ulterioare de păreri, atunci cînd acestea vor fi posibile.Reférindu-se la divergențele âctu- . ale din mișcarea comunistă internațională și réafirmînd dezacordul P.C.I. față de poziția P. C. Chinez, Nota memorială se pronunță pentru continuarea polemicii, arătînd în același timp că ea trebuie dusă fără violență de limbaj și fără înfierări la modul general, ci pe teme concrete, în mod obiectiv și convingător, și întotdeauna cu un anumit respect față de adversar.Palmiro Togliatti arată că în cadrul polemicii este necesar să se dea o atenție principală „cunoașterii mai profunde a obiectivelor comune ale întregii mișcări și a obiectivelor care se pun concret în fiecare din sectoarele ei“.în vederea unei examinări aprofundate și a unei mai bune precizări a acestor obiective, Nota memorială se pronunță pentru organizarea a o serie de întîlniri pe grupuri de partide. Această muncă ar fi trebuit îndeplinită, ținîndu-se seama că din 1957 și din 1960 situația în toate aceste sectoare s-a modificat în mod serios și că, fără o elaborare colectivă, atentă, nu se poate ajunge în mod just la precizarea obiectivelor comune ale mișcării noastre.„Numai după această pregătire, care ar fi putut necesita un an de muncă sau chiar maâ mult, s-ar fi putut examina problema unei consfătuiri internaționale, care ar fi putut, într-adevăr, să constituie o nouă etapă a mișcării noastre, o consolidare efectivă a mișcării pe poziții noi și juste. O dată definite obiectivele și linia politică a mișcării noastre, sector cu sector, s-ar fi putut renunța, de asemenea, la o consfătuire internațională care părea cîndva necesară pentru a se evita o sciziune formală“.în legătură cu divergențele, Palmiro Togliatti susține ideea că afirmarea pozițiilor trebuie să se realizeze prin fapte, printr-o dezvoltare a politicii, nu numai prin cuvinte, polemici ideologice și propagandistice. El arată că „Uniunea Sovietică a înfăptuit unele acțiuni în această direcție (semnarea Tratatului de la Moscova împotriva experiențelor nucleare, vizita tovarășului Hrușciov în Egipt etc.). Mișcarea comunistă din alte țări nu a reușit să realizeze ceva similar. Ca să fiu mai explicit, mă gîndesc, de pildă, la importanța pe care ar fi avut-o o întîlnire internațională, convocată de unele partide comuniste din Occident, cu un mare grup de reprezentanți ai țărilor democrate neangajate și ai mișcărilor progresiste din aceste țări, pentru elaborarea unei linii concrete de colaborare și ajutor pentru aceste mișcări“.Expunîndu-și părerea cu privire la situația internațională actuală, Palmiro Togliatti scrie că „astăzi, primejdia cea mai serioasă pro-

Problema care atrage cel mai mult atenția, întrucît privește atît Uniunea Sovietică; cît și celelalte țări socialiste, este aceea a lichidării regimului de limitare și suprimare a libertăților democratice și personale instaurat de Stalin. Nu toate țările socialiste prezintă un tablou identic. Afirmînd că impresia generală este a unei încetiniri și rezistențe față de revenirea la normele leniniste. Togliatti scrie : noi pornim întotdeauna de la ideea că socialismul este regimul în care există cea mai largă libertate pentru oamenii muncii, că aceștia participă efectiv, în mod organizat, la conducerea întregii vieți sociale.■Referindu-se apoi la relațiile dintre țările socialiste și arătînd că sentimentul național rămîne ca o constantă a mișcării muncitorești și socialiste o perioadă mai lungă de timp chiar după cucerirea puterii, nefiind stins ci alimentat de progresele economice, Togliatti scrie : „Și în lagărul socialist, poate (subliniez acest „poate“ pentru că multe fapte concrete ne sînt necunoscute), trebuie să se evite uniformizarea forțată exterioară și să se aibă în vedere că unitatea trebuie stabilită si menținută în diversitatea și autonomia deplină a fiecărei țări în parte, în încheiere, considerăm că și în ceea ce privește țările socialiste trebuie să avem curajul să înfruntăm cu spirit critic multe situații și multe probleme, dacă vrem să se creeze o bază pentru o mai bună înțelegere și o unitate mai strînsă a întregii noastre mișcări“.Nota memorială se încheie prin considerentul lui Palmiro Togliatti că, în ce privește situația din Italia, el dorește să rezerve aceste probleme pentru explicări și informări verbale.
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ORDINEA DE ZI PROVIZORIE 
A VIITOAREI SESIUNI

Premierul Hayato Ikeda
despre relațiile
japono - sovietice

Deschiderea Consiliului ministerial al Pieței Comune Corespondență din Paris
A

• Adunarea Generală, 
care-și va începe lu
crările la 10 noiembrie, 

deva examina 82 
probleme

© Două propuneri 
R. P. Romîne pe 
genda sesiunii

și raportul Comitetului celor 18 sta- ' te pentru dezarmare.Pe agenda viitoarei sesiuni figurează, de asemenea, două puncte propuse de R. P. Romînă : 1) „Ac- . țiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între state europene ' apar- , ținînd unor sisteme social-politice diferite“ și 2) Proiectul de declarație privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, res- 
q_ pect reciproc și înțelegere între popoare.Un alt grup de probleme importante cuprinde situația din Africa de sud-vest, Oman, politica de apartheid a guvernului R.S.A. în discutarea acestor probleme se va examina îndeplinirea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale și furarea rasismului.Cea de-a 19-a sesiune se va pa, de asemenea, de problema ținerii de către tinerele state Asia și Africa a unei independențe economice reale și va examina, în legătură cu aceasta, raportul Confe-

NEW YORK 18 (Agerpres). — La sediul O.N.U. de la New York s-a dat publicității ordinea de zi provizorie a celei de-a 19-a sesiuni a A- dunării Generale a O.N.U., care urmează să-și deschidă lucrările la 10 noiembrie. Printre cele 82 de puncte . care figurează pe ordinea de zi se află problema colaborării internaționale în domeniul folosirii în scopuri pașnice a spațiului cosmic, convocarea unei conferințe în vederea semnării unei convenții cu privire la interzicerea folosirii armei rinței O.N.U. pentru comerț și dez- nucleare și termonucleare, problema folosirii în scopuri pașnice a mijloacelor care se eliberează în urma dezarmării, problema încetării imediate a experiențelor nucleare și termonucleare în toate mediile, precum ■ surselor naturale.

înlă-ocu- ob- din
voltare, raportul Comitetului O.N.U. • pentru dezvoltarea industrială a țărilor în curs de dezvoltare, raportul secretarului general U Thant în legătură cu suveranitatea asupra re-

Acord privind participarea R. S. F. Iugoslavia
la lucrările unor organe aie C.A.E.R.MOSCOVA 18 (Agerpres). — La Moscova, în ziua de 17 septembrie, a avut loc un schimb de scrisori între R. S. F. Iugoslavia și C.A.E.R. în legătură cu încheierea acordului de participare a Iugoslaviei la lucrările unor organe ale C.A.E.R. pe baza art. 10 din Statut. în cursul tratativelor pentru încheierea acestui acord s-a subliniat dezvoltarea pozitivă a colaborării economice bilaterale între țările membre ale C.A.E.R. și R. S. F. Iugoslavia. Experiența acestei colaborări a arătat că pentru dezvoltarea și întărirea pe mai departe a legăturilor economice între țările membre ale __________ _____ __ ___ m ~~Iu§os?via este cunoștință de problemele economice j __ tehnico_științjfjce aje colaborăriidiscutate în ședințele acestor organe. Totodată, organele C.A.E.R. și ■R.S.F.I. vor schimba, pe bază de reciprocitate, materiale și informații în problemele economice, ale științei și tehnicii.Pînă la ratificarea acordului de către organele respective ale C.A.E.R. și R.S.F.I., acesta va intra. în vigoare provizoriu de la 17 septembrie 1964. încheierea acordului între C.A.E.R. în&1 domeniile R-s-F-1- va contribui la dezvolta-

mașini, industriei chimice și coordonării' cercetărilor științifice și tehnice. Pentru realizarea acestei colaborări, reprezentanții R.S.F.I. vor participa la lucrările comisiilor permanente și ale altor organe C.A.E.R., care vor examina astfel de probleme.în acord se prevede, de asemenea, posibilitatea' ca reprezentanții R.S.F.I., pe lingă colaborarea activă în problemele concrete ale domeniilor specificate mai sus, să asiste și la ședințele comisiilor permanente C.A.E.R. și ale altor organe ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în scopul de a lua

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Răs- punzînd mesajului ce i-a fost adresat de N. S. Hrușciov în luna mai a. c. cu prilejul vizitei delegației parlamentare sovietice în Japonia, primul ministru Hayato Ikeda, arată — după cum relatează TASS — că schimbul oficial de delegații parlamentare demonstrează întărirea relațiilor de prietenie dintre cele două țări. în mesajul remis de delegația parlamentară japoneză, care a făcut o vizită în U.R.S.S., se menționează că este necesar ca atît Japonia cît și Uniunea Sovietică să facă eforturi pentru soluționarea treptată a problemelor nerezolvate dintre cele două țări și se subliniază necesitatea încheierii tratatului de pace japono-sovietic. Primul ministru Ikeda subliniază cu satisfacție că în ultimii ani a crescut simțitor comerțul japono-sovietic, iar schimburile culturale și de delegații s-au lărgit considerabil.MOSCOVA 18 (Agerpres). — în comunicatul dat publicității cu privire la vizita în U.R.S.S. a delegației parlamentare a Japoniei se subliniază că deputății celor două țări au reafirmat dorința de pace a popoarelor țărilor lor, hotărîreă de a lupta pentru reglementarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase, în spiritul înțelegerii reciproce. S-a relevat progresul rea- lizaț în ultimii ani în relațiile sovie- to-japoneze, mai ales în domeniul relațiilor comerciale și culturale și se exprimă convingerea că relațiile dintre U.R.S.S. și Japonia se vor dezvolta și pe viitor, pe baza egalității, respectului reciproc, independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, în conformitate cu principiile coexistenței pașnice. A fost recunoscută utilitatea creării unor grupuri japono-so- vietice și sovieto-japoneze în cadrul grupurilor parlamentare ale celor două țări.
PREȘfDINTELE 
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se va ajunge la fuzionarea lor. Alte 
probleme care vor suscita discuții în 
contradictoriu sînt problema unifi
cării prețurilor la cereale și a mă
surilor ce urmează să fie adoptate 
împotriva tendințelor inflaționiste 
din anumite țări membre ale C.E.E.

Deoarece unele rezultate ale ac
tualei sesiuni vor avea impli
cații asupra viitoarelor negocieri 
G.A.T.T. din cadrul „rundei Ken
nedy“, o serie de comentatori apre
ciază această sesiune ca deosebit de 
importantă pentru evoluția ulte
rioară a schimburilor economice 
dintre țările Pieței comune și S.U.A.

Daniel POIROT

Miniștrii de externe ai celor 
țări membre ale Comunității 
nomice europene (C.E.E. sau Piața 
comună) s-au întrunit vineri la Bru
xelles, pentru a relua după vacanță 
lucrările Consiliului ministerial. A- 
trage îndeosebi atenția ziariștilor a- 
tît numărul mare de probleme care 
urmează să fie dezbătute, cît și fap
tul că asupra unor puncte principa
le înscrise pe ordinea de zi opiniile 
acelor șase“ sînt diferite.

Chiar din prima ședință s-a luat 
în discuție dezacordul în legătură 
cu alegerea sediului „instituțiilor 
europene“ (Piața comună, Euratom 
și Comunitatea europeană a cărbu
nelui și oțelului), în perspectiva că Bruxelles (prin telefon).

Cm prilej«! vizitei in U. R. S. S 
a președintelui indieiMOSCOVA 18 (Agerpres). — La 18 septembrie, în Palatul Mare al Kremlinului din Moscova a avut loc un miting cu prilejul vizitei în Uniunea Sovietică a președintelui
DESCHIDEREA T1RGULUI
INTERNATIONAL
DE LA HELSINKI

In-
diei, Sarvapalli Radhakrishnan. rostit cuvîntări Anastas 1 președintele Prezidiului Suprem al U.R.S.S., și •Radhakrishnan.

★în aceeași zi N. S. : A. I. Mikoian- au avut o convorbire hakrishnan. în anunță TASS, de păreri în reciproc.

______. AuMikoian, Sovietului Sarvapalli
Hrușciov și la Kremlin cu Sarvapalli Rad- timpul convorbirii, a continuat schimbul probleme de interes

Ziarele pariziene publică în aceste zile informații și relatări despre programul celei de a doua călătorii (după cea efectuată în martie în Mexic), pe care președintele Charles de Gaulle se pregătește să o facă, în răstimp de un an, în țările Americă Latine. „Va fi, scrie „Le Monde", .cea mai lungă călătorie a generalului de Gaulle în străinătate. De asemenea, va fi pentru prima oară cînd un șef de stat vizitează un număr atît de mare de state din America de Sud".Din punct de . vedere oficial, voiajul în străinătate va începe luni, 21 septembrie, în momentul în care, pe bordul.unui avion special de tip „Caravelle" președintele va părăsi Pointe-ă-Pitre, principalul oraș al insulei Guadeloupe, teritoriu dependent de Franța, situat în arhipelagul Antilelor Mici. Călătoria se va încheia la ÎS octombrie, după ce de Gaulle va' fi parcurs cu avionul și pe bordul crucișătorului francez „Colbert" o distanță de 32 000 km. Prima țară vizitată va fi Venezuela. Vor urma Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai și Brazilia.Programul oficial prevede că generalul de Gaulle va rosti citea 50 de discursuri, dintre care 6 cu prilejul unor mitinguri publice, iar restul în fața parlamentelor, a școlilor militare, în cadrul recepțiilor etc. în legătură cu efortul fizic cerut de a- ceastă călătorie — care comportă 52 de ore de zbor, cu avionul, 7 zile pe mare cu vaporul și deplasări pînă la o altitudine de 2 500 metri

— precum și cu vîrsta președintelui de Gaulle care se apropie de 74 de ani și a suferit acum 5 luni o operație, ziarul „Le Monde" arată că s-au luat măsuri pentru asigurarea unei supravegheri medicale competente de-a lungul întregului traseu. De asemenea s-au prevăzut măsuri de securitate, ținîndu-se îndeosebi seama de faptul că în unele din țările vizitate locuiesc o serie de conducători și membri ai O.A.S. și ai altor organizații franceze de extremă dreaptă.Sub semnătura lui Marcel Niedergang „Le Monde diplomatique", consideră că voiajul generalului de Gaulle va avea consecințe îndeosebi pe plan economic, ducînd la o sporire a investițiilor franceze în a- ceastă regiune, în care Franța participă de pe acum la anumite lucrări de interes public. „Din punct de vedere politic, călătoria va permite, se spune în articol, o apropiere mai mare între Franța și unele din cele zece națiuni (vizitate). Dar ar fi utopic să se spere ceva care să aducă de departe sau de aproape cu o încercare de alianță latină", întrucît „națiunile sud-americane sînt prea angajate în sistemul complex și strîns al alianțelor și obligațiilor in- ter-americane pentru ca să se poată aștepta un reviriment". în legătură cu această apreciere, autorul articolului relevă „sentimentul care domină la Washington, unde turneul sud-american al generalului de Gaulle este privit fără entuzias-ri",
Tudor VORNICUHELSINKI 18 (Agerpres). — La 17 septembrie a avut loc la Helsinki deschiderea celei de a doua ediții a Tîrgului Internațional, la care participă un număr de 32 de țări. Republica Populară Romînă participă pentru prima dată la acest Tîrg cu un oficiu de informații comerciale, cu prezentare de mostre.Oficiul de informații comerciale al R. P. Romîne a fost vizitat de președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen.

„Trebuie să se deprâdera

Conferința Agenției internaționale 
pentru energia atomică
Cuvîntarea șefului delegației R. P. Romîne

posibilă și utilă, de asemenea, realizarea unei colaborări economice multilaterale între aceste țări în cadrul C.A.E.R., în problemele care pot prezenta interes atît pentru țările membre ale C.A.E.R., cît și pentru R. S. F. Iugoslavia.în acest scop, părțile s-au înțeles ca R.S.F.I. să colaboreze în cadrul C.A.E.R. pe baza egalității în drepturi și a avantajului reciproc, în problemele care prezintă interes reciproc pentru țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. L, jcomerțului exterior, relațiilor valu- rea Pe mai departe a colaborării e- țar-financiare. siderurgiei și metalurgiei neferoase, construcțiilor conomice între țările membre ale de .C.A.E.R. și R.S.F.I.

a trăi alături de jeiaSti" ANEW YORK 18 (Agerpres). — Cu prilejul unui dineu în localitatea Seattle, președintele S.U.A., Johnson, a vorbit despre unele probleme legate de politica militară a Statelor Unite. în acest context, el a a- firmat că „trebuie să ne deprindem a trăi alături de ceilalți, întrucît altfel ne vom distruge unii pe alții“. Marile puteri, a spus Johnson, nu trebuie să se amăgească crezînd că războiul va fi fără suferințe sau că victoria va fi ușor de cîștigat. Așadar forța atomică exercită presiuni
lui Franz Olah

@ 32 DE ANI DE GUVERNARE
& SOCIAL-DEMOCRAȚI!

Șl OPOZIȚIA
@ CU CINE VA VOTA TINERETUL ?

Duminică vor avea loc în Suedia 
alegerile pentru reînnoirea manda
telor în camera inferioară a parla
mentului, mandate care expiră după 
patru ani de legislatură. In mod 
practic, campania electorală se în
cheie astăzi.

Actualul partid de guvernământ, 
Partidul social-democrat, se menți
ne la putere de 32 de ani. In con
fruntările electorale anterioare so- 
cial-democrații au ieșit învingători 
la mici diferențe față de totalul vo
turilor obținute de partidele de o- 
poziție. Opoziția este formată din 
conservatori, liberali și partidul mi
cilor fermieri (aceștia din urmă mai 
apropiați de social-democrați).

„Nu se așteaptă ca alegerile să 
aducă surprize“ — scrie ziarul a- 
merican „The Cristian Science Mo
nitor“. „Un succes al grupărilor de 
opoziție — menționează ziarul vest- 
german Die Welt — ar fi posibil 
numai dacă ele ar putea prezenta 
un program constructiv de activita
te. Un asemenea program le lipseș
te însă“, iar propaganda electorală 
social-democrată folosește cu price
pere argumentul „certitudinii“ care 
ar decurge din tradiția de guverna
re a social-democraților față de „in
certitudinea“, pe care o inspiră o 
schimbare de guvern. In proble
mele externe, partidele politice se 
pronunță în unanimitate pentru con
tinuarea politicii de neangajare și 
neutralitate a țării. Deosebirile de 
vederi se manifestă mai ales in le
gătură cu politica internă și se re
feră la probleme ca reforma plani
ficată a constituției, a locuințelor, 
pensiilor, învățământului, repartiza
rea fondurilor sociale etc.

Față de alegerile trecute, anul a- 
cesta numărul alegătorilor a crescut 
aproape cu un milion, în majorita
te tineri, și, de aceea, se exprimă 
părerea că rezultatele alegerilor pot 
fi influențate în bună măsură de 
votul tinerei generații.

Constantin ANI

Conducerea partidului socialist, 
care, după cum se știe, formează îm
preună cu partidul populist guvernul 
austriac, a hotărît joi seara să dea 
un avertisment ministrului de inter
ne, Franz Olah, membru al partidului 
socialist. Această sancțiune discipli
nară este egală cu demiterea din gu
vern a ministrului care nu-și va mai 
putea păstra funcția după afrontul 
primit. Știrea cu privire la această 
hotărîre este publicată vineri cu titluri 
mari de toate ziarele vieneze. în cô- 
mentariile lor, ziarele arată că lrotă- 
rîrea, luată în urma recomandării co
misiei de arbitrai a partidului, este 
urmarea ascuțitei lupte de influentă, 
care se desfășoară de mai multe luni 
în conducerea partidului socialist.

Unii din liderii acestui partid

îi reproșau lui Olah că prac
tică o politică personală și caută să-și 
asigure un loc preponderent în rîn- 
durile partidului. Disputa s-a agravat 
acum cîteva zile, în urma interviului 
acordat de Olah unui ziar conserva
tor în care dezvăluia în public disen
siunile din partidul socialist.

Intr-un interviu acordat ieri seara 
televiziunii austriace, vicecancelarul 
Austriei, dr. Bruno Pittermann, care 
este și președintele partidului socia
list, a declarat că singura cauză a de
misiei ministrului de 
stituie călcarea de 
disciplinei de partid.Viena, prin telefon-

Corespondență din Praga

interne o con- 
către acesta a

Șf. DEJU

cu un caracter urgent pentru a se ajunge la soluții pașnice și pentru consolidarea O.N.U. Menționînd că este nevoie „să se petreacă o schimbare în viața țărilor“, președintele S.U.A. a spus : „Este limpede acum că urmările unui conflict sînt mai grave decît orice s-ar putea cîștiga de pe urma sa. Pentru americani înseamnă că controlul asupra armelor nucleare trebuie să fie centralizat în mîinile celei mai înalte oficialități guvernamentale, deținînd cea mai mare răspundere — președintele S.U.A.“. Niciodată nu voi permite , să se pornească motoarele distrugerii, a spus el, din cauza unui calcul greșit, imprudent și pripit:Președintele S.U.A. s-a referit, de asemenea, la eforturile depuse pe plan internațional în vederea înlăturării pericolului de război, men- ționînd între altele semnarea Tratatului de la Moscova cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în cele trei medii, înființarea cablului telefonic direct între Washington și Moscova etc. „Toate a- cestea, a spus Johnson, sînt numai primii pași“. El a afirmat, totodată că intenționează să continue această cale atîta timp cît va fi președinte.în discursul său președintele S.U.A. a menționat totodată că guvernul S.U.A. este hotărît să mențină nivelul forței sale nucleare și șă dezvolte și să modernizeze forțele militare convenționale.

VIENA 18. — Corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite :La Viena continuă lucrările celei de-a 8-a Conferințe generale a Agenției Internaționale pentru E- nergia Atomică (A.I.E.A.). Luînd cuvîntul în cadrul Adunării Generale, acad. prof. Horia Hulubei, șeful delegației R. P. Romîne, vicepreședinte al Consiliului guvernatorilor al A.I.E.A., a spus că lucrările actualei conferințe se desfășoară într-o atmosferă mai favorabilă. „Pornind de la convingerea că singura cale de rezolvare a problemelor litigioase, oricît de complexe și de spinoase ar fi ele, poate și trebuie să fie numai calea pașnică a tratative- .punde eficient cerințelor și nevoilor acestor țări. El a făcut cunoscut A- dunării Generale că în cadrul programului de formare a cadrelor în țările în curs de dezvoltare, R. P. Romînă acordă încă cinci burse pentru o perioadă de cinci ani cu începere din anul 1965. în încheiere, reprezentantul țării noastre a menționat că A.I.E.A. va trebui să-și a- șume obligații determinate de asigurarea unei juste aplicări a sistemului de garanții și control.

cleară, inclusiv a celor subterane, nerăspîndirea armei atomice și găsirea unor noi domenii în care să se ajungă la acorduri menite să ducă la îmbunătățirea atmosferei internaționale.Reprezentantul țării noastre a menționat posibilitățile largi de care dispune A.I.E.A., subliniind că agenția trebuie să facă eforturi susținute în scopul reducerii decalajului economic existent astăzi între țările a- vansate și cele în curs de dezvoltare. Agenția, a spus acad. prof. Ho- ria Hulubei, trebuie să țină seama de aceasta, adaptîndu-și politica generală în așa fel încît să poată răs-

SOFIA 18 (Agerpres). — La 18 septembrie a fost semnată la Sofia declarația comună a delegațiilor de partid și guvernamentale ale R. P. Bulgaria și R. D. Germane. în legătură cu încheierea vizitei delegației R. D. Germane s-au semnat, de asemenea, documente cu privire la extinderea colaborării dintre cele două țări. A avut loc apoi un miting la care au rostit cuvînțări Todor Jivkov și Walter Ulbri<£>

Arhiva din Lacul Negru
Pe fundul Lacului Negru din R. S. 

Cehoslovacă au fost descoperite recent 
patru lăzi închise ermetic, conținînd nu
meroase documente asupra activității 
serviciului secret de informații hitlerist și 
a Gestapoului. In cadrul unei conferințe 
de presă, organizate de Ministerul Afa
cerilor Interne al R. S. Cehoslovace, zia
riștilor cehoslovaci ' și străini le-a fost 
dezvăluit conținutul unora din materialele 
găsite în Lacul Negru, situat în regiunea 
de graniță a munților Sumava, între Ce
hoslovacia și actualul teritoriu al R.F.G. 
Infr-una din arhive s-a găsit un or
din, datat din 30 aprilie 1945, sem
nat de Heinrich Himmler, care preciza că 
documentele nu trebuie distruse, ci tăi
nuite, deoarece au o importanță deose
bită. Intre altele, se indica drept una 
din ascunzători o mină din Hollein (Aus
tria). Surprinsă de un bombardament ae
rian, unitatea specială care efectua 
transportul a aruncat în Lacul Negru o 
parte din lăzile. rămase întregi.

O serie de materiale proiectează o 
nouă lumină asupra evenimentelor din 
Austria antebelică : încercarea nereușită 
de puci din 25 iulie 1934, asasinarea 
cancelarului Dollfuss, Anschlussul. In or
ganizarea acestor acțiuni, serviciul de 
spionaj nazist a jucat un rol important.

O parte însemnată a documentelor

descoperite se referă la rețeaua servi
ciului de spionaj hitlerist
Italiei. In ciuda
Germania și Italia, naziștii 
deaproape pe Mussolini și pe contele 
Ciano, ministrul de externe de atunci, în
tocmind rapoarte detaliate cu privire la 
activitatea lor. Un interes deosebii pre
zintă documentele referitoare la ameste
cul serviciului de spionaj nazist în trata
tivele pe care misiunea engleză, condusă 
de lordul Runciman, le-a purtat cu Ceho
slovacia în ajunul celui de-al doilea 
război mondial. Din documentele găsite 
face parte și buletinul periodic al direc
ției a 4-a a biroului de securitate al 
Reich-ului care conține analiza situației 
interne din Germania și din țările ocu
pate. Din acest buletin reiese că orga
nele de securitate hitleriste manifestau 
o deosebită teamă față de activitatea, 
partidelor comuniste și forțelor antifas
ciste din Germania și din țările cotro
pite.

Una din lăzi ,conține 'corespondențe 
ale liderilor naziști cu privire la așa- 
zisa „rezolvare definitivă a problemei, 
evreiești" — adică exterminarea fizică 
treptată a evreilor.

Studiul documentelor găsite în Lacul 
Negru continuă.

pe teritoriul 
tratatului încheiat între 

urmăreau în-

Horla LIMAN

Situația din partidul 
republicanReferindu-se la situația din partidul republican, corespondentul din Washington al agenției France Presse a transmis un comentar în care arată că „marea unitate“ a a- cestui partid afirmată după întrunirea de la Hershey a principalilor1 lideri republicani pare să nu mai fie decît o fațadă în spatele căreia divergențele au rămas totale. .Potrivit agenției, elementul cel mai semnificativ al acestei „rupturi“ este faptul că ea se manifestă în rîndurile unor personalități marcante. Agenția arată că senatorul Keating își desfășoară o campanie electorală proprie în statul New York pentru a fi reales și a refuzat să sprijine candidatura lui Goldwater. „Campania electorală republicană, scrie France Presse, se desfășoară în unele state importante pe două planuri : unul național, în cadrul căruia senatorul Goldwater își a- pără concepțiile conservatoare, și altul local unde candidații la posturile de senatori și guvernatori încearcă să se dezică de platforma națională republicană pentru a evita un eventual eșec.

lor, R. P. Romînă, a arătat vorbitorul, militează cu consecvență pentru promovarea politicii de coexistență pașnică și depune toate eforturile pentru realizarea unor relații de colaborare între toate popoarele, indiferent de orînduirea social-politică“. în continuare el a vorbit despre necesitatea intensificării eforturilor îndreptate spre înfăptuirea dezarmării generale și totale, încetarea tuturor experiențelor cu arma nu-

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La Lublin și-a început lucrările cel de-al 14-lea Congres al Uniunii scriitorilor polonezi, la care participă delegați din cele mai importante centre culturale ale țării. Participă, de asemenea, delegații din țările socialiste. J. Iwaszkiewicz a prezentat referatul despre rolul scriitorilor în revoluția culturală și despre activitatea Uniunii scriitorilor polonezi. A luat apoi cuvîntul ,W. Gomulka.
Manifestul electoral al partiduluâ
conservator britanicLa Londra a fost dat sub forma unei broșuri, 31 de pagini, manifestul electoral al partidului conservator britanic. . în legătură cu pplitica internă a partidului- conservator, manifestul prevede o „anchetă rapidă“ cu privire la legislația sindicală, care n-a inai fost revizuită din anul

publicității însumînd asupra folosirii depline ade muncă. Se prevede,precum și capacității de asemenea, un ritm de dezvoltare anual al economiei engleze de 4 la sută. Manifestul se opune propunerilor Partidului laburist urmărind extinderea naționalizării și planificării economice centralizate.

Vizita împăratului Etiopiei 
in R. P. PolonăVARȘOVIA 18 (Agerpres). — Con- tinuîndu-și vizita în R. P. Polonă, împăratul Etiopiei, Haile Selassie, a vizitat vineri Muzeul de la Oswie- cim, pe locul fostului lagăr Auschwitz, și a depus coroane la Zidul morții. El a vizitat apoi orașul Cra- kovia.1906,

NEW YORK. Subcomitetul 
care examinează plîngerea Argentinei 
privitoare la ocuparea insulelor Falk
land de către Marea Britanie a elabo
rat un proiect de rezoluție care re
comandă celor două țări să încerce 
reglementarea pașnică a acestui liti
giu.

MOSCOVA. La .......... .....................
130 de oameni de afaceri din Cana
da. Agenția TASS 
ședințele Camerei de Comerț cana
diene, John Taylor, a declarat la so
sire că el și însoțitorii lui vor să sta
bilească posibilitățile dezvoltării unor 
relații comerciale între firmele pe care 
le reprezintă și întreprinderile de co
merț sovietic.

MADRID. în fața sediului sindica
telor falangiste, a avut loc o demons
trație de protest a 1 500 de metalur- 
gișt’i spanioli, care au revendicat ma
jorarea salariilor. Numeroși muncitori 
au fost arestați și amendați pentru 
participarea la această demonstrație, 
în semn de protest împotriva acțiu
nilor represive ale autorităților, într-o 
serie de întreprinderi din Madrid au 
avut loc greve de scurtă durată.

SEUL. La Seul s-a anunțat oficial 
arestarea a două persoane acuzate de 
a fi încercat să organizeze în luna 
iunie un complot în vederea asasi
nării președintelui sud-coreean Pak 
Cijan Hi și a altor personalități care-1 
însoțeau în drum spre localitatea Su
won.

O.N.U.

Moscova .au sosit

relatează că pre-

CAP KENNEDY. Vineri a fost lan
sat un satelit făcînd parte din planul 
american „Apollo“ de trimitere a u- 
nui om în Lună. Satelitul a fost lan
sat cu ajutorul unei rachete purtătoa
re cu două trepte de tipul „Saturn-1“.

ALGER. ■ Vineri dimineața peste 
1 400 000 de elevi din Algeria au pă
șit pragurile școlilor. In comparație, cu 
anul 1962, anul proclamării indepen
denței naționale, astăzi numărul ele
vilor din școlile primare și secundare 
algeriene este de două ori mai mare.

Recentele tulburări din Vietnamul de Sud s-au soldat cu victime o- menești. în fotografie: cortegiu funebru cu prilejul înmormîntării a 6 persoane ucise în timpul ciocnirilor dintre budiști și catolici.
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