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Noi blocuri de locuințe date de curînd în folosință pe șoseaua Olteniței din Capitala
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La depoul de locomotive București se construiește o hală modernă pentru repararea, întreținerea șl parcarea locomotivelor Diesel-electrice. La realizarea ei s-au folosit stîlpi și ferme prefabricate. Pe cele 5 canale se pot introduce pentru executarea lucrărilor de reparare și întreținere 20 de locomotive Diesel-electrice. Ea va fi dotată cu poduri rulante, instalații de aer, apă, lumină șl alte dispozitive. Lingă hală se află atelierele, laboratoarele etc. Vor mai fi construite, de asemenea, o centrală termică, platforme de alimentare și rezervoare de combustibil dotate cu instalații moderne de alimentare ș.a. Depoul extins și modernizat va putea deservi un parc de peste 280 locomotive moderne de diferite tipuri, puteri și destinații.

începînd din toamna aceasta, o dată cu trecerea la generalizarea învățămîntului de opt ani se aplică și programa care prevede predarea obiectului „Agricultura“ nu numai în clasele V-VII ci și în clasa a VIII-a din școlile sătești. Din primele zile ale anului de învățămînt, conducerile de școli, cu sprijinul secțiilor de învățămînt ale sfaturilor populare raionale, s-au îngrijit să creeze condițiile necesare pentru predarea cit mai eficientă a acestei discipline importante. Cadrele didactice de specialitate ap fost ajutate să-și planifice lecțiile teoretice și practice pe baza cerințelor programei școlare, a respectării calendarului lucrărilor agricole, a specificului de producție al unităților agricole socialiste locale. Pentru consolidarea cunoștințelor însușite de elevi la lecții și formarea unor priceperi și deprinderi necesare executării unor variate lucrări agricole, la începutul anului școlar s-a organizat o practică continuă de 12 zile — cite 5 ore pe zi — cu elevii din clasele V-VII. In această perioadă, muncile agricole fiind în plină desfășurare, școlarii au putut să-și dea mai bine seama de felul cum se pot aplica în viață unele noțiuni învățate, au văzut diferite aspecte ale organizării muncilor pe ogoarele unităților agricole socialiste. Analiza atentă a experienței acumulate de cadrele didactice în această activitate va permite conducerilor de școli, secțiilor de învățămînt ale sfaturilor populare adoptarea unor măsuri menite să contribuie pe mai departe la perfecționarea predării acestui obiect. în fiecare școală trebuie să se țină seama de faptul că spre deosebire de alți ani, actuala programă lasă la aprecierea profesorilor ca ora de curs să aibă un caracter preponderent practic sau teoretic, în funcție de tema tratată, de caracteristici climatice și posibilitățile existente în fiecare localitate pentru aplicații practice. De priceperea cu care profesorul organizează confruntarea cu terenul depinde în mare măsură buna pregătire a tinerilor. Bunăoară, elevii școlilor de opt ani din comunele Domnești — regiunea București, Țițești — regiunea Argeș, Pojorîta — regiunea ceava, și din multe au reușit în anul cut să-și însușească temeinic cunoștințele, deoarece profesorii au folosit aplicațiile practice pentru clarificarea fiecărei lecții predate, iar lucrărilor practice li s-a atribuit, pe măsura importanței lor, funcția de recapitulare a unei teme sau capitol important. Cadrele didactice dornice să-și îmbunătățeasj- că neîntrerupt calificarea, așteaptă, totodată, ca organele de specialitate din Ministerul învățămîntului să a- sigure, cu mai multă operativitate, lucrări științifice și de metodica predării acestei importante discipline școlare.Predarea cunoștințelor de agricultură la un nivel corespunzător cerințelor actuale impune folosirea unui bogat material intuitiv — planșe, scheme, colecții de plante și semințe, de diferite tipuri de sol. ierbare, insectare etc. Pînă în anotimpul rece, aceste colecții pot fi încă îmbogățite.Conducerile școlilor și cadrele didactice, unitățile agricole socialiste, cu sprijinul organizațiilor de partid, sînt chemate să folosească în a- cest an școlar toate posibilitățile e- xistente pentru ca predarea „Agriculturii“ în școlile generale de opt ani de la sate să contribuie tot mai mult la formarea unor tineri bine pregătiți, capabili să participe activ la dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.

Su-alte locuri școlar tre-

La tînăra Uzină metalurgică din Iași. Pupitrul de comandă al reductoru- 
lui alungitor de la linia de patru țoii

Foto : Gh. Vințilă

LA UZINA DE POMPE BUCUREȘTI
însemnări de la cîteva 
alegeri în organizațiile

Adunarea festivă consacrată
Centenarului Conservatorului 
din lașiJoi dimineața, în sala Filarmonicii de Stat „Moldova“ din Iași, a a- vut loc în prezența unui numeros public adunarea festivă consacrată Centenarului Conservatorului muzică din acest oraș.La adunare a luat cuvîntul prof. Achim Stoia, rectorul Conservatorului din Iași. începuturile învăță- mîntului muzical ieșean, a subliniat el, le găsim în anul 1836 cînd Gheorghe Asachi și Vasile Alecsan- dri înființează „Conservatorul filarmonic dramatic“, unde tineretul avea posibilitatea să învețe cîntul și arta dramatică. Școala a fost nevoită însă să-și închidă porțile din lipsă de sprijin din partea oficialităților. înființarea școlii de muzică și declamație transformarea de muzică și nul 1864 a

® Roca, cei mai aitatic conservant ® Paiindogia- 
știința polendui fosil • Palmieri și magnolii la... 
Ploiești ® Metamorfozele

în octombrie 1850 și ei în Conservatorul artă dramatică în a- reprezentat expresia strădaniilor elementelor progresiste și patriotice ale epocii.în ciuda tuturor dificultăților în-

fruntate de-a lungul deceniilor, dascălii acestui centru de cultură muzicală, animați de dragostea pentru propășirea artei naționale, au transmis generațiilor de studenți flacăra artei realiste, a unei arte strîns legate de masele largi.în anii puterii populare, a spus în continuare rectorul Conservatorului din dezvoltînd călăuzit de transmiteexperiența și cunoștințele lor, edu- cînd pe viitorii artiști în spiritul artei realist-socialiste.în numele Comitetului regional Iași al P.M.R. și al Comitetului executiv al Sfatului popular regional Iași, Constantin Nistor, președintele Sfatului popular regional, a transmis calde felicitări corpului didactic, studenților și tuturor colaboratorilor Conservatorului de muzică oraș.
(Continuare în pag. Il-a)

PUNCTUL 0 ERE

Raportul dintre interesul general în adunarea de alegeri a organizației și cel individual. A te ridica la înăl- de bază din secția montaj tovarășul țimea interesului general și a fu- Gheorghe Bîndea. Și tot el adăuga: deca din acest punct de vedere pro- Trebuie să-i avem mereu în fața pria-ți activitate. Teme pentru studii filozofice. Obiecte de analize psihologice. Dar iată că pot fi — și sînt — teme ale unor pasionate dezbateri în adunările comuniștilor. Mi-au demonstrat-o elocvent cîte- va dintre adunările de dări de seamă și alegeri care au avut loc zilele trecute în organizațiile de bază de la Uzina de pompe București.
Prezența unei hărți 
invizibileNimeni nu poate spune că a văzut, în sălile unde au avut loc adunările, vreo hartă. Și, totuși, harta a existat, dominând cu prezența ei invizibilă o bună parte din desfășurarea adunărilor. E vorba de o hartă marcată nu de liniile izobarelor sau izotermelor, ci de acelea ale itinerarelor parcurse în ultimii ani de pompele ieșite pe porțile uzinelor. Itinerare care brăzdează întreaga țară, din Maramureș pînă-n lunca Dunării. Itinerare care ajung, la dimensiunile planiglobului, pînă în India și Vietnam.în numai cîțiva ani uzina și-a cucerit un prestigiu binemeritat prin nivelul tehnic al produselor ei, cu nimic mai prejos decît al pompelor realizate de fabrici străine cu mari tradiții, prin grija pentru calitatea și aspectul lor exterior.— Prestigiul însă obligă — arăta

ochilor pe cei care vor lucra cu pompele noastre și să muncim în așa fel încît ele să nu le facă necazuri. Ca și alți tovarăși din secție, am fosta- desea „pe teren“, în delegație, ca să urmăresc cum funcționează pompele și să dau asistență tehnică celor ce le folosesc. De acolo m-am întors — și nu numai eu — cu propuneri menite să contribuie la îmbunătățirea unor detalii ale agregatelor. Unele au fost luate în seamă și aplicate, altele nu. Conducerea secției ar trebui să-și aplece mai mult urechea la glasul celor ce merg pe teren...în sprijinul cuvintelor rostite de Gheorghe Bîndea veneau, întărin- du-le, fapte binecunoscute partici- panților la adunare. întorcîndu-se într-un rînd dintr-o călătorie în Deltă, unde fusese trimis de uzină pentru a constata cum funcționează pompele , folosite de întreprinderea de destufizări și defrișări-Brăila. Gheorghe Bîndea a semnalat că la pompa PRM-2 burduful nu rezistă presiunilor la care este supus. Datorită stăruințelor organizației de partid, semnalul acesta a servit drept impuls pentru schimbarea compoziției cauciucului din care era fabricată această importantă parte componentă a pompei, obținîndu-se un cauciuc cu o rezistență mai mare.Erau vii în amintirea comuniștilor de la montaj și propunerile făcute, la întoarcerea de pe teren, de muncitori destoinici, membri

partid, ca Gheorghe Lemnaru sau Constantin Buhman.Si iată cum un simplu burduf de pompă — în aparență un lucru banal și prozaic — poate vorbi cu un limbaj profund evocator despre o temă de studii filozofice și o sursă de inspirație lirică : punctul de vedere pe care te situezi, în ce măsură se reflectă în el perspectiva interesului general.De ce însă unele dintre propunerile amintite rămîn îngropate în niște procese verbale de ședințe ? Pentru că interesul general mai are încă de înfruntat rămășițe ale unor atitudini vechi, de comoditate și inerție; pentru că fiecare modificare în construcția unei pompe atrage după sine modificări în procesul de producție și, prin urmare, un plus de bătaie de cap, eventual chiar primejduirea unor prime obținute comod. Aceasta explică, printre altele, și întîrzierea cu care unele secții rezolvă problema fabricării pieselor de schimb pentru pompe, piese care, e drept, nu sînt atît de „bănoase“, dar care, în schimb, sînt menite a asigura buna funcționare a agregatelor utilizate în diferite colțuri din țară. De altfel, în adunări a fost aspru criticată această tărăgănare.De cele mai multe ori însă perspectiva interesului general învinge îngustimile, își impune primatul. Cu această perspectivă, prezentă în cele mai variate înfățișări, ne-am întîlnit și la adunările de alegeri ale altor organizații de bază din uzină.în adunarea organizației de bază care cuprinde secțiile tehnice s-a vorbit pe larg despre pompa ACV—50. Zadarnic veți căuta a- ceastă marcă de pompă în cata-

al Agriculturii o comandă urgentă pentru asemenea pompe. Și, cu toate că produsul era destinat să intre în fabricație de serie abia la începutul anului viitor, comuniștii din secțiile tehnice și-au luat angajamentul să pună la punct fabricarea lui încă din luna noiembrie a acestui an. Dificultăți și obstacole — unele o- biective, altele depinzînd de uzină. — mai sînt, desigur, și tocmai despre mijloacele pentru înfrîngerea lor s-a discutat în adunare. S-a impus însă o concluzie acceptată de toți : nu se va precupeți nici un efort pentru ca agricultura să primească la timp pompele comandate. Și, din nou, această concluzie se înscria pe o orbită dominantă — primatul interesului general.

Studiul microscopic al materialului 
sporo-polinic

Foto : R. Costin

Ceva despre vase 
comunicante

Balerinii Operei 
s-au întors din turneu

în— Nu e de ajuns ca la noi secție treaba să meargă bine spunea în cadrul adunării de ale- din organizația sa de bază Alexandru Gheorghiu, rămîne indiferenți la petrece în celelalte secții Mai ales că noi, cei de avem mai mult decît al-
geri L— monta torul Nu putem ceea ce se ale uzinei, la montaj, ții posibilitatea să ne ciocnim cu u- nele lipsuri și neglijențe...Acesta este un alt aspect al preocupării pentru interesul general caracteristice comuniștilor : viziunea de ansamblu a întregii uzine.Vorbitorul a ridicat însă problema nu în abstract, ci în concretul cel mai concret. El se referea la fapte din viața de fiecare zi a colectivului : deși turnătoria a făcut progrese serioase, situîndu-se printre secțiile fruntașe, se mai întîm- plă — ' și, din păcate, nu odată — ca unele repere turnate să-și scoată la iveală defectele la montaj.Chiar în ziua cînd mă aflam în . uzină,., arn. fost martorul unei scene .loagele sau prospectele _ uzinei : n-o edificatoare. Comunistul Aurel Matei, șef de brigadă la montaj, a ob-

Vidor BÏRLÀDEÀNU

veți găsi. Ea se află abia- în stadiul de omologare. Și, totuși, a fost unul din „eroii“ principali ai dezbaterii. Din ce pricină ? Recent, uzina a primit din partea Consiliului Superior

Corpul de balet și orchestra Tea
trului de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne s-au înapoiat joi dimineața în 
Capitală, după turneul întreprins în 
R. P. Polonă, R. D. Germană și R. S. 
Cehoslovacă. Timp de peste o lună, 
solii artei romînești au prezentat 
spectacole la Wroclaw, Lodz, Varșo
via, Fraga, Brno, Bratislava, Berlin, 
Magdeburg și Karl-Marxstadt. Pro
gramele au cuprins „Romeo și Ju
lietta" de Prokofiev (regia și core
grafia Vasile Marcu, decoruri și 
costume Ofelia Tutoveanu), o seară 
de balet cu „Amorul vrăjitor" al lui 
De Falia, actul II din baletul „lancu 
Jianu“ de Mircea Chiriac și „Bolero" 
de Ravel. La punerea în scenă ■ a 
spectacolelor au contribuit Tilde 
Urseanu și Oleg Danovschi — re
gie și coregrafie, Paula Brîncovea- 
nu și Ion Ipser — decoruri și cos
tume. Din distribuție au făcut par
te artiștii emeriți Irinel Liciu, Va
lentina Massini, Alexa Mezincescu, 
Ileana Iliescu, Gabriel Popescu, 
Gheorghe Cotovelea, precum și Mag
dalena Popa, Sergiu Ștefanschi și 
alții. In cadrul turneului mezzoso- 
prana Dorothea Palade-Melinte a 
interpretat partea solistică de canto 
din „Amorul vrăjitor". Spectacolele 
colectivului Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne au fost pre
zentate sub conducerea muzicală a 
lui Cornel Trăilescu.

<

ultrasonice 
măsurare

Consfătuire privind

(Continuare în pag. II-a)

Reprezentantul R. P. Romine

La Școala profesională de mecanici agricoli din Botoșani, regiunea Su
ceava, elevii se pregătesc să devină mecanizatori pentru unitățile agri
cole socialiste. Iată-1, pe elevii unei grupe din anul II, la o oră de mașini 

agricole, ascultînd explicațiile profesorulul-lng. G. Severlncu

Ieri a început în 
pe tema „Metode 
rare și control”, organizată de Comisia 
de acustică a Academiei R. P. Romîne. 
Lucrările din prima zi au fost prezidate 
de acad. prof. Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romîne. Cu- 
vîntul de deschidere a fost rostit de acad. 
Eugen Bădărău, președintele comisiei de 
acustică. în cadrul consfătuirii, care va 
dura pînă la 31 octombrie, vor fi pre
zentate o serie de referate și comunicări 
despre rezultatele cercetărilor și ale apli
cării metodelor ultrasonice de măsurare 
și control în economie — industria me
talurgică și a construcțiilor de mașini, con
strucții, transporturi — precum și în me
dicină și biologie. Participă academicieni, 
cadre didactice din învățămîntul superior, 
cercetători din institutele de cercetări ale 
Academiei și departamentale, ingineri și 
tehnicieni.

Capitală consfătuirea 
ultrasonice de măsu-

Peru (69). Nu au fost aleși reprezentanții Olandei (66), Australiei (65), Irakului (62) și Finlandei (64).
Republica Unită 
Tanzania

de către avioane sud- 
unei localități pașnice 
Publicarea comunicatu-

bombardarea 
vietnameze a 
cambodgiene, 
lui a fost urmată aproape imediat de
anunțarea unui nou incident la fron
tiera dintre cele două țări, soldat cu 
doi morți.în ședința de joi a celei de-a 13-a Conferințe generale U.N.E.S.C.O., consacrată alegerilor pentru reînnoirea a 15 din cele 30 de posturi ale Consiliului executiv, reprezentantul R. P. Romîne, acad. Atha- nase Joja, a fost ales în Consiliul executiv al U.N.E.S.C.O. cu 103 voturi. Au mai fost alese Camerun (110 voturi), Brazilia (108), India (106), Japonia (105), U.R.S.S. (105), Elveția (104), S.U.A. (103), Panama (98), R. P. Ungară (92), R. F. Germană (92), Tanganica-Zanzibar (83), Coasta de Fildeș (77), Iran (72),

începînd de la 29 octombrie, Republica Unită Tanganica și Zanzibar se numește oficial „Republica Unită Tanzania“ — a declarat joi președintele I. Nyerere.
Noi incidente la frontiera 
cambodgiano — 
sud-vietnameză

Ministerul de Externe al guvernului 
sud-vietnamez a exprimat într-un co
municat „regrete“ în legătură cu

Canalul Volga-Baltica 
dat în exploatare

A fost dat în exploatare permanentă 
canalul navigabil Volga — Marea 
Baltică. Noul canal, pe care circulă 
vase cu un deplasament de 5 000 tone, 
dă posibilitatea organizării transpor
tului fără transbordare între porturile 
a cinci mări — Marea Albă, Marea 
Baltică, Marea Caspică, Marea Neagră 
și Marea de Azov.

fragmentului de piatră
Polenul fiorilor e căutat asiduu de al

bine, dar nu numai de ele. Geologii 7' 
descoperă adeseori acolo unde florile 
nu-și mai află locul, în adincurile stratu
rilor subpăminfene. II găsesc impregnat 
în rocă, culcuș de piafră în care s-a păs
trat de-a lungul mileniilor, ca în cel mai 
autentic conservant. Este polenul fosil, re
licvă minusculă a unor vegetalii din tre
cut, care s-au succedat în frămîntata isto
rie a erelor geologice. Sînt felurite ur
mele pe care florale străvechi le-au lăsat 
în timp ; impresiuni de frunze, fructe, 
scoarțe de copaci — adevărate gravuri 
în siîncă — imensele turbării și bazine 
carbonifere, precum și resturile microsco
pice, polenul fosil și sporii care stau tn 
atenfia palinologilor, botaniști și geologi.

Specialiștii de la laboratorul de palino- 
logie al Institutului geologic, în colabora
re cu alte laboratoare specializate, stu
diază probele de roci aduse de pe teren 
și descoperă aceste resturi biologice in
fime pe care „uitarea" în timp le-a făcut 
atît de prejioase pentru știinfă. Ele pot 
oferi variate date cu privire la caracteris
ticile vegetafiilor cărora le-au aparținut, 
asupra condițiilor lor de existentă, pot 
contribui, totodată, la precizarea vîrsfei 
straturilor care le conțin. Sînt date absolut 
necesare pentru întocmirea hărților geolo
gice, pentru descoperirea unor noi zone 
bogate în substanța minerale utile. Cu 
ocazia .unui foraj de prospecțiuni executat 
în 1962, la Mangalia s-a descoperit un 
pachet de strate bogat în resturi de ani
male și plante străvechi : trilobifi, chiti- 
nozoare, felurite specii de corali etc. Al
tele conțineau polen și spori fosili. Din 
analiza probelor luate s-a stabilit că aces
te straturi datează din devonian, adică au 
o vechime de circa 367 milioane de ani.

Savanjii au constatat că în era terfiară, 
pe teritoriul țării noastre creștea o vege
tație luxuriantă, specifică zonelor cu climă 
tropicală și subtropicală, lată o dovadă 
științifică certă în acest sens : palinologil 
au scos la iveală cu ocazia unor investi
gații făcute în regiunea Ploiești, între 
Breaza și Slănic, polen de palmieri și 
magnolii. Dar pînă să ajungă la obținerea 
grăuncioarelor de polen, invizibile cu 
ochiul liber, cercetătorul supune proba de 
rocă la numeroase tratamente preliminarii. 
Pe o masă din laboratorul de palinologie 
sînt cîteva eprubefe care conțin un lichid 
vîscos, întunecat la culoare. Această sub
stanță nu reprezintă altceva decît ceea ce 
a mai rămas din fragmentele de piatră 
după ce au fost sfărîmate mărunt, tratate 
cu diferi)i reactivi etc. De-a lungul mili
oanelor de ani substanfele minerale au 
îmbrăcat polenul fosil într-o crustă pro
tectoare, dură, din a cărei încleștare nu 
este prea ușor să-l smulgi. Totul trebuie 
făcut cu atenție, pentru a nu periclita in
tegritatea relicvelor căutate.

Chimia ușurează munca palinologuluî 
punîndu-i la dispoziție diferite substanța 
capabile să dizolve acest-suport mineral. 
Prin centrifugări repetate ale acestor so
luții, se separă substratul mineral mai 
dens de elementele mai ușoare, în care 
se găsesc și relicvele căutate. Ceea ce 
ră.mîne dm proba de rocă se usucă și se 
taie în secțiuni' foarte fine, care sînt ur
mărite pa rînd la microscop. Polenul și 
sporii fosili devin, în sfîrșit, vizibili. Începe 
o nouă etapă a muncii : stabilirea carac
teristicilor exemplarului respectiv, deter
minarea lui. Interesant, dar de loc ușor. 
Cercetătorul trebuie să-și noteze toate 
detaliile. Tine seama de mărimea bobului 
de polen, de forma lui, de numărul de 
spori, dacă este ornamentat sau nu etc. 
Fiecare poate să-i folosească, să-i înles
nească o concluzie finală. Exemplarele 
provenite dm perioade mai apropiate de 
era noastra, și trebuie spus că pentru geo
logi acest „ma; aproape” înseamnă tot 
milioane și milioane de ani, sînt încadrate 
în categoriile clasificărilor vegetațiilor ac
tuale : brad fosil, tei fosil etc. De multe 
ori însă mostrele de polen și spori apar
țin unor specii de mult dispărute de pe 
suprafafa pămîntului, necunoscute nouă, 
astfel că determinarea lor în raport cu 
speciile existente este praclic imposibilă. 
Se recurge la atribuirea unor denumiri 
convenționale.

Cu ajutorul criteriilor palinologice cer
cetători' de la Inst tutui geologic au reu
șit sa staoilească pentru prima dată vîr- 
sfole unor importante depozite geologice 
din fara noastră ; a șisturilor cristaline din 
Carpafii Meridionali și Centrali, a celor 
verzi dm Dobrogea etc. Investigațiile lor 
se extind neîncetat, pe măsură ce sînt 
aduse sub lupa timpului nostru noi și noi 
rarită(i innobilate de scurgerea erelor. 
Imensul muzeu „arheologic" pe care îl re
prezintă subteranul oferă neîncetat posi
bilitatea descoperirii unor noi dovezi ști
ințifice referitoare la lumi de mult dispă
rute.

Teodor CAZACU
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iși spun părereaV ACTUALE ALE PRODUCȚIEI Simpozion Cernîșevski

Ou barometru al calitățiiDiferitele aspecte ale standardizării preocupă un cerc larg de specialiști : ingineri și tehnicieni din întreprinderi, proiectanți, cercetători științifici. Pornind de la realizările anterioare și urmărind depășirea lor, standardizarea contribuie la promovarea tehnicii noi, la îmbunătățirea calității producției. Nu întîmplător obișnuim a spune că standardele bine întocmite aduc în producție noul, acționînd asupra calității ei a- semeni unui generator al tehnicii noi. Adesea nici nu-i nevoie să vezi produsul, ci numai examinarea standardului respectiv îți indică, asemenea unui barometru, nivelul lui calitativ.Deși în activitatea din acest domeniu s-au obținut realizări, există încă unele rămîneri în urmă. Este vorba, între altele, de unele sectoare ale producției insuficient acoperite“ cu standarde; în alte cazuri, ele sînt depășite de progresul tehnic. De aceea cred că este utilă o discuție care să dea răspuns la întrebarea : în ce măsură corespund standardele actualelor cerințe ale producției ?In ultimii ani, proiectanții din uzina noastră au întîmpinat unele greutăți, printre altele din cauza standardului pentru curele trapezoi- dale de transmisie (STAS 1164—60). Prin modificarea dimensiunilor standardizate ale acestora, au început să fie utilizate curele mai lungi decît era necesar. Aceasta impunea adaptarea unor întinzătoare cu cursă mare „în gol“. Modificarea lungimii curelei a provocat uneori neajunsuri serioase. Uzina a propus Oficiului de Stat pentru Standarde (O.S.S.) ca prin îmbunătățirea acestui standard să fie menținute, un anumit timp, dimensiunile inițiale ale curelelor pentru utilajele aflate în exploatare sau în curs de fabricație. Propunerea a fost acceptată, dar s-a pierdut mult timp.Ne întrebăm : nu ar fi oare normal ca actualizarea standardelor să se facă preventiv, spre a fi evitate astfel de neajunsuri? Stabilirea standardelor rămase în urmă presupune însă cunoașterea temeinică a realității, necesită o muncă de înaltă calificare, pe care O.S.S. n-o poate efectua singur. De aceea consider că specialiștii din ministere, institute de cercetări și de proiectări și mai ales serviciile tehnice de concepție din uzine au nu numai datoria de a aplica și respecta standardele, ci și aceea de a analiza perma-

>»■

nent actualitatea lor, de a contribui la înlocuirea celor depășite. în prezent, se face simțită necesitatea de a ridica la un nivel mai înalt activitatea de standardizare în cadrul serviciilor de concepție din întreprinderi, care uneori este neglijată.în unele cazuri, pentru același obiect sînt elaborate mai multe standarde. Pentru toleranțe există, de pildă, zeci de STAS-uri diferite. Consider că ar fi mult mai ușor să se lucreze cu un singur standard, care să reunească, firește, conținutul tuturor STAS-urilor existente în aceeași problemă.Majoritatea standardelor conțin toate prescripțiile de calcul, proiectare și execuție necesare. Nu puține dintre ele sînt însă cît se poate de succinte, se limitează la prea puține date. In cazul anvelopelor, ca să mă refer doar la un exemplu, sînt precizate dimensiunile și unele probe de laborator necesare uzinei producătoare, dar nici o prescripție referitoare la comportarea lor în exploatare. Problema are un aspect mai general : prea puține standarde precizează în mod corespunzător calitatea, performanțele pe care trebuie să le atingă în exploatare un produs. Includerea unor asemenea date ar fi avantajoasă: standardele respective ar stimula mai mult preocuparea întreprinderilor pentru zarea de produse superioare.Standardizarea este menită, reali-tot-

odată, să faciliteze specializarea șî centralizarea producției, să asigure obținerea unei mai mari eficiențe economice proceselor de fabricație. Din cauza datelor sumare pe care le conțin, unele standarde nu satisfac aceste cerințe. Ce eficiență economică are, de exemplu, STAS-ul 5907— 58 al inelelor de etanșare din cauciuc pentru arbori, care conține numai cote exterioare, fără alte prescripții necesare proiectanților? Evident, foarte mică, mai ales că acest produs nu este executat în întregime de o singură întreprindere specializată, ci fiecare uzină beneficiară trebuie să asigure armăturile metalice. Aceste armături, nefiind standardizate, se execută în prezent după felurite norme interne, unele necorespunzătoare. Considerăm că în acest caz, cît și al altor produse— de pildă, al sculelor așchietoare— avantajele centralizării și specializării producției pot fi mai bine valorificate.La elaborarea unui standard e- ficient, specialiștii trebuie să țină seama și de noile realizări tehnice concrete aflate pe cale de a fi introduse în producție. Și totuși, unele standarde sînt elaborate în urma „fotografierii“ de către specialiști a anumitor aspecte valabile temporar. De ce spun aceasta? Pentru că în activitatea mea am constatat că unele uzine propun în mod nejust ca un nou standard să intre

în vigoare abia după ce primesc comenzi sau cînd li se asigură diferite utilaje sau S.D.V.-uri. Atunci, unde este perspectiva ?Standardele fac parte din documentația tehnică de bază a proiectanților. De aceea, numărul de exemplare existente în bibliotecile întreprinderilor este insuficient. Socot că O.S.S. ar veni în sprijinul proiectanților dacă le-ar da putință să-și procure noile standarde din librării, în acest sens cred că ar trebui examinată de forurile de resort și posibilitatea editării de volume cu reproduceri de standarde pe probleme.Multe se pot spune și despre eficiența anchetelor privind STAS-uri- le și normele de tipizare, coordonarea de către ministere și O.S.S. a activității în acest domeniu, centralizarea normelor interne și a elementelor noi, nestandardizate, care apar în munca de proiectare, în vederea standardizării lor, despre criteriile după care se elaborează noile standarde, despre paralelismele dintre noț-mele de tipizare și standarde, necesitatea codificării prin standardizare a materialelor folosite în diferite ramuri economice. Un mai larg schimb de păreri în cadrul acestei rubrici a ziarului, însoțit de sugestii și propuneri ale specialiștilor ar fi interesant și mai ales util în întreaga muncă de continuă ridicare nivelului tehnic al producției.
Ing. Eugen CONSTÀNTINESCU 
constructor șef al uzinelor 
„Semănătoarea“-București

a

în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele culturii sovietice , la Casa prieteniei romîno-sovietlce din Constanța a avut loc joi seara simpozionul „75 de ani de la moartea gîndi- torului revoluționar N. G. Cernîșevski“, Despre viața și activitatea
lui Cernîșevski au vorbit asistenții universitari Marcel Păruș și Constantin Novac. Participanții, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului, au vizionat apoi filmul sovietic „Iolantha".

ffn nou „Hamlet“

Cum să se procedeze cînd 
nu pot fi aplicate?Se poate spune că întreaga activitate a întreprinderilor din industria textilă esté legată de aplicarea și respectarea prescripțiilor prevăzute în standarde. Pentru secțiile întreprinderii noastre sau ale altor întreprinderi din această ramură, standardele constituie un îndreptar prețios, în ele fiind prezentate sintetic datele necesare bunei desfășurări a procesului de producție. Colectivul nostru se străduiește să respecte cu strictețe toate prevederile STAS-urilor, să valorifice din plin avantajele tehnice și economice pe care acestea le oferă.Ca și celelalte ramuri ale economiei noastre, industria textilă a cunoscut în acești ani o puternică dezvoltare. Exigența, gustul celor ce

In laboratorul Uzinei „Republica" din Capitală : se determină para
metrii unor calibre de control al țevilor pentru încadrarea lor In pres

cripțiile standardelor

le sînt destinate produsele noastre au crescut și ele mult. Privite în a- ceastă lumină, se poate spune că o parte dintre standardele pe care le folosim frecvent sînt susceptibile pentru îmbunătățiri.A devenit evident — și nu de ieri, de azi — că benzile pentru fusele de ring lasă de dorit ; după o scurtă întrebuințare, ele se destramă. Ar fi util ca STAS 2855—51 să fie perfecționat, unele caracteristici tehnice să fie modificate, pentru a se asigura o comportare îmbunătățită a acestora în exploatare. De asemenea, ținîndu-se seama de utilajul existent pentru finisarea țesăturilor, specialiștii din întreprinderile textile ar putea ajuta la stabilirea și includerea în STAS a unor recomandări pentru desimile la crud, în prezent nestandardizate.Un alt aspect : deși specialiștii cunosc că unii reactivi sînt mai greu de procurat, nu indică în standarde și diferitele posibilități de folosire a înlocuitorilor acestora. De pildă, în STAS 918—50, pentru determinarea concentrației hipoclori- tului de sodiu se precizează folosirea arsenitului de sodiu. Cum uneori acest produs nu se poate procura, în ce fel trebuie să se procedeze ? Consider că adoptarea în standarde a anumitor variante în asemenea cazuri este necesară și ușor de realizat : desigur, fără ca indicii de calitate să sufere.In ultimul timp am resimțit necesitatea unor standarde pentru substanțe ca rongalit, aracet (vina- cet), fiertex, perhidrol etc. în une
A apărut: PROBLEME

recomandările

le STAS-uri nu este recomandată o metodă pentru determinarea concentrației produsului, iar în' altele — de pildă, cel pentru amidosol — este prevăzută folosirea unei metode de lucru greoaie.întreprinderea noastră întîmpină unele greutăți deoarece curelele trapezoidale standardizate nu se potrivesc la cardele „Unirea“ tip C. Neajunsul ar putea fi înlăturat dacă gama lungimilor acestui produs ar fi completată cu cîteva mărimi. Folosesc prilejul oferit de această discuție pentru a semnala un standard care conține date depășite, în ne- concordanță cu alte dispoziții în vigoare. Este vprba de STAS 4549—59 privind marcarea, etichetarea și ambalarea țesăturilor. Adesea, din cauza redării greoaie a sistemului de etichetare apar confuzii, între furnizori și beneficiari se poartă discuții inutile.îmi exprim părerea că astfel de deficiențe ar putea fi înlăturate o- perativ prin colaborarea mai sistematică a ministerelor cu Oficiul de Stat pentru Standarde, trenarea mai activă a Institutului de cercetări textile, laboratorului MIU, a serviciilor tehnice din întreprinderi la soluționarea diferitelor probleme. Eforturile pe care această activitate le suscită se vor oglindi din plin în producție, în calitatea tot mai bună a produselor.

prin an-

Ing. Dumitru PAVEL
șeful Serviciului tehnic 
întreprinderea textilă „Dacia“- 
București

ECONOMICE nr-10/1964

PUNCTUL DE VEDERE
(Urmare din pag. I-a)servat că, supusă la presiunea bancului de probe, carcasa pompei de 5 țoii prezenta porozități îngrijorătoare. Fără întîrziere a chemat la fața locului reprezentanți ai conducerii tehnice și ai biroului organizației de bază de la turnătorie spre a le atrage atenția asupra defectului descoperit. A avut loc o discuție a- prinsă, pătrunsă de grija comună pentru bunul mers al întregii uzine.Și asemenea fapte mai pot fi citate. Nu întîmplător în multe a- dunări de alegeri s-a elogiat inițiativa — transpusă în practică cu succes anul acesta — de a se convoca periodic ședințe comune ale birourilor organizațiilor de bază din cele trei secții principale ale uzinei : turnătoria, strungăria și montajul. Astfel de ședințe, cu o desfășurare vie, au oferit prilejul unei analize combative a problemelor comune, o analiză făcută prin prisma interesului comun.Căci uzina — așa cum spunea tovarășul Gheorghe Bălan, secretarul organizației de bază de la montaj — poate fi asemuită cu un grup de vase comunicante (termenul e la locul lui în această întreprindere consacrată în întregime hidraulicii I). Iar echilibrul acestor vase nu poate fi obținut decît prin ridicarea colectivelor tuturor secțiilor la același înalt nivel de răspundere.
Orizontul
și orizontul tuturorUn poet definea cîndva printr-o metaforă izbutită una dintre cele liiai semnificative trăsături ale pro-

filului moral al comunistului: înălțarea „de la orizontul unuia la orizontul tuturor“. Numeroase fapte a- mintite în dările de seamă sau de către vorbitori veneau parcă să ilustreze acest adevăr, devenit aspect cotidian al vieții colectivului.Cînd s-au introdus la turnătoria uzinei mașinile de format cu aer comprimat, s-au găsit unii care să le privească cu neîncredere. Intr-adevăr, la început, deoarece mulți formatori nu sească, iar neala să-și vrării lor, fuseseră încredințate nu era satisfăcător. Comunistul Ion Balea, deși știa că o anume perioadă, pînă va pune lucrurile la punct, va cîștiga mai puțin, a preluat conducerea acestei brigăzi. A muncit mult, cu stăruință, pentru a dovedi că noile mașini pot fi stăpînite, și chiar cu un randament sporit. I-a convins pe ceilalți membri ai brigăzii că tehnica nouă poate fi însușită.De multe ori aici, la turnătorie, ca și în alte secții ale uzinei, auzi expresia „rezistență la presiune“. Intr-adevăr, fiecare reper se cere turnat în așa fel încît să fie rezistent la marile presiuni ale lichidelor care circulă prin pompe. Dar expresia poate fi inversată, parafrazată, spre a-i da un sens mult mai larg. E vorba de a supune la o continuă presiune rezistența comodității, nepăsării, interesului îngust, meschin. Ö presiune morală. Inrîurirea exemplului înaintat pe care comuniștii îl oferă din plin. Pentru că organizațiile de partid sînt adevărate școli de formare a profilului etic al omului comunist. Al omului înălțat de la orizontul interesului individual la .cel al interesului general.

în acest număr sînt publicate articolele : „Creșterea rolului Partidu
lui Muncitoresc Romîn în conduce
rea economiei“ de M. MEHEDINȚU și C. M. ENACHE ; „Tendințe și co
relații în dezvoltarea fondurilor de 
producție ale întreprinderilor in
dustriale“ de A. BABE ; „Procedee 
tehnologice moderne în construcția 
de mașini“ de V. PRICEPUTU ; „Re
zerve de reducere a consumului de 
materiale în construcții“ de M. VEIN- TRAUB ; „Eficiența economică a 
concentrării, profilării și specializării 
producției în G.A.S.“ de N. VELICU și GH. VLĂDICĂ ; „Relațiile econo
mice mondiale — o forță obiectivă 
a lumii contemporane" de AL. PUIU;

„Capltalismul american și utilizarea 
forței de muncă“ de VICTOR PER- LO (S.U.A.).

La rubrica „Din planul Institutului 
de cercetări economice“ este inserat articolul : „Economia Republicii 
Guineea“ de C. BOGDAN.

Rubrica „însemnări“ cuprinde : 
„Aspecte ale dezvoltării economice a 
R. P. Chineze“ de I. NICOARĂ ; 
„Economia Republicii Democrate 
Germane“ de M. HOROVITZ ; „Dez
voltarea economiei R.S.F. Iugoslavia" de C. RĂDULESCU.Revista mai cuprinde rubricile : „Critică și bibliografie“, „Informații științifice“ și „Scrisori către redacție“.

erau deprinși să le folo- alții nu-și dădeau oste- însușească tehnica mane- cîștigul brigăzii căreia îi

Festivalul filmului 
sovietic, în curs de 
desfășurare la noi în 
fără, cuprinde, în va
rietatea programului său, ecranizări de 
înalt prestigiu, între care Vii și morfi, de 
A. Stolper, după romanul lui K. Simonov, 
film distins la Karlovy-Vary cu Premiul 
Special al Juriului, și Hamlet, de Grigori 
Kozinfev, care a obfinut Premiul Special 
al Juriului la recentul festival international 
al filmului de la Venefia. Prezentarea a- 
cesfuia din urmă la București are loc con
comitent cu premiera pariziană, după suc
cesul repurtat nu de mult în capitala fării 
lui Shakespeare și la festivalul de la 
Cork. Autorul filmului, pe care această 
ecranizare îl preocupă de mulfi ani, încă 
de pe cînd lucra la Don Quijote, a avut 
satisfaefia de a contribui la tetracentena- 
rul autorului nemuritor al piesei de teatru, 
cu un omagiu durabil, de exemplară |i- 
nută artistică și de o probitate științifică 
nu mai pufin pilduitoare.

Dintre autorii celebri ale căror opere 
i-au ispitit pe cineaști, Shakespeare de
fine un record mondial. Intr-adevăr, isto
ria cinematografiei a înregistrat mai bine 
de 120 de adaptări pentru ecran, înce
pînd chiar cu părinții arfei filmului, în 
lista cărora Georges Méliès a înscris și 
primul Hamlet. Cele mai interesante ecra
nizări ale acestei capodopere au fost rea
lizate după ultimul război și în fruntea lor 
s-a situat filmul lui Laurence Olivier (1948).

După o scurtă pauză, în care marele 
repertoriu shakespearean și-a împrospătat 
afișul cu opere mai pufin repetate, tra
gedia de la Elsinore a revenit în atenția 
regizorilor și artiștiloi cu renume, în șirul 
cărora presa teatrală a remarcat, în a- 
cești doi ani, producția lui Franco Zeffi
relli și creația lui Peter O’Toole. Inaugu- 
rînd noul Teatru național britanic cu di
recția de scenă a unui Hamlet jucat de 
O'Toole, Laurence Olivier arăta că în 
viziunea sa regizorală reactualizată, prin
țul Danemarcei „suferă de boala mo
dernă a noncomunicării" și că „rebelul" 
său e frate bun cu Jimmy Porter din 
„Privește înapoi cu mînie”. Un Hamlet 
beatnik poate desigur oferi subiecte de 
discuție oricărui comentator contempo
ran, dar, sceptic la această inovație, în
suși cronicarul dramatic al lui „New York 
Herald Tribune" se întreba a doua zi dacă 
acest „nonconformist neurotic" este exact 
ceea ce se cuvine să reținem azi din 
eroul lui Shakespeare.

Asupra contemporaneității lui Hamlet, 
ultima Conferință Internațională Shakes
peare de la Sfratford-pe-Avon s-a pro
nunțat, dacă rețin bine formula unui ves
tit specialist englez, ca despre „un om 
obișnuit, într-o lume neobișnuită", pe 
scurt, a unui ,,om între neoameni". Și mi 
se pare că Grigori Kozințev a restituit 
această însușire fundamentală și defini
torie eroului nostru.

Filmul său este fidel textului dramatic 
înfr-un sens cinematografic vrednic de 
reținut în judecarea ecranizărilor. A-

de Mihnea GHEORGHIU
paratul de luat ve
deri reușește aci cu 
măiestrie să captu
reze capodopera li

terară. La Cork, acest Hamlet a fost denu
mit „un concentrat de poezie vizuală".

Mi-ar fi greu, și nici nu este în infen- 
fia mea de a mă limita la o cronică ci
nematografică asupra filmului, fiindcă fac 
parte dintre prietenii și martorii lui mai 
vechi. De cite ori m-am întîlnit cu Kozin- 
|ev în anii din urmă și în corespondenta 
noastră, subiectul favorit a rămas acest 
Hamlet pentru care a studiat și s-a con
sumat necontenit. Regizorul, care pentru 
textul rus folosește traducerea lui Paster
nak, și-a acumulat întreaga documentație 
în limba originalului, iar în lunga pe
rioadă de pregătire a filmului se pot cu
prinde negreșit și cele trei spectacole de 
teatru semnate mai înainfe (Regele Lear, 
Othello și Hamlet) pe care regizorul le- 
ningrădean le-a completat cu interesante 
studii de teatrologie shakespeareană.

O ecranizare acordă, prin definiție, 
creatorului ei drepturile și libertățile a- 
daptatorului și ar fi absurd să-i pretindem 
literalmente identitatea cu sursele. De a- 
ceea unele critici în legătură cu fidelita
tea integrală a filmului față de piesă, nu 
m-au convins. în schimb, îmi aduc bine 
aminte de observația lui Roger Planchon 
care reproșa lui Olivier că suprimîndu-l, 
dinfr-un condei, pe Fortinbras, escamota 
o idee capitală, căzînd într-o „erezie 
completă" și că-l cufunda pe Hamlet în- 
fr-un climat romantic de erou hugolian. 
Mai puțin categorici decît regizorul fran
cez, nu ne putem împiedica să remarcăm 
că Laurence Olivier a avut de luptat cu 
tradiția tiranică a pudibonderiei victo
riene atunci cînd și-a propus să traducă 
cinematografic o operă elizabethană și că 
un actor cerebral va fi totdeauna supus 
unui mare efort înfr-un rol de veritabilă 
sensibilitate ; dar filmul său rămîne totuși 
o pagină de antologie.

Calitatea esențială și izbînda ideolo
gică a lui Kozinfev constă, după părerea 
noastră, în transpunerea eroului din sfera 
individualității în aceea a autenticității is
torice, care o cuprinde armonios și pe 
cealaltă Coordonatele personalității lui 
Hamlet nu se întrupează din a fi, sau a 
nu fi, ci din lumea e o temniță și trebuie 
repusă pe temeliile firești.

Atentă la interpretarea lumii lui Hamlet, 
concepția regizorală a noului film a evi- 
denfiat-o prinfr-o sugestivă serie de sim
boluri cinematografice : o lume de piatră 
și de fier, în care spiritul umanist acțio
nează ca focul prometeic. Ca un pescăruș 
dornic de largul oceanului și ca o flacără 
purificatoare, tînărul print duce o luptă 
inegală cu forfa superioară a adversarilor 
lui protejafi de lespezile mucegăite și 
fierăriile grele ale castelului secular unde 
tof ce-i omenesc putrezește și moare, 
începînd cu iubirea. O victimă a „epocii 
fierului" este și Ofelia (A. Vertinskaia). 
Spre deosebire de piesă, filmul își scoate

Tot astfel șimereu eroul în aer liber.
moare Hamlet, în plin soare, ca o pasăre 
răpusă în zbor și ca un viteaz pe cîmpul 
de bătaie. Așa, i se cuvin onorurile mi
litare poruncite de prințul norveg ce-i va 
urma la tron pășind într-o epocă nouă. 
Muzica lui Șostakovici însoțește această 
„luptă a lumilor" mai curînd ca un co
mentariu filozofic decit ca o ilustrație 
sonoră și este realizată și urmărită cu o 
rară știință a necesităților specifice filmu
lui de idei și cu un deosebit rafinament 
componistic. Temele lirice și dramatice, 
unele inspirate din cîntecele epocii, or
chestrația sobră și execuția instrumentală 
cutezătoare, schimbările de atmosferă, 
forța tăcerilor și subtilitatea expresivă a 
acutelor, acționează ca un alt personaj 
în film. Regizorul ne mărturisea că 
Șostakovici, care scrisese muzica specta
colului său cu Hamlet (de la Teatrul 
Pușkin din Leningrad), văzînd filmul în 
montaj, a rescris-o integral, concepînd-o 
ca un factor activ.

Dacă adaptarea cinematografică a lui 
Kozințev nu ține să evidențieze și latura 
meditativă a eroului shakespearean, dua
litatea lui tragică, și îl scutește cumva de 
povara dubiului, ea reușește în bună 
parte să le suplinească prin stabilirea 
unor relații caracterologice mai ferme, 
menite să reducă la minimum unele con
venții teatrale cărora li se plătește tribut 
încă din vremea lui Shakespeare, făcînd 
ca ideile piesei să reiasă, cel puțin în 
egală măsură, din acțiunea ei și din com
portarea eroului principal, în a cărui in
terpretare I. Smokfunovski aduce datele 
unui actor în același timp tandru și lipsit 
de sentimentalism, un actor de teatru 
contemporan. Chipul său modern, vădit 
anticonvențional, contrastează, mai ales 
în final, cu al lui Laertes care recheamă 
parcă vechea imagine romantică 
prințul Danemarcei.

De o acurateța impresionantă în 
rea concretă a mediului ambiant, 
nu este în mod ostentativ un film 
Costumele și decorurile de epocă, 
atent alese și distribuite (formidabila 
armură a Duhului, armatele lui Fortinbras, 
palaful efc) se supun funcției lor cu un 
admirabil bun gust. De asemenea, tre
buie subliniafă . și salutată imaginea, 
semnată de lonas Grifius, care a surprins 
atmosfera, baltică prinfr-o foarte inspirată 
paletă de gri-uri.

Impregnat de un lirism robust, și înte
meiat pe o concepție profund umanistă, 
noul Hamlet aduqe în seria adaptărilor 
shakespeareane încă o dovadă că atunci 
cînd marile talente contemporane își 
asumă această înaltă misiune, poezia dra
matică își poate găsi în arta filmului nu 
numai o expresie perfect corespunzătoare, 
dar și mijlocul-de a realiza între prezen
tul și trecutul culturii universale o legă
tură trainică și. fertilă, prielnică promovă
rii ideilor înaintate.

despre

evoca- 
Hamlet 
istoric, 
atît de

Cenadurile Uniunii
Compozitorilor
și-au reluat activitatea

Cenaclul secției de muzică simfo
nică și de cameră din cadrul Uniunii 
Compozitorilor și-a reluat activita
tea. Cu acest prilej a avut loc o a- 
udiție, urmată de discuții, a unor 
lucrări simfonice create recent de 
compozitorii noștri. La Uniunea 
Compozitorilor își desfășoară, de ase
menea, activitatea cenaclurile de 
muzică corală și de masă, de muzică 
ușoară, de fanfară și muzicologie 
unde au loc audiții însoțite de dez
bateri la care participă compozitori și muzicologi. Sînt prevăzute și a- 
udiții ale lucrărilor din creația con
temporană universală.

După cîteva luni de vacanță își 
reîncepe activitatea (la 2 noiem
brie) Lectoratul tehnic al comisiei 
inginerilor și tehnicienilor de pe 
lingă Consiliul local al sindicatelor 
București. Numărul cur'sanților se 
ridică la circa 1 000 ingineri și teh
nicieni din întreprinderile, institu
tele de proiectări și cercetări din 
Capitală. Cele 11 cursuri sînt legate 
de probleme actpale ale economiei 
noastre naționale : protecția superfi
cială a metalelor, raționalizarea

consumului de energie electrică și 
termică în industrie, probleme noi 
ale construcțiilor de locuințe și al
tele. Fiecare curs cuprinde un ciclu 
de 9 conferințe, care vor fi ținute de 
specialiști din cele mai diverse 
domenii. In cadrul fiecărui curs 
se vor face cite două schimburi 
de experiență la întreprinderile care 
aplică cu mare eficacitate metodele 
prezentate. La sfîrșitul anului se 
vor organiza simpozioane pe cursuri.

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE

Adunarea festivă consacrată
Centenarului
(Urmare din pag. I-a)

Conservatorului din lași
A vorbit apoi Costin Nădejde, adjunct al ministrului învățămîntului. Sărbătorim — a spus el — activitatea didactică desfășurată timp de un secol în Conservatorul de muzică din Iași și roadele acestei activități în dezvoltarea artei noastre la care și-au adus contribuția entuziastă profesori și elevi, animați de un profund patriotism pus în slujba progresului învățămîntului artistic.în cuvîntul său, Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, după ce a adus un călduros salut corpului didactic, tuturor studenților și colaboratorilor Conservatorului din Iași, a spus : întregul șir de manifestări legate de crearea unora din principalele școli superioare din țara noastră care se ’ ‘ ‘ azi care instrucția publică îl deține în prezent în politica partidului și guvernului țării noastre, de ridicare culturală a maselor populare, de formare a cadrelor de intelectuali, de oameni de artă și cultură.Liviu Comes, prorector al Conser- de la înființarea Conservatorului de vatorului „Gheorghe Dima“ din Cluj, muzică din Iași — se spune în te- a transmis calde urări de prosperi- legramă — corpul didactic, studenții

încheie cu aniversarea de subliniază locul important pe

täte Conservatorului din Iași din și colaboratorii acestui așezămînt își partea conservatoarelor de muzică exprimă profunda recunoștință și din București și Cluj, ale institutelor J ’ x~ 4,~xxde teatru din București și Tg. Mureș.Prof. univ. Ion Creangă, rectorul Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, a felicitat Conservatorul din Iași din partea tuturor institutelor de învă- țămînt superior din oraș, iar conf univ. George Pascu a vorbit în numele foștilor studenți ai Conservatorului ieșean.Sîntem mîndri că învățăm la școala în care și-au făcut studiile artiști de prestigiu, care și-au înscris numele în cartea de onoare a muzicii romînești, a spus în cuvîntul său studenta Elena Stoleru.în aplauzele entuziaste ale asistenței Dumitru Chiriac, decan al Conservatorului de muzică din localitate a dat citire telegramei adresate Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stai și guvernului Republicii Populare Romîne, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, personal, de către cadrele didactice și studenții Conservatorului din Iași.Cu prilejul sărbătoririi unui veac

dragoste fierbinte față de Partidul Muncitoresc Romîn și de guvernul țării, pentru grija pe care o poartă învățămîntului și slujitorilor săi. Folosim acest prilej pentru a exprima calde mulțumiri pentru condițiile optime create în anii regimului democrat-popular propășirii culturii și artei, pentru atenția permanentă acordată învățămîntului artistic de toate gradele. Deplini conștienți de importantele sarcini ce ne revin, noi, profesorii și studenții Conservatorului din Iași, asigurăm că vom munci cu dăruire și entuziasm pentru înflorirea artei muzicale în patria noastră. încredințăm C.C. al P.M.R., pe dv. tovarășe Gheorghe Gheorghiu- Dej, că nu vom precupeți forțele ca să dăm țării muzicieni, interpreți și educatori fesională, slujească ție cauza noastră patrie, Republica Populară Romînă.In încheiere a fost prezentat un program artistic susținut de studenții Conservatorului de muzică din localitate.

cu o înaltă pregătire pro- artiști-cetățeni care să cu devotament și abnega- socialismului în scumpa

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romine: Tosca (orele 19,30). Teatrul 
de Stat de Operetă: Prințesa circului (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia): Maria Stuart 
(orele 19,30), (sala Studio) : Patima de 
sub ulmi (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Somnoroasa aventură 'orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1> : 
Biedermann și incendiatorii și Inima mea 
este pe înălțimi (orele 19,30), (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a va
canța (orele 19,30). Teatrul „C I. Not- 
tara” (sala Magheru) : Hipnoza (orele
19.30) . Teatrul Muncitoresc C F.R. Ciu
lești : Jurnalul unei femei (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Frank al V-lea 
(orele 20). Studioul Institutului de aită 
teatrală și cinematografică „I. L. Ca- 
raglale” (sala din str. 30 Decembrie nr. 
9) : Năzdrăvanul Occidentului (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase” (sala 
„Savoy”) : Revista de altădată (orele 
20). Teatrul „Țăndărică” : Băiatul ș) 
vîntul (spectacol pentru copil — orele 
16), Micul prinț (spectacol pentru adulți 
— orele 20,30). Circul de stat : Selection! 
de circ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : 
Republica (10; 12,15;
21.15). Umbrelele din < 
(10; 12,15; 14,30; 16,45;
ti val (10; 12; 15; 17;
de pe Don: Capitol (9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21). Vii și morți — cine
mascop (ambele serii) : București (8,45; 
12,30; 16,15; 20). Străinul — cinemascop 
(ambele serii) : Luceafărul (10; 13,30; 17:
20.30) , Excelsior (10,30; 16; 20), Modern
(9,30; 13; 16,30; 20). Hatari (ambele serii) : 
Bucegi (9.30113; 16,30; 20), Miorița (9,30; 
13; 16,30; 20), Cotroceni (11; 15,15; 18,45). 
Comisarul Maigret se înfurie : Grivița 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Flacăra (10: 
14;16,15; 18,30; 21), Aurora (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). Legenda din tren: Vic
toria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Rezervat 
pentru moarte : Central (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cocoșatul :
Carpați (8; 10; 12; 14; 16). Domnișoara 
Barbă Albastră : Lumina (10,15; 12,45; 
16,15; 18; 20,30). Brațul nedrept al legii : 
Union (16; 18,15; 20,30). Program pentru 
copii : Doina (orele 10). Accattone : 
Doina (11,30; 13,45; 18,15; 20,30), Arta (16; 
18,15; 20,30), Adesgo (14,30; 16,45; 19; 21,15). 
Pagini de istorie — Romînia, orizont 64 : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). 
Rebelul magnific : Giulești (10; 12,15; 
15,30; 17,45; 20). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : înfrățirea între popoare 
(10; 16,30; 20), Tomis (9,30; 13; 16,30; 20). 
Volga (10; 15,30; 19,30). Ciociara : Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Carl von Ossietzky : 
Melodia (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Flamura 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Al nouălea nu-

me : Feroviar (10; 12,30; 15; 17,30; 20).
șol'erii iadului : Dacia (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). Falsificatorul : Buzești (14: 
16,15; 18,30; 20,45). Vînătoarea : Crînga.și 
(16; 18,15; 20,30). Dragoste la zero grade ; 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Moral 63 : Vitali’ 
(16; 18,15; 20,30). Colaboratorul Ceha :
Munca (15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 18; 20,15). La strada : Popular (16; 
18,15; 20,30). Banda dc lași : Moșilor (16: 
18,15; 20,30). Ocolul Pămîntulul în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : Cos
mos (16; 19,30). Dragoste neîmplinită : 
Viitorul (15,30; 18; 20,30). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Co- 
lentina (13; 16,30; 20). Viața particulară : 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Bărbații
Rahova (15; 17; 19; 21). Cei șapte magni
fici — cinemascop : Progresul (11; 15,30; 
18,15; 21), Ferentari (14,30; 17,15; 20).

; 16,30; 18,45;” ~ 21).
cinemascop : Pacea

Caietul albastru : 
14,30; 16,45; 19;

Cherbourg: Patria 
; 19; 21,15), Fes-

19; 21). Poveste 
11,45; 14;

18,15; 21), Ferentari (14,30, 17,15; 26).
Comoara din Lacul de argint — cinema
scop : Lira (14,15; 
Aripi negre — 
(15,45; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE : 
sitatea tehnică la 
zarea proceselor de producție industrială
— de ing. Gh. Tunsoiu, directorul Insti
tutului de proiectări de aparataj electro
tehnic și instalații de automatizare, 19,00-
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru 
pionieri și școlari: Aici YO3KPA ! 19,35
— Din viața animalelor (XIX) — Păsări 
șl pești mai puțin cunoscuți. 20,00 — 
Săptămîna. 21,00 — Lermontov. 21,25 —

Orele 18,00 — Univer- 
televiziune. Automati-

Muzică populară 
Buletin deiere : 

logic.

Cum e

romînească. în înche- 
știri, buletin meteoro-

V r e m e a
in țară :Ieri

frumoasă, cu ____ ____ _____ ______
senin în Ardeal, Vîntul a suflat slab, cu 
intensificări în Dobrogea din sectorul 
estic. Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 17 grade la Gurahonț 
și 5 grade la Rădăuți. In București: vre
mea s-a menținut în general rece, cu 
cerul mai mult noros. Vîntul a suflat 
potrivit din est. Temperatura maximă a 
fost de 16 grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 31 octombrie, 1 șl 2 noiembrie. 
In țară : Vreme relativ rece la început 
apoi în încălzire mal accentuată în ves
tul țării. Cerul variabil, vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în general sta
ționară în prima parte a intervalului, 
apoi în creștere. Minimele vor fi cuprin
se între minus 2 și plus 8 grade, iar ma
ximele între 10 și 20 grade, izolat mai 
ridicate. Local se va produce ceață. In 
București : Vreme relativ rece la în
ceput apoi în încălzire. Cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară la început, apoi în creștere,

: Vremea 
cerul variabil,

a fost în general 
mai mult

Dobrogea din
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Plecarea unei delegații a A.R.L.U.S. 
în Uniunea SovieticăLa invitația Asociației de prietenie sovieto-romînă, o delegație A.R.L.U.S., condusă de acad. Nicolae Teodorescu, decanul facultății de matematică a Universității București, vicepreședinte al Asociației oamenilor de știință din R. P. Romînă, a plecat joi dimineață în U.R.S.S pentru a participa la manifestările prilejuite de cea de-a 47-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Din delegație fac parte Elena Deleanu, director al Teatrului Muncitoresc C.F.R., ing. Ion Căpă- țînă, directorul uzinelor „Semănătoarea“, ing. Ion Herțeg, șeful secției agrare a ziarului „Scinteia“, Sebastian Mușoiu, învățător, secretar al

Consiliului regional A.R.L.U.S.-Ar- geș. La aeroport, delegația a fost condusă de Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., de membri ai Consiliului General și activiști ai A.R.L.U.S. Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu- ești.
★în aceeași zi, delegația a sosit la ■loscova. Pe aeroportul Șeremetie- vo ea a fost întîmpinată de Gavril Sotnikov, vicepreședinte al conducerii Asociației de prietenie sovieto-romînă, și de membri ai asociației. (Agerpres)

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R.
PENTRU INDUSTRIA CHIMICĂîntre 20 și 24 octombrie a avut loc la Berlin cea de-a 21-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria chimică.La ședința comisiei au participat reprezentanți ai Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, Poloniei, Ro- mîniei, Ungariei, Uniunii Sovietice, în calitate de observatori au participat reprezentanți ai Republicii Populare Chineze și Republicii Cuba.Comisia a ascultat dări de seamă ale grupelor de lucru în problemele proiectării și ale utilajelor, precum și în problemele industriei fotochimice

și a stabilit principalele direcții ale activității lor pe viitor.Au fost discutate problemele adîncirii colaborării între membrii C.A.E.R. în domeniul producției unor serii de produse chimice printre care siliconi, coloranți organici, a- genți activi de suprafață și au fost elaborate recomandările corespunzătoare.S-a aprobat, de asemenea, planul de activitate al comisiei pe anul 1965.Lucrările ședinței s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
Cu prilejul zilei naționale a TurcieiCu prilejul sărbătorii naționale a Turciei — ziua proclamării republicii — ambasadorul Turciei la București, Semsettin Arif Mardin, a oferit joi seara o recepție în saloanele ambasadei. Au luat parte Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de cultură, ziariști. Au participat, de asemenea,

șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul sărbătorii naționale a Turciei — ziua proclamării republicii — joi seara, ambasadorul Turciei la București, Semsettin Arif Mardin a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

Lucrările Conferinței internaționale A.I.E.A.Conferința internațională asupra tehnicii experimentale la reactorii nucleari de cercetare, și-a continuat ■ joi lucrările. în-cadrul-temei„Tehnici experimentale care utilizează fasciculele de neutroni de la canalele reactprilor nucleari de cercetare pentru studii asupra corpului solid sau lichidelor și a diverselor reacții nucleare“ au prezentat comunicări

și referate : S. Dobrescu și D. Bally (R. P. Romînă), A. M. Demidov (U.R.S.S.), D. H. Saunderson (Anglia), G. Caglioti (Italia), El'Tunkelo (Finlanda), G. Neve de Mevergnies (Belgia) W. Marth și W. Gläser (R. F. Germană). In legătură cu lucrările expuse au avut loc dezbateri. Lucrările conferinței continuă.(Agerpres)

Informații
PRIMIREA LA 

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
A ȘEFULUI REPREZENTANȚEI 

COMERCIALE A R.F.G.Joi 29 octombrie, Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, a primit în audiență protocolară pe șeful reprezentanței comerciale a Republicii Federale Germane. York von Wartenburg.
VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE SOVIETICEJoi, membrii delegației militare sovietice, conduse de mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, prim- locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., au fost oaspeții colectivului uzinelor de autocamioane „Steagul roșu“ din Brașov. Apoi, în drum spre București, ei au făcut o vizită la o unitate militară.în regiunea Ploiești, membrii delegației militare sovietice au vizitat stațiunea experimentală viticolă Valea Călugărească și complexul petrochimic Brazi.

SOSIREA MINISTRULUI PENTRU 
CERCETĂRILE ȘTIINȚIFICE DIN 

INDONEZIALa invitația Academiei R. P. Romîne, joi seara au sosit în Capitală prof. dr. S. D. Pusonegoro, ministrul pentru cercetările științifice naționale din Indonezia, și prof. dr. J. A. Katili, directorul Institutului național pentru cercetările geologice și minerit din Bandung.
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

MILITARE LA PARISLa 29 octombrie a părăsit Capitala, îndreptîndu-se pe calea aerului spre Paris, o delegație militară romînă condusă de general maior Ni- culaie Crișan, care va participa la ceremonia ce va avea loc în localitatea Colmar (Alsacia) pentru cinstirea memoriei ostașilor romîni că- zuți în timpul primului război mondial pe teritoriul francez și înhumați în cimitirul din această localitate.
DELEGAȚIA DE ZIARIȘTI 

FRANCEZI A PĂRĂSIT CAPITALAJoi a părăsit Capitala, plecînd spre Paris, delegația oficială de ziariști francezi, care, în cadrul Acordului cultural dintre Republica Populară Romînă și Republica Franceză, au făcut o vizită documentară de două săptămîni în țara noastră. Din delegație au făcut parte Maurice Delarue de la „France Soir“, Jean Lecerf de la „Figaro“. Jean Hautefeuille de la „La Voix du Nord“ și Jean Pierre David de la Radioteleviziunea franceză. Ziariștii francezi au vizitat întreprinderi industriale, unități agricole și instituții social-culturale din diferite regiuni și au fost primiți de membri ai conducerii unor instituții centrale. (Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
0 POLITICA DICTATĂ

DE RAȚIUNE

COMPETIȚII INTERNATIONALE

Sub titlul de mai sus, ziarul ,,PRAVDA" 
a publicat un articol semnat de /uri Jukov, 
consacrat implinirii a patru decenii de la 
stabilirea relațiilor diplomatice sovieto- 
Iranceze. In articol se spune între altele :

Au trecut 40 de ani de cînd într-o 
seară, la orele 22, membrii Comitetului 
Central Executiv al U.R.S.S. au fost pe 
neașteptate invitați la Kremlin, iar Cicerin, 
comisarul poporului pentru problemele 
externe, urcai la fribună, aranjîndu-și 
bluza de ostaș al Armatei Roșii, a spus : 
„Tovarăși, astă seară am primit o tele
gramă de la Herriot, președintele Consi
liului de Miniștri al Franței..." Și în sala 
cuprinsă de încordare a răsunat comuni
carea că guvernul francez „recunoaște de 
drept, începînd de azi, guvernul U.R.S.S." 
și propune să se facă de îndată schimb 
de ambasadori.

Această propunere a fosf acceptată pe 
loc. Membrii Comifetului Central Executiv 
țineau bine minte remarca lui V. I, Lenin 
cu privire la faptul că „orice apropiere 
de Franța este de dorit pentru noi, și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît interesele 
comerciale ale Rusiei reclamă imperios o 
apropiere de acest stat continental dintre 
cele mai puternice".

La Paris se urmărea cu atenție avînful 
economic rapid al Uniunii Sovietice. 
Cercurile de afaceri remarcau cu părere 
de rău că comerțul U.R.S.S. cu Anglia și 
alte țari care o recunoscuseră pînă atunci 
crește repede. Președintelui Franței i-a 
fost înmînat un memorandum semnat de 
reprezentanții a 300 de firme cu un ca
pital total de cîteva miliarde de franci. 
Ei cereau să se trimită la Moscova un re
prezentant oficial pentru a lămuri posibili
tățile de lărgire a comerțului franco-so- 
vietic.

în același timp, francezii primeau cu 
neliniște noutăți din Germania : acolo, 
abia revenindu-și în urma cumplitei în- 
frîngeri militare, se și visa la un nou 
război. In vitrinele librăriilor se afla o 
carte recent apărută — „Mein Kampf" —■ 
a unui oarecare Hitler. în ea se scria că 
Franța este „un dușman de moarte" al 
germanilor.

Herriot a apreciat just situația, hotărînd 
să întoarcă brusc cîrma politicii externe 
a Franței și, în locul luptei împotriva Uni
unii Sovietice, să urmărească o colabo
rare activă cu ea. ,,Eu — scria Herriot — 
studiez harta și văd pe ea numai o 
singură țară care ar putea fi pentru noi 
o contragreutate necesară și ar putea 
crea în caz de război un al doilea front. 
Aceasta este Uniunea Sovietică. Vorbesc 
și scriu despre aceasta incă din anul 1922. 
Sînt privit sau ca un comunist, sau ca un 
dement..."

Herriot a reușit totuși să obțină înche
ierea unui tratat de neagresiune cu Uni
unea Sovietică, iar apoi și un tratat de 
ajutor reciproc. Acesta a fost un meca
nism politic eficient, a cărui justă folosire 
ar fi putut preîntîmpina un nou război 
mondial. Dar oamenii care spuneau „mai 
bine hitlerișț decît bolșevic" au împiedi
cat aceasta.

40 de ani constituie o perioadă lungă 
și am trecut prin multe în acești ani ; am 
cunoscut și bune și rele. Multe vicisitudini 
au suferit și relațiile franco-sovietice, al 
căror barometru arăta uneori „senin”, al
teori „furtună" Dar chiar și. atunci cînd 
oameni orbiți de ura de clasă, dispre- 
juind interesele naționale ale Franței au 
redus la zero colaborarea franco-sovie- 
tică, chiar și atunci s-a menținut și a trăit 
alianța frățească a popoarelor noastre.

Interesele naționale ale popoarelor 
celor două țări, care și-au restabilit co
laborarea în urmă cu 40 de ani, se 
îmbină organic și sînt legate reciproc. 
Despre acest lucru s-a convins evidenl 
lumea întreagă în anii celui de-al doilea 
război mondial.

Despre importanța colaborării franco- 
sovietice a vorbit în mod just generalul 
de Gaulle atunci cînd, la sfîrșitul anului 
I944, fundamenta necesitatea încheierii 
pactului de ajutor reciproc : „Pentru 
Franța și Rusia — a spus el atunci — 
a fi unite înseamnă a fi puternice, a fi 
despărțite — înseamnă a se afla în pe
ricol".

De atunci, în poziția oficială a Frân
ei au avut loc mari schimbări — alianța 
.ranco-sovietică a fost înlocuită prin 
îcordul mi I itaro-pol itic dintre Franța și 
I.F.G.

Am fost la Paris în ianuarie 1963, cînd 
i fost semnat acordul cu R.F.G., și țin 
aine minte cum au reacționat francezii : 
anii erau nedumeriți, alții protestau cu 
nînie.

Opinia publică din Franța s-a pronun- 
,at și se pronunță în favoarea unei ade
vărate reconcilieri cu poporul german, 
ceea ce presupune o reglementare paș
nică cu cele două state germane exis
tente în realitate. Totodată, ea luptă ca 
colaborarea cu Bonnul să nu se contra- 
pună colaborării franco-sovietice. Viața 
însăși confirmă justețea acestei lupte. Co
munitatea istorică a intereselor naționale 
ale Franței și Uniunii Sovietice, necesi
tatea consolidării păcii în Europa, cointe
resarea reciprocă în ce privește colabo
rarea politică, economică și culturală — 
toate acestea cer imperios dezvoltarea 
rațională a legăturilor dintre țările 
noastre.

Dezvoltarea unei asemenea colaborări 
active în sfera politicii este ușurată de 
apropierea pozițiilor celor două state 
într-o serie de probleme importante ale 
contemporaneității. Franța, ca și U.R.S.S.,

este interesată în stabilizarea situației 
create în Europa ca urmare a nimicirii 
fascismului și în asigurarea unei păci 
trainice. Ca urmare a acestui fapt opi
nia publică sovietică a apreciat pozitiv 
discursul președintelui Franței împotriva 
revizuirii frontierelor stabilite în urma 
celui de-al doilea război mondial. Ea a 
primit cu simpatie inițiativa Franței în
dreptată spre restabilirea păcii în Asia 
de sud-est și asigurarea neutralității 
Vietnamului de sud, care suferă în pre
zent din pricina amestecului american. 
Practica a arătat că este posibilă și utilă 
colaborarea reprezentanților sovietici și 
francezi în rezolvarea unor probleme 
privind activitatea O.N.U.

Există desigur și probleme in privința 
cărora pozițiile U.R.S.S. și Franței diferă 
radical sau sint chiar opuse. înseamnă 
însă oare că asemenea divergențe pot 
împiedica colaborarea în alte probleme 
unde există o apropiere a părerilor? 
Fără îndoială, motivele după care se 
călăuzesc cercurile guvernante din 
Franța, sifuîndu-se pe unele poziții sau 
altele, pot să difere esențial de consi
derentele care stau la baza pozițiilor 
asemănătoare ale Uniunii Sovietice in a- 
ceste probleme. Cu toate acestea există 
un teren real pentru o colaborare care 
poate avea o importanță destul de mare, 
finind seama de rolul crescut al Franței 
în rezolvarea problemelor internațio
nale și îndeosebi a celor europene. Tn 
aceste condiții, ■ totul depinde de felul 
în care părerea realistă asupra proble
melor internaționale actuale se va tra
duce în acțiuni concrete îndreptate spre 
reglementarea problemelor la ordinea 
zilei.

Dezvoltarea legăturilor franco-sovietice 
— arată mai departe autorul — nu cere 
de fel ca Franța să se dezică de prie
tenii ei, iar U.R.S.S. de ai săi. Dimpo
trivă, ar fi logic să se considere că, 
dezvoltînd această colaborare, Franța își 
va spori numărul prietenilor în Răsărit, 
iar U.R.S.S. în Occident.

în încheierea articolului se spune că 
politica de colaborare franco-sovietică 
este dictată de rajiune, verificată de o 
îndelungată experiență. Viitorul este în 
favoarea acestei politici.

MIROSUL PETROLULUI

Săptăminalul francez „L’EXPRESS" pu
blică un comentariu consacrat concuren
tei dintre companiile petroliere pentru 
acapararea bogățiilor naturale din Marea 
Nordului:

„Oare noul guvern laburist se va 
arăta sensibil la mirosul petrolului ? Săp- 
tămîna trecută, marile companii petroliere 
erau neliniștite : permisele de prospectare 
atribuite în Marea Nordului de guvernul 
conservator vor fi poate puse din nou 
sub semnul întrebării. Pe fundul Mării 
Nordului există cu siguranță petrol. Țările 
riverane și-au împărțit apele : Marea Bri- 
tame și Olanda au fost bine servite. 
Franța nu are aproape nimic. Ampla
samentele franceze sînt de fapt atît de 
restrînse, incit păturile de petrol ce-ar 
putea fi descoperite in ele se vor întinde 
și în zonele anglo-americane".

In preliminariile

turneului U.E.F.A.

ROMlNIA IN GRUPA A V-A, 
ALĂTURI DE UNGARIA 
SI SUEDIA»FRANKFURT PE MAIN 29 (Agerpres).— Anul viitor, turneul internațional de fotbal pentru juniori U.E.F.A. va avea loc între 15 și 25 aprilie în R. F. Germană. In cadrul unei ședințe a U.E.F.A. au fost stabilite prin tragere, la sorți grupele preliminarii ale competiției. Echipa R. P. Romîne a fost repartizată în 

grupa a V-a, alături de selecționatele R. P. Ungare și Suediei. Iată componența celorlalte grupe : 1. Italia,Scoția, Iugoslavia ; 2. Elveția, R. P. Polonă, Irlanda ; 3. Grecia, Luxemburg, R.F. Germană ; 4. R. S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, Franța ; 6. Belgia, Anglia, Spania ; 7. R. D. Ger

mană, Portugalia, Austria ; 8. Turcia, Olanda. în cazul că Norvegia se va înscrie, atunci ea va fi repartizată în grupa VIII, alături de echipele Turciei și Olandei.Meciurile din preliminarii se vor desfășura între 15 și 19 aprilie după sistemul turneu. Echipa R. P. Romîne va juca în prima zi cu echipa R. P. Ungare. A doua zi, R. P. Ungară va juca cu Suedia, iar în ultima zi a preliminariilor fotbaliștii romîni îi vor întîlni pe cei suedezi. Echipa învingătoare din fiecare grupă se califică pentru sferturile de finală (eliminatorii), care încep la 21 aprilie.

MĂSURĂ DE APĂRARE

Pe marginea înțelegerii intervenite în 
fre firmele vesf-germane „Volkswagen” 
și „Mercedes" pentru preluarea contro
lului asupra firmei „Auto-Union", ziarul 
„LES ECHOS", organ al cercurilor de 
afaceri din Franța, scrie ■

Campionatele europene 
la tenis de masă

Intre 22 și 29 noiembrie voi avea loc 
la Malmö (Suedia) campionatele euro
pene de tenis de masă, la care participă 
jucători și jucătoare din 32 de țări. In 
zilele de 22, 23, 24 și 25 noiembrie se 
vor desfășura meciurile pe echipe, iar 
apoi probele de simplu. Echipa femini
nă a țării noastre face parte din grupa 
I, împreună cu reprezentativele Țării 
Galilor și Greciei. învingătoarele din 
cele 8 grupe preliminarii vor fi împăr
țite în două grupe a cîte 4, în care 
meciurile se vor juca sistem turneu. La 
masculin, sistemul de joc este același. 
Reprezentanții noștri vor juca în grupa 
a V-a, alături de cei ai Franței și Spa
niei.

„Cupa orașelor tlrgurî“ 
la fotbal

Patru noi întîlnin de fotbal s-au dis
putat în cadrul „Cupei orașelor tîrguri“. 
Stade Français și Juventus Torino au 
terminat la egalitate (0—0), Sport Club 
Viena a învins cu 1—0 (1—0) pe 
Ferencvaros Budapesta, iar F.C. Zagreb 
a făcut joc egal (1—1) cu A.S. Roma. 
La Dublin, Shelbourne a întrecut cu 
2—1 (2—1) pe Belenenses Lisabona și 
s-a calificat pentru turul următor.

La sfârșitul acestei 
săptămîni în Capitală

HANDBAL. Campionatele republicane de handbal programează o serie de jocuri deosebit de interesante în cadrul ultimei etape a turului. Sîmbătă. de la ora 15,45, pe terenul din șos. Ghencea, formația Steaua va întîlni pe Dinamo Brașov (masculin). Duminică (de la ora 10), pe stadionul Giulești au loc partidele Rapid—C.S.M.S. Iași (masculin) și Rapid—C.S.M. Sibiu (feminin), iar pe stadionul Dinamo sînt programate (de la ora 14,45) meciurile Electromagnetica—Voința Sighișoara (feminin) și Dinamo—Știința Tg. Mureș (masculin).
CICLISM. Duminică dimineața, cu începere de la ora 9, în împrejurimile terenului sportiv „Olimpia“ va avea loc o interesantă competiție de ciclocros organizată de clubul „O- Iimpia“. La startul probei seniorilor (16 km) vor fi prezenți campionul țării, Constantin Dumitrescu, I. Bra- haru, Gh. Radu și alți alergători valoroși. In program mai figurează probe pentru juniori.
BOX. Campionatul republican de box pe echipe continuă cu desfășurarea primelor meciuri din cadrul returului. Sîmbătă, de la ora 18,30. în sala Floreasca au loc meciurile Dinamo—C.S.M. Reșița și Steaua— Metalul București, iar duminică, în- cepînd de la ora 9,30, la Casa tineretului a raioixilui Tudor Vladimi- rescu se vor desfășura întîlnirile O- limpia—C.S.M.S. Iași și Voința București—Dinamo Craiova.

„Primele două firme constructoare de 
automobile din Germania occidentală, 
„Volkswagen" și „Daimler-Benz", au ho- 
tărît să stabilească între ele o colabo
rare eficientă. „Volkswagen" preia în 
cadru| firmei „Auto-Union", pe care o 
controlează „Daimler-Benz", o partici
pare egală cu participarea acesteia din 
urmă. Prin urmare, „Auto-Union", care 
fabrică automobile D.K.W., devine o fi
lială comună a firmelor „Volkswagen" 
și „Daimler-Benz", iar capitalul ei se 
mărește de la 80 la 160 de milioane de 
mărci.

Grupul „Daimler-Benz", girat de fi
nanciarul Flick, este destul de mare. 
Participările lui în siderurgie și în in
dustria maselor plastice sînt pentru a- 
cesfa aproape tot atit de importante ca

și acelea pe care le deține în indus
tria de automobile. Dar în loc de 
a vinde firma „Auto-Union", Flick 
a acceptat recent participarea lui 
„Volkswagen". Motivele care l-au de
terminat pe Flick să cedeze — cel pu- 
țin parțial — în ceea ce privește com
pania „Auto-Union" pot fi înțelese cu 
ușurință. Dar ce interes prezintă penku 
„Volkswagen" această participare? Se 
pare că pentru firma din Wolfsburg nu 
există o atracî 3 imediată, de ordin in
dustrial sau comercial, în achiziția pe 
care a făcut-o. Uzinele „Auto-Union" au 
o producție lipsită de importanță față 
de capacitatea lui „Volkswagen". Forța 
financiară a lui D.K.W. este neglijabilă, 
iar rețeaua sa comercială este destul de 
redusă. De fapt, totul se petrece ca și 
cum ar fi vorba de o coalizare a inte
reselor naționale vest-germane. „Daim
ler-Benz", care este o firmă particulară, 
și „Volkswagen", care este o întreprin
dere a statului, n-au făcut acest pas 
cu dragă inimă. N-au procedat eie 
oare în acest fel pentru a împiedica 
achiziționarea lui „Auto-Union" de către 
o firmă americană ? Intr-adevăr, pentru 
Flick ar fi fost cu mult mai tentantă so
luția care consta în a oferi firma D.K.W. 
lui „Chrysler", intr-un moment cînd a- 
ceastă a treia firmă americană producă
toare de automobile în ordinea impor
tanței caută să-și întărească și mai mult

pozițiile în producția de automobile cu 
capacitate mijlocie. Se știe, de altfel, 
că „Chrysler" caută să se apropie de 
B.M.W. și că în mod neîndoielnic ar fi 
acceptat să achiziționeze „Auto-Union".

Pe piața vesf-germană, unde firmele a- 
mericane „General Motors" și „Ford", pu
ternic implantate de mai mult timp, au re
dus la numai două numărul firmelor con
structoare de automobile „pur" germane 
nu putea exista o altă soluție în afara 
unui acord cu caracter național pentru 
a împiedica pătrunderea firmelor america
ne vechi sau noi. Nu este vorba de o 
adevărată apropiere „Mercedes"-,.Volks
wagen", ci de o operație de apărare în 
comun, realizată prin firma „Auto- 
Union". Vom aminti că același lucru s-a 
întîmplat și în urmă cu cîteva săptămîni 
cînd s-a încheiat acordul dintre „Rhein
stahl" și „Henschel", in domeniul produc
ției de camioane..

Toate acestea vor avea mari repercu
siuni pe plan european. încetul cu în
cetul se încheagă o „Europă a fabrican
ților de automobile". Interesul național ita
lian s-a afirmat Interesul național vest- 
german se concretizează. Cum se prezintă 
însă problema în Franța și ce efecte pot 
avea aci cele petrecute în R. F. Ger
mană ? Exemplul „Mercedes”-,.Volks
wagen" nu va grăbi oare apropierea 
dintre „Citroën" și „Peugeot"?

Va veni, desigur, o zi cind va 
trebui să se ajungă la ideea unei 
colaborări mai strinse între firmele 
constructoare de automobile din Franța".

Corespondență din R. P. Chineză

„DRAGONUL APELOR“ A FOST ÎMBLlNZIT

Olimpiada de șah
La 3 noiembrie începe la Tel Aviv 

cea de-a 16-a ediție a Olimpiadei de 
șah. Cu acest prilej se vor aniversa 40 
de ani de la disputarea primei Olimpia
de de șah, care a avut loc în 1924 la 
Paris. R. P. Romînă va fi reprezentată 
de următoarea formație : Theodor Ghi- 
țescu, Florin Gheorghiu, Victor Ciocîl- 
tea, Corvin Radovici, Gheorghe Mititelu 
și Constantin Botez.

Pe patinoarul „23 August", Ia un antrenament al hocheiștilor de la clu
bul Steaua Foto : M. Cioo

Călătorind cu avionul prin China, pe direcția nord-sud vezi pe sute și sute de kilometri ogoare de orez Înconjurate de apă. Ai impresia că plutești de-asupra unei mări din care s-au ridicat mii de insulițe înverzite.Numeroase scrieri și povestiri din trecutul milenar al Chinei au ca temă... apa. Ele se referă la lupta a- cerbă a omului pentru dobîndirea apei acolo unde natura s-a arătat zgîrcită, și împotriva ei acolo unde abundența prea mare a apelor ducea la inundații catastrofale. Prezența ori lipsa apei influențează și repartiția populației Chinei. Bazinul marelui fluviu Ianțî, de pildă, este socotit ca unul din principalele regiuni economice ale Chinei. Deși o- cupă numai a cincea parte din suprafața țării, regiunile lui sînt populate de aproape trei sute de milioane de oameni, dau patruzeci la sută din producția agricolă și industrială a republicii.Am citit undeva aprecierea că poporul chinez este un hidrotehnician înnăscut. Se poate spune însă că a- cest talent a înflorit cu adevărat abia în ultimul deceniu și jumătate, după instaurarea puterii populare, cînd au fost inițiate în mod planificat mari lucrări hidrotehnice menite să schimbe înfățișarea unor vaste regiuni. Milioane de oameni s-au unit în această muncă și în străvechea bătălie dintre om și „dragonul apelor" abia acum iese învingător omul.Am zburat în mai multe rînduri deasupra provinciei Hubei, denumită și provincia celor o mie de lacuri. Prin geamul avionului se poate vedea maiestuosul Ianțî, fluviul albastru, cu principalul său afluent din această regiune, Hancioei, străbă- tînd un șes ce pare fără de sfîrșit ; se deslușesc numeroase lacuri de a- cumulare, canale de irigație și de drenaj, stațiuni hidroelectrice mari și mai mici.Am văzut cîndva la o expoziție documentară imagini înfățișînd aceste ținuturi cu numai cîteva zeci de ani în urmă. In sezonul ploios, cînd apele Ianțîului și ale afluentului său se umflau, întinderi imense căpătau aspectul unei mări, inundațiile adu- cînd ruină și moarte pe aceste cîmpii fertile. Statisticile arată că

între 1931 și 1948 au avut loc aci 13 inundații pustiitoare, iar în decurs de vreo 30 de ani seceta a făcut ravagii în patru rînduri.
Despre schimbările petrecute în ultimii 15 ani în această provincie voi arăta redînd o relatare succintăa vicepreședintelui comitetului popular al provinciei, Tao Ciu-ceng. încă din primii ani după eliberare, guvernul a alocat fonduri însemnate pentru repararea digurilor existente ; în 1952 a început construcția unui baraj de 1 045 metri, prevăzut cu 54

22 000 km p. Pentru prima etapă s-a prevăzut reconstrucția digurilor Han- cioeiului, construirea unui mare rezervor, precum și a multor altora mai mici pe celelalte cinci rîuri care străbat regiunea, irjstalarea unor puternice stațiuni de pompaj, amena-jarea unor canale de derivație care să conducă apele unor lacuri direct în Ianțî, amplasarea de numeroase centrale hidroelectrice. De atunci, două treimi din lucrările prevăzute au și fost executate. Acum, peste 50 la sută din suprafața agricolă a șe

Canal de irigație în provincia Hubeiștăvilare pentru a atenua presiunea apelor asupra digului principal al Ianțîului. Cu doi ani mai tîrziu, cînd apele fluviului au cunoscut cel mai înalt nivel din ultimul secol, stăvila- rele barajului au deversat opt mii de metri cubi de apă pe secundă, făcînd ca nivelul fluviului să scadă cu un metru și salvînd astfel digul principal și orașul Uhan de o mare catastrofă.Pe măsură ce resursele materiale ale țării au crescut, s-a creat posibilitatea stabilirii unui plan general de amenajare a cursurilor de apă din regiunea aceasta care cuprinde

sului Ianțî-Hancioei este irigată, față de numai 13 la sută înainte de eliberare. 4 000 000 de mu*) au fost pe deplin asigurate împotriva pericolului inundațiilor. Au fost recuperate vaste teritorii inundate, pe care au luat ființă 7 gospodării de stat cu crescătorii de porci și păsări. In timpul acestor lucrări s-au format multe cadre de specialiști. Provincia dispune de 1 500 specialiști hidrotehnicieni, iar Ia Institutul de hidraulică și energie electrică din*) un mu=Vio ha.

Uhan învață în prezent peste 4 000 de studenți....Mulți poeți de odinioară au cîntat frumusețea peisajului și limpezimea valurilor Sînankiangului. Și poeții contemporani se ocupă de acest fluviu din provincia Chékiang; de astă dată ei aduc laude constructorilor care au durat o mare hidrocentrală la cheile Tongkuan. Această hidrocentrală, cu o capacitate de 625 000 kW, furnizează energie electrică pe o rază de 300 de km cuprinzînd o regiune cu asemenea orașe importante ca Șanhai, Hancijou, Nankin, iar lacul de acumulare creat aci, avînd o suprafață de -580 km pătrați, permite să se irige 7 000 000 mu de pămînt. După cum s-a relatat în presă, toate echipamentele — generatoarele de cîte 72 500 kW, transformatoarele folosite la aceste lucrări sînt de fabricație chineză.Una din figurile cele mai cunoscute de la hidrocentrală este inginerul șef Iu Kia-ce. Cu mulți ani în urmă, încă înainte de eliberare, el visa să construiască o mare centrală la cheile Tongkuan. După ani de studii a întocmit și proiectul, dar în China veche o asemenea lucrare era irealizabilă. îmbogățit cu soluții științifice din cele mai moderne, proiectul a început să prindă viață în aprilie 1957 iar lucrările erau prevăzute să se termine în 1961. Constructorii au avut de învins numeroase greutăți, dar pînă la urmă fluviul a fost barat și a putut să înceapă turnarea barajului. Mereu alte probleme se iveau. Opt din zece constructori erau țărani, oameni nedeprinși cu tehnica modernă de pe șantier Prin cursuri, prin metode de calificare la locul de muncă a fost creată o armată de aproape 8 000 de mecanizatori, constructori, montări, care au terminat lucrările cu un an mai devreme, în 1960. Atunci a fost pus în funcțiune primul grup electrogen și prin liniile de înaltă tensiune a început să se scurgă curentul electric spre marile centre industriale. De atunci au fost instalați și alți generatori sosiți tocmai de la Harbin, iar în jurul hidrocentralei au început să se ridice întreprinderi industriale.Prin îmblînzirea și supunerea apelor Sînankiangului vaste regiuni din China de sud-est se trezesc la o nouă viață. Dar constructorii ? Miile de constructori formați pe șantier înalță acum cetăți ale energiei electrice pe alte fluvii ale patriei lor.
Emil SORAN
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Evenimentele din Sudan
au luat o nouă întorsătură

PENTRU FIZICĂ Șl CHIMIE 0 „SÄPTÄMlNÄ LATINO AMERICANĂ“
V V A V

PARIS 29. — Corespondentul A- gerpres, Tudor Vornicu, transmite : In cadrul Comisiei programului celei de-a 13-a conferințe generale UNESCO, a avut loc alegerea membrilor grupului de lucru nr. 4, care se ocupă de principiile directoare în relațiile și schimburile culturale internaționale. Președinția acestei comisii a revenit reprezentantului Indiei, iar ca raportor a fost ales reprezentantul R. P. Romîne, Constantin Oancea.Tot în cadrul acestei comisii s-a trecut la discutarea programului de educație pentru 1965—1966. Directorul general al UNESCO, René Ma- heu, a făcut mai întîi o prezentare generală a programului, explicînd concepția sa despre toate sectoarele acestuia și ■ structura organizatorică 
a secretariatului. La dezbaterea generală, care a urmat acestei expuneri, au participat delegați din numeroa
Consecințele

5

abandonării
proiectului „Concorde“

Ministrul englez al aviației a 
sosit joi la Paris pentru convor
biri cu colegul său francez. Obiec
tul discuțiilor : abandonarea de 
către partea engleză a proiectului 
de construire în comun a avionu
lui supersonic de pasageri „Con
corde". Măsura figurează printre 
hotărîrile adoptate de noul gu
vern laburist cu privire la re
dresarea situației economiei bri
tanice. La Paris, cercurile oficiale 
au refuzat să 
rea 
convorbirilor 
trebui să mai 
pentru a se ști dacă măsurile bri
tanice au un caracter tranzitoriu, 
sau dacă ele tind să creeze o si
tuație durabilă. încă nu știm dacă 
ele au caracter discriminato
riu față de noi" — a declarat, 
miercuri, ministrul francez al in
formațiilor.

Proiectul „Concorde" a început să fie realizat de peste un an — 
în Franța la uzinele „Sud Avia
tion“ și „S.N.E.C.M.A.“, iar în 
Anglia — de „British Aircraft 
Corp.“ și „Bristol Siddely Engins". 
Apreciat inițial la 1 865 milioane 
franci, costul global al operației
— pînă la intrarea în serviciu a 
aparatului, prevăzută pentru 1966
— a suferit pe rînd „reexami
nări", fiind cu mult depășit.

A urmat apoi o cursă strînsă 
între constructorii franco-englezi 
și cei de peste ocean. Teama ca 
în viitor transporturile aeriene 
supersonice să nu fie acaparate 
de asociația franco-britanică a 
impus S.U.A. să se angajeze în
tr-un efort similar, cu aparatul 
„Boeing 733", pe care tehnicienii 
americani se străduiesc să-l pună 
pe piață în 1967.

La Londra, abandonarea pro
iectului de către partea britanică 
a fost apreciată de specialiști 
drept un „act politic cu consecin
țe din cele mai serioase" pentru 
industria aeronautică engleză ; a- 
ceasta folosește în momentul de 
față peste 300 000 de persoane. Se 
consideră că, din punct de vede
re financiar, acest abandon, deși 
ar permite realizarea unor econo
mii imediate, ar obliga mai tîrziu 
Anglia să cumpere, la un preț mai 
ridicat, aparatele pe care renun
ță acum să le mai fabrice.

„Vidul“ pe care îl creează aceas
tă renunțare a atras de îndată pe 
constructorii vest-germani. Direc
torul tehnic al Societății de con
strucții aeronautice din Hamburg, 
Hans Wecke, a declarat că indus
tria aviatică vest-germană ar fi 
interesată să participe, împreună 
cu industria aeronautică franceză, 
la construcția avionului superso
nic de tipul „Concorde".

comenteze hotărî- 
britanică pînă la sfîrșitul 

începute joi. „Va 
treacă cîtva timp

se țări, printre care și profesorul Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntulUi al R. P. Romîne. In intervenția sa, vorbitorul s-a ocupat de o serie de probleme legate de e- ducație, subliniindu-le pe acelea cărora delegația romînă le acordă o însemnătate deosebită. „Conferința de la Grenoble, a spus reprezentantul romîn, a stabilit un bilanț asupra multor idei diriguitoare în domeniul educației extrașcolare a tineretului. Ea a adoptat numeroase recomandări destinate conferinței noastre generale, recomandări care au uneori implicații financiare destul de pronunțate. Cred că, la momentul potrivit, trebuie să le examinăm cu conștiinciozitate și să luăm hotărî- rile potrivite care să permită ca UNESCO să-și ridice nivelul activităților sale în domeniul tineretului“. „Studiind aceste probleme, a spus vorbitorul, conferința de la Grenoble a recomandat, pe baza unei propuneri franco-romîne unanim sprijinite, ca O.N.U. să continue cu precădere, la a 19-a sesiune a Adunării Generale, examinarea și elaborarea finală a declarației privind măsurile pentru promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare“. Referindu-se la problema programelor regionale de dezvoltare a educației, profesorul Jean Livescu a arătat în continuare: „Noi sîntem favorabili oricăror activități regionale în oricare sector al programului UNESCO, căci am putut constata, plecind de la experiența noastră în domeniul colaborării balcanice, că atari activități regionale sînt menite să dea roade. Cunoașterea reciprocă și colaborarea intre statele vecine, reciproc avantajoasă, nu au decît de cîștigat".
★Comitetul grupului de lucru nr. 2 a trecut, în același timp, la discutarea măsurilor ce trebuie să fie luate pentru împiedicarea exportului, importului și transferului ilicit al proprietăților și bunurilor culturale. Delegația romînă a susținut adoptarea recomandărilor acestui grup, subliniind însă necesitatea ca UNESCO să depună eforturi pentru a nu se limita la simple recomandări, ci să studieze posibilitatea elaborării unei convenții precise.

• ACORD CU PRIVIRE
• SE VA FORMA UN

LA LICHIDAREA REGIMULUI PREZIDENȚIAL 
GUVERN DE TRANZIȚIE

ascultare chemărilor la calm. Dar, la orele 
nouă și zece minute, același post de radio

Evenimentele din Sudan au luat o nouă 
întorsătură o dată cu anunțul difuzat joi .
dimineajä de postul de radio Omdur- și-a întrerupt emisiunea brusc și a trans- 
man. In anunț se arată că in cursul nop
ții precedente s-a ajuns la un acord 
privind lichidarea actualului regim pre
zidențial din Sudan și înlocuirea lui prin- 
tr-un sistem bazat pe constituția provi
zorie din 1956, la care urmează să fie 
aduse unele modificări. Potrivit anunțu
lui, acordul a fost realizat între repre
zentanții forțelor armate și reprezentan
ții Frontului național unit, mișcare recent 
creată care s-a situat în fruntea mani
festărilor antiguvernamentale din ulti
mele zile și din care fac parte mai multe 
partide politice și organizații sindicale. 
In continuare, crainicul postului de radio 
a spus că în curînd va fi anunțată for
marea unui guvern național de tranziție. 
Nu s-a anunțat nimic despre participarea 
sau neparticiparea actualului președinte 
al țării, generalul Abbud, la elaborarea 
acestor hotărîri.

Astfel se încheie încă o fază în evo
luția unor evenimente declanșate cu șase 
ani în urmă, cînd in Sudan a avut loc o 
lovitură de sfat militară condusă de ge
neralul Abbud, pe atunci șeful de stat 
major al armatei. Dar regimul militar in
staurat în urma loviturii de stat a stirnif 
nemulțumiri în cercuri largi ale popu
lației.

Luni 26 octombrie se părea că tulbu
rările au luat sfîrșit. La orele șase seara 
postul de radio Omdurman a transmis un 
comunicat al președintelui Abbud în care 
acesta mulțumea populației că a dat

mis un nou comunicat în care se anunța 
dizolvarea Consiliului superior al forțe
lor armate și a Consiliului de Miniștri. 
Ulterior s-a aflat că, între orele șapte și 
nouă, un mare număr de ofițeri împreună 
cu trupele lor înconjuraseră sediul Con
siliului superior al forțelor armate cerînd 
rezolvarea crizei. In cel de-al doilea co
municat președintele Abbud anunța că a 
început consultări în vederea formării 
unui guvern național pînă la proclamarea 
constituției. Dar nici aceste promisiuni nu 
au avut darul să potolească nemulțumirile 
populației. Miercuri, greva generală s-a 
extins și la alte categorii de muncitori și 
funcționari. Aproape orice legături cu 
străinătatea au . fost întrerupte prin înce
tarea funcționării poștei, telefoanelor, ae
rodromurilor, radioului și televiziunii. Ma
nifestațiile au continuat în aproape toate 
marile orașe. In unele locuri s-a semna
lat că trupele au refuzat să tragă în popu
lație.

Aceasta este situația în care, joi dimi
neață, postul de radio Omdurman a di
fuzat anunțul despre care vorbeam la 
început. Ziarul „Al Ahram” din Cairo 
scrie că guvernul de tranziție care ur
mează să fie format va cuprinde, la ce
rerea Frontului național unit, 15 membri, 
dintre care opt independenți, cinci dintre 
vechii politicieni de diferite orientări și 
doi reprezentanți din sudul țării.

Nicolae PLOPEÀNU

Academia regală de științe a 
Suediei a decernat joi premiul 
Nobel pentru fizică pe 1964 profe
sorului Charles Hard Townes de la 
Universitatea Cambridge S.U.A. și 
profesorilor N. G. Basov și A. M. 
Prohorov, membri corespondenți ai 
Academiei de științe a U.R.S.S. 
pentru „lucrări fundamentale în 
domeniul electronicii cuantice care 
au permis să se construiască osci
latori și amplificatori potrivit prin
cipiului Maser — Laser. Premiul 
Nobel pentru chimie pentru 1964 a 
fost acordat savantei britanice Do
rothy Crowfoot-Hodkin,

Șl CONCLUZIILE El

LA DUBNA

Consfătuire științificăMOSCOVA 29 (Agerpres). — La 28 octombrie și-a început lucrările la Dubna, lîngă Moscova, o consfătuire științifică internațională, la care au luat parte oameni de știință din Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, Polonia, Romînia, Ungaria și U.R.S.S. Au fost luate în discuție problemele materialelor semiconductoare celor mai adecvate pentru detectarea radiațiilor nucleare, ale tehnologiei celei mai promițătoare pentru fabricarea detectorilor. S-a subliniat că semiconductoarele revoluționează și acest domeniu. A fost adoptată o hotărîre cu privire la coordonarea pe viitor a lucrărilor de cercetări asupra detectoarelor semiconductoare efectuate în țările socialiste.
bolivia: Agravarea tensiunii politice
• Peste 30 de morți la Oruro • Spre o greva de 24 
de ore o Conflict între președinte și vicepreședinte 

ț”A-7,T.. .. . . ■în urina ciocnirilor dintre poliție și demonstranți. In unele localități a fost declarată starea de urgență. Drastice „măsuri de securitate" au fost luate în capitala La Paz, pentru împiedicarea extinderii manifestațiilor antiguvernamentale.
Dițpă cum am anunțat în ziarul de ieri, în Bolivia au loc mari demonstrații antiguvernamentale ale studenților și muncitorilor pentru anularea stării de asediu. La Santa Cruz s-au înregistrat numeroase victime

Anglia s-a adresat
Pendulai Monetar Internațional
• O SESIUNE SPECIALĂ À G.A.T.T. 
VA EXAMINA „LEGALITATEA" 

MĂSURILOR BRITANICEGENEVA 29 (Agerpres). — Din Londra, corespondentul agenției France Presse relatează că guvernul britanic a cerut Fondului Monetar Internațional să reexamineze dosarul referitor la cererea sa privind acordarea unui sprijin în valoare de 1 miliard de dolari. In cercurile competente se subliniază că s-ar putea să intervină o serie de greutăți în ceea ce privește acordarea de către F.M.I. a sumei cerute de Anglia, în- trucît la ora actuală acest organism nu are la îndemînă devizele necesare. Singura posibilitate care rămîne, arată agenția, este ca F.M.I. să se adreseze „grupului celor zece“ (Franța, R. F. Germană, S.U.A., Canada, Belgia, Olanda, Italia, Suedia, Japonia și Elveția), care dețin o rezervă suplimentară de 6 miliarde de dolari pusă la dispoziția F.M.I., pentru a ajuta Anglia. Se așteaptă ca cererea Angliei să fie examinată de acest grup cu ocazia reuniunii de la 7 noiembrie.

rist britanic în domeniul importurilor.Observatorii politici prevăd că dezbaterile pe marginea acestei probleme vor fi foarte dificile. In cazul cînd nu se va ajunge la nici o ho- tărîre în cadrul acestei sesiuni, problema va fi examinată din nou, de către o nouă sesiune specială, care va avea loc la 17 noiembrie.

4rLa Geneva s-a anunțat că la 30 octombrie se vor întruni, în cadrul unei sesiuni speciale, reprezentanții celor 73 de state membre ale Consiliului G.A.T.T. In cadrul reuniunii va fi examinată „legalitatea“ noilor măsuri anunțate de guvernul labu-

Nemulțumiri și proteste 
după anunțarea măsurilor 
economice luate la londraNorvegia a protestat împotriva măsurilor economice ale guvernului britanic. Intr-o notă înaintată Ministerului de Externe Britanic; guvernul norvegian „regretă“ aceste măsuri și exprimă temerea că ele ar putea avea efecte nefavorabile șsu- pra colaborării din cadrul Asociației europene a liberului schimb și a negocierilor din cadrul G.A.T.T.Comisia Pieței comune și-a exprimat joi într-un comunicat nemulțumirea față de măsurile economice ale Angliei : „Partenerii comerciali ai Marii Britanii, între care și Comunitatea Economică Europeană, sînt serios afectați de aceste măsuri, iar comisia se întreabă dacă ele, sporind protecția, sînt cele mai corespunzătoare. La această întrebare comisia răspunde negativ“. Comisia C.E.E. consideră esențial ca aceste măsuri să nu creeze dificultăți negocierilor în curs din cadrul G.A.T.T. Un purtător de cuvînt al Comisiei C.E.E. a precizat că sporirea taxelor britanice la importuri afectează 63 la sută din bunurile Pieței comune exportate spre Anglia.Ministrul comerțului britanic, Douglas Jay, anunță agenția D.P.A., a dat asigurări, într-o convorbire cu ministrul danez al comerțului, Lars Jensen, că la Londra se studiază posibilități de micșorare a efectelor creșterii taxelor vamale printr-o reducere a noilor taxe vamale britanice față de țările membre ale A.E.LiS. (zona liberului schimb).

Ultimele telegrame de presă anun
ță noi incidente care s-au produs 
țol între manlfestanți și poliție. In 
orașul minier Oruro, situat la 120 de

mile sud-esl de La Paz, poliția a des
chis focul asupra demonstranților 
minieri omorînd, potrivii primelor 
date, între 30 și 50 de persoane șl 
rănind numeroase altele. Alte inci
dente intre demonstranți și poliție au 
fost înregistrate și la Cochabamba, 
Sucre, Santa Cruz și La Paz. Intr-un comunicat al Ministerului de Interne se anunță că postul de radio „Condor" este ocupat de mineri. Comunicatul anunță, de asemenea, că mina „San Jose", din apropiere de Oruro, a fost ocupată de demonstranți. Comunicațiile dintre Oruro și capitală au fost întrerupte.Sindicatul muncitorilor minieri a chemat la o grevă generală de 24 de ore, cerînd înlăturarea stării excepționale. Demonstranții minieri și studenți din Oruro au chemat, de a- semenea, la un „marș al libertății* spre capitala Boliviei. Numeroase forțe polițienești și trupe au luat măsuri pentru a împiedica pe demonstranți să participe la acest marș.Agenția Associated Press informează că președintele Boliviei, Victor Paz Estenssoro, a avut o întrevedere cu comandantul forțelor armate pentru a pune la punct acțiunile ce trebuie luate în urma a- gravărli situației din țară. El a chemat, de asemenea, în capitală pentru consultări pe vicepreședintele țării, generalul Rene Barrientos cu care a avut în ultima vreme serioase disensiuni. Potrivit agenției, generalul Barrientos, care și-a stabilit „cartierul general* în localitatea Cochabamba, a declarat că va cere efectuarea unei anchete în legătură cu acțiunile poliției șl pedepsirea celor vinovațl de asasinarea demonstranților.

în nordul Indusirlal al Italiei s-au înregistrat noi greve, Iar In sudul 
agrar muncitorii agricoli demonstrează împotriva șomajului

Criza sud-rhodesiană 
Cabinetul britanic ar 
la SalisburySALISBURY 29 (Agerpres). — Ca
binetul britanic, întrunit sub pre
ședinția lui Harold Wilson, a hotărît 
ca în cazul declarării unilaterale a 
independenței Rhodesiei de sud să 
trimită trupe pentru a împiedica 
realizarea acestui act. Această știre a provocat derută la Salisbury. Măsura, care ar implica și un boicot economic, a determinat Asociația industriașilor Rhodesiei să ia poziție, avertizîndu-1 pe Ian Smith de „Consecințele economice catastrofale care s-ar face simțite în urma proclamă-

putea trimite trupe

rii unilaterale a independenței“. Cercuri politice din Salisbury au declarat că în următoarele ore premierul alb sud-rhodesian va trimite lui Harold Wilson un mesaj arătînd că este gata să plece la Londra în următoarele două săptămîni, pentru a negocia problema independenței în condițiile actualei constituții.• Miniștrii afacerilor externeSenegalului și Algeriei au fost însărcinați de O.U.A. să ridice problema sud-rhodesiană în fața Consiliului de Securitate al O.N.U.
ai

Acorduri comerciale 
intre S.U.A. și IugoslaviaBELGRAD 29 (Agerpres). — După cum transmite agenția Taniug, între guvernul R.S.F. Iugoslavia și guvernul S.U.A. au fost semnate la Belgrad două acorduri comerciale. Acordurile prevăd vînzarea către Iugoslavia de produse agricole în valoare de 40 500 000 dolari. Valoarea produselor va fi rambursată în dolari în termene de trei și respectiv 17 ani.

ANKARA. La 29 octombrie s-au 
împlinit 41 de ani de cînd, sub con- 
ducérea lui Atatürk, Turcia a devenit 
republică. In toate orașele și satele 
Turciei au loc manifestații consacrate 
acestei aniversări.

VARȘOVIA. La 29 octombrie a pă
răsit R. P. Polonă, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Mon
gole, condusă de j. Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol și președinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongole. 
La aeroport delegația a fost condusă 
de W. Gomulka, J. Cyrankiewicz și 
de alți conducători de partid și de sfat 
ai R. P. Polone.

MOSCOVA. Alexei Kosîghin, pre-

fă-In
cui o largă publicitate „Săptămînii lati
no-americane a alimentației și agricul
turii". Această „săptămînă" este o acțiune 
a Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) în ca
drul căreia au fost puse în discuție, în 
fața unor largi cercuri ale opiniei publice, 
problemele producției și consumului de 
alimente pe continent. Ziarele au repro
dus declărații ale specialiștilor, s-au ținut 
adunări și conferințe etc.

Inițiativa F.A.O. a readus în discuție 
una din cele mai acute probleme pe care 
le au de înfruntat țările latino-americane: 
înapoierea agriculturii cu multiplele ei 
consecințe. Hernan Santa Cruz, directorul 
general al F.A.O. penfru America Latină, 
apreciază că, în această regiune a lumii, 
progresul agriculturii este mai lent ca 
oriunde, în timp ce sporul demografic 
atinge indici record. Anuarul F.A.O. pe 
1963 relevă că producția agricolă pe cap 
de locuitor în America Lafină este cu 
unsprezece la sută inferioară celei 
dinaintea ultimului război mondial. Din 
această cauză țările respective sînt obli
gate să-și reducă drastic exporturile de 
produse agrare, înregistrînd în consecință 
efecte negative asupra balanței comer
ciale.

Reacția în lanț se prelungește și se a- 
gravează datorită deteriorării constante a 
condițiilor în care se efectuează schim
burile comerciale. Chiar dacă volumul 
exporturilor țărilor Americii Latine înre
gistrează o relativă creștere (30 pînă la 
32 la” sută în ultimii zece ani), veniturile 
de -pe urma lor scad treptat (creșterea 
veniturilor a fost doar de doi la sută 
în aceeași perioadă) datorită creșterii 
prețurilor la produsele industriale im
portate.

Nu este un secret că aceste țări, da
torită unor condiții polifico-economice 
determinate, depind în principal de a- 
gricultură ca de o sursă de finanțare a

toate |ări!e Americii Latine s-a dezvoltării lor în ansamblu. Dar ele au 
o agricultură în situație de stagnare, care 
abia reușește să mențină locuitorilor un 
nivel alimentar precar. Pe deasupra ță
rile latino-americane cheltuiesc sume 
însemnate pentru importul de produse 
alimentare (circa 500 milioane de dolari 
anual). Posibilitățile lor în vederea unui 
progres rapid în industrie, educație și 
alte sectoare sînt insuficiente. Numai 
pentru a menține actualul nivel deficient 
de consum, în viitorii 20 de ani produc
ția alimentară ar trebui dublată, iar pen
tru a realiza o îmbunătățire a acestui 
nivel este evident că s-ar cere eforturi 
de anvergură. In recomandările făcute 
de F.A.O, în scopul progresului în acest 
sector nevralgic figurează planificarea 
dezvoltării agriculturii, reforma agrară, 
învățămîntul și cercetările de speciali
tate, înlesniri în privința creditelor. F.A.O. 
recomandă ca problema să fie tratată 
„ca parte inseparabilă a
social-economice naționale 
nale*.

Planurile de reformă agrară iniția
te pînă acum în unele țări ale Ameri
cii Latine s-au dovedit doar expediate 
atît ca sferă de cuprindere, cît ,și în ce 
privește consecvența cu care se face 
aplicarea lor, căci împotriva acestor pla
nuri acționează factori politico-economici 
față de care autoritățile nu între
prind măsuri efic:ente. In unele țări 
corelația dintre marii proprietari de pă- 
mînt și sferele guvernamentale este încă 
destul de strînsă pentru a face ca lu
crurile să nu se miște din punctul mort. 
Desfășurarea „Săptămînii F.A.O.” a ară
tat încă o dată că există în schimb în 
rîndurile opiniei publice un factor de 
viitor și anume conștiința tot mai pro
nunțată a necesității unor prefaceri de 
fond în domeniul structurii agriculturii ca 
o condiție esențială a progresului.

Vasile OROS

dezvoliării 
sau regio-

■

Pe fondul inițiativei F.A.O. in America Latină : cum vor fi urnite 
grelele probleme ale producției și consumului ?

Fotografia înfățișează copil din periferia capitalei peruviene scurmînd 
In gunoaie după hrană

•w:

Conferința F.A.O. 
de la SalzburgVIENA 29 Corespondentul Agerpres, Șt. Deju, transmite : In cadrul lucrărilor celei de-a 4-a conferințe regionale O.N.U. pentru agricultură și alimentație (F.A.O.), care se desfășoară. în aceste zile la Salzburg ing. Eduard Hartmann, președintele Uniunii cooperativelor din Austria, a prezentat o propunere privind colaborarea organizațiilor cooperatiste pe plan internațional.In ședința dë joi, conferința a dezbătut problema evoluției comerțului cu produse agricole în Europa. Șeful delegației romîne, Bucur Schiopu, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, a arătat că țara noastră promovează și în domeniul agricol și alimentar o politică de dezvoltare a schimburilor comerciale cu toate țările, indiferent de sistemul lor social-economic, pe baza e- galității și avantajului reciproc, a respectării independenței și suveranității naționale în conformitate cu spiritul diferitelor recomandări făcute în. acest sens în cadrul O.N.U. Se impune ca țările membre F.A.O. să ' adopte măsuri eficiente pentru asigurarea respectării intereselor terțelor țări în domeniul comerțului cu produse agroalimentare.

SCURTE ȘTIRI
Kremlin pe ministrul comerțului al 
Angliei, Douglas Jay, care se află în 
drum spre Pekin. Intre A. Kosîghin 
și D. Jay a avut loc o convorbire 
privind probleme ale relațiilor dintre 
U.R.S.S. și Anglia în diferite dome
nii.

MOSCOVA. Anastas Mikoian, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a primit joi pe In
dira Gandhi, ministrul informațiilor și 
radiodifuziunii al Indiei, cu care a a- 
vut o convorbire prietenească.

ROMA. Ministrul de externe al Ita
liei, de comun acord cu ministrul în- 
vățămîntului public, a dizolvat Funda
ția internațională a premiului Balzan 

. care, sub pretextul că acorda premii 
ședințele Consiliului de Miniștri" al literare unor autori străini, exporta ca- 
U.R.S.S., a primit la 29 octombrie la pital italian peste hotarele tării.

NEW YORK. Un subcomitet al Co
mitetului special, al O.N.U. pentru e- 
xaminarea aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale a dat publi
cității un raport în care cere Republi
cii Sud-Africane să acorde cît mai re
pede posibil independența Africii de 
sud-vest. .

BUENOS AIRES. Amiralul argen- 
tinean Benigno Varela a declarat că 
forțele navale nu vor permite reîntoar
cerea în țară a fostului președinte Pe
ron. Adepții acestuia prevăd 
rea lui în Argentina pînă la 
anului.

BAGDAD. Șeful statului
forțelor armate irakiene a dezmințit, 
calificîndu-le drept „stupide", știrile

întoarce- 
sfîrșitul

major al

Convorbirile dintre
reprezentanții P. C. U. S. 
și P. C. FrancezMOSCOVA 29 (Agerpres).— După cum transmite agenția TASS, la Moscova s-a anunțat oficial că între 26 și 27 octombrie la C.C. al P.C.U.S. au avut loc convorbiri între reprezentanții P.C.U.S. și P.C. Francez. Din partea P.C.U.S. au participat Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi, Mihail Suslov, Boris Ponomariov. Din partea P.C. Francez au participat Georges Marchais, Roland Leroy și Jacques Chambaz.In cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească și sinceritate, delegațiile au făcut un schimb de păreri și informări asupra problemelor care interesează cele două părți și au reafirmat hotărîrea partidelor lor de a continua lupta comună pentru pace, coexistență pașnică între statele cu orînduiri sociale diferite și dezarmare, pentru victoria ideilor comunismului, pentru unitatea mișcării comuniste internaționale.în seara zilei de joi, delegația Partidului Comunist Francez a plecat spre patrie.

din presa occidentală despre o reluare 
a luptelor cu partizanii kurzi.

IERUSALIM. Greva lucrătorilor de 
la oficiile poștale din Ierusalim și alte 
orașe din Izrael a luat sfîrșit în urma 
hotărîrii guvernului de a aplica „mă
suri excepționale“ împotriva pârtiei- 
pantilor la acțiunea revendicativă.

PARIS. S-a anunțat că guvernul 
francez și-a dat consimțămîntul pen
tru înființarea unui institut internațio
nal pentru cercetarea cancerului. Po
trivit statutului, acesta va fi din punct 
de vedere juridic și bugetar autonom 
în cadrul Organizației Mondiale a Să
nătății și va începe să funcționeze la 
începutul anului viitor cu sediul pro
vizoriu la Lyon.
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