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DE TOAMNA

Plantație tînără de pomi la gospodăria de stat Bucium, regiunea Iași

PE TEMELE ZILEI

în aceste zile, în agricultură se de- . pun eforturi susținute pentru terminarea recoltatului culturilor tîrzii, a semănatului. în cele mai multe unități s-a trecut cu toate forțele la executarea arăturilor pentru însă- mînțările de primăvară. Toate acestea necesită o mare concentrare de forțe. Dar un bun gospodar trebuie să se gîndească la toate lucrările. Din partea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor agricole, și conducerilor de unități se cere o bună organizare a muncii încît să nu întîrzie nici o lucrare. O asemenea lucrare este și plantarea de toamnă a pomilor fructiferi.Producția de pomi din pepiniere asigură posibilitatea ca în toamna acestui an să se înființeze peste 22 000 ha de livezi, în gospodăriile de stat și colective care au condiții, și și-au planificat, să dezvolte pomicultura. Organizarea muncii trebuie fă.cută în așa fel încît, pînă la venirea înghețului să fie plantată întreaga suprafață. Se știe că prin plantările de toamnă, în comparație cu cele efectuate în primăvară, se asigură condiții mult mai bune de prindere și de pornire a vegetației primăvara devreme, realizîndu-se astfel livezi încheiate, încă din primul an. Din cercetările întreprinse și din practica multor unități reiese că pomii plantați primăvara pornesc în vegetație cu 3—4 săptămîni în urma celor plantați din toamnă. Ca urmare, ei au creșteri vegetative . mai reduse și suferă mai mult în cazul verilor secetoase.Despre- avantajele plantărilor de toamnă s-au convins pe deplin colectiviștii din regiunea Argeș. în ultimii ani ei au plantat peste 40 000 ha de livezi numai toamna, în Unele unități din alte regiuni cu condiții pentru pomicultură ca Oltenia, Ploiești, Hunedoara, Banat, Cluj și Iași plantările de toamnă nu au devenit b regulă agrotehnică care să fie respectată cu strictețe. Așa se explică numărul însemnat de goluri apărute in livezi încă în primul an de la plantare.Institutul central de cercetări agricole a elaborat recomandări cu privire la plantările de toamnă. Consiliile agricole, specialiștii din unități au întreprins o serie de acțiuni pentru organizarea temeinică a lucrărilor și executarea plantărilor de pomi în toamnă. Trebuie însă grăbite lucrările pregătitoare, mai cu seamă în' unele gospodării colective din regiunile Bacău, Iași, Oltenia, Suceava, Crișana.O mare atenție este necesar să se acorde organizării plantațiilor după sisteme care asigură exploatarea intensivă a livezilor. Astfel, s-a dovedit ca deosebit de eficient sistemul de livezi agropomicole în care distanțele între rînduri sînt mari, de cel puțin 10—12 m, iar cele

între pomi cu mult mai mici — (3—5 m). In felul acesta, numărul de pomi la unitatea de suprafață se menține ridicat dar totodată se asigură condiții ca spațiile mai mari dintre rînduri să fie amenajate și cultivate cu diferite plante furajere sau alimentare. Acest sistem. foarte potrivit pentru gospodăriile situate în zona dealurilor, a fost larg introdus, cu rezultate din cele mai bune, în raioanele Muscel și Curtea de Argeș și în alte raioane ale țării.Consiliul Superior al Agriculturii, a luat o serie de măsuri tehnice și organizatorice menite să ducă la extinderea într-un timp cît mai scurt a livezilor intensive de pomi. Pentru ca această acțiune să se desfășoare pe baze științifice, secția de horti- viticultură din Consiliul Superior al Agriculturii a organizat de curînd, la stațiunea experimentală Voinești, un schimb de experiență cu specialiștii de la consiliile agricole și din unitățile agricole socialiste în care se fac asemenea plantații. Așa cum s-a subliniat la consfătuire este necesar ca noile plantații intensive de pomi să fie amplasate în cadrul bazinelor pomicole, pe teféhüri cu solul profund, expuse la soare și cu pante mai mici, pentru- a se putea mecaniza lucrările de întreținere. Amenajarea noilor livezi trebuie să aibă la bază proiecte judicios întocmite de către organele de specialitate.Lucrarea de bază pentru înființarea noilor plantații fiind desfundarea terenului, se impune ca în toate regiunile și raioanele să se urmărească îndeaproape punerea în funcțiune a tuturor agregatelor de desfundat pentru a fi folosite cu întreaga capacitate, și a se asigura executarea acestei lucrări în timpul cel mai scurt.A sosit timpul să înceapă plantarea de toamnă a pomilor; Organele și organizațiile de partid, consiliile agricole regionale și raionale sînt chemate să acorde un ajutor temeinic unităților agricole în executarea acestei lucrări. Ele trebuie să asigure ca toate noile plantații să nu se facă pe terenuri arabile ci numai pe cele care nu pot fi folosite altfel. Plantarea la timp a pomilor pe suprafețele stabilite, aplicarea ' unei agrotehnici corespunzătoare la lucrările de îngrijire vor asigura obținerea unor recolte bogate de fructe.

ÎNTRE
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LA DOBRESTI-CRIS AMA

Au început să funcționeze agregatele primei linii tehnologice ale instalației de preparare și spălare a bauxitei din Dobrești, regiunea Cri- șana. Avînd rolul de a asigura cu materie primă uzina de alumină de la Oradea, instalația a fost integral concepută și proiectată de specialiști de la Institutul de proiectări miniere și Institutul de cercetări miniere din cadrul Ministerului Minelor și Energiei Electrice. Utilajele și a- paratura sînt, de asemenea, produ

sa în totalitate în țară. Fluxul tehnologic este complet mecanizat, în- cepînd de la intrarea în silozurile stației de primire și terminînd cu încărcarea în vagoane. în prezent, montorii lucrează la instalarea utilajelor celorlalte trei linii tehnologice care vor intra în producție pînă la sfîrșitul acestui an. O dată cu ridicarea obiectivelor industriale s-au construit aici și primele blocuri de locuințe pentru muncitori, precum și un grup social. (Agerpres)
Cabanele din Bucegi gata pentru iarnă

SINAIA (coresp. „Scînteii“).— Pi
toreasca Vale a Prahovei, Bucegii, 
Ciucașul, frumusețile neasemuite pe 
care le oferă fac din regiunea Plo
iești una din principalele zone tu
ristice ale țării. In Bucegi și Ciucaș 
stau la dispoziția excursioniștilor 21 
de cabane confortabile. Pentru a 
oferi condiții optime de cazare și de 
alimentație și în timpul iernii, caba
nelor li s-au făcut reparațiile nece-

sare, au fost aprovizionate cu com
bustibil și diferite produse alimen
tare. ■j.: .. . I.

La cabana Peștera de pe Valea 
Ialomiței s-a construit o nouă sală 
de mese, cu 100 de locuri. Cabanele 
Padina și Poiana Stînii au fost ame
najate cu mobilier modern. Construc
torii „taie" acum drumuri noi între 
cabanele Babele și Piatra Arsă.

DE

Am pornit de la Brăila, cu o scrisoare, spre marele Combinat siderurgic de la Hunedoara. Intrasem pe firul unei vechi corespondențe între uzina „Progresul" Brăila și Combinatul siderurgic Hunedoara. Am făcut lectura multor adrese, scrisori, minute, telegrame purtate între cele două mari unități industriale.Secretarul comitetului de partid și tehnologul șef al uzinei brăilene au sintetizat în cîteva cuvinte cerința ce-o aveau față de laminoriștii hune- doreni :— Oțelarii hunedoreni au produs peste plan în jurul a 70 000 tone de oțel — spuneau ei atunci. Minunat ! Numai cei ce lucrează cu oțelul își dau seama ce reprezintă această cantitate, cît de prețioasă este ea. Noi spunem însă că economia națională ar fi putut primi nu 70 000 tone de tone.Și au 1000 de re, pe care o aveau pregătită s-o expedieze Hunedoarei. Mi-au încredințat scrisoarea convinși că, primind-o, laminoriștii vor face totul ca răspunsul să fie cel cuvenit.Pe scurt, scrisoarea punea problema astfel : Uzina brăileană primește anual aproximativ 70 000 tone de oțel pentru axe de vagoane. Ța- glele sînt livrate la lungimea de 2,138 metri, ceea ce se încadrează în prevederile STAS-ului. Brăilenii cer însă ca lungimea țaglelor să fie cea optimă ; ele să fie debitate la limita inferioară a STAS-ului, adică la 2 000 mm. Capetele de 138 mm — care de cele mai multe ori devin aici inutilizabile — nu s-ar mai reîntoarce astfel la Hunedoara sub formă de oțel „vechi", pentru retopire. Un calcul arăta că într-un an ar putea fi dirijate spre alți beneficiari sub formă de oțel sănătos circa 1 000 de tone de metal provenite numai pe baza tăierii oțelului la limita inferioară prevăzută prin STAS.Așteptam nerăbdător să aflu vor răspunde siderurgiștii cînd citi scrisoarea tovarășilor lor Brăila. Vor putea fi într-adevăr tigate acele 1 000 tone de oțel ?La comisia economică a Comitetului regional al P.M.R. Hunedoara și, apoi, din partea unor tovarăși activiști de partid — printre care tovarășii ing. Gheorghe Vasiu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Hunedoara, și Ion Dărămuș de la comitetul de partid din combinat — am primit un sprijin prețios.Și iată-ne într-una din zile la rectorul tehnic al combinatului derurgic. I-am întins scrisoarea.— Ce să vă spun ?... Am o propunere. Acum sînt prins cu multe alte probleme. Mîine dimineață — să zic la ora 10 — vom putea judeca to-

oțel în plus, ci 71 000 deexplicat „cîștigul" acelei tone de oțel într-o scrisoa-

ce vor din cîș-

di- si-

Noua hală a uzine! „EIectroputere’’-Craiova Foto : A. Cartojan
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la fiecare trei zile * ° nouâ halâ cu 20 ateliere
_ , • Reducerea timpului de con-

o locomotivă Diesel-electricâ strucț» metalice cu 25 la sută

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Datorită bunei organizări a muncii, folosirii raționale a tractoarelor și mașinilor agricole, lucrătorii de stat Ploiești griului o suprafață de 137 Ô00 hectare. Prin-
din gospodăriile agricole și colectiviștii din regiunea au terminat însămînțatul și secarei pentru boabe pe

tre primele care au raportat terminarea acestei lucrări sînt unitățile agricole din raioanele Rm. Sărat, Mizil, Buzău și Ploiești. Acum toate forțele au fost concentrate pentru strîngerea și depozitarea recoltei și executarea arăturilor de toamnă.
TELEGRAMA

Am asistat de curînd în uzina 
„Electroputere“ din Craiova la un 
eveniment devenit obișnuit : a ple
cat in cursă o nouă locomotivă, 
cea de-a 170-a. In aceeași zi, fără 
nici o festivitate, în marea uzină 
craioveană a avut loc un alt eveni
ment — inaugurarea unei imense 
hale, noua „casă“ a locomotivei Die- 
sel-electrice. In ansamblul arhitecto
nic al întreprinderii, noua hală s-a 
impus cu o notă dominantă : con
strucția masivă din beton, metal și 
sticlă, are o lungime de 270 metri,

, totalizînd un spațiu de producție de 
circa 13 000 m p.

Despre noua construcție, Victor 
lonescu, inginerul șef al fabricii de 
locomotive, cu care am stat de 
vorbă, arăta : „Noua hală ne-a 
permis să descongestionăm sec
ția de montaj general și alte ateliere 
din uzină. Vom realiza pe viitor în
tr-un singur an mai mult decît în
sumează întreaga producție luată 
laolaltă pe anii 1961—1962 și 1963“.

In noua hală a fost instalată, 
deocamdată, una din principalele 
secții ale fabricii, aceea de construc-

ții metalice. Organizarea producției 
în noua hală va permite, chiar din 
anul viitor, o creștere substanțială a 
productivității muncii. Se preconi
zează ca timpul afectat construcțiilor 
metalice să se reducă cu 25 la sută.

In imensa hală pe linia fluxului 
tehnologic își vor desfășura activi
tatea 20 de ateliere. Incepînd din 
primele zile ale anului viitor, la fie
care a treia zi, uzina va putea să li
vreze cîte o locomotivă Diesel-elec- 
trică.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare RomîneBucureștiStimați tovarăși,Vă mulțumim cordial dv., și în persoana dv. Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, pentru felicitările prietenești și urările de bine transmise cu ocazia alegerii și numirii noastre în funcții de partid și de stat.împărtășim întrutotul convingerea dv. că relațiile de prietenie frățească dintre partidele noastre, dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne se vor dezvolta neîntrerupt și în viitor, în interesul celor două țări, al unității comunității socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești mondiale, în interesul cauzei păcii și socialismului.Folosindu-ne de acest prilej vă urăm multă sănătate și noi succese în construirea socialismului în Republica Populară Romînă.

L. BREJNEV A. KOStGHIN
Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
Moscova, Kremlin 29 octombrie 1964
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Ministrul de 
a sosit la

externe turc 
Moscovaa sosit la Mosco-La 30 octombrieva, într-o vizită oficială, ministrul de externe al Turciei, Erkin. înaintea plecării din Ankara, el a declarat ziariștilor că dorește convorbiri rodnice cu conducătorii sovietici.

El iberarea
lui Joshua Nkomo 

în urma hotărîrii Curții de Apel 
din Rhodesia de sud, liderul mișcării

africane Joshua Nkomo a fost eliberat din închisoarea unde se găsea în detențiune.
/X

întrunire specială 
G. A. T. T.

Consiliul G.A.T.T., anunfă agenjia Asso
ciated Press, s-a întrunit vineri în ședință 
specială pentru a dezbate recentele mă
suri adoptate de guvernul englez în ve
derea redresării balanței de plăți a Marii 
Britanii. Consiliul a hotărît instituirea unei 
comisii speciale, însărcinată să examine
ze, în special, măsura britanică privind 
sporirea cu 15 la sută a taxelor vamale 
la importuri.

Lupte de stradă 
în capitala 
Boliviei

In capitala Boliviei au loc grave 
tulburări. Participanții la manifes
tațiile de ieri din orașul La Paz au 
atacat și ocupat clădirea Ministeru
lui Sănătății Publice, precum și aceea 
a ziarului „La Nacion". Au fost sem
nalate ciocniri violente între trupe 
și populație. Și în alte orașe au avut 
loc, de asemenea, tulburări.

tul în liniște. Chestiunea nu mi se pare de loc simplă.Ziua următoare. Ora 10. In biroul tovarășului Niță se găseau oameni din cei mai în măsură să dea răspunsul la scrisoarea brăilenilor: directorul tehnic, inginerul-șef pentru probleme de laminoare, tehnologul- șef, șeful serviciului controlului tehnic de calitate din combinat și alții.— încă din prima oră a dimineții, am pus în discuție scrisoarea. Oricum, 1 000 tone de oțel înseamnă mult. Ne-au fost pregătite unele calcule orientative — ne-a spus directorul tehnic.A fost plăcut de constatat că din explicațiile care au urmat reieșea interesul nu pentru cîștigul, avantajul cuiva, al secției, al combinatului, ci pentru foloasele care ar putea fi aduse economiei naționale. O privire largă, vizînd interesul general — atitudine caracteristică conducătorilor unităților socialiste.La capătul unui calcul a reieșit că în cazul debitării țaglelor la lungimea cerută de uzina din Brăila, laminoriștii hunedoreni ar pierde a- nual sub formă de capete declasate 2120 tone de oțel (deci cu mult mai mult decît s-ar economisi la Brăila). Se părea în acele momente că nu mai poate fi întrezărită o ieșire din situația creată. Brăilenii vor primi un răspuns nesatisfăcător ?Problema se punea astfel : să se adopte asemenea soluții încît la Brăila să poată fi redus consumul de metal pentru axele de vagoane cu 1 000 tone de oțel pe an fără ca laminoriștii hunedoreni să declaseze sub formă de capete 2 120 tone de oțel.După părerea specialiștilor care au studiat problema.rămîneau de reținut două propuneri avantajoase și pentru unii și pentru alții.— Răspunzîndu-le diul ziarului directorul formula < tră : „Ne uzinei din urmînd ca lungimile (ceea ce ar necesita montarea u- nei foarfeci corespunzătoare), fie, într-un caz mai fericit, să debităm noi laminatul la lungimea de 2 000 mm, iar capetele rezultate să le trimitem uzinei din Brăila. în cazul a- cesta, în loc să rezulte la Brăila mai multe capete de circa 130 mm, va rezulta la foarfecă noastră un singur capăt lung. Cum la „Progresul" sînt fabricate și multe alte produse, printre care piese de schimb, capetele de laminate nu s-ar mal reîntoarce pentru retopire în oțelăria noastră, ele crr putea fi folosite în producția uzinei brăilene. Fără o diminuare a calității produselor noastre, s-ar putea utiliza chiar în uzina din Brăila cele

prin interme- „Scînteia" — spunea tehnicastfel propunerea oferimBrăila acolo el dorite

1 000 tone de oțel rezultate pe seama scăderii consumului specific".Obținusem răspunsul pentru Brăila. Chiar cu concursul brăilenilor se puteau ciștiga cele 1000 tone de otel. Lucrurile nu s-au oprit însă aici. In seara acelei zile, înainte de-a pleca din Hunedoara, l-am căutat din nou pe inginerul Gheorghe Vasiu, secretarul comitetului o- rășenesc de partid. Părea să-l nemulțumească ceva. Mi-a vorbit totuși cu multă convingere, aș putea spune chiar cu pasiune.— Putem spune că, într-un fel, problema brăilenilor a fost reglementată. Să vedem ce vor spune și ei. Dar ei reprezintă doar un singur beneficiar pe cînd noi avem atîția. Ai reținut discuția despre capetele care cad la laminoare? Află, aces- ta-i în bună parte oțel sănătos, care, în loc să fie valorificat în atîtea și a- tîtea scopuri, se întoarce ca declasat la oțelărie, pentru retopire. Nu te-ai întrebat cîte asemenea capete cad zilnic ? Să-ți spun eu: aproximativ 700—800 tone. E adevărat, cea mal mare parte o reprezintă șutajele. Metal care trebuie retopit. Dar sînt zeci, sute de tone de metal bun, sănătos, căruia i s-ar putea găsi o întrebuințare. Știi ce înseamnă asta? Zeci de milioane de lei. Problema nu e de loc simplă. Tocmai de a- ceea face să te zbați pentru ea.Propunerii de-a ne întîlni în ziua care urma i-am răspuns afirmativ.Pornisem la drum pentru a afla părerea laminoriștilor hunedoreni față de cerința tovarășilor lor din Brăila. Obținusem răspuns la scrisoarea ce-mi fusese încredințată. Pe parcurs însă problema s-a dovedit a fi mult mai amplă. Era vorba de valorificarea cît mai deplină a oțelului, a capetelor care provin de la debitarea laminatelor. încă de la început secretarul comitetului orășenesc de partid prevăzuse : „Pe cît e de importantă problema capetelor de laminate, pe atît este de complexă. Face însă să te zbați pentru ea".
am putea noas- livrăm Despre cele ce s-au petrecut în zilele următoare vom relata într-un articol.fie să laminatul întreg, să fie debitat la Constantin MORARU

Se debitează laminateleFoto : Gh. Vințilă

în AlgeriaVineri dimineața a părăsit Capitala delegația R. P. Romîne condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C. C. al P.M.R., prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care la invitația Frontului de eliberare națională și a guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare va lua parte la sărbătorirea celei de-a X-a aniversări a începerii revoluției algeriene — Ziua națională. Din delegație fac parte tovarășii Virgil Ca- zacu, membru supleant al C.C. al

P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional Iași al P.M.R., deputat în M.A.N., și Ion Georgescu, ambasadorul R. P. Romîne la Alger.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Ștefan Voitec, Gheorghe Gaston Marin, Gogu Ră- dulescu, Constantin Tuzu, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, de membri ai C.C. al P.M.R. și ai guvernului, de alte persoane oficiale. (Agerpres)
TELEGRAME

Maiestății Sale Imperiale 
MOHAMMED REZA PAHLEVI 

Șahul Iranului TeheranCu ocazia aniversării zilei de naștere, adresez Maiestății Voastre feli- citări cordiale, precum și cele mai bune urări de sănătate personală, de bunastare și pace poporului iranian.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare RomîneBucureștiMulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj, adresat cu ocazia zilei mele de naștere, și vă exprim calde urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru bunăstarea poporului romîn.
MOHAMMED REZA PAHLEVI ‘
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țiune noi mașini și utilaje, ci lu- crînd la ele au realizat totodată inovații importante privind automatizarea lipirii tocurilor, realizarea ținui dispozitiv de protectie a încălțămintei la faza șlefuit etc. Datoria noastră este să desfășurăm o muncă politică de masă perseverentă, combativă, cu obiective clare, care să-și manifeste forța de înrîu- rire în rezultatele obținute în producție și în primul rînd în calitatea produselor.

Secției lăcătușerie-montaj a Uzinelor mecanice din Timișoara îi revin sarcini importante pe linia asimilării de noi produse la nivelul tehnicii moderne. în adunarea de dare de seamă și alegeri, care a avut loc recent, comuniștii din secție au dezbătut cu simț de răspundere modul cum au fost rezolvate aceste sarcini, criticînd lipsurile existente și făcînd propuneri prețioase pentru activitatea de viitor.în lunile care au trecut de la începutul anului, colectivul secției a realizat sarcinile de plan la producția globală în proporție de 102,5 la sută, a ridicat productivitatea muncii cu 2,7 la sută și a făcut e- conomii la prețul de cost, peste sarcina planificată, în valoare de peste 450 000 lei, realizînd produse de bună calitate.în cuvîntul lor. comuniștii Gheorghe Purza, Sava Dănescu și alții s-au referit îndeosebi la problemele legate de asimilarea noilor produse, de îmbunătățirea calității produselor, arătînd că la realizarea progreselor în acest domeniu a contribuit sprijinul acordat conducerii secției de biroul organizației de bază în .perfecționarea organizării producției. în extinderea metodelor înaintate de muncă etc. Organizarea producției în flux ia unele produse de serie, stabilirea răspunderii personale a inginerilor și tehnicienilor la introducerea în fabricație a diferitelor sorturi de produse (de la punerea în lucru și pînă la livrare), cursurile de rjdicare a calificării absolvite de 52 de tovarăși, repartizarea muncitorilor tineri pe lingă cei

cu o bună pregătire profesională și cu experiență în producție, orientarea muncii politico-educative spre creșterea exigenței colectivului pentru produsele realizate — s-au reflectat în îmbunătățirea calității a- cestora.Darea de seamă ca și discuțiile purtate în cadrul adunării au pus însă accentul pe deficiențele care mai există și care trebuie înlăturate, pe sarcinile de viitor. Comuniștii Viorel Leucuța și Alexandru Ke- rekeș s-au referit la faptul că, în loc să fie folosite din plin SDV-urile de care dispune secția, se mai lucrează uneori cu mijloace meșteșugărești, ceea ce influențează negativ productivitatea muncii și niai ales calitatea produselor. Alți tovarăși au propus ca biroul organizației de bază și conducerea secției să analizeze posibilitățile de organizare a producției în flux la nivelul condițiilor create și au cerut ca sarcinile de plan să fie aduse la cunoștința colectivului cu 10 zile înainte de începerea lunii, fără a 6e aștepta pînă la adunarea generală sindicală.Adunarea de alegeri a cerut noului birou al organizației de bază să exercite un control sistematic asupra activității conducerii secției, îndeosebi în ce privește asistența tehnică pentru asimilarea de noi produse, folosirea judicioasă a SDV- urilor, funcționarea cursurilor de ridicare a calificării.
Ion CHIUJDEA 
coresp, „Scînteii“'

meroși vorbitori că pentru fiecare comunist, pentru fiecare muncitor înaintat calitatea produselor nu este numai o problemă de măiestrie profesională, ci și de conștiință cetățenească. Referindu-se sub a- cest aspect la eficacitatea învăță- mîntului de partid, a muncii politico-educative de masă, tov. Alexandru Molnar a arătat că pentru a aprecia nivelul politico-ideologic al unui membru de partid este deopotrivă important cum studiază în cercul de învățămînt din care face parte și cum arată produsele ieșite din mîna lui.— Știm cu toții că tehnica nouă are o însemnătate hotărîtoare pentru ridicarea calității produselor, a spus comunistul Constantin Țarău. Dar ceea ce obținem de la ea depinde, în cele din urmă, tot de oameni, de calificarea lor, de nivelul lor de conștiință. Aceasta au dovedit-o Mihai Laza, Iuliu Sulcic, Traian Bara, Iosif Maghiar și alți comuniști care nu s-au mulțumit să pună în func-

Despre însemnătatea controlului în lupta pentru calitate a vorbit pe larg directorul fabricii, Ing. Orest Straciuc, care a arătat că respingerea încălțămintei cu defecte de către controlul tehnic nu este nici pe departe o „soluție“'. Important este ca deficiențele să fie preîntîm- pinate. Merită semnalată acțiunea desfășurată de organizația de bază nr. 4 pentru aplicarea largă a controlului interfazic, a controlului „în lanț", astfel încît calitatea încălțămintei să fie constatată încă în cursul procesului de producție și nu în depozitul de mărfuri finite.Intensificarea muncii politico-educative în vederea creșterii răspunderii tuturor muncitorilor și tehnicienilor pentru calitatea produselor, răspîndirea sistematică a metodelor de lucru ale fruntașilor și evidențiaților în întrecere au constituit direcțiile principale spre care adunarea de alegeri a îndreptat eforturile comuniștilor.
H- GROSU
coresp, „Scînteii"

Colectivul Fabricii de încălțăminte „Crișul“ din Oradea va produce în anul viitor cu 200 000 perechi încălțăminte mai mult decît în 1964. Sarcini de mare răspundere revin muncitorilor și tehnicienilor de aici îndeosebi în privința îmbunătățirii calității produselor, element firesc, determinat de faptul că. încă în acest an fabrica va fi dotată cu două linii tehnologice moderne pentru confecționarea încălțămintei lipite ; numeroase mașini și utilaje de mare tehnicitate au și sosit în întreprindere.Adunarea de alegeri a organiza

ției de bază nr. 4 care reunește membrii și candidații de partid din secțiile pregătit și cusut fețe, tras și tălpuit, a orientat dezbaterile în lumina indicației date de conducerea partidului ca, pe măsura ridicării nivelului de trai și a creșterii exigențelor oamenilor muncii, principalul obiectiv pentru colectivele din industria ușoară îl constituie îmbunătățirea calității și aspectului produselor. Discuțiile au relevat că în întreprindere mai sînt încă mari rezerve nevalorificate în acest domeniu.Pe drept cuvînt au subliniat nu

Organizația de bază a șantierului nr. 2 din cadrul întreprinderii de construcții nr. 1 din Tg. Mureș . a acumulat o experiență valoroasă în mobilizarea colectivului șantierului la realizarea unor lucrări de calitate la toate fazele și în special la finisaj. Toate lucrările executate în ultimele luni au obținut numai calificativul „foarte bine“.La adunarea de alegeri a acestei organizații de bază s-au desprins cîteva concluzii privind metodele prin care au fost obținute aceste rezultate. în munca biroului organizației de bază s-a încetățenit practica de a urmări execuția lucrărilor fază cu fază, spre a putea preveni sau înlătura operativ neajunsurile constatate. Periodic, șeful șantierului prezintă informări asupra stadiului lucrărilor. Ori de cite ori este necesar, au loc ședințe ale biroului organizației de bază chiar la locurile de muncă. O asemenea ședință s-a ținut recent, imediat ce au fost semnalate deficiențe la lucrările executate de brigada de zidari condusă de Orosz Ștefan. Măsurile propuse cu acest prilej conducerii șantierului în vederea ma’ bunei organizări a producției și întăririi disciplinei în muncă au dat roade în scurt timp.Spre a cultiva în rîndurile constructorilor spiritul de răspundere pentru calitatea lucrărilor, biroul organizației de bază organizează periodic la locul de muncă convorbiri,

în cursul cărora comuniști cu înaltă calificare, stimați și prețui ți de colectiv, printre care șefii de brigadă Vasile Hoța, Rücz Bela, Gheorghe Racz. vorbesc constructorilor despre frumusețea meseriei lor, despre daunele muncii de mîntulală, le împărtășesc din metodele avansate de lucru folosite de ei. Gazeta de perete, agitația vizuală contribuie, de asemenea, la crearea unei opinii publice combative împotriva lucrărilor prost executate.Merită subliniat că discuțiile din adunarea de alegeri au prevenit împotriva oricărei tendințe de mulțumire cu rezultatele obținute. Mai mulți vorbitori, ca ing. Vasile Deneș, Bokor Andrei și alții, au arătat că, cu toate progresele realizate, mai sînt lucrări care necesită remedieri. îndreptînd a- tenția comuniștilor spre îmbunătățirea în continuare a calității lucrărilor, hotărîrea adoptată de adunarea de alegeri cere noului birou al organizației de bază să analizeze periodic problemele calității în a- dunări generale ale comuniștilor, să antreneze în mai mare măsură comitetul de secție sindicală și organizația U.T.M. în lupta pentru produse de înaltă calitate, în acțiunea de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a constructorilor.
Lorand BEAKY
coresp. „Scînteii"

din Ostrava
Relativ tînărS (înființată în 1954), Or

chestra simfonică a Filarmonicii din Os
trava și-a cucerit un loc important în viața 
muzicală a Republicii Socialiste Ceho
slovace, prezentînd, în cei zece ani de 
activitate, numeroase programe interesan
te, în sălile de concert, la posturile de ra
dio, în cadrul festivalului international 
„Primăvara la Fraga”.

Concertul prezentat în Studioul Ra- 
dioteleviziunii a prilejuit publicului bucu- 
reștean o plăcută întîlnire cu această for
mație talentată, condusă cu energie și 
competentă de dirijorul Vaclav Jiracek. 
Programul, ales în așa fel încît să 
pună în valoare posibilitățile muzicie
nilor ce o alcătuiesc, atît în ample 
desfășurări cît și în formafie restrîn- 
să de suflători, a cuprins trei lucrări 
reprezentative și diferite ca factură, apar- 
jinînd compozitorilor cehi. în fragmentul 
„Prin cîmplile și pădurile Boemiei” din 
poemul „Patria mea" de Smetana, dirijo
rul și orchestra au urmărit îndeosebi evo
carea peisajului patriei, comunicîndu-ne 
cu fidelitate sentimentele trăite de 
compozitor în mijlocul frumuseților natu
rii. Interpretarea Serenadei în Re minor 
op. 44 pentru suflători de Dvorak a dez
văluit bogăfia lirică a unei lucrări mai pu
țin cunoscute, dar de o vie prospefime, 
căreia formajia i-a redat varietatea 
de tonuri și nuanțe a partiturii, deși efec
tele sonore au fost diminuate pe alocuri 
de unele imperfecțiuni tehnice. O deose
bită impresie a făcut Rapsodia simfonică 
„Taras Bulba" de Leos Janacek. Ascultînd 
această inspirată și ingenioasă lucrare în 
versiunea intens colorată a orchestrei din 
Ostrava, am avut impresia că ne aflăm 
în fața unei fresce în care detaliile sînt 
conturate cu precizie spre a sugera miș
carea, dramatismul.

Programul a cuprins și Concertul nr. 2 
în Si bemol major pentru pian și orches
tră de Brahms. Solista concertului, Myrka 
Pokorna, a preferat desfășurărilor expansi
ve, ample, o mal mare reținere și interio
rizare. Allegretto grazioso final a încîntat 
prin gingășia interpretării,

Vitrine și standuri care adăpostesc idei, idei de seamă ale epocii — iată impresia ce se degajă de pe urma vizitării expoziției cărții politice, deschisă ieri la librăria „Mihail Eminescu” din Capitală.Inaugurată cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate a Editurii Politice, această expoziție evocă prin date și cifre sugestive, prin cărțile prezentate ca și prin fotografii, amploarea muncii desfășurate de partidul nostru în aceste două decenii pentru răspîndirea, prin intermediul tipăriturilor, a ideologiei marxist-leniniste, a politicii sale, în rîndurile maselor.Numeroase exemplare din operele clasicilor marxism-leninismului, a- flate în standuri, ilustrează vasta activitate de traducere și editare desfășurată în acest domeniu. Din 1944 pînă în 1964 s-au tipărit 200 titluri din lucrările lui Marx, Engels, Lenin într-un tiraj de peste 8 700 000 exemplare. Printre acestea — în afara edițiilor de „Opere“ și „Opere complete“ — se numără asemenea lucrări fundamentale ca „Manifestul Partidului Comunist", „Capitalul“, „Anti-Dühring“, „Imperialismul — stadiul cel mai înalt al capitalismului“. S-au tipărit, totodată, culegeri tematice din lucrările lui Marx. Engels, Lenin referitoare la revoluția socialistă, partid, stat, problema națională, cultură și artă etc.Vasta activitate creatoare a partidului, în fruntea maselor, pentru transformarea socialistă a țării se reflectă în volumele și broșurile care cuprind documente ale Partidului Muncitoresc Romîn, articole și cuvîntări ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și ale altor conducători de partid și de stat.Manualele de economie politică, materialism dialectic, socialism științific, expuse în standurile expoziției, constituie un real sprijin pentru oamenii muncii în însușirea i- deilor marxism-leninismului în legătură indisolubilă cu experiența istorică a partidului și poporului nostru și a mișcării comuniste internaționale. Alături de aceste manuale vizitatorii întîlnesc numeroase broșuri și cursuri în ajutorul celor ce studiază în învățămîntul de partid și în învățămîntul politic U.T.M.Cele două volume ale „Dicționarului enciclopedic romîn“, lucrare de mare importanță întocmită de un colectiv al Academiei R. P. Ro- mîne și al Editurii Politice, se învecinează în stand cu alte lu-

crări brigmale de istorie, filozofie, economie politică, care lărgesc tot mai mult orizontul de cunoaștere al cititorului de la noi, înfățișîndu-i fenomene importante ale dezvoltării țării noastre, ale proceselor istorice din lumea contemporană, văzute prin prizma științei marxiste, a politicii partidului și statului nostru. La a- cestea se adaugă marele număr de broșuri ale literaturii _ politice de masă, care popularizează în cele mai largi pături ale populației înfăptuirile obținute de poporul nostru m anii orînduirii populare.Expoziția cuprinde volume cu documente ale mișcării muncitorești internaționale, lucrări ale conducătorilor partidelor comuniste. Intîl- nim. de asemenea, studii, reportaje, originale sau traduse, consacrate feluritelor aspecte ale vieții politice și economice internaționale.Traducerile de cărți politice și i- deologice în limbile minorităților naționale ilustrează munca depusă pe acest tărîm.Vizitînd expoziția, cercetînd volumele expuse, ai mereu în fața privirilor milioanele de oameni ai muncii din toată țara care citesc și studiază aceste lucrări și care, însușin- du-și ideile cuprinse în paginile lor, le-au transformat într-o adevărată forță a construcției socialiste.,
Victor BÏRLÂDEÂNU

■ArLa deschiderea expoziției cărții politice au luat parte reprezentanți ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Academiei R. P. Romîne, redactori-șefi ai unor publicații, directori de edituri, autori și colaboratori ai editurii, ziariști, activiști pe tărîm obștesc, numeroși cititori.Tov. Valter Roman, directorul E- diturii Politice, a vorbit despre activitatea desfășurată de editură în cele două decenii de existență.
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Mircea SIM1ONESCU

Fllarmonlca din Ostrava în studioul Hadlolelevlzlunil

Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne : Rigoletto (orele 19,30). Teatrul de 
Stat de Operetă : Spectacol de varietăți 
(Sala Palatului R. P. Romine — orele 
19,30). Teatrul Național ,,I. L. Caragiale 
(sala Comedia) : Eminescu (orele 10,30), 
(sala Studio): O femeie cu bani (orele 
15 30) Moartea unul artist (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Somnoroasa aven
tură (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu .Măgurea- 
nu nr. 1) : Cum vă place (orele 19,30). 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Draga 
mincinosule (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (sala Magheru) : Peer Gynt 
(orele 19,30), (sala Studio) : Casa cu doua 
Intrări (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Gluleștl : Gaițele (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Finita la com- 
media (orele 20). Studioul Institutului de 
artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" (sala din str. 30 Decembrie 
nr. 9) : Mitică Popescu (orele-20), Teatrul 
satiric-muzical , „G.,.Tănase" (sala „Sa
voy") : Revista <Ia : altădată .(orele 20), 
(sala „victoria") ’. Și băieții șl fetele 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" : Cartea 
cu Apolodor (spectacol1 pentru copii — 
orele 16), Eu și materia moartă (specta
col pentru adulți — orele 20,30). Circul 
de stat : Selecțiuni de circ (orele 20),

Se împlinesc 180 de ani de la izbucnirea răscoalei iobagilor de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Cri- șan, moment de mare importanță în istoria luptei pentru libertate și progres social a poporului nostru.Cercetată în genere unilateral și prezentată deformat în istoriografia oficială a regimului burghezo-moșie- resc, această răscoală, cu larg ecou în lumea europeană, a atras, încă din perioada ilegalității Partidului Comunist din Romînia, atenția cercetătorilor marxiști, care au căutat să scoată la iveală cauzele reale ale izbucnirii ei, caracterul și forțele ei motrice, cauzele înfrîngerii răscoalei, să fixeze locul ei în ansamblul luptei poporului nostru pentru libertate și dreptate socială. Sub formă sintetică, rezultatele cercetărilor științifice privind răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan, continuate și mult lărgite în anii de democrație populară, sînt prezentate într-unul din cele mai frumoase capitole ale volumului III, recent apărut, din Istoria Romîniei.Ca și în cazul celorlalte mari răscoale țărănești care au precedat-o (răscoala de la Bobîlna din 1437 și cea condusă de Gh. Doja în 1514), cauzele fundamentale care au provocat izbucnirea răscoalei din 1784, determinîndu-i caracterul și amploarea, trebuie căutate în sfera raporturilor dintre țărănime și stăpînii de pămînt feudali. In secolul al XVIII-lea în Transilvania, ca de altfel și în celelalte două țări romî- nești, s-au dezvoltat mult forțele de producție, au crescut producția și schimbul de mărfuri, s-au extins relațiile marfă-bani, s-a înmulțit în mod considerabil populația. Dezvol
tarea meșteșugurilor; a orașelor și

comerțului a creat noi condiții de dezvoltare economică, care au influențat și asupra gospodăriei feudale de care era strîns legată cea țărănească. Creșterea cererii de produse agricole pe piață a determinat tendința stăpînilor de pămînt de a-și extinde suprafețele de cultură în dauna loturilor țărănești și a limita dreptul țăranilor la folosirea pădurii și pășunii comune. Totodată, a crescut interesul stăpînilor feudali pentru mărirea maximă a plus-pro- dusului obținut prin exploatarea țăranilor.Obligațiile feudale ale iobagilor nefiind reglementate, cuantumul lor a atins proporții de nesuportat, ceea ce împiedica, între altele, perceperea regulată a dărilor către stat. Din această cauză regimul austriac, mai ales în timpul împărătesei Maria Tereza și al fiului ei Iosif al II-lea, a încercat, prin așa-zisele reglementări urbariale, să fixeze nivelul prestațiilor de muncă ale iobagilor. Reglementările urbariale n-au ușurat însă sarcinile iobăgești, ele au jucat mai mult un rol de amăgire a maselor țărănești, de slăbire a luptei de clasă, contribuind la menținerea regimului feudal.Acesta este, în trăsături generale, tabloul dezvoltării societății din Transilvania în perioada celor opt decenii ce despart instaurarea regimului austriac în Transilvania (1699) de răscoala din 1784, perioadă frămîntată de puternice lupte ale iobagilor și orășenilor romîni, maghiari, germani, atît împotriva exploatării sociale a magnaților, nemeșilor și patriciatului orășenesc, cît și împotriva stăpînirii habsburgice. O serie de răscoale țărănești, avînd o precumpănitoare participare a loba-

gilor romîni, au avut ca scop nu numai lupta împotriva regimului iobă- gist, dar și apărarea confesiunii ortodoxe, ca important mijloc de rezistență a populației romînești în fața încercărilor regimului habsbur- gic de a o desnaționaliza prin impunerea confesiunii catolice. Este evident că aceste mișcări reflectau procesul de formare a conștiinței naționale romînești. Același proces apare și în lupta dîrză și eroică pe

timp de cîteva decenii, au fost ră- lui 1784, a conscripției militare pen- pite treptat drepturile țăranilor, pînă tru înrolarea în regimentele de gra- cînd toți au fost transformați în iobagi ai statului. Grelele prestații ce le erau impuse, precum și abuzurile autorităților au generat o înverșunată luptă de împotrivire. In anii 1762, 1769, 1771, 1774 au avut loc mișcări și revolte ale minerilor, pentru a căror reprimare autoritățile au trebuit să mobilizeze forțe importante.Un incident deosebit de grav, prevestitor al marii furtuni care se apropia, s-a produs în 1782 la tîr- gul din Cîmpeni, între tului, satele Mare de pînă atunci țineau cîrciumăritul tîrgului — a dus la o ciocnire armată a iobagilor cu reprezentanții autorităților. In acele împrejurări a ieșit la iveală capacitatea de conducător de mase a lui Nicula Ursu zis și Horea, „faimosul

unde conflictul niște arendași ai cîrciumări- străini de loc, și țăranii din Cîmpeni, Bistra, Vidra, Rîu — care în virtutea obiceiului

agitator“,

care pînă dincolo de mijlocul veacului al XVIII-lea a dus-o episcopul Inochentie Micu pentru ridicarea politică a romînilor din Transilvania, pentru înlăturarea stării de „tolerați“ și includerea lor între celelalte „națiuni“ recunoscute.Focarul principal al marii răscoale din 1784 a fost regiunea munților Apuseni, și îndeosebi a Zlatnei, unde, în urma transformării ținutului în „domeniu al statului" și a dezvoltării mineritului, exploatarea țăranilor a devenit și mai crîncenă. în

care ani de zile a condus delegații ale iobagilor la Viena> pentru a a- duce la cunoștința guvernului imperial starea iobăgimii și a protesta împotriva abuzurilor și fărădelegilor nobilimii.Exasperarea maselor țărănești a- suprite, mai ales romînești, a fost determinată în același timp și de piedicile pe care nobilimea feudală le punea în calea înrolării lor în regimentele grănicerești — înrolare prin care scăpau oarecum de iobăgie. Contramandarea, în vara anu-

■ niță a precipitat evenimentele.Răscoala de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan a început■ la 31 octombrie 1784 prin marșul miilor de iobagi din Munții Apuseni care, adunați, mai întîi la Mesteacăn, s-au îndreptat spre Alba-Iulia să se înscrie la grăniceri. în urma incidentului din satul Curechiu, unde au fost uciși reprezentanții autorităților trimiși să le aresteze căpeteniile și să le oprească înaintarea, țăranii au renunțat să mai meargă la Alba-Iulia, hotă- rînd ca mai întîi să-i distrugă pe feudali. Printre iobagii din cele mai îndepărtate colțuri ale Transilvaniei se răspîndeau veștile cele mai încurajatoare : Horea vine cu oștile sale să stingă pe nobili, să mîntuie pe iobagi de robie. Ei așteptau peste tot cu nerăbdare ivirea răsculaților, ca să se ridice și ei. In răstimp de numai o săptămînă, răsculații au o- cupat Zarandul, Bradul, Cîmpenii, Roșia, Abrudul, deci aproape întreaga regiune a Carpaților Apuseni și au început să pătrundă pe Valea Mureșului și Hunedoara spre Hațeg. Flăcările răscoalei s-au întins și în comitatul Cluj, unde răsculaților romîni li s-au adăugat și mulți maghiari ; ele tindeau să cuprindă întreaga Transilvanie și o parte a Ungariei.Prin ultimatumul adresat nobilimii, apărată de zidurile cetății Deva, în numele lui Horea și al răsculaților, se cerea ca „nobili să nu mai fie... nobilii stăpîni de moșii să-și părăsească odată pentru totdeauna moșiile. Și ei să plătească dări ca și poporul de rînd. Pămînturile lor să se împartă între poporul de rînd...“. în felul acesta iobagii din Munții Apuseni susțineau un „program“ care era al întregii iobăgimi transilvănene și care prevedea de fapt înlăturarea orînduirii feudale.O mare greșeală a conducerii răscoalei, mai ales a lui Cloșca, a fost acceptarea armistițiilor cerute comandanții armatei. S-a creat astfel timp pentru a fi mobilizate unitățile militare în vederea reprimării generale a răscoalei.După atacul ților împotriva limea a trecut scară largă a

țărănești. în același timp trupele imperiale, intervenind în ajutorul nobilimii, au început operații militare împotriva răsculaților. Chiar în aceste condiții grele țăranii răs- culați au mai cîștigat cîteva victorii împotriva trupelor imperiale. în- frîngerea suferită la Mihăileni (7 decembrie) a însemnat sfîrșitul e- fortului lor eroic. Retrași în munți, în nădejdea că vor putea relua lupta în primăvară, Horea, Cloșca și Crișan au fost prinși, în urma unor trădări, și închiși la Alba-Iulia în celulele porții cetății. Conștient de supliciul care-1 aștepta, Crișan s->a spînzurat în închisoare cu curelele de la opinci. Horea și Cloșca au fost executați la 28 februarie 1785 în chinuri groaznice prin tragerea pe roată. La uciderea lor înfiorătoare au fost aduși să asiste, pe lingă mulțimea orășenilor din Alba-Iulia, numeroși țărani din peste 400 sate romînești. Izvoare ale timpului relatează pe larg sălbăticia cu care au fost sfîșiați în roată conducătorii răscoalei.încă o dată clasa dominantă a- răta că înțelege să practice orice metodă pentru a-și păstra nedreptele privilegii feudale.

Există un asemenea flăcău : Republica 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Umbrele
le din Cherbourg : Patria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Festival (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Poveste do pe Don (Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Vil și morțl
— cinemascop (ambele serii) : București
(8,45; 12,30; 16,15; 20). Străinul — cinema
scop (ambele serii) : Luceafărul (10; 
13,30; 17; 20,30), Excelsior (10,30; 16; 20), 
Modern (9,30; 13; 16,30; 20). Ilatari (ambe
le serii) : Bucegi (9,30; 13; 16.30; 20), Mio
rița (9,30; 13; 16,30; 20), Cotroceni (11;
15,15; 18,45). Comisarul Maigret se înfu
rie : Grivița (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Flacăra (10; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Aurora 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Legenda 
din tren : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Rezervat pentru moarte ; Central
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
t’ocoșatul : Carpați (8; 10; 12; 14; 16). 
Domnișoara Barbă Albastră : Lumina 
(10,15; 12,45; 16,15; 18; 20,30). Brațul ne
drept al legii : Union (16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copil : 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 04 : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Rebelul magnific : Giu- 
lești (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).
Clocfara : Cultural (15,30; 18; 20,30). Cari 
von Ossietzky : Melodia (10; 12; 15,30; 
18; 20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 18,15:
20.30) . Al nouălea nume : Feroviar (10; 
12,30; 15; 17,30; 20). Șoferii iadului : Da
cia (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Falsifi
catorul : Buzcști (14; 16,15: 10,30; 20,45). 
Vinâtoarea : Crîngași. (16; 18,15; 20,30). 
Dragoste la zero grade : Unirea (16; 
18,15; 20,30). Moral G3 : Vitan (16; 18,15:
20.30) . Colaboratorul Ceka : Munca (15,30;
10; 20,30), Drumul Sării (15,30; 18; 20,15). 
La strada : Popular (16; 18,15; 20,30).
Banda de lași : Moșilor (16; 18,15; 20,30). 
Ocolul Pămîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Cosmos (16:
19.30) . Dragoste neîmplinită ; Viitorul
(15,30; 18; 20,30). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Colentina (13: 
16,30; 20). Viața particulară : Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Bărbații : Rahova (15; 
17; 19; 21). Cei șapte magnifici — cine
mascop ; Progresul (11; 15,30; 18,15: 21). 
Ferentari (14,30; 17,15; 20). Comoara din 
lacul de argint — cinemascop : Lira 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Aripi negre —
cinemascop : Pacea (15,45; 18; 20,15).

de
nereușit al răscula- cetății Deva, nobila organizarea pe unor mari masacre

Răscoala din 1784 a fost înfrîntăîntr-un răstimp destul de scurt pen-tru că acțiunile ei n-•au fost sufi-cient de coordonate.Răscoala din 1784 a avut în pri-mul rînd un profund caracter social. de luptă împotriva asupririi feudale. începută de iobagii romîni, la ea au participat și iobagi maghiari ca și mineri germani. Această mare răscoală a îmbrăcat și un caracter național, reflectînd procesul de formare a conștiinței naționale a poporului romîn, manifestată în lupta împotriva asupririi.Importanța istorică a răscoalei din 1784 constă în faptul că ea a deschis criza orînduirii feudale, a pus la ordinea zilei sarcina distrugerii jugului feudal în Transilvania ca și desființarea asupririi naționale.Numele lui Horea, „rex Daciae“, a fost păstrat cu cinste în amintirea poporului, devenind un simbol în- suflețitor al luptei pentru dreptate socială și națională.
Ștefan ȘTEFÂNESCU 
candidat în științe istorice

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19.10 — Pentru copii : Din amintirile- lui 
Așchiuță. 19,30 — Aventurile lui Robin 
Hood — Eleanor de Acvitania. 19,55 — 
Transmisiune de la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. P. Romîne. 
20,20 — în fata hărții. 20,30 — Moment 
literar : Joseph Conrad. 21,05 — Filmul 
artistic „M-am îndrăgostit la Copen
haga". In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea.
Ieri în țară: vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în Ardeal, cu înnourări mai accen
tuate în Oltenia șl Moldova. vîntul a 
suflat potrivit, cu intensificări în Dobro- 
gea, predominînd din est și nord-est. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 16 grade în orașul 
Dr. Petru Groza și 5 grade la Cotnari. 
In București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cer variabil. Vîntul a suflat potrivit 
din sectorul nord-estlc. Temperatura 
maximă a fost de 14 grade. Timpul pro
babil pentru 1, 2 șl 3 noiembrie: Vreme 
în încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse intre 
1 și 11 grade, iar maximele între 12 șl 22 
grade. Ceață locală mai ales în nordul 
țării. In București : vreme In încălzire. 
Cerul va fi variabil, vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere. Ceață 
slabă dimineața.

î
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Traian VASAI Dragoste
ciclul „Un cuvînt despre socialism“)

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj

turneului mie de mijloace. Horvăth Béla și Doiiăn Ilona, artistă emerită, au realizat cu bogate mijloace rolurile grele ale lui Mackie și Polly; doamna Peachum a căpătat individualitate în interpretarea Juliei Bereczky, iar artista Török Katalin ne-a dezvăluit, în Jenny, un viu temperament scenic. Alți actori ai teatrului au dat culoare numeroaselor figuri e- pisodice — uneori cu inutile îngro- șări de detaliu. Taub Jănos este un regizor care în repetate rîn- duri a adus o viziune proprie interesantă asupra textelor dramatice pe care le-a pus în scenă. Și de astădată, el a căutat să abordeze u- nele laturi ale piesei lui Brecht din- tr-un unghi inedit, accentuînd caricatura, uneori cu bune rezultate comice, de pildă în final. A fost vizibilă de asemenea intenția de a satiriza o manieră teatrală învechită, opere- tistică, de exprimare — satiră menită să pună în lumină falsitatea sentimentelor și a relațiilor din lumea capitalistă, pe care le ridiculizează piesa. Mi s-a părut însă că, pe parcurs, în unele momente interpret! au uitat de această intenție și au adoptat el înșiși un stil propriu operetei, dar neadecvat textului lui Brecht și muzicii lui Weill.Turneul Teatrului Maghiar de din Cluj, prilejuind trecerea învistă a unei munci artistice meritorii, a scos în evidență drumul artistic ascendent străbătut de acest colectiv, perspectivele sale certe de continuă dezvoltare.

zentații, pe aceeași actori jucînd roluri moderne sau clasice, înfățișîn- du-și personajele cu mijloacele analizei psihologice sau ale grotescului. Și dacă împlinirile puteau diferi de la un caz la altul, impresia de ansamblu era însă a unei reale dăruiri, a acelui nivel profesional care e semnul seriozității în artă.Dintre contribuțiile actoricești ce s-au remarcat în actualul turneu, cea mai impunătoare este creația artistului poporului Kovăcs György, în rolul lui Manole Crudu din „Moartea unui artist". După cum s-a mai arătat în „Scînteia" și acum cîteva luni, curînd după premieră, această creație impresionează printr-o mare forță interioară, prin exprimarea sobră, laconică, a unui zbucium profund, prin dezbaterea zguduitor de lucidă a problematicii filozofice a piesei, precum și prin trăsăturile de înalt umanism pe care interpretul a știut să le descopere în esența personajului său și să le comunice sălii. E îmbucurător că alături de artiștii cu îndelungată experiență ai teatrului, se ridică aci tineri actori înzestrați, printre care, de pildă, Nagy Réka ; în rolul Cristinei, din aceeași piesă, interpreta a produs o foarte bună impresie datorită jocului ei sincer, convingător, plin de taneitate.Oprindu-ne „Opera de să subliniem zența scenică a artistului emerit Andrâsi Mărton (Jonathan), actor care știe să caracterizeze personajul precis și ferm, cu econo-

Succesul deosebit al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj în rînduiile oamenilor de teatru și ale publicului bucureștean nu a constituit o surpriză. Cine a urmărit activitatea rodnică a acestui teatru, cine cunoaște interesul crescînd cu care spectatorii clujeni frecventează sala lui spațioasă, cu foaiere elegante — știe că el reprezintă u- nul din colectivele artistice valoroase din țara noastră.Critica a oglindit îndeaproape și cu dragoste dezvoltarea teatrului, reușitele sale. In stagiunea trecută, premiera piesei lui H. Lovinescu „Moartea unui artist", cu Kovăcs György în rolul principal și în gia lui Rappaport Otto a fost lutată ca un adevărat eveniment fistic. De asemenea, spectacolul „Ștafeta nevăzută" de Paul Everac (regia Harag György) a fost apreciat cu căldură, printre altele și în ziarul nostru, într-o cronică publicată chiar săptămîna trecută. Alături de aceste două specVxcole așteptate cu firesc interes, teatrul a înfățișat în turneul său încă o realizare reprezentativă pentru forțele de care dispune, „Opera de trei parale" de Ber- tholt Brecht în regia lui Taub Jănos. Astfel, cele trei seri ale turneului au cuprins creații ale celor trei regizori, confirmînd calități prin care ei s-au făcut remarcați nu odată: fantezie scenică, originalitate în interpretarea operei dramatice, pricepere în munca cu actorii. Prezența acestui grup de regizori talentați și inimoși a a- vut drept urmare, în mod evident, nu numai obținerea unor înfăptuiri Individuale, dar și ridicarea generală a colectivului, formarea unei atmosfere de cultură și autoexigență, care s-a reflectat în ținuta seriei de spectacole prezentate în Capitală.Creșterea artistică a teatrului, prestigiul de care se bucură sînt legate, fără îndoială și de calitatea repertoriului său. Punînd pe primul plan al activității sale dramaturgia originală contemporană. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj a reprezentat, la scurtă vreme după Teatrul Național din București, două din cele mai bune și în același timp din cele mai dificile piese romînești scrise în ultimii ani, „Moartea unui artist" și „Ștafeta nevăzută", iar succesul dobîndit cu ambele lucrări a confirmat din plin orientarea și alegerea făcută, răsplătind pe merit e- forturile colectivului. Creația dramatică originală ocupă în continuare locul de frunte în preocupările teatrului, care a inclus în repertoriul actualei stagiuni piesa „Șeful sectorului suflete' de Al. Mirodan, are în studiu o lucrare a scriitorului Méhes György și intenționează să mai joace o piesă a unui autor clujean. Dramaturgia noastră dintre cele două războaie va fi reprezentată prin „Suflete tari' de Cărnii Petrescu. Mai sînt înscrise în programul viitoarelor premiere numele lui Shakespeare, Miller, Ma- dăch Imre. Repertoriul variat prin conținut și formă, drăzneață a unor texte de primă mînă, care

re- sa- ar- cuintru într-o cabină, să mă dezgheț. Mi-au degerat mîinile. Degetele erau numai o rană. Am lucrat sub apă fără mănuși. Vă închipuiți ce viață duceam...— Ce misiuni ați îndeplinit în timpul războiului ?— In anul 1944, toamna, dacă vă amintiți, nemții s-au retras pe Dunăre în sus și, ca să închidă drumul fluvial, au scufundat la Prahova sîrbească, între km 860 și km 864, convoaie de vase. Șenalul era baricadat. Eram atunci în grupul de scafandri Giurgiu. Am primit ordin să mă deplasez cu o macara de 20 de tone și să curăț calea navigabilă. Am ajuns la Prahova sîrbească — era o grozăvie. Două șlepuri ardeau pe apă și pluteau în flăcări. Nemții le-au minat, explodaseră, însă nu s-au dus la fund. Am stins incendiile, am tras șlepurile la mal; coverta era roșie, incandescentă. Ne-am apucat după asta să scoatem șalupe din șenal. Am scos cîteva și am deschis o pîrtie pe Dunăre. Numai trei scafandri am făcut toate aceste operații. A fost o misiune primejdioasă, am fi putut da peste mine magnetice, cum am și dat mai tîrziu. Erau acolo vase cu proiectile, cu muniții și armament. N-ar fi fost exclus să sărim în aer, dar misiunea trebuia îndeplinită, și fasciștii trebuiau bătuți. După două zile, au trecut spre Apus convoaiele de vase militare.— Tovarășii dumneavoastră mi-au vorbit cu admirație despre acțiunile grupului de salvare în anii din urmă. Mă întreb : oare ce gîndiți sub apă atîtea luni și atîția ani de-a rîndul ?— Ce să gîndesc ? Eu, de pildă, sînt atent la munca mea. Uneori te poți rătăci. Parîma se încolăcește și rămîi legat la țăruș. Mereu trebuie să ai în minte calea pe care ai făcut-o, să te orientezi. Preocuparea mea, în ultimul timp, este mecanizarea diferitelor procese ale activității noastre. Am făcut o modificare la vinciul de pe macaraua plutitoare. Era acționat de doisprezece oameni. L-am prevăzut cu lanțgal, cu două pinioa- ne, am utilizat forța motrică de pe remorcher, și așa extragem din apă greutăți de peste 30 de tone. La una dintre centrifuge am înlocuit rotorul, confecționat în atelier după schițele mele. Am realizat, în sfîrșit, un malaxor pentru prepararea soluției la lipit costumele și o presă de confecționat garnituri de piele la pompele de aer.Scafandrul, la rugămintea mea, a făcut un calcul și mi-a comunicat că orele lui de muncă sub apă se ridică la 16 mii.loan Sîrbu a privit în largul Dunării cu nostalgie, în vreme ce valurile jucau pe obrajii lui incerte și diafane reverberații.

Kurt„Pă- 
pentru litera- 

întreprinse de

Publicăm cîteva fragmente din volumul de reportaje literare 
mintul oțelului" de Traian Filip, sub tipar la Editura 
C'iră. Volumul a fost scris pe baza 
ttnărul scriitor, in anii din urmă, inM-am deplasat cu șalupa Tașaul la Grupul de salvare S.C.N.-Brăila. Șalupa aștepta la pontonul 2, iar tovarășul loan Sîrbu, pe atunci șeful grupului de scafandri (azi pensionar), împreună cu căpitanul Tănase Velicu a început să-l caute pe Grigore, motoristul. Căpitanul, în haine albe imaculate, un bărbat trecut de 50 de ani, robust, prietenos și jovial, s-a încruntat :— Unde-o fi băiatul ăsta, domnule ? Iar umblă pe chei.S-a uitat la chei, cu mîinile în șolduri, dar Grigore era adormit, la umbra cabinei de pe ponton. Cînd a dat căpitanul cu ochii de dînsul, Grigore s-a trezit, a vrut să se ridice, coborîndu-și picioarele peste bordură.— Mă băiete, ia trezește-te bine 1 Vezi c-ai să cazi în Dunăre.— Nu cad, tovarășe căpitan.— Cum nu cazi, mă, cînd atîrni aici, spînzurat ? 1Facem haz, Grigore e necăjit, sare pe botul șalupei și intră în față, la motor. Sosește și celălalt tovarăș, eu și loan Sîrbu coborîm în șalupă, în timp ce căpitanul a trecut pupă, unde a rămas în picioare, perfectă cumpănire, privind ca vultur apele fliiViullîi.E soare puternic, apele pai albastre, sclipitoare, alunecînd la vale cu valuri bine conturate. Din loc în loc se văd pete galbene Apele Șiretului, contopite cu ale Dunării la marginea de vest a Galațiului, n-au reușit încă să se disperseze

unei documentări 
regiunea Galați. iar cînd ajunge pe punte.

la în un

La mila 79, adîncimea pînă la pava șlepului e de 6 metri. Sub cest șlep se găsește remorcherul Zimbrul, avariat de fasciști în 1944, scos din docuri și aruncat aici, îndată după război. Șlepul scufundat mai tîrziu a fost victima acestei epave. Rupt din convoi de o furtună, a fost mînat spre mal, s-a ciocnit de creasta zdrelită de oțel a remorcherului, a căpătat o spărtură și s-a dus la fund cu toată încărcătura lui de pirită. Șlepul și remorcherul, după ce au zăcut în adîncul Dunării ani de-a rîndul, vor fi extrase de scafandri și trimise la turnătoriile din Reșița sau Hunedoara.Scafandrii taie partea superioară a bordajului, golesc fundul șlepului, îl descarcă, îl spală cu șprițe puternice, trag prin două sorburi emulsia de pirită și mîl și o dau la vale, prin două conducte, cu ajutorul centrifugii instalate pe remorcher. Capacitatea centrifugilor este de 16 vagoane pe oră, dar într-un schimb nu pot fi deplasate de pe fundul apelor mai mult de două vagoane. Munca sub apă e invizibilă. Din cînd în cînd, comenzile scafandrilor sînt preluate de telefoniști, care strigă spre mecanicii de pe remorcher :— Vira, măi 1 Vira, nu se-aude ?„Vira" înseamnă să se ridice sorbul, „mola" — să-l lase mai la a- dînc. Uneori comenzile se transmit de sus, de la centrifugă, spre fundul fluviului. Mecanicii, văzînd că sorbul nu extrage pirită și vine ca un șuvoi curat, strigă la telefonist, iar acesta la scafandri :— E albă, măi 1 Ce faci acolo ? Vezi că merge mașina degeaba...La ora 6, Dunărea,- de la port spre baltă, s-a prefăcut într-o subțire pîrtie de foc. Orbitoare. Joacă în solzii ei aurii. Soarele coboară roșu peste oraș, balta începe să capete lumina difuză a serii, apele se liniștesc, vasele aruncă umbrele lor ondulate pe suprafața dintre țărm și macaralele plutitoare. S-a dat comanda de încetarea lucrului, și motoarele centrifuge, care făceau cel mai mare zgomot, s-au oprit. Liniște Răcoare. Apa de la sorb continuă să bolborosească. In timpul acesta, scafandrii își pun uneltele la locul lor, sub apă, și încep să înoate, ridieîndu-se la suprafață, treptat, cîte un metru la 5 secunde. O revenire bruscă poate fi dăunătoare, deoarece azotul se elimină treptat din organism.Balonul de aramă, cu ferestruicile rotunde, apare clătinîndu-se la suprafață. Sub sticlă se distinge chipul scafandrului. Parîma de siguranță este trasă de călăuzer spre scara bărcii metalice, și scafandrul ajunge, plutind, în apropierea cuterului. El se apucă de barele de metal și urcă încet, clătinîndu-se. Pune fie- •, âre bocanc de fontă pe spițele scăriței, se ține bine de tot, covîrsit de

a-

propria-i greutate, sus, trece cu o săritură Dar ce salt I Ce mișcare ciudată! încălțămintea de fontă nu lasă tălpile să se îndoaie: ele alunecă pe placa metalică, magnetizate. Cîțiva pași stingheri. Ce nesiguranță pe uscat 1 Greutatea enormă fixează picioarele, le ține împiedicate. Trupul elastic se clatină, vibrează, căutîndu-și e- chilibrul. Scafandrul știe că trebuie să rămînă pe loc, pînă i se scot bocancii și casca. Stă și așteaptă, oprește de parcă i-ar fi teamă mai alunece pe patina groasă, schiurile de metal. Călăuzerul se pucă să-i demonteze casca. Răsună cheile, se scot piulițele. După ce i s-a scos prin răsucire vizorul, chipul omului pare subit micșorat. Omul apelor își scoate singur basca. Părul i se înfoaie, ca electrizat. El așteaptă un zîmbet. Pare sculat din somn. Are aerul că a căzut din lună. Privește la noi cu uimirea pe care ți-o dă o descoperire. Acum pupilele se string, pleoapele clipesc des, irisul își schimbă culoarea.N-am să uit sfioșii ochi de scafandru I Ei m-au privit naivi și cuminți. Scafandrul n-a vorbit, n-a spus nimic, emoționat el însuși de impresia pe care simțea că o produce a-- supra mea. S-a abandonat în mîna tovarășilor'săi; care ău sânt ' sa-1 deznoade saulele de la piept, să-i descătărămeze bocancii. I s-a scos gulerul metalic, pieptarul, platoșa. Scafandrul la suprafață e neputincios. E prea greu, în aer nu poate pluti, ca în apă. Greutatea îl nă- ruiește. Costumul i se dezghioacă de pe trup Bocancii încărcați cu mîl și prundiș sînt lăsați jos, iar picioarele în tuburile de cauciuc par lungi, diforme, ca de liliac. I s-a tras sacul, combinezonul de protecție. Costumul s-a umflat dintr-o dată, și scafandrul pare cît un butoi. El se dă jos de pe banchetă, sprinten de data asta, își freacă mîinile cu săpun, le trage înăuntru. Cei trei oameni apucă de gulerul decoltat și-l întind din răsputeri. 11 lărgesc, scot umerii omului, pieptul, mijlocul. In sfîrșit, costumul cade jos, ca o piele de tigru jupuit, ca o piele de rechin albastru, cu forme omenești. In costumul tricotat, scafandrul începe să facă mișcări sprintene, să-și dezmorțească mușchii. Are fața palidă, o- chii scăpărători, părul negru, trăsături simple, de tînăr de 30 de ani. E elev scafandru, îl cheamă Vasile Ciobanu și a plecat din satul lui din Hîrlău, de la coarnele plugului, ca să se dedice unei meserii atît de neobișnuite. E încă plin de emoția meseriei, încă sfios, cuminte, lă- sîndu-se cu uimire pe mîna celor care îl ajută să se dezbrace și să pună toate la locul lor.

nu vezi nimica-nimica ? N-ai soare, n-ai lumină? Nu știu cum de-ai învățat meșteșugul ăsta, băiete, dacă ar Ii după lăsa".Scafandrii rîd. permite să vadă meserii.
Șimine, nu te-aș malPregătirea lor le frumusețea acestei

• 9 ore sub apăAugust, pe toată n-a lucrat decît un

spon-piesei ținem

Seară de vară

Se să
P©a-

înainte de 23 Dunărea de Jos singur scafandru, loan Sîrbu, care a fost utilizat la cele mai periculoase lucrări, executînd intervenții care cereau nu numai pricepere excepțională, ci și curaj, sînge rece, inteligență, memorie.Glasul lui loan Sîrbu avea curgerea domoală a apelor mari.— M-am născut în 1911. Copilăria cred că nu interesează prea Am petrecut-o așa cum am cut-o, mai mult rău decît bine, copil de oameni nevoiași, muncea cu brațele. Voia să-mi găsească și mie un rost. Eu mă amorezasem de munca la apă... Am lucrat ca marinar chiar pe macaraua asta... Apoi am fost făcut călăuzer, iar 1928 am intrat la apă.— Pe atunci, a intra la apă însemna desigur ceva de bine.— Nu, nu... a rîs scafandrul.

mult. petre- ca unTata
înnu..... . ^^Ei,așa a rămas vorba. Cînd i se spune unui scafandru că „a intrat la apă", înseamnă. că_.a intrat în .cînțpul. lui de lucru, nu la' nenorocire. La început am lucrat la piatră. Am scos vreo sută de metri cubi singur. Piatra s-a aruncat, piloții s-au scos, s-au înlăturat urmele unui pod și s-a curățat șenalul, să-l facem navigabil. în armată am continuat tot la scafandri.— îmi închipui că se lucra în condiții mizerabile.— Ca să vă dau un exemplu: In iarna anului 1929, Dunărea era înghețată zdravăn de tot. Doi metri de gheață avea pe deasupra. S-a spart gheața și am intrat sub apă, să schimb grătarul la condensatorul de vapori al remorcherului Banat. Condensatorul era înfundat. Puneam mîna pe scară și mi se lipea pielea de fier. Cînd am ieșit la suprafață, m-am prefăcut într-o clipă, cu tot cu costum, într-un sloi de gheață. N-am mai putut să-mi scot nici vizorul, nici casca, și, așa, îmbrăcat, a trebuit să

CINGHIZ AITMATOV rimul
„Primul învățător" de Cinghiz Aitmatov a apărut de curînd în 

culegerea de nuvele sovietice „Cînd sîntem împreună“ (tipărită de Edi
tura pentru literatură universală).

Publicăm mai jos un fragment in care eroina nuvelei, academiciana 
Altînai Sulaimanovna istorisește amintirile sale despre primul în
vățător din sat, comsomolistul Diuișen.

abordarea în-pun probleme complexe de interpretare, stimulează colectivul actoricesc să-și exerseze multilateral puterile, îl ajută să-și pună în deplină valoare însușirile. Am văzut în decursul turneului, sau cu prilejul altor repre-

puțin asupra trei parale", în primul rînd pre- aMărtonsă

Stat
re-

Andrei BĂLEÂNU

Andrâsi Mărton, Doriän Ilona (dreapta) și Bereczky Julia (stînga) In 
„Opera de trei parale"

peSeara, Dunărea viorie nici nu se aude de liniștită ce-i. Luminile s-au aprins pe chel, iar în port se zăresc lămpile fluorescente. Prova remorcherului e întunecată. Sîntem ca pe o prispă, ca pe o terasă. Macaralele plutitoare stau ca niște matahale întunecate la mal. Epavele războiului dorm în adîncuri. Apa țese deasupra lor aceeași pînză mătăsoasă și sclipitoare. Nici n-ai spune că aici, a- proape, într-un mormînt, sînt cadavrele fluviului. Cîte-o boare de vînt clatină prelata de deasupra. Oamenii stau în cerc, lîngă masă șl lîngă bordaj Nu li se distinge înfățișarea.Scafandrii sînt la curent cu noutățile tehnice și științifice. Lumea lor, imaginația lor e străbătută de farmecul noilor descoperiri. Vasile Cio- banu, într-un colț, e tăcut. Elevii, bobocii, nu se avîntă. Trecutul lor aparține altoi domenii. Un mecanic descrie o ciocnire de nave lîngă Ma- liuc. Ion Gălățeanu, ofițer scafandru din 1958, candidat de partid, fiu de colectiviști din Oancea, istorisește cum s-a înfricoșat sub apă, într-o cabină de epavă, cînd și-a dat seama că deasupra lui atîrnă o enormă greutate de metal. S-a ferit tocmai cînd, în urma Iul, s-a prăvălit piesa, sfărîmînd pereții cabinei. Trecuse moartea pe lîngă dînsul, dar scăpase, deoarece a fost prudent, a lucrat cu grijă.— Să-l vedeți pe Oghină Petre 1 spune cineva. I-a povestit lui tată-su cum e munca de scafandru. Bătrî- nul nu voia să creadă. „Cum — zicea — mergi pe sub apă fără să te îneci ? Dar cum răsufli? Și acolo.

Era în anul 1924. Da, chiar în anul 
acela.,.

Acolo unde se află azi colhozul nostru, 
pe-afunci era un săfuc de djatacci săraci, 
care se stabiliseră aici. Eu aveam în vre
mea aceea paisprezece ani și trăiam la 
un văr al răposatului meu fată. Murise și 
mama.

In toamnă, puțin timp după ce oamenii 
mai înstăriți au plecat să ierneze la 
taberele din munți, la noi în ail a venit un 
tînăr necunoscut, îmbrăcat într-o manta 
soldățească. Mi s-a întipărit bine în 
minte mantaua lui, pentru că era, nu știu 
de ce, din postav negru. Pentru ailul nos
tru. depărtat de drumuri și aciuai undeva 
la poalele munților, apariția omului în 
manta soldățească a însemnat un adevă
rat eveniment.

La început oamenii spuneau că el a fost 
ofițer în armată și de aceea va ajunge în 
fruntea satului Pe urmă s-a aflat că nu 
era ofițer, ci fiul lui Taștambek, acel 
Taștambek care plecase la calea ferată 
încă pe vremea foametei, cu mulți ani în 
urmă și nu s-a mai întors, Fiu-său, Diui
șen, ar fi fost trimis aici ca să deschidă 
o școală și să-i învețe pe copii.

Pe vremea aceea, cuvinte ca „școală" 
și „învățătură” erau ceva neobișnuit și 
oamenii nu le prea știau rostul. Unii dă
deau crezare acestor zvonuri, alții soco
teau toate astea drept născociri muierești 
și poate că s-ar fi uitat de ele, dacă, în 
scurtă vreme, n-ar fi fost chemați oamenii 
la adunare. Unchiul meu a bombănit ce-a 
bombănit „Ce-o mai fi și asta ?l Ce ne 
tot împiedică de la lucru cu tot felul de 
fleacuri ?l" dar pe urmă a pus totuși șaua 
pe căluț și s-a dus călare așa cum îi 
șade bine unui bărbat care se respectă. 
M-am luat și eu după dînsul, laolaltă cu 
copiii din vecini.

Cînd am ajuns, nădușiți ca vai de lume, 
pe dîmbul unde se țineau de obicei

adunările, fînărul acela cu manta neagră, 
palid la față, vorbea în fața unui pumn 
de oameni, care sfăteau fie pe jos, fie 
călări. Nu-i puteam desluși cuvintele și 
am vrut să ne dăm mai aproape, dar în 
clipa aceea un moșneag înfr-un cojoc 
făcut ferfeniță l-a întrerupt grăbit, parcă 
atunci trezit din buimăceală.

— Asculfă feciorule, începu el, vorbind 
repede și bîlbîit, mai înainte îi învățau 
pe copii hogii ; pe taică-tu l-am cunoscut 
— era și el un calic ca și noi. la spu
ne-mi, rogu-te, cînd ai apucat să te faci 
hoge ?

— Eu nu sînt hoge, moșule, sînt com- 
somolisf, răspunse numaidecît Diuișen. 
De-acum înainte au să-i învețe pe copii 
învățătorii, nu hogii. Eu am învățat carte 

am mai învățat un pic și 
ce fel de hoge sînt. 
uită...
băiete I se auziră exclamații

la armată și 
înainte, lată

— la te
— Bravo, 

aprobative.
— Ei bine, comsomolu! m-a trimis 

să-i învăț pe copiii voștri. Pentru treaba 
asta avem nevoie de o clădire. Eu mă 
gîndesc să facem școala, cu ajutorul vos
tru, firește, uite în grajdul acela vechi de 
colo, de pe colină. Ce ziceți, oameni 
buni ?

Oamenii au început să se codească 
parcă înfrebîndu-se unde o fi bătînd ve
neticul ăsta. Cel care întrerupse primul 
tăcerea fu Safîmkul-Cîrcotașul, poreclit 
așa pentru firea lui îndărătnică. Satîmkul 
trăgea de mult cu urechea la cele ce 
vorbeau oamenii, rezemat 
oblînc și scuipînd din cînd 
tre dinți.

— la stai, flăcăule, vorbi 
pe jumătate un ochi, ca 
ochit. Mai bine să ne spui ce nevoie a- 
vem noi de școală.

I — Cum adică? se fistici Diuișen.

în coate de 
în cînd prin-

el, închizînd 
și cum ar fi

— Chiar așa I interveni cineva din 
mulțime.

Numaidecît se sfîrni forfotă și larmă.
— De cînd îi lumea și pămîntul, noi 

trăim din munca de dehcani ’) și sapa e 
cea care ne hrănește. Și copiii noștri au 
să trăiască fot așa. La ce naiba le trebuie 
lor învățătură ?l Au nevoie de carte șefii 
ăi mari, pe cîfă vreme noi sîntem oameni 
de rînd. la nu ne mai bate la cap I

Glasurile se potoliră.
— Oare sîntefi împotrivă ca odraslele 

voastre să învețe ? întrebă Diuișen uluit, 
uitîndu-se țintă la fețele oamenilor din 
jurul său.

— Și dacă sîntem împotrivă, ce-i? O 
să ne silești tu? Au trecut vremurile ace
lea. Noi sîntem acum oameni slobozi și 
o să trăim așa cum om vrea.

Diuișen se făcu alb la față. Smulgîn- 
du-și cu degetele tremurînde copcile man
talei, scoase din buzunarul de la bluză 
o foaie de 
desfăcînd-o 
capului.

— Va să 
tei hîrfii în ___ _
și pe care e pusă ștampila Puterii sovie
tice? Dar cine v-a dat pămînt și apă, cine 
v-a dat libertate? Ei, care ești împotriva 
legilor Puterii sovietice? Care ești, ai? 
Răspundel

Diuișen strigă cuvîntul „răspunde” cu 
atîta putere și mînie, încît cuvîntul a- 
cesfa spintecă glonț liniștea caldă a toam
nei și sfîrni, ca o împușcătură, un ecou 
scurt, izbindu-se de stînci. Nimeni nu 
mai scoase o vorbă. Oamenii stăteau 
tăcuți, cu capetele în pămînt.

— Noi sîntem oameni săraci, vorbi 
Diuișen, de data aceasta domolit. Am fost 
toată viața căleați în picioare și umiliți, 
Am trăit în beznă ca sobolii. Acum, Pu
terea sovietică vrea să vedem lumina, 
să știm să citim și să scriem. Iar oentru 
asta trebuie să-i învățăm pe copii... Diui
șen făcu, așteptînd efectul vorbelor sale. 
Atunci băfrînul acela cu cojocul ferfe
niță, care-l întrebase cum s-a făcut hoge, 
bolborosi împăciuitor:

hîrtie, împăturită în patru și, 
zorit, o ridică deasupra

zică sînfeji împotriva aces- 
care e vorba despre școală,

1) Țărani din Asia Centrală.

— Bine, învață-i, dacă așa ți-i voia. 
Nouă ni-e totuna..

— Dar am nevoie de ajutorul vostru. 
Trebuie să dregem giajdul acesta al ba
iului, trebuie să facem un pod peste rîu, 
școala are nevoie de lemne...

— Mai stai, djighilule, că prea ești 
focoși îl întrerupse Satîmkul cel arțăgos.

Scuipînd printre dinți, Satîmkul își strîn- 
se iar un ochi, ca și cum ar fi ochit.

— Tu strigi în gura mare „Am să des
chid o școalăI*  Dar ia uită-te la fine — 
nici cojoc n-ai, nici cal, nici măcar un pe
tec de ogor, nici o vitișoară în ogradă. 
Păi cum ai de gînd să trăiești, omule? 
Poate să furi caii altora?...

— Oi trăi și eu cumva. Am să primesc 
leafă.

— Păi, spune așal Foarte mulțumit de 
sine, Satîmkul se îndreptă în șa cu un 
aer triumfător. Acum e fotul limpede. 
Tu. djighitule, fă-ți singur treaba și în
vață copiii din leafa ta, că vistieria are 
bani berechet. Iar pe noi să ne lași în 
pace, că noi avem și așa, slavă domnu
lui, destule griji...

Cu aceste cuvinte, Satîmkul își întoarse 
calul și porni spre casă. Ceilalți se luară 
după el. Diuișen rămase locului cu hîrtia 
în mînă Nu știa sărmanul, încotro s-o 
apuce...

Mi s-a făcut milă de el. Am stat așa, 
privindu-l țintă, pînă m-a strigat unchiu- 
meu, care trecea pe-acolo.

— Ce stai, ciufulito ? Ce-ai rămas cu 
gura căscată? Marș acasă I

Am luat-o la fugă în urma celorlalți 
copii.

— la uite, au prins și ei gustul adună- 
rilorl făcu unchiu-meu.

Diuișen umbla din casă în casă și chema 
copiii la școală. Era însoțit de o droaie 
de copii gălăgioși ce intrau din curte-n 
curte.

Ograda noastră era chiar la mar
ginea satului. Eu și cu mătușă-mea toc
mai pisam mei într-o piuă de lemn iar 
unchiul 
cu gînd 
loveam 
loagele 
cam să 
Diuișen.
gă pînă la noi. Deși știam că mătușă- 
mea n-o să mă lase să merg la școală, 
as fi vrut totuși ca învățătorul să vină 
aici, ca să vadă măcar unde stau Mă

dezgropa grîul de lîngă șură, 
să-l ducă la piață. Eu și mătușa 
pe rînd, cu ciocănarii, cu pisă- 
grele ; cu toate astea mai apu- 
privesc pe furiș în calea lut 
Mi-era teamă că n-are să ajun-

IssgaS

rugam în gînd de el să nu se întoarcă 
din drum înainte de a ajunge la noi.

— Bună ziua, lele și Doamne-ajută I 
Iar dacă nu te-ajută dumnezeu, te aju
tăm noi, grămadă, că uite cîji sîntem I 
o salută Diuișen pe mătușă-mea glumind, 
însoțit de o droaie de copii. Mătușa 
bombăni ceva drept răspuns, iar unchiu- 
meu nici măcar nu-și săltă capul.

Cîtuși de puțin descumpănit, Diuișen 
se așeză tacticos pe un butuc din mij
locul ogrăzii și scoase liniștit din bu
zunar un creion și o bucată de hîrtie.

— Azi începem școala. Cîți ani are 
fata dumitale ?

Mătușa nu răspunse nimic, ci doar izbi 
furioasă cu pisălogul în piuă. Era vădii 
că n-avea de gînd să continue discuția. 
Eu eram toată încordată, întrebîndu-mă 
ce-o să se întîmple acum. Diuișen se uită 
la mine și surîsul lui îmi încălzi din nou 
inima.

[...] Așa mi-a fost dat mie să merg 
întîia oară la școală.

Din ziua aceea, Diuișen ne aduna în 
fiecare dimineață de prin curți.

în prima zi de școală, învățătorul ne-a 
pus să stăm jos pe paiele așternute pe 
podea și ne-a dat la fiecare un caiet, 
un creion și o tăbliță.

Pe urmă ne-a arătat portretul, lipit pa 
perete, al unui rus.

— Acesta e Lenin I a spus el.
Portretul acesta mi s-a întipărit pen

tru toată viața în minte, Mai tîrziu, nu 
știu de ce, nu am mai întîlnif un por
tret ca acela și în sinea mea l-am numit 
„portretul lui Diuișen".

In fotografia aceea, Lenin era înfr-un 
veston militar cam larg pe el, tras la față, 
cu barba neîngrijită. Brațul rănit îi era 
susținui de o eșarfă. De sub șapca dată 
pe ceafă priveau liniștiți doi ochi atenți. 
Privirea lui blîndă și caldă părea că ne 
spune „Dacă ați ști, copii, ce viitor mi
nunat vă așteaptă I" In clipele acelea 
liniștite mi se părea că el se gîndea cu 
adevărat la viitorul meu.

Cred că Diuișen avea de mult portre
tul acesta, tipărit pe hîrtie simplă de afiș, 
căci era ros pe la colțuri și avea mar
ginile zdrențuite. In afară de porfref, 
pe cei patru pereți ai școlii nu mai atîr.na 
nimic.

— Am să vă învăț, copii, să citiți și să 
socotiți, am să vă arăt cum se scriu li
terele și cifrele, ne spunea Diuișen. Am 
să vă învăț fot ce știu eu însumi...

s-a întipărit pen-
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TIROIDA - istoria și funcțiile ei
® BE LA SÎNGE REGE LA SÎNGE CALD ® SECREȚIA INTERNĂ Șl 
EXTERNĂ @ EFECTELE UNEI MIIMI DE GRAM DE TIROXINĂ 
@ SUCCESELE ENDOCRINOLOGIEI TIROIDIENIîn zilele noastre cercetările evidențiază tot mai limpede dezvoltarea organismelor vii : drumul lung, cu multiple transformări, de la primele vietăți uni sau pluriçelulare, apărute pe Pămînt cu miliarde de ani în urmă, pînă la animalele superioare și pînă la emanciparea o- mului de regnul animal.

O secțiune din tiroidă privită la 
microscopUna din mărturiile străvechii origini marine a mamiferelor de astăzi este tiroida, glanda de la baza gî- tului. Ea a jucat un rol important în trecerea vertebratelor de la viața acvatică la viața pe uscat, în transformarea animalelor cu sînge rece în animale cu sînge cald. Pentru a înțelege ăcest proces, să aruncăm o privire în „lumea" broaștelor, a- nimale vertebrate care își duc viața atît în apă, cît și pe uscat.Este știut că din ouăle de broască se dezvoltă întîi mormolocii. Aceștia nu pot trăi în alt mediu decît cel acvatic. Ei respiră prin branhii, înoată cu ajutorul cozii. Pentru a deveni animal adult și pentru a putea trăi pe uscat, mormolocul trebuie să piardă organele inutile, să dobîn- dească altele, absolut necesare. In procesul metamorfozei el își pierde coada, dobîndește picioare și plă- mîni. Transformarea aceasta durează cîteva săptămîni. Ajunge însă ca în apa în care trăiesc mormolocii să introducem o cantitate infimă de tiroxină, hormonul principal secretat de tiroidă, pentru ca tot acest proces să se desfășoare cu o repeziciune uimitoare și, în numai 1—2 zile; să apară broaște, ce-i drept mai mici, dar bine conformate. Invers, distrugînd sau into- xicînd tiroida mormolocului, metamorfoza nu se mai produce, mormolocii cresc mai departe fără a se mai transforma în broaște. La unele specii înrudite cu broaștele, la care, individul adult rămîne animal acvatic,

Premiile Nobel 1964
Pentru fizicPremiul Nobel pentru fizică a fost decernat anul acesta savanelor Nicolai Ghenadievici Basov, Alexandr Mihailovici Prohorov, de la Institutul de Fizică al Academiei de Științe a U.R.S.S., și Charles IT. Townes de la Universitatea Columbia (S.U.A.) pentru lucrările lor fundamentale privind amplificatorii și generatorii cuantici, care au condus la crearea dispozitivelor cunoscute sub denumirile de maser și laser.Cercetările au fost inițiate în scopul realizării unor amplificatori de microunde cît mai lipsiți de zgomot de fond și capabili astfel să amplifice semnale herțiene foarte slabe. în dispozitivele obișnuite de amplificatori din domeniul microundelor, bazate pe tuburi electronice sau semiconductor!, amplificarea se bazează pe variația intensității unui flux de electroni liberi, ceea ce face ca zgomotul de fond al acestor dispozitive să nu poată fi coborît sub o anumită limită.Cercetătorii premiați recent au avut ideea, independent unii de alții, de a se îndrepta către un principiu cu totul nou de amplificare, decurgînd din concepțiile lui Einstein privitoare la interacția dintre undele electromagnetice și substanță. Se știe că în general o undă electromagnetică (luminoasă, microundă etc.) trecînd printr-un mediu este mai mult sau mai puțin slăbită.. A- c.est fenomen se datorește faptului că o parte din fotonii undei sînt absorbiți de substanța mediului și provoacă ridicarea atomilor sau moleculelor ei pe nivele energetice superioare. Dacă însă a- tomii sau moleculele mediului se găsesc pe un nivel energetic mai înalt (sînt excitați), unda poate provoca trecerea lor pe stări cu energie mai joasă, cu eliberarea simultană de fotoni (cuante de energie radiantă). în acest fel unda părăsește mediul cu o intensitate sporită.Aceste concepții au fost aplicate mai întîi în domeniul microundelor, conducînd la realizarea maserelor (amplificator de microunde cu emisie stimulată). Maserele au adus importante servicii în special în radioastronomie, permițînd recepționarea unor semnale extrem de slabe din Cosmos.Extinderea acestor principii de la domeniul microundelor la cel al undelor luminoase s-a făcut pe baza realizării unor cavităt» rezonante care 

injectarea unei fracțiuni dintr-o mii- me de gram de tiroxină determină, de asemenea, apariția unor forme noi, mai evoluate.Elementul principal din compoziția tiroxinei este iodul care există în cantități mari în apa oceanelor și a mărilor. Funcția de a concentra iodul, de a dirija înglobarea lui în combinații organice active, este îndeplinită de un organ special : glanda tiroidă.Cînd a apărut, pe scara evoluției, această glandă ? La unele specii foarte vechi de pești, ea nu apare decît la formele adulte; larvele nu o posedă încă. Dar și acestea dispun de un organ care fixează iodul, numai că substanțele care-1 conțin nu sînt vărsate, ca în cazul glandei tiroide, direct în sistemul circulator. Este deci un organ „exocrin" — de secreție externă și nu „endocrin" — de secreție internă, ca tiroida. Aceasta și numeroase alte fapte demonstrează participarea tiroidei la mecanismele evolutive ale lumii animale, în special în procesul de milioane și miliarde de ani al trecerii de la vertebratele acvatice inferioare pînă la mamiferele superioare.La om, tiroida a fost descoperită încă de anatomiștii din antichitate, dar abia pe la sfîrșitul secolului al XIX-lea medicii au reușit să descifreze rosturile acestui organ. In formă de H, de culoare brun-rozată, tiroida este așezată în fața traheii, cîntă- rind, la omul adult, 25—30 de grame. Uneori, ea se mărește, devine palpabilă sau chiar vizibilă, defor- mînd gîtul și apăsînd asupra căilor respiratorii, vaselor și nervilor din jur. Sînt simptomele gușei, una din bolile care afectează milioane de oameni din regiunile muntoase și submuntoase.Examinînd vascularizația și structura microscopică a tiroidei, oamenii de știință și-au dat seama că ea este o glandă, care își elimină produsul de secreție direct în sînge. Ea este deci o glandă endocrină, cum sînt suprarenalele, hipofiza etc.S-a constatat că, prin extirparea chirurgicală a tiroidei purtătoare de gușă, apare o boală gravă : mixedemul. Această boală se caracterizează prin încetinirea tuturor funcțiilor organice și psihice, prin infiltrarea pielpi cu o substanță mucoasă. Ea se vindecă însă prin administrarea de extract tiroidian. Administrat în exces, extractul poate produce, la rîndul lui, altă boală, asemănătoare cu cea denumită boala Basedow. In această boală, ca și în hipertiroidism, secreția unui surplus de hormon tiroidian determină slăbirea bolnavului, accelerarea pulsului, afectează inima, face să

Vaîntăresc în interiorul lor o anumită frecvență. în cazul laserului, nu s-a mai urmărit amplificarea unei unde luminoase de o frecvență dată, ci generarea acesteia cu ajutorul unui mediu activat în prealabil pe diferite căi.Radiația emisă de laser se caracterizează, între altele, prin aceea că este riguros monocroma tică (adică de o singură lungime de undă, deci și de aceeași culoare), generată sub formă de fascicule foarte bine delimitate, putînd prezenta puteri momentane de sute de milioane de ori mai mari decît radiația solară.Datorită intensităților mari de e- nergie radiantă care se pot obține cu ajutorul laserului, s-au pus în evidență fenomene noi care apar la interacțiunea luminii cu substanța, ca, de exemplu, crearea unor fotoni cu frecvențe diferite, fenomene de interacțiune simultană cu mai mulți fotoni etc. Fasciculul intens emis de laser- și-a găsit de acum aplicații în prelucrarea metalelor, topirea unor materiale refractare, realizarea de microsuduri în vid, evaporarea și excitarea unor substanțe în scopul analizei lor spectrochimice, obține-
Pentru chimAnul acesta, Premiul Nobel pentru chimie a fost atribuit savantei engleze prof. Dorothy Crowfoot- Hodgkin de la Universitatea din Oxford, pentru studiile asupra elucidării, cu ajutorul difracției de raze X, a structurii unor molecule de interes biochimic, anume a penicilinei și vitaminei B-12. Aceste rezultate sînt rodul unei munci îndelungate, deoarece Dorothy Crowfoot-Hodgkin lucrează în domeniul difracției de raze X din 1928.Cercetările întreprinse asupra penicilinei și vitaminei B-12 au fost începute în 1955—1956. Deși proprietățile terapeutice ale penicilinei sînt de mult cunoscute și deși recent s-a realizat sinteza totală a penicilinei, structura cristalină a acestei molecule nu era lămurită.Vitamina B-12, substanță de mare importanță fiziologică, a cărei structură chimică era și ea cunoscută mai de mult, a fost cercetată de Dorothy Crowfoot-Hodgkin, de asemenea, din punct de vedere cristalografie, ea reușind să-i clarifice caracteristicile structurale. Această descoperire este 

apară insomnie șl agitație. îndepărtarea chirurgicală a unei părți din tiroidă poate vindeca boala.Tiroida reține Iodul din apă și din alimente și-1 folosește ca materie primă pentru hormonii pe care îi elaborează: tiroxină (cu patru atomi de iod), despre efectele căreia am vorbit înainte, și triiodo- tironina (cu trei atomi de iod în moleculă).Tiroida secretă cantități infime de hormoni, între milionimi și miimi de gram pe zi la un organism uman care cîntărește zeci de kilograme. In lipsa acestor cantități infime, organele nu se dezvoltă, nu se diferențiază, nu funcționează normal. Fără cele cîteva zeci de micrograme de iod cuprins în hormonii tiroidieni, toate celulele din organism se îmbolnăvesc.Am arătat mai sus rolul tiroxinei la pești, la batracieni, dar ea este tot atît de importantă pentru dezvoltarea reptilelor, păsărilor și mamiferelor. La om, tiroxină

Transformarea unui axolotl (animal 
înrudit cu salamandra) prin injec
tare de tiroxină. La stingă : un axo
lotl normal, cu branhii, adaptat vie
ții acvatice ; în dreapta — un ani
mal transformat, respixînd prin plă- 
mîni, în stare să trăiască pe uscat contribuie la dezvoltarea creierului, a psihicului. Copiii cu insuficiență ti- roidiană sînt în întîrziere fizică (statura și greutatea sînt mai. reduse .decît cele corespunzătoare vîrstei,..nu le cresc dinții, nu li se întăresc oasele etc.) și în întîrziere mintală. La organismul adult, lipsa hormonilor tiroidieni determină o scădere a reactivității sistemului nervos și a țesuturilor: individul se adaptează greu la solicitările mediului.Care este substratul acțiunii hormonilor tiroidieni ? Se știe că celulele obțin energia necesară menținerii structurii, creșterii și funcționării lor, din oxidarea alimentelor. Rolul hormonilor tiroidieni este tocmai de a controla desfășurarea oxidații- lor celulare. In celule, energia chimică a alimentelor se transformă în- tr-o formă standardizată și mâne

rea de perforări foarte fine în materiale dure, inclusiv diamante. Posibilitatea de dirijare a fasciculului laser stă la baza încercărilor de a introduce laserele în telecomunicații terestre și cosmice.Un alt domeniu în care se așteaptă progrese importante prin folosirea radiațiilor emise de laser este cel al sintezei organice, deoarece ele permit favorizarea anumitor reacții și evitarea altora nedorite. Obținerea unor fascicule laser extrem de' fine a permis ca ele să fie concentrate asupra unor celule unice sau chiar asupra unor detalii de structură ale a- cestora, examinîndu-se la microscop reacția provocată. Radiația laser și-a găsit aplicații și în medicină ; rezultate pozitive au fost semnalate pînă acum în operații extrem de fine, în cazuri de deslipire de retină și în observații endoscopice, deci în interiorul organismului. Se fac încercări de folosire a radiației laser și în tratamentul tumorilor canceroase, dar nu s-au obținut încă rezultate concludente.Domeniul de cercetări și aplicații abordat de actualii laureați ai Premiului Nobel pentru fizică este vast și promițător.
Prof- univ. Margareta GIURGEÀ

i eimportantă, deoarece cunoașterea constituției chimice a unor biomole- cule nu este suficientă pentru a putea explica proprietățile lor, fiind necesară de cele mai multe ori și cunoașterea amănunțită a structurii lor; aceasta permite înțelegerea unor procese complicate pe care le generează sau la care iau parte.Lucrul a fost ilustrat, de altfel, și în cazul acizilor nucleici a căror constituție chimică era cunoscută de mult, dar a căror structură n-a putut să fie studiată decît în ultimii ani cu ajutorul difracției de raze X.Contribuția prof. Dorothy Crowfoot-Hodgkin la lămurirea structurii unora dintre cele mai importante biomolecule a făcut să fie bine cunoscută în lumea chimiștilor încă cu mult înainte de decernarea Premiului Nobel, cinstire care reprezintă încoronarea a patru decenii de viață pusă în slujba științei.
Conf. dr. CI. NICOLAU 
directorul Centrului de cercetări 
al Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale

vrabilă de energie chimică: în molecule de adenozintrifosfat (ATF). Hormonii tiroidieni controlează atît randamentul cu care se produc a- ceste molecule, cît și viteza acestui proces. Bolile provocate de vătămări ale tiroidei sînt deci boli ale biochimiei și energeticii celulare.Cum se ajunge la o vătămare ti- roidiană? Cercetările din ultimii ani, îndeosebi utilizarea iodului radioactiv, au adus o mare bogăție de date interesante. în ultimii zece ani, aplicînd tehnica izotopilor radioactivi, școala endocrinologică romînească, condusă < C. I. Parhon și acad, cu, a pus în evidență diferitelor sectoare ale lui a sectoarenervos, a diferiților multor medicamente,au
de acad. . Șt. Mil- influența ! sistemu- : hormoni, a stărilor toxi-infecțioase etc. Cercetările stabilit că tiroida este foarte sensibilă la condițiile mediului de viață, că ea contribuie activ la adaptarea individului la acele condiții. însemnătatea sistemului nervos în reglarea funcțională a tiroidei, pusă în lumină experimental, a explicat de ce nevrozele pot provoca hipertiroidisme (de exemplu, boala Basedow). S-a arătat, de asemenea, că impregnarea cu hormoni tiroidieni a organismului determină e- voluția, favorabilă sau nefavorabilă, a diferitelor boli infecțioase sau degenerative, ca reumatismul acut și cronic, ateroscleroza, cancerul și altele. Eficiența combaterii gușii a crescut mult prin fundamentarea științifică a măsurilor profilactice și curative. Cauza principală a gușii este lipsa de iod din apă și a- limente; în urma acestei lipse, tiroida se hipertrofiază și se poate chiar canceriza. Dar o lipsă relativă de iod poate fi provocată și de nevoi crescute ale organismului, de tulburări în metabolism etc. Lucrările endocrinologilor noștri au abordat studiul gușii în mod multilateral, sub toate aspectele sale, de la cele experimentale pînă la cele legate de condițiile sociale. Aplicarea pe teren a concluziilor acestor crări a determinat ca — la țară — gușa să fie pe cale pariție.însemnătatea practică a cercetări depășește cadrul nii. Pentru că nu numai oamenii ci și animalele se pot îmbolnăvi de gușă; combaterea acestei endemii prin iod și hormoni tiroidieni nu este lipsită de importanță în zootehnie. De asemenea, prin administrarea de hormoni tiroidieni se poate obține sporirea producției de ouă, carne, lapte. în doze potrivite, a- cești hormoni stimulează asimilarea nutrețurilor de către animale, întăresc rezistența lor la îmbolnăviri.Succesele endocrinologiei tiroidie- ne în medicină ca și în zootehnie confirmă încă o dată însemnătatea unității dintre teorie și practică și în domeniul științelor biologice.

lu- noi în de dis-acestor medici-

Conf. dr. Victor SÀHLEANU 
Institutul de Endocrinologie 
al Academiei R. P. Romine

o La institutul de microbiologie, 
parazitologie și epidemiologie „Dr. 
I. Cantacuzino“ din Capitală a avut 
loc înmînarea diplomelor acordate 
de Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale absolvenților cursului 
internațional asupra infecțiilor in
testinale organizat în țara noastră 
sub auspiciile Organizației Mondia
le a Sănătății. Prof. dr. N. Ncsto- 
rescu, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne, directorul 
cursului, a urat mult succes absol
venților. în numele cursanților a 
luat cuvîntul dr. Aii Aid Khaled — 
Algeria.

• Introducînd în sînge o substan
ță specială, cercetători francezi au 
reușit să readucă la viață iepuri fo
losiți ca animale de experiență, deși 
circulația sîngelui în creierul lor 
fusese întreruptă timp de 20—25 
minute. De obicei, după numai 4 
minute de întrerupere a alimentării 
creierului cu sînge proaspăt, reac
tivarea creierului este imposibilă.

O în Anglia a fost construită o 
linie de cale ferată care în locul și
nelor folosește un zid de ghidaj nu 
prea înalt, realizat din beton. Tre
nul urmează linia zidului, susținut 
de cîteva perne cu aer. Se conside
ră că vor putea fi atinse viteze de 
pînă la 360 km pe oră.

• Cu prilejul recentei conferințe 
pentru bionică de la Baku, s-a co
municat că a fost realizată o pro
teză bioelectrică a mîinii care tri
mite înapoi, spre sistemul nervos, 
semnale referitoare la forța de com
presiune a degetelor.

• Specialiști greci de la observa
torul de pe muntele Pendeli parti
cipă Ia cercetările spațiale. Cu aju
torul unor instalații automate, au 
putut fi urmăriți sateliți artificiali, 
sovietici și americani, culegîndu-se 
importante date științifice.

O O instalație de aglomerare care 
realizează din zgură de cărbune, 
prin presare, elemente prefabricate 
pentru construcții a intrat în func
țiune la Hodenin (R.S. Cehoslovacă).

e Recent un grup de biochimiști 
americani a reușit să sintetizeze 
celuloza, substanța organică din 
care este alcătuit în esență corpul 
plantelor. întrucît celuloza este atît 
de răspîndită în natură, sinteza ei 
este lipsită de însemnătate practică, 
reprezintă însă o contribuție de va
loare Ia cunoașterea mecanismului 
de creștere a plantelor.

e Florile păstrate 24 de ore într-o 
atmosferă de oxid de etilenă se păs
trează proaspete timp de 10 zile. Se 
pare că oxidul de etilenă întîrzie 
evaporarea apei.

LA BUCUREȘTI

O reuniune internațională 
a fizicienilor atomist!Ieri și-a încheia! lucrările Conferința internațională asupra tehnicii experimentale la reactorii nucleari de cercetare. La conferință, organizată de Comitetul pentru energie nucleară de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne, in colaborare cu Agenția internațională pentru energia atomică (A.I.E.A.), cu sediul la Viena, au participat aproape 100 de specialiști în fizica și tehnica reactoarelor, reprezentanți a aproape 20 de țări. Redactorul nostru Gheorghe Barbu a adresat lui F. T. MILES, directorul Departamentului de energie nucleară și roactori al A.I.E.A., 

A. M. DEMIDOV, cercetător științific la Institutul de energie atomică „I. V. Kurceatov", conducătorul delegației sovietice, și B. V. SAMSONOV, cercetător științific la Institutul de reactori atomici de la Melekess, cîteva întrebări cu privire la problemele dezbătute la conferință. Redăm mai jos răspunsurile primite.
F. T. MILES: Tehnica experimentală 
progresează rapid
ICe aspecte noi ale tehnicilor 

experimentale își găsesc aplica
re la reactorii nucleari ?Un lucru nou și foarte interesant este construirea, în ultima vreme, a unor reactori pulsați. La aceștia, deși au o capacitate relativ redusă, se poate obține totuși, pe timp de o milisecundă, un flux foarte puternic de neutroni. Scurtul interval de timp este suficient pentru cercetări de structură nucleară, pentru studierea efectelor radiațiilor asupra unor materiale. Efectul puternic realizat în timpul acestei miliseeunde conduce la economii mari de combustibiLnu- clear. permițînd realizarea, chiar și la reactori mici de cercetare, a unor fluxuri puternice.' Principiul de funcționare a acestor reactori. esté relativ simplu, pulsațiile, adică dezlănțuirea succesivă a reacțiilor în lanț, produeîndu-se fie prin introducerea în reactor a unor bare de control din bor sau cadmiu sau prin variații de temperatură. In felul acesta, se produc cam zece pulsații pe oră.Altă metodă de cercetare se bazează pe. utilizarea de temperaturi foarte joase în timpul reacțiilor nucleare. în timpul iradierilor, efectuate la asemenea temperaturi, se obțin efecte relativ stabile. La cristale; supuse iradierii în asemenea condiții, se. observă, de pildă, o schimbare a culorii, în substanțele chimice apar radicali liberi *).  La temperaturi foarte joase, cum este temperatura de fierbere a azotului sau chiar a he-’ liului lichid, se pot face numeroase experiențe. Pot fi cercetate fenomene specifice diferitelor trepte ale temperaturilor joase. Efectele radiațiilor sînt cercetate și în condițiile

♦) Fragmente de molecule instabile la 
temperaturi obișnuite.

Ä. M. DEMIDOV: S-au discutat 
probleme foarte actuale

Vă rugăm să ne spuneți ce po
sibilități există astăzi în dome
niul cercetărilor cu reactorii nu- 

’ cleari ? Care este direcția în 
care se îndreaptă lucrările efec
tuate în U.R.S.S. ?Reactorii nucleari deschid noi posibilități de cercetare în cele mai diferite ramuri ale științei : fizica nucleară, fizica corpului solid și a lichidelor, chimia radiațiilor, biologia. în Uniunea Sovietică, în afara reactoarelor folosite pentru producerea de energie și a celor utilizate pentru prelucrarea ansamblurilor destinate noilor instalații de energetică nucleară, există și o serie de reactori consacrați exclusiv cercetării științifice. Au fost construiți reactori de acest gen la Moscova, Dubna, Leningrad, Kiev, Minsk, Riga, Tbilisi, Tașkent și în orașul Melekess, în apropiere de Ulianovsk. Direcția principală o reprezintă lucrările de cercetare privind fizica corpului solid și a lichidelor, între care studiul oscilațiilor acustice, care au un rol important în teoria capacității termice a materiei, studiul structurii magnetice a cristalelor (prin metoda difracției neutronilor), al însușirilor fizice ale materialelor (conductibilitate electrică, elasticitate, friabilitate, vîscozitate) sub acțiunea radiațiilor reactorului etc.Reactorii sînt folosiți pe scară 

Intr-o pauză a conferinței ?oto . Cio#

unor temperaturi înalte. Lucrările prezintă interes, în special, pentru studierea condițiilor de funcționare a reactorilor energetici. La Dounreay, în Anglia, profesorul J. Atkinson, care participă și el la această conferință, a efectuat asemenea cercetări în legătură cu comportarea combustibililor nucleari în condițiile unor temperaturi înalte.Un lucru relativ nou este și analiza prin activare cu neutroni. Pe această cale pot fi detectate și determinate, devenind radioactive, chiar și cantități infim de mici de substanțe din diferite amestecuri. Cu titlu de curiozitate. pot să vă povestesc că au fost supuse unei asemenea analize fire de păr ale împăratului Napoleon. Spre surprinderea cercetătorilor au fost descoperite mici urme de arsen care, în mod normal, nu se găsesc în păr. Poate, că au fost ingerate sub formă de medicament, poate-...Multe lucruri noi există și în domeniul producerii și utilizării izotopilor. La această conferință, potrivit scopului ei, comunicările s-au referit doar la latura producerii lor, dar a- cesta este un domeniu de cercetare care aparține altora. în. ansamblu, tehnica experimentală progresează rapid.
In ce măsură și pe ce căi con

tribuie A.I.E.A. la răspîndirea 
noilor metode de : cercetare, finind seama că în lume există 
circa 580 de reactori experimen
tali și că numărul lor crește 
mereu ?Un principal mijloc de care se folosește A.I.E.A. pentru a aduce la cunoștința unui cerc cît mai mare de cercetători din țările membre noile rezultate ale cercetărilor este organizarea de conferințe de genul aceleia care are loc acum la București, ur- mînd conferințelor de la Bangkok, 

largă și în lucrări de biologie și medicina radiațiilor, cercetîndu-se acțiunea radiațiilor reactorului—raze gama și neutroni — asupra organismelor vii și a altor obiecte biologice, în domeniul chimiei radiațiilor se studiază posibilitatea utilizării radiațiilor reactorului pentru accelerarea unor reacții chimice. Au rămas actuale și lucrările de fizică nucleară : studierea cu ajutorul reactorilor a structurii nucleului atomic, a procesului de fisiune a nucleelor prin captare de neutroni.Delegația noastră a prezentat comunicări privind metodele experimentale de cercetare aplicate la reactorii din U.R.S.S., în special în legătură cu lucrările efectuate la noul reactor S.M.-2, cu mare flux de neutroni.Ce reprezintă reactorul S.M.-2 
și cum este folosit în lucrările 
de cercetare ? Ce posibilități o- 
feră el în comparație cu reac
torii obișnuiți ?în această privință, lămuriri mai amănunțite vă poate oferi colegul meu B. V. Samsonov.Reactorul S. M.-2, intervine în discuție B. V, Samsonov, cercetător 

științific la Institutul de reactori 
atomici din orașul Melekess, dispune în momentul de față, între toți reactorii din lume, de cel mai 

Atena, Manila, Sao Paolo. Se organizează și conferințe de amploare mai restrînsă, la care sînt discutate diferite probleme de actualitate, legate de domeniul nostru de cercetare. De asemenea, sînt publicate și difuzate atît dări de seamă asupra conferințelor, cît și comunicările ținute. A.I.E.A. încheie și contracte de cercetare, sprijinind efectuarea unor lucrări într-un domeniu bine precizat. A.I.E.A. acordă, de asemenea, burse unui număr de cercetători în vederea specializării sau aprofundării cunoștințelor lor la marile școli superioare sau institute de specialitate din diferite țări.Ce părere aveți despre cerce
tările efectuate în țara noastră, 
în domeniul care constituie te~ 
ma actualei conferințe ?Am fost la Institutul de fizică atomică, ce-i drept numai cîteva ore; dar nu mi-au scăpat, chiar la această primă întîlnire, unele aspecte ir«-- teresante. Astfel, am observat, grupate în jurul reactorului, o multitudine de aparate de cercetare. în unele centre din alte țări, unde am văzut reactori de același tip, spațiul din jurul acestora a fost gol.Mi-au fost prezentate, la reactor,- unele lucrări originale realizate în țara dv., între care metoda de pornire automată a reactorului, cu ajutorul unei instalații electronice. Instalația asigură creșterea progresivă a puterii sale pînă la maximum. Am urmărit cum reactorul a fost a- dus, pe cale automată, pînă la puterea de 2 000 kW. Merită subliniat faptul că această instalație a fost proiectată și construită de colectivul institutului. Altă instalație de interes, realizată de asemenea la București, este cea pentru modularea neutronilor. Cu ajutorul ei, un fascicul de neutroni este introdus într-un mic reactor, iar apoi se studiază multiplicarea neutronilor, schimbarea fazei fluxului de neutroni etc. S-a realizat deci încă un instrument nou pentru utilizarea reactorilor de cercetare.Am mai văzut spectrometre cu neutroni, selectori mecanici, con- struiți de asemenea aici, manipulatoare interesante, pentruefectuarea cercetărilor și operațiilor cU materialo de nîare radioactivitate etc.Instalațiile și aparatele create în cadrul institutului demonstrează că dispuneți nu numai de utilaj de prim rang, dar îndeosebi de oameni capabili și entuziaști, o garanție a perspectivelor strălucite de dezvoltare ale Institutului de fizică atomică din frumosul oraș București.

mare flux de neutroni și anume de 2,5 milioane de miliarde de neutroni care străbat pe secundă fiecare emp de zonă activă a reactorului. Existența unui flux atît de mare de neutroni ne oferă posibilități cu totul noi în cercetarea acțiunii neutronilor și razelor gama asupra materiei, permițînd, între altele, să fie controlată, de 5—10 ori mai repede decît pe oricare alt reactor, rezistența la radiații a diferitelor materiale. S-a ivit și posibilitatea studierii unor fenomene fizice care apar sub acțiunea radiațiilor acestui reactor, fenomene care înainte, din cauza fluxului slab de neutroni, nu s-au putut observa.Reactorul S.M. 2 oferă, de asemenea, posibilitatea obținerii, în cantități ponderabile, a unor elemente transuranice care nu există în natură.
ICare este, după părerea dv., 

însemnătatea științifică a actua
lei conferințe internaționale ?Conferința, a declarat A. M. Demi

dov, a fost deosebit de reprezentativă. S-au discutat probleme foarte actuale în legătură cu efectuarea, lucrărilor experimentale la reactorii nucleari. Am avut posibilitatea să cunoaștem realizări dintre cele mai noi în domeniul tehnicii reactorilor-, aplicate în principalele centre atomice ale unor țări care fac parte din A.I.E.A.Mă folosesc de ocazie, pentru a exprima, prin ziarul dv., recunoștința noastră colegilor romîni din Institutul de fizică atomică pentru primirea cordială și atenția de care ne-am bucurat în tot timpul șederii noastre la București.



RECEPȚIE OFERITĂ DE MINISTRUL FORȚELOR ARMATE 
ALE R.P. ROMlNE IN CINSTEA DELEGAȚIEI 

MILITARE SOVIETICE

15 am de la înființarea 
Agenției Romîne de Presă

Ministrul Forțelor Armate ale R. P. Romîne, general de armată Leontin Sălăjan, a oferit vineri seara o recepție în saloanele Casei Centrale a Armatei în cinstea delegației militare sovietice conduse de mareșalul U- nîunii Sovietice, A. A. Greciko, prim locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S.Au luat parte adjuncții ministrului forțelor armate, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali activi și în rezervă, ofițeri superiori.Au participat I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucu-

v

Centenarul institutelor de 
din București

artă

Vineri au continuat lucrările sesiunii științifice jubiliare a corpului didactic din Institutul de artă teatrală și cinematografică „I. L. Ca- ragiale“, consacrată centenarului institutelor de artă din București.în dimineața aceleiași zile, personalități ale vieții cultural-artistice din țară, invitate să participe la festivități, au vizitat Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu“ și Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu“. Seara, în cinstea oaspeților, cadrele didactice și studenții Conservatorului „Ciprian Porumbescu“ au prezentat un recital vocal-instrumental la sala de concerte a Radioteleviziunii și un spectacol de operă la Studioul Conservatorului. Cu același prilej, studenții
lî«0eco

COMPETIȚII, ACTUALITĂȚI
TENIS DE CÎMP

Dinamoviștii au cucerit 
titlul de campioniTitlul de campioană a țării la tenis de cîmp a revenit în acest an echipei Dinamo București. în meciul decisiv cu iormația Steaua a iest consemnat rezultatul de 8—7 in favoarea tenismenilor dinamoviști. Pe locurile următoare s-au clasat Steaua și Știința București.
FOTBAL

Au fost stabilite datele 
dublei întièniri
Dinamo București ■—
Internazionale Milano

Ieri, în urma discuțiilor între reprezen
tanții cluburilor Dinamo București și Inter
nazionale Milano, s-a căzut de acord ca 
întîlnirile din cadrul „Cupei campionilor 
europeni ", între echipele de fotbal ale ce
lor două cluburi să aibă loc la 11 no
iembrie (Milano) și 3 decembrie (Bucu
rești). Helenio Herrera, antrenorul fotba
liștilor milanezi, sosește astăzi la noi în 
țară pentru a asista la partida de campio
nat Steagul Roșu Brașov-Dinamo Bucu
rești.

în întrecerea șahistelor 
după 9 rundeLa Oradea continuă desfășurarea campionatului republican feminin de șah. După 9 runde in fruntea clasamentului se află la egalitate Alexandra Nicolau și Elisabeta Polihro- niade cu cite 7 puncte, urmate de Rodica Reicher și Margareta Teo- dorescu cu cite 6,5 puncte fiecare. 
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M. PATRICHIBucurești
Fotografie distinsă cu mențiune la Concursul „Scinteii"1

rești, membri ai ambasadei, atașații militari acreditați în R. P. Romînă.In timpul recepției, general de armată Leontin Sălăjan și mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko au rostit toasturi.
★în cursul aceleiași zile, membrii delegației militare sovietice, însoțiți de general-maior Ionel Vasile, adjunct al ministrului forțelor armate, au vizitat Academia militară generală, o unitate militară și s-au întîl- nit cu ofițeri din garnizoana București. . (Agerpres)

Institutului de artă matografică „I. L. prezentat piesa „Năzdrăvanul Occidentului“ de John Millington Synge.
★în aceeași zi, la Iași, Filarmonica de Stat „Moldova“ a prezentat un concert simfonic consacrat Centenarului Conservatorului de muzică din localitate.Concertul, dirijat de George Vin- tilă, directorul Filarmonicii ieșene, a cuprins Simfonia I-a de George Enescu, Concert pentru violină și orchestră de Beethoven, solist Mihai Constantinescu, artist emerit, și Suita a Il-a din baletul Romeo și Julietta de Prokofiev. (Agerpres)

teatrală și cine- Caragiale“ au

RUGBI

• Pregătiri 
și Franța 
campionilor europeniRugbiștii noștri își continuă cu intensitate pregătirile în vederea în- tîlnirilor cu echipele R. F. Germane și Franței, la 15 și respectiv 29 noiembrie în București. Federația de specialitate a alcătuit un lot de 24 de jucători în frunte cu cunoscuții internaționali Penciu, Moraru, Teo- filovici, Iordăchescu, Demian, Rusu și Irimescu. înaintea acestor jocuri, selecționata va susține mai multe întîlniri de verificare: miercuri 4 noiembrie, la București, cu formația Gloria, în cadrul Cupei Dinamo

TENIS DE MASA

Meciul C.S.M. Cluj
Standard Liège 
se disputa astăzi

Astăzi de la ora 18 în sala de la 
stadionul Republicii va avea loc meciul 
internațional de tenis de masă dintre 
echipele masculine C.S.M. Cluj și Stan
dard Liège (Belgia), din cadrul turului 
doi al „Cupei campionilor euro
peni“. Meciul urina să se dispute ieri, 
însă oaspeții n-au sosit la timp în Ca
pitală. In acest meci, echipa belgiană va 
fi alcătuită din Pierre Juliens, Marcel 
Burlet și Frans Laneckman. Clujenii 
vor alinia pe Dorin Giurgiucă, Adalbert 
Rethi și Gheorghe Cobîrzan.

r?

„Pe rampa de lansare"

’ * *’r«

CLUJ 30 (coresp. Agerpres). In cadrul Săptămînii filmului sovietic, la cinematograful „Republica“ din Cluj a avut loc, vineri seara, un spectacol cu filmul : „Există un asemenea flăcău“. Ing. Gheorghe Lăpădeanu, președintele sfatului popular al orașului, a prezentat publicului spectator pe artiștii sovietici, care se află în țară cu prilejul Zilelor culturii sovietice. Mulțumind pentru primirea călduroasă ce li s-a făcut, actorii Igor Cekin și Leonid Kuravliov, protagonistul filmului „Există un a- semenea flăcău“, au vorbit despre cinematografia sovietică.
★Luni 2 noiembrie își începe turneul în Capitală colectivul Teatrului de stat din Constanța, care va prezenta publicului bucureștean piesele „Este vinovată Corina?“ de Lauren- țiu Fulga, „Adam și Eva“ de Aurel Baranga, „Femeia îndărătnică“ de W. Shakespeare, „Dacă vei fi întrebat“ de Dorel Dorian.
★în pavilioanele A și B din parcul Herăstrău este deschisă o expoziție cuprinzînd lucrări executate de elevii Școlii medii de arte plastice din Capitală în timpul practicii de vară. Din cele peste 2 000 de lucrări realizate au fost selecționate și expuse 50 de lucrări de pictură în ulei, peste 80 în grafică și acuarele, ceramică, textile.

Industria franceză, mai puțin puternică 
decît cea din R.F.G. — scrie în conti
nuare ziarul — trebuie de pe acum să 
înfrunte concurența germană în cadrul 
Pieței comune. Ea ar fi incapabilă să sus
țină, în același timp, prețuri agricole in
terne la un nivel foarte ridicat. Intr-un 
cuvînt, Franța înțelege că agricultura ei 
— cea din+îi din Europa („celor 6" — 
n.r.) — să profite de o piață care este 
de trei ori mai mare decît piața sa, exact 
așa după cum industria germană — prima 
din Europa („celor 6") — profită de 
același avantaj". Replicînd argumentelor 
din sursă vest-germană, în articol se 
spune : „De altfel, dacă țăranii vest-ger- 
mani sînt în prezent favorizați și nu do
resc să renunțe la această situație, de ce 
sînt ei favorizați ? Pentru că Germania 
(occidentală — n.r.) cumpără cea mai 
mare parte a produselor alimentare la 
cursurile mondiale care sînt foarte 
coborîte ; și pentru că puternica indus
trie (vest) germană are capacitatea de a-i 
lăsa pe agricultori să vîndă scump pro
dusele proprii, plătind ea singură dife
rența. Dar nu tot aceasta e și situația 
noastră".

Dar această argumentare nu găsește 
audienți la Bonn, lată reacția ziarului 
„DIE WELT”, unul din cele mai influente 
ziare din R.F.G. : „Ultimatumul dat de 
Paris — scrie ziarul — a avut la Bonn 
efectul unui șoc. Prima r 
opoziție fermă. Guvernul federal și parti
dele de guvernămînt intenționează să 
apere ca o fortăreață a frontului verde 
prețul german al cerealelor, asupra că-

S-au împlinit 15 ani de la înființarea Agenției Romine de Presă — A- gerpres. In acești ani Agerpres a devenit un nume familiar milioanelor de cititori ai presei care sînt informați, prin numeroasele știri și fotografii pe care le difuzează Agenția, despre actualitatea politică, despre succesele însemnate pe care oamenii muncii din țara noastră le dobîndesc în diferite domenii, în opera de construire a socialismului, despre realizările din țările frățești, și lupta popoarelor pentru pace și progres social.Dotată, prin grija partidului și statului, cu mijloace tehnice din cele mai moderne, avînd corespondenți în numeroase țări și recepționînd e- misiunile a peste 25 agenții mondiale și naționale din întreaga lume,

PRIMIREA 
AMBASADORULUI SUEDIEI 

DE CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE AL 

REPUBLICII POPULARE ROM1NELa 30 octombrie 1964, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit în audiență pe Olof Gustav Bjurstrôm, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Suediei la București, în legătură cu a- propiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

DE ZIARIȘTI ÎN R. P. CHINEZĂLa invitația ziarului „Jenminjibao", o delegație de lucrători ai ziarului „Scînteia“, condusă Nicolae

pentru întilnirile cu R. F. Germană 
• Noutăți 

tt
în desfășurarea „Cupei

(pe stadionul „23 August“), la 8 noiembrie la Bîrlad cu selecționata regiunii Iași, iar la 11 noiembrie la București cu formația Constructorul.AMSTERDAM 30 (Agerpres). — Cu prilejul lucrărilor congresului federației internaționale de rugbi de la Schveningen (Olanda) a fost stabilit noul sistem de desfășurare a „Cupei campionilor europeni“. Echipele campioane de țări au fost repartizate în 3 grupe : A) Maroc, Portugalia, Spania ; B) Olanda, Belgia, Italia ; C) R.S. Cehoslovacă, Iugoslavia, R.D. Germană și R.P. Polonă. Aceste echipe vor susține în cadrul grupelor cite un meci cu celelalte partenere. învingătoarele vor forma o nouă grupă, a cărei cîștigă- toare va juca cu formația vest-ger- mană Hanovra 78. Echipa învingătoare din acest joc va întîlni apoi pe campioana Franței, încă nedesemnată. Echipa campioană a Romîniei (ultima ediție a revenit formației bucureștene Grivița Roșie) va juca direct în finală, care se dispută tur- retur.
DOSARUL „NEGRU“ AL „FRONTULUI VERDE“

din Piața comunăDupă avertismentul dat de Paris partenerilor
Întreaga presă apuseană acordă un spațiu larg reacției pe care a 

trezit-o în capitalele țărilor din Piața comună și din alte țări occi
dentale, declarația din 21 octombrie a guvernului francez adresată ce
lor cinci parteneri ai săi din Comunitatea Economică Europeană 
(C.E.E.), și anume că „Franța va înceta de a mai fi membră a C.E.E. 
dacă nu se va organiza o piață agricolă, așa curn s-a convenit".

Comentatorii respectivi au apreciat această declarație ca „un 
avertisment solemn“ („Frankfurter Allgemeine“), „un ultimatum" („Die Welt“), „o serioasă amenințare franceză" („Yorkshire Post“) și au inti
tulat unele articole : „Spre o criză decisivă a construcției europene" („Le Monde“).

După cum se știe, problema stabilirii 
prețului unic la cereale și alte produse 
agricole, ca problemă-cheie a „integrării" 
vest-europene și în domeniul agricol — 
deci a funcționării Pieței comune în an
samblu — formează de multă vreme o- 
biectul unor controverse adînci între „cei 
șase", în primul rînd între Franța, pe de o 
parte, și R.F.G., pe de altă parte. întoc
mai ca în vasele comunicante, prețul co
mun ar rezulta pe baza mediei dintre 
prețul cel mai scăzut, existent în Franța, 
și cel mai ridicat, existent în Germania 
occidentală. Partea franceză insistă asupra 
adoptării acestui preț comun, care ar 
aduce beneficii producătorilor și expor
tatorilor din Franța ; partea vest-germană 
caută însă să tergiverseze cîf mai mult 
adoptarea unei hotărîri, sub presiunea 
agricultorilor din R.F.G., care consideră 
că vor fi dezavantajați de introducerea 
acestui preț unic.

Deși dezbaterea problemei durează de 
multă vreme, nu s-a ajuns la un rezultat 
reciproc acceptabil, ceea ce a determinat 
Parisul să dea în repetate rînduri aver
tismente — la sfîrșitul lui 1961, în iulie 
1963, în ianuarie și iulie 1964 — culmi- 
nînd cu recenta declarație,

lată cum motivează teza 
ciosul guvernamental „LA 
23 octombrie : ' „Nu este 
dată cînd generalul de Gaulle subliniază, 
într-un fel sau altul, că o Piață comună 
în care produsele industriale ar circula 
liber, în timp ce produsele agricole n-ar 
avea același drept, ar constitui doar o 
caricatură pe care Franța n-o acceptă...'"ruia sînt îndreptate concentric focurile

franceză, ofi- 
NATION" din 
pentru prima 

Agenția Romînă de Presă asigură la rîndul său emisiuni zilnice de știri și articole, în diferite limbi, destinate agențiilor de presă și ziarelor din numeroase țări.Agerpres, alături de presa și radiodifuziunea noastră, aduce o contribuție importantă la informarea promptă, multilaterală a opiniei publice din țara noastră asupra evenimentelor internaționale actuale, în spiritul politicii de coexistență pașnică pe care Republica Populară Romînă o promovează cu consecvență.La a XV-a aniversare a Agenției Romîne de Presă, redacția „Scînteii“ felicită călduros pe toți lucrătorii și colaboratorii Agerpres-ului, urîn- du-le noi succese în munca rodnică pe care o desfășoară.

ÎN

Corbu, redactor-șef adjunct, a plecat vineri într-o vizită de prietenie în R. P. Chineză.
COCTEIL

CINSTEA PARTICIPANȚILOR 
LA CONFERINȚA 

INTERNAȚIONALĂ 
ASUPRA TEHNICII

EXPERIMENTALE LA REACTORII 
NUCLEARI DE CERCETAREVineri seara, Secretariatul științific al Conferinței internaționale asupra tehnicii experimentale la reactorii nucleari de cercetare a oferit în cinstea participanților un cocteil. Au participat academicieni, alți oameni de știință, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.

SOSIREA SECRETAREI 
GENERALE A CONFERINȚEI 

FEMEILOR AFRICANEVineri a sosit în țară, la invitația Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă, Cissé Jeanne Martin, secretară generală a Conferinței Femeilor Africane. în aceeași zi, Cissé Jeanne Martin a făcut o vizită la Consiliul Național al Femeilor, unde a fost primită de prof. ing. Suzana Gîdea, președinta Consiliului.(Agerpres)
ȘTIRI CULTURALE

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Un nou tip 
de motocicletăUzina de mijloace de transport 
din Swidnica (R. P. Polonă) pro
duce un nou tip de motociclete — 
„WK MO6-64". Volumul util al 
motorului este de 125 cm cubi. A- 
ceastă motocicletă se deosebește 
de tipurile mai vechi prin con
strucția modernizată a roților, 
prin îmbunătățirea sistemului de 
frînare etc. Noul tip de motoci
cletă poate dezvolta o viteză 
de 80 km pe oră. Motocicleta are 
un consum de 1,8 litri de benzină 
la 100 de km la o viteză de 40 
km, și de 2,1 litri la viteza de 60 
km pe oră.

Fibre din vinalon 
și celulozăînainte de eliberare, in Coreea 

se produceau anual 14 cm de țe
sături pe cap de locuitor. Anul a- 
cesta, în R.P.D. Coreeană se pro
duc 30 metri țesături pe cap de 
locuitor, adică în total 300 mili
oane metri. Luîndu-se în conside
rare condițiile naturale prea pu
țin favorabile cultivării bumba
cului, s-au luat măsuri în vede
rea dezvoltării industriei de fibre 
sintetice. In prezent, R.P.D. Co
reeană dispune de o fabrică de 
vinalon, cu o capacitate anuală 
de 20 000 tone, o fabrică de fibre 
din celuloză, cu o capacitate a- 
nuală de 30 000 tone. Producția 
actuală de fibre sintetice repre
zintă echivalentul în țesături ne
cesare unui număr de trei costu
me per locuitor.

Pod în arc peste un lac 
de acumulare

ale 
La

Peste lacul de acumulare Orlik 
de pe rîul Vltava se construiește 
un mare pod in arc. Constructo
rii cehoslovaci au început deja 
montarea primelor secțiuni 
arcului de oțel al podului,
construcția podului sînt folosite 
mașini de construcție moderne. 
Lungimea părții arcuite a podului 
este de peste 330 m, înălțimea ar
cului de 42 metri, iar greutatea 
pieselor de oțel — de peste 4 500 
tone.

UN MĂRE LABORATOR 
RÄDIOCHIMIC

Ziarul „Komsomolskaia Pravda“ re
latează despre activitatea unuia din 
cele mai mari laboratoare radio-chi- 
mice din Europa — laboratorul din 
localitatea Melekess (U.R.S.S.). La a- 
cest laborator se primesc substan
țe a căror radioactivitate se ridi
că pînă la 100 000 curie, din care tre
buie separate elementele transpluto- 
nice. Laboratorul este alcătuit din 
15 camere, avînd fiecare destinații 
și dimensiuni diferite. Camerele sînt 
izolate prin pereți de beton-armaț 
în grosime de 1,50 m. în felul a- 
cesta, oamenii pot lucra în deplină 
securitate... Toate camerele au ferestre 
a căror sticlă de protecție, în grosime 
de jumătate de metru, îndeplinește a- 
celași rol ca și betonul. Totodată, fie
care cameră este prevăzută cu „mîini 
mecanice“ — manipulanți care pot 
executa orice lucrare. Activitatea prin
cipală a laboratorului este cea de ob
ținere a izotopilor.

Parisului și Bruxelles-ului. Această inten
ție coincide cu concepția Uniunii țăra
nilor vest-germani, care a declarat și ea 
prețul german al cerealelor drept o for
tăreață".

Care sînt argumentele pe care le in
vocă în apărarea punctului său de vedere 
partea vest-germană ? „In mod concret 
rezistența germană — scrie ziarul elve
țian „DIE TAT" — este determinată de 
faptul că o reducere a prețului german 
pentru cereale la nivelul mediu al Co
munității Economice Europene, ar de
termina o scădere a veniturilor țăranilor 
germani. In afară de aceasta, o aseme
nea reducere ar avea inevitabil drept 
consecință și o reducere a prețurilor 
produselor care depind de cereale, cum 
ar fi prețurile pentru porci, păsări etc. 
In acest fel, decalajul dintre veniturile 
țărănimii și cele ale restului populației 
ar fi atît de mare, îneît el nu ar putea 
fi acceptat. De aceea, Comisia a propus 
subvenții din fondurile Comunității Eco
nomice Europene (planul Mansholt). Pînă 
în prezent, însă, nu toți partenerii s-au 
declarat de acord cu asemenea metode, 
în orice caz, guvernul federal și parti
dele din coaliție ar dori să amîne pro
cedura pînă după alegerile pentru 
Bundestag". Ideii că nu trebuie luată 
o hotărîre nepopulară în rîndul țăranilor, 
înainte de alegerile ce urmează să aibă 
loc anul viitor în R.F.G., i se acordă 
multă atenție la Bonn. „Cancelarul fede
ral Erhard — scrie „DIE WELT" — con
sideră că generalul de Gaulle vrea să-l 
consfrîngă să-și asume, în domeniul po
liticii agrare, rolul unui aviator de sa
crificiu care, în lupta pentru un preț 
scăzut al cerealelor, să comită, în situa
ția actuală, o sinucidere politică. Cel pu
țin așa a fost privită, inițial, de către 
Erhard revendicarea Parisului".

Cîf de mare este miza acestei dispute 
reacție a fost o țn problemele agricole o relevă sintetic 
-------------------- ------------------------------------ -------------- POST”,și ziarul englez „YORKSHIRE 

care a scris : „Acordul agricol dorit ar 
face din Franța grînarul Pieței comune 
și ar provoca o criză politică în Germa
nia occidentală. In plus, dacă Germania

Rijeka din R.S.F. IugoslaviaȘantierele navale „3 Mai"

« ■ '
■ ’.z*

întreprinderi moderne
gle industriei
alimentare rrLuna muzeelor"

In R. P. Bulgaria a început 
construirea unor întreprinderi 
moderne ale industriei alimenta
re, scrie ziarul „Zemedelsko Zna- 
me". In orașul Tolbuhin se con
struiește cea mai mare întreprin
dere de produse lactate din Bul
garia, utilată cu tehnică impor
tată din Suedia ,R.F.G. și Anglia. 
Ea va avea o capacitate de pre
lucrare a 180 tone de lapte în 24 
ore. La Sofia, în cadrul întreprin
derii de produse lactate „Serdi- 
ka", se construiește o nouă secție 
pentru producția de iaurt, utila
tă cu mașini importate din An
glia. Ea va produce 150 tone de 
iaurt în 24 ore. In orașul Iambol 
se construiește, de asemenea, o 
întreprindere de produse lactate

Sg

O PREMIERĂ NEOBIȘNUITĂ

în capitala Belgiei a avut loc marți 
o premieră neobișnuită a Simfoniei a 
IX-a a lui Beethoven. Simfonia a fost 
prezentată într-o concepție coregrafi
că a lui Maurice Bejart, conducătorul 
grupului „Baletul secolului XX“. Be
jart a invitat 80 de dansatori din mai 
multe părți ale lumii pentru a da o 
nouă expresie leit-motivului poemului 
lui Schiller „Oda bucuriei“, care sim
bolizează înfrățirea oamenilor de pre
tutindeni. Această nouă concepție de 
prezentare a celebrei simfonii a obți
nut un deosebit succes. Bejart a vrut 
să dea viață unui plan pe care l-ar 
fi avut Beethoven, ca sfîrșitul ultimei 
părți a simfoniei să cuprindă și balet. 
Din corpul de balet au făcut parte, 
printre alții, balerini din Tokio și dan
satori de culoare din Jamaica.

PRINS DUPĂ 44 DE ANI
După cum anunță ziarul „Die Tat“, 

la Washington a fost prins Leroy

nu se reduce doar 
ci atinge fondul 
franco-(vest)-ger- 

de ziarul . „COM- 
diferendul franco- 

agriculturii

ar lăsa Franța să devină principalul 
său furnizor de bunuri de consum, 
punînd capăt importurilor, din S.U.A.. 
Canada și Argentina, eâ ar pierde pie
țele sale cele mai bune pentru produse 
manufacturiere. De îndată, Franța ar de
veni prima putere industrială a Euro
pei”.

Faptul că problema 
la aspectul agricol, 
relațiilor economice 
mane este relevat și 
BAT", care scrie : „In 
german asupra agriculturii europene 
găsim tot ceea ce separă Parisul de 
Bonn. Prețurile agricole sînt un epifeno
men (fenomen secundar, a cărui pre
zență sau lipsă nu alterează existența 
fenomenului esențial — n.r.), un pretext 
la limită. Care este fondul problemei ? 
In realitate, fondul problemei constă în 
rivalitatea dintre Franța și Germania pe 
planul expansiunii economice, în lupta 
de concurență a celor două state ; este 
vorba de un conflict de interese. In 
această privință, Germania federală are 
un avantaj față de Franța... Ea a știut 
să găsească spre lumea a treia (țările 
în curs de dezvoltare — n.r.) și spre 
Statele Unite, debușee mai vaste și mai 
rentabile decît Franța. Nu e de mirare, 
în aceste condiții, ca ea să se încăpățî- 
neze în refuzul de a face concesii care 
ar fi periculoase interesului propriu".

tn această ordine de idei, ziarele occi
dentale se ocupă pe larg de implicațiile 
pe care actualele divergențe franco- 
(vest)-germane le au pentru tratativele în 
problema reducerii taxelor vamale dintre 
țările Pieței comune și Statele Unite, tra
tative cunoscute sub denumirea de „run
da Kennedy", programate a fi reluate în 
curînd la Geneva. In legătură cu aceasta, 
ziarul parizian „LE FIGARO" scria că 
„Franța refuză negocierea agricolă 
S.U.A.—C.E.E., atîta timp cîf comunitatea 
europeană nu va fi organizată pe deplin. 
Numai atunci va accepta Franța să nego
cieze o apropiere comercială cu Statele 
Unite, cînd se va fi realizat o strînsă le
gătură agrară. Din aceste motive, se poa
te considera că Franța nu va ceda și-și va 
menține ferm calendarul : politica agrară 
mai întîi, politica economică comună — 
apoi, iar la sfîrșit discuțiile cu Washingto
nul”. Pe de altă parte, ziarul „DIE WEIT", 
remarcă faptul că „guvernul federal este 
hotărî! să se ajungă cîf mai rapid posibil 
la hotărîri privind reducerea tarifelor va
male pe scară mondială în cadrul rundei 

cu o capacitate de 45 tone lapte 
în 24 ore. Întreprinderi asemănă
toare se mai construiesc în ora
șele Razgrad, Silistra și Haskovo.

Luna octombrie este „Luna 
muzeelor“ în. R. P. Ungară. Cu 
acest prilej, Muzeul științelor na
turii din Budapesta a deschis o 
mare expoziție a faunei din Un
garia. Muzeul de arte a expus — 
avînd în vedere Jocurile Olimpi
ce care au avut loc la Tokio 
— statui antice grecești și ro
mane, reprezentînd scene sporti
ve. Printre exponatele Muzeului 
Național se află și unul dintre 
pianele care au aparținut lui 
Beethoven. La acest pian se dau și concerte pentru vizitatori, cu 
participarea unor interpreți renu- 
miți. La muzeul de artă industri
ală se poate cunoaște istoria ves
titei fabrici de porțelanuri din 
Herend, care serbează acum 125 
de ani de la înființare.

I
Dunlop, acum în vîrstă de 64 de ani, 
care a evadat din închisoare acum 44 
de ani. In 1920 el a foSt condamnat 
la scaunul electric pentru o crimă co
misă în statul Ohio. Sub nume fals el 
a servit chiar în armata și aviația mi
litară americană. Acum, după 44 de 
ani, el a fost prins.

ELICOPTER GIGANT

De pe aeroportul Cascina Costa a 
efectuat primele zboruri de probă eli
copterul gigantic „101 G", construit 
în Italia. Acesta poate transporta o 
încărcătură de circa 6 000 de kg. Ca
bina este foarte încăpătoare, putînd 
cuprinde 35 de pasageri sau în cazul 
în care este folosită ca ambulanță, 18 
răniți. După zborurile de probă, con
structorii elicopterului s-au declarat 
satisfăcuți dc comportarea acestuia.

Kennedy. Franța, în schimb, urmărește 
înfăptuirea cît mai rapidă a pieței agrare 
comune".

Ziarele occidentale apreciază că aceas
tă nouă răbufnire a contradicțiilor între 
țările occidentale nu poate rămîne fără 
urmări pe plan politic... „Declarația fran
ceză — se spune în articolul din „DIE 
TAT" mal sus citat — împovărează greu 
colaborarea germano-franceză, ba chiar 
tratatul de prietenie dintre R.F.G. și 
Franța ; ea afectează realizarea unei mai 
strînse colaborări politice a Europei („ce
lor 6“ — n.r. ), problemele N.A.T.O., 
problemele dezvoltării consecvente a 
Comunității Economice Europene, cele 
ale rundei Kennedy, precum și numeroase 
alle probleme".

Ziarele remarcă îndeosebi că ultimatu
mul francez a survenit tocmai în momen
tul cînd la ordinea zilei au fost puse două 
inițiative destinate, în intenția autorilor 
lor, să grăbească procesul de „integrare": 
așa-numita „inițiativă 1964", prin care 
președintele Comisiei C.E.E., Hallstein, a 
propus accelerarea realizării uniunii va
male între „cei 6" și îndeosebi așa-numi- 
tul „plan Erhard” de relansare a ideii 
„unității politice" între cei 6. „Amenința
rea generalului de Gaulle în legătură cu 
Piața comună — a scris ziarul londonez 
„TIMES" — a lovit Bonnul în momentul 
cel mai prost posibil ; tocmai cînd Erhard 
făcea ultimele retușări la un nou plan 
prin care Germania federală speră să dea 
viață nouă comunității, • Acest plan, care 
prevede o uniune politică și economică, 
se presupune că urma să fie prezentat 
partenerilor Germaniei într-un viitor a- 
propiat",

La întrebarea pe care și-o pune opinia 
publică din Occident : ce se va întîmpla 
dacă Parisul va fi în situația de a-și res
pecta ultimatumul dat la 21 octombrie, 
ziarul „La Nation” a răspuns cu anticipa
ție : „Cît despre politica de schimb a 
Franței în caz de ruptură, este evident că 
un guvern nu o poate lua în considerație 
fără a fi examinat soluțiile. Privind bine 
harta lumii se vor putea, fără îndoială, ob
ține de pe acum elemente ale unei so
luții".

„Dosarul negru" al actualelor diver
gențe occidentale — cum se exprimă „Le 
Figaro" — nu face decît să învedereze 
o dată mai mult că acel „ghem de con
tradicții" generate de Piața comună se 
va încîlci și mai mult pe măsura scurgerii 
timpului.

Emil MIRONESCU
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Consiliul de Securitate a recomandat SAIGON :

SOSIREA KIMI R. P. BONI 
LI SÄBBÄIOBIBÜ ZILEI NATIONALEALGER 30.— Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : în după-amiaza zilei de 30 octombrie la Alger a sosit delegația Republicii Populare Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol.La sosire, pe aeroportul Dar El Beida, delegația a fost întîmpinată de : Mohamed Seghir Nekkoche, membru al Biroului Politic al F.L.N., ministrul sănătății, muncii și afacerilor sociale, El Hocine, membru al Biroului Politic al F.L.N., Amar Ouzegane, membru al Comitetului Central al F.L.N., ministru de stat, Djilani Embarek, președintele Comisiei pentru problemele sociale a Adunării Naționale a Algeriei, depu- tați, ziariști.Au fost, de asemenea, prezenți membri ai Ambasadei romîne în capitala Algeriei.La sosirea pe aeroport, solicitat de ziariști, tovarășul Gheorghe Apostol a făcut următoarea declarație :„Răspunzînd invitației conducerii superioare de partid și de stat a Algeriei, sîntem deosebit de bucuroși că am sosit în frumoasa dv. capitală. Vizita delegației Republicii Populare Romîne, prilejuită de sărbătorirea

celei de-a X-a aniversări a glorioasei revoluții algeriene, ne oferă plăcuta posibilitate de a lua un contact direct cu eroicul popor algerian și eminenții săi conducători, de a cunoaște nemijlocit eforturile sale remarcabile pentru făurirea Algeriei noi.Am venit în minunata dv. țară însuflețiți de prietenia caldă care leagă poporul romîn și poporul algerian, convinși fiind că vizita noastră va contribui la adîncirea bunelor relații existente între țările noastre.Poporul romîn, angajat în marea operă de dezvoltare multilaterală a țării salç, urmărește cu simpatie și se bucură sincer de succesele remarcabile ale Republicii Algeriene Democratice și Populare în construcția economică, socială și culturală.Vă rog să-mi permiteți ca în numele delegației romîne să exprim sincere mulțumiri pentru primirea călduroasă ce ne-a fost rezervată și transmitem cu această ocazie un frățesc salut din partea poporului romîn, eroicului popor algerian“.
Corespondența

din Moscova

Vizita ministrului 
de externe turc

a sosii în vizită 
Sovietică ministrul

oficială în 
de externe

Primirea Maltei și Zambîei 
in O.N.U.NEW YORK 30 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a recomandat în unanimitate vineri ca Republicile Zambia și Malta să fie primite în Organizația Națiunilor Unite.în luna octombrie, Consiliul de Securitate a recomandat ca și Republica Malawi să fie primită în O.N.U. (Malawi, fostă colonie brita-

nică, a făcut parte din federația Rhodesiei și Nyasalandului).După ce Adunarea Generală a O.N.U. va adopta recomandările Consiliului de Securitate, Malawi va deveni al 113-lea, Malta al 114-lea, iar Zambia al 115-lea stat membru al O.N.U.

„FORMULA 
CIVILĂ“

DE CE ESTE PESIMIST
TRAN VAN HUONG

Tratative în problema
Guyanei Britanice

SUDAN:

Formarea noului guvernKHARTUM 30 (Agerpres). — Un nou guvern de tranziție a fost format în Sudan — anunță postul de radio Omdurman. Guvernul va fi condus de Serre El Khalifa. Se a- nunță, de asemenea, că generalul Ibrahim Abboud a rămas în funcția de șef al statului. Atribuțiile sale au fost însă limitate în conformitate cu Constituția din anul 1956. Postul de radio Omdurman a comunicat, de asemenea, că, pe baza acordului dintre reprezentanții forțelor armate ale țării și ai frontului național, s-a pus capăt regimului militar de pînă acum, au fost repuse în vigoare libertățile fundamentale, a

fost ridicată starea de asediu. Restricțiile de orice fel au fost anulate.Cel mai tîrziu pînă în luna martie 1965 urmează să aibă loc alegeri pentru o Adunare Constituantă care să elaboreze o nouă constituție.

SAIGON 30 (Agerpres). — Prefectul orașului Saigon, Tran Van Huong, a fost desemnat vineri oficial în postul de prim-ministru al Vietnamului de sud. Anunțat de numirea sa oficială, bătrînul Huong, după cum relatează agenția A.P., a exclamat : „Nu știu dacă în loc să mă felicitați n-ar fi mai bine să-mi prezentați condoleanțe“.Agențiile de presă apreciază că Huong are de făcut față unei situații catastrofale și că o nouă schimbare a guvernului, violentă sau neviolentă, este posibilă chiar înainte de sfîrșitul anului acesta. Observatorii de presă se întreabă dacă „formula civilă“ își va putea dovedi eficiența în ce privește lupta împotriva partizanilor sud-vietnamezi.

BOUVIA = SITUAȚIA CONTINUA
SĂ FIE ÎNCORDATĂ
• CLĂDIRI DIN CAPITALĂ OCUPATE DE DEMONSTRANT! • CIOCNIRI 

VIOLENTE INTRE ARMATĂ Șl POPULAȚIE
Vineri 

Uniunea 
al Turciei, Feridun Jemal Erkin. Aceasta 
este prima vizită oficială în U.R.S.S. a 
unui om de sfat turc, după 25 de ani.

In ultima vreme se remarcă o lărgire 
a contactelor soviefo-furce. Anul trecut, 
de pildă, Uniunea Sovietică a fost vi
zitată de o delegație parlamentară. In
tre Uniunea Sovietică și Turcia au de
venit mai frecvente vizitele reciproce de 
oameni de arfă și literatură, savanfi și 
sportivi. Schimburile comerciale dintre 
cele două fări au înregistrat, de aseme
nea, un real progres. Nu de mult a fost 
semnat un acord pentru construcfia în 
comun a unui baraj pe rîul Arpaciai la 
granija turco-sovietică, care dă posibili
tatea irigării a mii de hectare pe ambele 
maluri.

Vizita ministrului de externe turc în 
Uniunea Sovietică este privită ca un 
semn al dezvoltării continue a relațiilor 
sovielo-turce. Sînt semnificative în acest 
sens declarațiile făcute de curînd presei 
din Ankara de către unele personalități 
polifice turce. „Ne interesează înde
aproape asemenea probleme ca lărgirea 
contactelor cu marele nostru vecin de la 
nord și stabilirea cu el a unor bune re
lații" — a declarat ministrul de externe 
Erkin. Secretarul general al partidului 
noii Turcii a spus : „fntîmpinăm în mod 
pozitiv eforturile care vor fi îndreptate 
în special' ca relațiile ruso-turce să de
vină aceleași care au fost pe vremea 
lui Ataturk".

Ziarul „Izvestia", într-un articol închi
nat celei de-a 41 -a aniversări a Repu
blicii Turce, scrie : „Putem numai să 
salutăm străduințele opiniei publice turce 
de a îndrepta relațiile dintre statele 
noastre pe același făgaș în care s-au 
dezvoltat în decursul mai multor ani. 
Guvernul sovietic, aplicînd . în- viață po
litica leninistă de coexistentă pașnică, 
dorește să aibă cu Turcia relații de bună 
vecinătate, asemenea relații care aduc 
foloase ambelor părți".

Ambrozie MUNTEANU

LA PAZ 30 (Agerpres). — Situația din Bolivia unde, de peste o săptă- mînă, au loc grave tulburări, continuă să se mențină încordată. Joi, în capitala țării, La Paz, a avut loc un „marș pentru libertate“, organizat de sindicate și asociațiile studențești, ostile guvernului, care au cerut a- nularea stării de asediu și restabilirea libertăților sindicale și parlamentare. Participanții la această manifestație au atacat și ocupat clădirea Ministerului Sănătății Publice, precum și aceea a ziarului pro-gu- vernamental „La Nacion“, aflate în cartierul universitar, unde au ridicat baricade. Ei au fost atacați de trupe și civili înarmați care, după ciocniri violente, au reocupat sediul Ministerului Sănătății Publice și localul ziarului „La Nacion“. -Agenția France Presse anunță că 3 persoane au fost ucise și aproximativ 20 au fost rănite în cursul incidentelor din capitală. S-au semnalat ciocniri și viene.Deși, potrivit mentale, trupeleSan Jose, din apropierea orașului Oruro, lupte între armată și minerii înarmați au continuat în regiunea Huanuni. Spre această regiune au fost trimise întăriri militare. în orașul Cochabamba, poliția a tras focuri , de armă în aer și a aruncat grenade cu gaze lacrimogene pentru a împrăștia o demonstrație antiguvernamentală a elevilor și studenților. Posturile de radio aflate în mîinile minerilor continuă să lanseze apeluri, în care cheamă să se opună rezistență „masacrului organizat din ordinul președintelui Estenssoro". După cum transmite agenția France

în alte orașe boli-surselor guverna- au reocupat mina

Corespondența din Paris

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
Cancelariile diferitelor ministere 

franceze au fost foarte ocupate în 
cursul zilei de joi : două personali
tăți. străine au luat contacte la Pa
ris cu autoritățile franceze. Ministrul 
de externe belgian Paul Henri Spaak 
a discutat chiar cu președintele sta
tului, generalul de Gaulle, făcînd 
însă un tur de orizont și cu primul 
ministru Georges Pompidou și cu 
ministrul de externe Couve de Mur- 
ville. Ministrul englez al aeronauti
cii, Roy Jenkins, a venit să informeze 
în special pe ministrul francez al 
transporturilor, Marc Jacquet, despre 
intențiile guvernului laburist in ce 
privește avionul supersonic de pasa
geri „Concorde“ pe care cele două 
țări trebuiau să-l construiască în co
laborare.

După nici una dintre aceste între
vederi nu au fost date publicității 
comunicate. Dar ziarele pariziene fac 
aprecieri mai degrabă pesimiste a- 
supra rezultatelor la care s-a ajuns. 
După ce arată că subiectele de dis
cuție ale lui Spaak au fost criza care 
amenință- Piața comună dacă Franța 
își va pune în aplicare amenințarea 
de a părăsi această grupare la sfîr
șitul anului, împotmolirea tratative
lor asupra așa-zisei unități politice 
(vest) europene și problema forței 
nucleare multilaterale a cărei creare 
a fost propusă de S.U.A. „Le Figaro“ 
scrie că „nu se poate aștepta de la

aceste convorbiri, un miracol pentru 
mîine“, iar „La Nation" este de părere 
că „s-a făcut inventarul divergențe
lor". Spaak însuși, după ce a părăsit 
reședința președintelui Franței a de
clarat că „există speranțe de a se a- 
junge la un acord“. El a recunoscut 
însă că nu a ajuns la concluzii comu
ne cu interlocutorii francezi în legă
tură cu modalitățile punerii în prac
tică a unui asemenea acord. In orice 
caz, după părerea mai multor ziare 
franceze și belgiene, Spaak este an
gajat într-un fel de acțiune de me
diere sau de bune oficii între Franța 
și ceilalți membri ai Pieței comune.

Se pare că nici Roy Jenkins n-a 
lămurit mai mult problemele din 
competența sa. Întrebat, la întoar
cerea sa la Londra, dacă Anglia in
tenționează să anuleze proiectul 
.Concorde" el a răspuns negativ, a- 

dăugînd că guvernul britanic a cerut 
numai o revizuire a proiectului din 
cauza dificultăților economice pe 
care le întîmpină în prezent. Obser
vatorii francezi consideră că englezii 
se tem să ia răspunderea unei rup
turi unilaterale a cooperării franco- 
britanice în această direcție. Ei au 
renunțat la proiect dar ar dori ca 
hotărîrea să intervină după o nego
ciere cu partea franceză.

Tudor VORNICU

Presse, autoritățile încearcă să arunce răspunderea evenimentelor din ultimele zile asupra partidelor de opoziție, în special asupra Partidului revoluționar al muncitorilor, Falangei socialiste boliviene și Partidului național revoluționar de stînga, condus de liderul sindical Juan Lechin, fost vicepreședinte al Bolivien Le- chin a intrat în clandestinitate și a sosit miercuri în regiunea minieră Huanuni.într-un comunicat dat publicității de Federația sindicală a minerilor se anunță că a fost decretată „greva generală pe o durată nedetermihată în toate minele naționalizate și mobilizarea muncitorilor“. Comunicatul adresează un apel muncitorilor, studenților și elevilor de a se alătura „luptei împotrivă tiraniei președintelui Estenssoro“. Totodată, comunicatul anunță că mai mulți fruntași sindicali au fost arestați, printre care senatorul Arturo Crespo și senatorul Mario Torres, secretar general Federației minerilor bolivieni.

Agenția France Presse transmi
te din Cairo :
„Potrivit informațiilor parvenite în 

capitala egipteană, se confirmă că 
noul guvern format in Sudan, în urma 
unei adevărate revolte populare în
dreptate împotriva regimului militar 
care domina după lovitura de stat din 
1958, este în esenfă un guvern format 
din politicieni reprezentînd marile 
partide politice și tehnicieni. Noul șef 
al guvernului, Khalifa, fost subsecretar 
adjunct la Ministerul învă|ămîntului, 
trece, potrivit unor observatori, drept 
o personalitate independentă și pare 
să se bucure de un mare prestigiu în 
anturajul său și de o anumită simpa
tie în rîndul populafiei din Khartum. 
Printre membrii guvernului se numără 
un reprezentant al micilor agricultori, 
un magistrat, un profesor universitar 
și 3 avocaji, dintre care unul reprezin
tă frontul antiimperialist, o grupare ca
lificată drept «progresistă». Pe lista 
noilor miniștri se află, de asemenea, 
numele ambasadorilor Sudanului la 
New Delhi și la Paris (respectiv Allai 
Karim Mirghani și Rahmed Abdullah) : 

■2 profesori universitari reprezentînd 
după cum se pare populajia din sud. 
Conducătorii partidelor N.U.P. și 
’U.M.M.A. fac de asemenea parte din 
noul guvern și sînt foști miniștri de 
externe". ■ •

Dezbateri 
in Folketingul danezCOPENHAGA 30 (Agerpres). — De curînd au avut loc în Folketingul danez dezbateri generale asupra problemelor de politică internă și externă ale noului guvern minoritar al lui Krag. Referindu-se la aceste dezbateri, într-o corespondență din Copenhaga, ziarul elvețian „Neue Zürcher -Zeitung“ arată că, în timp ce dezbaterile asupra politicii interne au decurs calm, problemele externe — în special poziția Danemarcei față de proiectul forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. — au provocat vii discuții.în cadrul dezbaterilor, ministrul de externe, Hăkkerup, a precizat că în această privință nu există, încă, nici un plan concret și de aceea nu ar avea sens discutarea acestei probleme. El a arătat că guvernul danez nu vede nici un motiv pentru schimbarea actualei organizări a N.A.T.O. în domeniul înarmării nucleare. In cazul că, ’ totuși, se va ajunge la crearea unei forțe atomice a țărilor N.A.T.O. nu se va pune problema ca Danemarca să fie considerată ca partener. •

ACORD COMERCIAL SOVIETO FRANCEZ
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Corespondențâ din Viena

Din nou 
„cazul Olah"

„Cazul Olah", care de cîfeva luni re
vine mereu în presa austriacă, a atins joi 
unul din punctele sale culminante. Din 
nou pe Löwelstrasse, în fața sediului cen
tral al partidului socialist, au manifestat 
cîteva sute de cetățeni pentru Franz Olah.

Acesta a deținut timp de mai mulți ani, 
după cum reamintesc ziarele de vineri, 
funcția de președinte al Uniunii Sindicate
lor și apoi pe aceea de ministru de inter
ne. în activitatea sa politică el a avut de 
repetate ori divergențe cu conducerea 
partidului socialist, din care face parte. în 
urma acestor divergențe, Olah a depus, 
in urmă cu cîțiva ani, mandatul său de 
deputat în parlament ; în luna septembrie 
a demisionat din funcția de ministru de 
interne.

Cu aceasta însă cazul Olah nu a fost 
lichidat. Au circulat tot felul de. zvonuri 
în legătură cu adevăratele cauze ale de
misiei. Cotidianul „Kurier"; de exemplu,, 
nu acordă crédit versiunii după care 
demisia a fost provocată numai de actul 
de indisciplină comis de Olah prin acor
darea unui interviu pe teme interne de 
partid unu: ziar nesocialist. „Activitatea 
lui Olah, scrie ziarul, n-a fost niciodată 
pe placul celor din jurul său. Cercuri in
formate cred a ști că între Olah pe de o 
parte și ministrul justiției Broda, tot so
cialist, pe de altă parte, ar exista neînțe
legeri cu caracter personal ; că Olah ur
mărea compromiterea conducerii partidu
lui pentru ca să o poată lua el".

Manifestația de joi urmează după ce 
prezidiul Uniunii Sindicatelor s-a întrunit 
marți pentru a lua hotărîri în cazul Olah, 
de astă dală în probleme de ordin finan
ciar. El este acuzat că, în perioada cit a 
fost președinte al Uniunii Sindicatelor, s-a 
făcut vinovat de folosirea abuzivă a fon
durilor sindicatelor.

. Manifestanfii au cerut încetarea cerce
tărilor împotriva lui Olah. La un moment 
dat, manifestanfii, printre care se aflau, 
după cum scriu ziarele, mulți care nu erau 
membri ai partidului socialist, au devenit 
mai agresivi, amenințînd pe ministrul 
justiției, dr. Broda, care părăsea sediul 
partidului. Aceasta a făcut necesară inter
venția poliției. Conducerea partidului so
cialist a condamnat în unanimitate de
monstrația și pe organizatorii ei, și a de
clarat că prezidiul partidului nu se va lăsa ■ 
influențat de astfel de acțiuni.

Ștefan DEJU

PARIS 30 (Agerpres).— Ministrul de finanțe al Franței, Valery Giscard D'Estaingj și ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice, N. G. Patolicev, au semnat la 30 octombrie noul acord comercial sovieto-francez, pe o perioadă de cinci ani (1965— 1969). Acordul prevede că în următorii cinci ani, volumul comerțului dintre cele două țări va crește cu 70 la sută față de ultimii cinci ani. ' In anul 1969, volumul comerțului dintre Franța și U.R.S.S. se va dubla față de anul 1964. Va crește considerabil volumul achizițiilor franceze de petrol, produse petroliere, material forestier, celuloză și alte materiale, din Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică își-va spori, de asemenea, exportul de mașini și utilaj, în special demașini pentru construcții rutiere, léa folosirii diviziunii internaționale tractoare, mașini-unelte de așchiere, a muncii și va constitui un impor- utilaj de forjat etc. tant mijloc al consolidării păcii întreLa rîndul său, Franța va spori popoare“.

considerabil exportul de mașini și utilaj către U.R.S.S., în special de întreprinderi complete pentru industria chimică și ușoară, acordînd în acest scop credite pe termen lung, în comunicatul oficial se spune că creditul pe termen lung acordat Uniunii Sovietice de către Franța asigură firmelor franceze condiții favorabile pentru lărgirea producției și a exportului de mașini. Semnarea noului acord este apreciată ca un „pas important înainte în domeniul dezvoltării relațiilor comerciale“. „Uniunea Sovietică, se spune în comunicat, este adepta, dezvoltării làrgi a comerțului cu Franța, pornind de la premisa Că schimbul de mărfuri va permite să se obțină a- vantaje economice reciproce pe ca-

Primul ministru al Guyanei Britanice, Cheddi Jagan, care se află într-o vizită oficială în capitala Marii Britanii, a avut joi întrevederi cu ministrul de stat pentru colonii, Anthony Greenwood. La sfîrșitul acestor întrevederi, la Londra s-a anunțat că alegerile generale din Guyana Britanică vor avea loc la 7 decembrie, așa cum stabilise fostul guvern conservator.Menținerea datei de 7 ■ decembrie nu este de natură, după cum apreciază comentatorii, să ducă la depășirea dificultăților’ ivite în această colonie. Corespondentul agenției France Presse în capitala britanică relata că Jagan a cerut încă o dată amînarea alegerilor pînă la sfîrșitul mandatului său, care expiră în iulie 1965. încă de la sosirea sa pe aeroportul din Londra, premierul guya- nez declara în fața ziariștilor că ținerea alegerilor generale în actualele condiții, pe baza sistemului proporțional de reprezentare, ar însemna o farsă. „Pentru moment, a adăugat el, ceea ce dorim este restabilirea armoniei și păcii în țară și, pe această bază, obținerea independenței“.Sînt cunoscute gravele tulburări care .au avut loc vara aceasta în Guyana Britanică și în urma cărora guvernatorul britanic și-a asumat toate prerogativele puterii în țară,

fără a consulta guvernul condus de Cheddi Jagan. Accentuarea tensiunii politice, în urma incidentelor dintre populația de origine indiană și africană, ațîțate de elemente reacționare, a fost folosită drept pretext pentru amînarea datei acordării independenței pe o perioadă nedefinită. în plus, partidele de opoziție, Congresul național al poporului și „Forțele unite“, speră că ținerea de noi alegeri în actualele condiții de încordare din țară va duce la răsturnarea actualului guvern. în același context se înscrie și hotărîrea autorităților coloniale de a modifica legea electorală, introdu- cînd sistemul reprezentării proporționale în locul celui al simplei majorități (alegerea unui singur membru pe circumscripție), sistem aplicat pînă acum și pe calea căruia a venit la putere guvernul condus de Cheddi Jagan.

Demonstrație la Londra în sprijinul revendicărilor poporului din Guyana 
Britanică

Delegația Partidului Socialist dira Japonia 
și-a încheiat vizita în R. P. ChinezăPEKIN 30 (Agerpres). — După cum transmite agenția China Nouă, între 15 și 30 octombrie, la invitația Institutului popular chinez pentru problemele internaționale, o delegație a.Partidului Sozialist din Japonia a făcut b vizită de prietenie în R. P. Chineză. La sfîrșitul vizitei a fost dată publicității o declarație comună.în declarație se relevă marile realizări obținute de R. P. Chineză în construcția socialistă și prestigiul ei internațional în continuă creștere.în timpul vizitei, premierul Ciu En-lai s-a întîlnit Partidului Socialist condusă de Tomomi Narita, secretarul general al partidului. Delegația l-a vizitat, de asemenea, pe Cian Si-jo, președintele Institutului popular chinez pentru problemele in-

cu delegația din Japonia,

ternaționale și a avut convorbiri cu delegația acestui institut. Convorbirile au fost consacrate unor probleme de interes comun. „Deși ideologia și poziția celor două părți sînt diferite — se arată în declarația comună — ei au avut convorbiri prietenești fără să pună accent pe dir. vergențe, ci mai degrabă făcînd mari eforturi în găsirea de păreri unanime“.Delegațiile ambelor părți au discutat actuala situație internațională, în special situația din Asia și sarcinile comune luptei popoarelor chinez și japonez.Ambele părți și-au exprimat dorința ca prietenia tradițională și colaborarea dintre ele să se dezvolte, depunînd totodată eforturi comune pentru a întări prietenia dintre poporul chinez și cel japonez.
au fost răniți, iar școala a fost parțial 
distrusă.

DELHI. Joi s-au încheiat tratativele 
dintre primul ministru al Indiei, Lai 

■ Bahadur Shastri, și primul ministru al 
Ceylonului, Sirimavo Bandaranaike, 
consacrate problemei statutului persoa
nelor de origine indiană, care locuiesc 
pe teritoriul ceylonez. S-a anunțat că 
cei doi prim-miniștri au căzut de a- 
cord asùpra -unei soluționări a acestei ' 
probleme, prevăzîndu-se reîntoarcerea 
în India a unui număr de 525 000 per
soane de origine indiană. Totodată, 
Ceylonul a acceptat să acorde cctățe- . 
nia ceyloneză altor 300 000 de per
soane de origine indiană.

MOSCOVA. A fost semnat planul 
de colaborare științifică pe anii 
1964—1965 între Academia de Științe 
a U.R.S.S. și Academia de Științe a 
R.P.D. Coreene.

SAIGON. Agenția France Presse 
relatează că din cauza unei greșeli 
care s-a produs în cursul unui exer
cițiu al trupelor guvernamentale mai 
multe obuze de mortiere au căzut 
asupra unei școli elementare din Duc 
Hoa, localitate situată la circa 25 
kilometri vest de Saigon. O învățătoa
re și trei copii au fost uciși, 37 elevi

localitatea Uvira. După cum anunță 
corespondentul agenției United Press 
International, luptele pentru cucerirea 
orașului continuă de aproape 48 de 
ore.

PEKIN. Agenția China Nouă anun
ță că vineri a sosit la Pekin Mohamed 
Zahir Șah, regele Afganistanului, la 
invitația președintelui R. P. Chineze, 
Liu Șao-ți.

BELGRAD. Zakariya Mohieddin, 
vicepreședinte al Republicii Arabe U- 
nite, a părăsit Belgradul la 30 octom
brie după o scurtă vizită în Iugosla
via. In timpul vizitei, el a avut un 
schimb de păreri cu conducătorii iu
goslavi asupra problemelor internațio
nale actuale și relațiilor dintre R.A.U. 
și Iugoslavia.

ROMA. Grupul parlamentar al 
P.C.I. a prezentat Camerei deputaților 
o moțiune care cere ca discutarea 
chestiunilor constituționale ridicate de 
indisponibilitatea președintelui Repu
blicii, Antonio Segni, să aibă loc 
înainte de 22 noiembrie, data alegeri
lor administrative.

BERLIN. In baza acordului dintre 
guvernul R. D. Germane și Senatul 
Berlinului occidental, la 30 octombrie 
au trecut în Berlinul răsăritean, pentru 
a-și vizita rudele, primii cetățeni din 
Berlinul occidental. Pînă în prezent o- 
ficiile de eliberare a autorizațiilor de 
trecere ale R. D. Germane deschise în 
Berlinul occidental au emis un milion 
de permise pentru perioada de la 1 no
iembrie și pînă la sfîrșitul anului.

TRIPOLI. Guvernul Libiei, condus 
de Mahmud Muntasser, a fost rema
niat pentru a treia oară de la începu
tul acestui an. Prin această remaniere 
au fost introduși pe lista guverna
mentală șase noi miniștri.

MOSCOVA. Paul Hasluck, minis
tru de externe al Australiei, care a 
făcut o vizită în Uniunea Sovietică, a 
părăsit vineri Moscova. în timpul 
șederii sale la Moscova, ministrul de 
externe al Australiei a avut convorbiri 
cu Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și cu 
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., în probleme care 
prezintă interes reciproc pentru cele 
două țări.

TOKIO.
Adunarea
științific al Japoniei. In ședința de 
închidere a fost adoptat un mesaj 
către oamenii de știință din întreaga 
lume în care sînt chemați să depună 

LEOPOLDVILLE. Forțele, răscula- toat? eforturile pentru interzicerea
te din Congo au început la 29 octom- totală a experiențelor nucleare și dis- 
brie un puternic contraatac împotriva trugerea tuturor tipurilor de arme nu<: 
pozițiilor trupelor guvernamentale din cleare.

Fotogralia de mai su« reprodusă din revista vesi-germană „Der Stern’ 
prezintă un grup de deținuți portughezi care au fost aruncați în închi
soare deoarece au cerut să muncească și să albă condiții de viață 

mal bune

ALGER. Abdel Aziz Bouteflika, mi
nistrul afacerilor externe algerian, a so
sit vineri la Paris, într-o scurtă vizită 
oficială. El urmează să ducă tratative 
cu oficialitățile franceze într-o serie 
de probleme ce interesează cele două 
țări.

VIENA. în ședința de miercuri a 
Parlamentului austriac, ministrul fi
nanțelor, dr. Schmitz, a prezentat pro
iectul de buget al Austriei pe anul 
1965. Bugetul de stat al Austriei pre
vede la cheltuieli suma de 63,8 miliar
de șilingi și un deficit de 3 miliarde 
la încasări. Dezbaterile asupra bugetu
lui vor începe la 4 noiembrie.

Și-a încheiat lucrările 
Generală a Consiliului
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