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Se împlinesc 47 de ani din ziua în 
care legendarul crucișător „Aurora“, 
prin salvele sale de tun, vestea 
evenimentul de uriașă însemnă
tate pentru destinele omenirii — în
făptuirea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

încununare a luptei eroice duse de 
muncitorii și țăranii ruși sub con
ducerea partidului creat de V. I. 
Lenin, victoria Marelui Octombrie a 
marcat răsturnarea claselor exploa
tatoare și instaurarea puterii celor 
ce muncesc pe a șasea parte a pla
netei noastre, a deschis popoare
lor calea spre o epocă nouă, de 
profunde transformări, al cărei con
ținut principal îl constituie trecerea 
de la capitalism la socialism. Pe mă
sură ce trec anii, se afirmă tot mai 
puternic procesul revoluționar care, 
inaugurat de acest eveniment isto
ric, înnoiește continuu fața lumii.

Impresionant este drumul de la ve
chea Rusie țaristă, cu economia ei 
înapoiată, care hărăzea maselor mun
citoare doar sărăcie și împilare, la 
Uniunea Sovietică de astăzi, mare 
putere industrială, țară constructoare 
a comunismului. în perioada de 
după Marea Revoluție, înfruntînd 
greutăți și lipsuri fără seamăn, ca 
și asalturile crîncene din partea 
dușmanului în anii războiului civil 
și mai tîrziu în perioada agresiunii 
hitleriste, poporul sovietic a dove
dit, atît în luptele pentru apărarea 
cuceririlor sale revoluționare, cît 
și în munca dedicată construirii 
noii societăți, un înalt eroism și 
spirit de sacrificiu. El și-a transfor
mat în acest răstimp patria într-o 
țară a puternicelor ftțrnale, uzine 
și hidrocentrale, a vastelor șantiere, 
a rachetelor care poartă în spațiile 
extraterestre nave cosmice. în pre
zent industria U.R.S.S. dă în nu
mai o săptămînă o producție echi
valentă cu aceea a întregului an 
1913. în aceeași perioadă producția 
de energie electrică a sporit de 
peste 200 de ori, iar cea a construc
ției de mașini și a metalurgiei pre
lucrătoare — de 400 de ori. Suc
cese de seamă au fost repurtate în 
domeniile ridicării nivelului de trai 
al poporului, ale științei Și cultbrii.

Ca frați și tovarăși ai oamenilor 
sovietici, oamenii muncii din patria 
noastră, care odinioară și-au expri
mat solidaritatea activă cu Revoluția 
din Octombrie, urmăresc astăzi cu 
viu interes activitatea plină de însu
flețire a poporului sovietic și întîm- 
pină cu sinceră bucurie fiecare 
dintre realizările sale în construirea 
desfășurată a comunismului.

Organizatorul și însuflețitorul tu
turor victoriilor poporului sovietic 
— de la Revoluția din Octombrie și 
pînă în zilele noastre — este Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
care a acumulat o experiență bogată 
în munca și lupta pentru făurirea 
vieții noi, pentru triumful ideilor 
păcii și progresului.

După Octombrie 1917 marea forță 
vitală a marxism-leninismului și-a 
găsit o măreață întruchipare în 
formarea sistemului mondial socia
list. care cuprinde o treime a popu
lației globului pămîntesc, în trans
formarea lui în factor determinant 
al dezvoltării istorice. Astăzi nu 
există domeniu al evoluției societă
ții, al vieții politice, economice și 
sociale, problemă a relațiilor de cla
să din țările capitaliste, a mișcării 
de eliberare națională, a relațiilor 
internaționale și a luptei ideologice 

1 care să nu fie profund înrîurită de 
existența sistemului mondial socia
list.

Ideile atotbiruitoare ale leninis
mului, aplicate la realitățile din țara 
noastră, își vădesc rodnicia în minu
nata operă creatoare înfăptuită de 
poporul nostru, sub conducerea în
cercată a Partidului Muncitoresc Ro
mîn, in succesele sale pe calea desă
vârșirii construcției socialiste. Volu
mul producției industriale e astăzi 
de peste 8 ori mai mare decît în 
1938, iar venitul național a sporit de

Navele romînești traversează mări și 
oceane, transportă mărfuri dintre cele 
mai variate la depărtări de mii de leghe 
marine de țărmurile patriei. Vasul „Cra
iova" este gata să părăsească 
Constanja cu destinajia Glasgow 
glia). Tot în portul Constanja vasul 
șov" primește o încărcătură pentru Beirut. 
Infruntînd valurile Oceanului Indian, „Do- 
brogea" navighează spre tară, venind 
de la Mangalore (India). Nava „Bucu
rești" ia mărfuri din portul Bremen 
(R.F.G.) pentru Egipt. „Suceava" pluteș
te în Marea Mediterană venind de la Sa
vona (Italia).

Ca urmare a dezvoltării transportului 
maritim, cargourile noastre fac astăzi es
cală în mai bine de o sută de porturi din 
multe coifuri ale lumii. Crește tonajul 
mărfurilor transportate cu nave romînești.

Deputății prezintă
dări de seamă

dezvoltarea

3,5 ori. Sînt cifre care însumează 
eforturile a milioane de oameni, 
evocă imaginea însuflețitoare a ora
șelor și satelor înnoite ale Ro- 
mîniei socialiste, a muncii harnice 
din uzine, instituții, de pe șantiere 
și ogoare, a vieții tot mai frumoase 
și pline de satisfacții a poporului.

Marile realizări ale țărilor socia
liste au o deosebită însemnătate in
ternațională ; ele sporesc continuu 
forța materială și moral-politică a 
sistemului mondial socialist, exerci
tă o influență profundă asupra con
științei popoarelor, demonstrînd pe 
viu superioritatea orînduirii socia
liste, întăresc forțele păcii și pro
gresului de pretutindeni.

La succesele economice și tehni- 
co-științifice ale țărilor socialiste o 
contribuție însemnată aduc relațiile 
de colaborare și întrajutorare stator
nicite între ele. în cadrul acestor 
relații, poporul nostru acordă o înal
tă prețuire legăturilor de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală 
romîno-sovietice.

Flacăra revoluționară aprinsă în 
octombrie 1917 a dat impuls luptei 
pentru libertate a popoarelor opri
mate. în ultimele două decenii, sub 
loviturile mișcării de eliberare na
țională, parte integrantă a procesu
lui revoluționar mondial, peste un 
miliard și jumătate de oameni din 
Asia, Africa și alte regiuni ale lu
mii au scuturat lanțurile asupririi, 
au apărut pe arena lumii peste 60 
de noi state. Prăbușirea sistemului 
colonial este un proces ireversibil al 
vremurilor noastre, un eveniment de 
uriașă importanță istorică.

Un puternic semn al vremurilor 
noastre îl constituie
impetuoasă a mișcării muncitorești 
și comuniste internaționale. în pre
zent, partidele comuniste și munci
torești numără peste 42 milioane de 
membri, se afirmă ca cea mai influ
entă forță politică a contemporanei
tății, pășesc în primele rînduri ale 
luptei pentru pace și socialism.

Vestindu-și apariția pe arena mon
dială prin celebrul „Decret asupra 
păcii“, statul sovietic nu și-a dez
mințit de-a lungul anilor atașamen
tul față de această cauză scumpă 
popoarelor. în țara noastră se bucu
ră de o înaltă apreciere activitatea 
perseverentă a Uniunii Sovietice, 
inițiativele și propunerile ei îndrepta
te spre promovarea principiilor co
existenței pașnice între state cu sis
teme social-politice diferite, slăbirea 
încordării internaționale, reglemen
tarea pe calea tratativelor a proble
melor internaționale litigioase, pre- 
întîmpinarea primejdiei unui nou 
război mondial.

Profund devotată politicii leninis
te de pace, țara noastră, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
forțele păcii și progresului, își a- 
duce întreaga contribuție în lupta 
pentru destinderea internațională, 
zădărnicirea acțiunilor cercurilor a- 
gresive, înfăptuirea dezarmării, pen
tru întărirea păcii și prieteniei între 
popoare.

Există astăzi condiții incomparabil 
mai favorabile ca cele din trecut 
desfășurării luptei popoarelor pen
tru eliberarea națională și socială, 
pentru pace și socialism. Principala 
chezășie a victoriei în această luptă 
rezidă în unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste mondiale sub 
steagul invincibil al marxism-leni- 
nismului.

în zilele noastre, ideile marxism- 
leninismului, aflate la baza tuturor 
transformărilor înnoitoare din lu
mea contemporană, exercită o tot 
mai mare forță de atracție în rîndul 
maselor populare de pretutindeni, al 
tuturor oamenilor iubitori de pace 
și progres social.

De ziua glorioasei aniversări a 
. Revoluției din Octombrie, poporul 

romîn adresează poporului frate so
vietic calde felicitări și cele mai 
sincere urări de a repurta noi și 
mari victorii în opera de construire 
a comunismului, în lupta pentru 
apărarea păcii.

Pînă la începutul acestei luni, în Ca
pitală au avut loc peste 1700 de a- 
dunări pentru dări de seamă ale depu- 
taților în sfaturile populare raionale ; 
la acestea au participat mai bine de 
147 000 de cetățeni. Au fost discutate 
numeroase probleme legate de gospo
dărirea și înfrumusețarea cartierelor. 
Din cuvîntul participanților la discuții 
s-au desprins aproape 5 600 de propu
neri și sesizări care urmează a fi ana
lizate și rezolvate de către sfaturile 
populare. Ieri au avut loc primele a- 
dunări de dări de scamă ale deputați- 
lor aleși în circumscripțiile electorale 
orășenești. O atenție deosebită s-a a- 
cordat felului în care au fost rezolvate 
propunerile făcute de alegători în a- 
dunările precedente.

Brigazi ș tiin ți fi ce 
la sate

Cele 34 brigăzi științifice consti
tuite pe lingă comisiile raionale de 
răspîndire a cunoștințelor cultural- 

~ ” încep luna
la căminele 
din vecină- 
252 intelec-

științifice din Capitală 
aceasta să se deplaseze 
culturale din comunele 
täte. Din ele fac parte 
tuali. Prima deplasare a unei brigăzi 
științifice va avea loc la 15 noiem
brie la Otopeni. Brigada va răspun
de la întrebările puse de colectiviști 
și va avea un schimb de experiență 
cu alte brigăzi științifice.

Fabrica de butanol din cadrul Combinatului pentru chimizarea gazelor naturale din Craiova
Foto : R. Costin

Pe șantierele 

construcțiilor industriale
Pe șantierele marilor construcții industriale, muncitorii, inginerii și 

tehnicienii depun eforturi susținute pentru realizarea înainte de termen 
a fiecărui obiectiv. Inițiativele constructorilor în domeniul mai bunei 
organizări a muncii, folosirea unor metode avansate de lucru asigură obți
nerea de succese în întrecerea socialistă. Pe unele șantiere graficele sînt 
depășite, grăbindu-se astfel darea 
producție.

în funcțiune a noilor capacități de

ORADEA TG. MUREȘ

Avanpremiera in avans
aluminei față de grafic

Anul acesta unități specializate 
ale Comitetului de Stat al Apelor 
execută lucrări de desecare pe o 
suprafață de peste 80 000 ha înuTn" 
cintele indiguite din Lunca Dunării, 
Mai bine de 90 la sută din lucrările 
de săpare a canalelor colectoare se 
fac mecanizat. De la începutul anu
lui și pînă în prezent s-au săpat sute 
de km de canale colectoare, exca- 
vîndu-se peste 5 300 000 mc pămînt, 
de aproape 4 ori mai mult decît în 
anul 1963. 
lucrări se 
strucții ca 
dirijare a 
peste canale 
pompare pentru evacuarea apelor. 
Pentru folosirea cu randament spo
rit a suprafețelor de teren indiguite, 
hidroamelioratorii au defrișat de la 
începutul anului și pînă în prezent 
peste 4 500 ha păduri și au desțele
nit peste 7 000 ha stufării, lucrările 
executîndu-se în întregime meca
nizat

Concomitent cu aceste 
execută o serie de con- 

: noduri hidrotehnice de 
apei, stăvilare, poduri 

și 28 stații mari de

(Agerpres)

interviul g inșii iulie
n o s t r u culturală
eu beÿsêe tradiții

în
turale prilejuite de împlinirea a 125 de ani de la înființarea Biblio
tecii centrale universitare „M. Eminescu". La rugămintea corespon
dentului regional al ziarului nostru, Manole Corcaci, prof. GRIGORE 
BOTEZ, directorul bibliotecii, a răspuns la cîteva întrebări privitoa
re la istoricul și activitatea cunoscutei instituții culturale ieșene.

zilele de 7 și 8 noiembrie, lașul găzduiește manifestări cul-

Pe șantierul Uzinei de alumină din 
Oradea au intrat în rodaj mecanic 
secții și subsecții cu zeci de ma
șini și utilaje de înaltă tehnicitate. 
In secția leșiere, pe unul din cele 7 
îngroșătoare gigantice, l-am întîlnit 
pe ing. Dumitru Niculescu, șeful 
montajului. El ne-a informat că 
rodajul mecanic se află în plină 
desfășurare. La secția măcinare 
sînt în curs rodajele mecanice la 
cele 3 mori. Acestea asigură o mă
cinare extrem de fină a bauxitei.

Pînă acum a fost dată parțial în 
exploatare instalația de recepție a 
materiei prime și a sodei caustice, 
iar cele 5 secții ale uzinei — măci
nare, leșiere, descompunere, evapo
rare și calcinare — sînt în rodaj 
mecanic.

Materiile prime — bauxita, soda 
caustică, celuloza etc. — necesare 
intrării uzinei în exploatare, sînt a- 
sigurate în proporție de peste 50 la 
sută. Colectivul uzinei — ingineri, 
tehnicieni, muncitori, laboranți, ope
ratori, chimiști, hidrometalurgiști — 
a fost pregătit în cadrul unor 
cursuri speciale și a făcut practică 
în uzine de specialitate. Acum par
ticipă la deservirea modernelor ma
șini și utilaje ale uzinei de alumină, 
a cărei avanpremieră se anunță 
încă în cursul acestei luni.

Ne mai despart cîteva luni de in
trarea în funcțiune a primelor obiecti
ve ale Combinatului de îngrășă
minte azotoase din Tîrgu Mureș. 
Datorită muncii pline de avînt a 
constructorilor s-a început montajul 
înainte do termen în secțiile fabri
cii de acid azotic, la neutralizare, 
compresie șl precataliză, turnul de 
degazare, regenerare ulei. Acum se 
fac eforturi pentru terminarea unor 
obiective importante, printre care 
cele de separare a aerului și de 
spălare a gazelor.

Extinderea metodei de executare 
a stîlpilor mari de beton cu cofra- 
je glisante, precum și executarea 
turnurilor de răcire prin metoda co- 
frajelor cățărătoare au permis scur
tarea timpului de execuție a aces
tor obiective și realizarea de econo
mii în valoare de circa 1 milion lei. 
în prezent se desfășoară lucrările 
de pregătire a șantierului pentru 
perioada de iarnă. S-a terminat re
vizia stației termice a șantierului, 
stației de reglare gaze, racordurilor 
principale și se lucrează intens la 
instalațiile interioare de încălzire.

moldovean

și guvern dezvoltării impetuoase a 
culturii și științei, Biblioteca centra
lă universitară ieșeană a cunoscut o 
înflorire fără precedent.

Scrisori către „Scînteia“

nainte de termen
dar cum?

Instituția noastră a comandat 
trei mașini de tîmplărie la Între
prinderea locală industrială-Cluj. 
Mașinile ne-au fost trimise înain
te de termen ! Dar cum ? E dea- 
juns să le privești ca să-ți dai 
seama cit de neglijent au fost lu
crate. Unele piese au defecte de 
turnare, axele unor ciițite sînt 
strîmbe, părțile exterioare lovite 
etc. Și mai grav este faptul că 
lipsesc piese fără de care mașini
le nu pot fi puse în funcțiune. 
Știind, se vede, ce produse ne 
livrează, conducerea întreprin
derii nu ne-a anunțat să trimitem 
un delegat pentru recepționarea 
lor, nici n-a întocmit proces ver
bal de autorecepție, cum se o- 
bișnuiește.

Am avut mai multe convor
biri telefonice cu furnizorul, am 
trimis și un delegat la Cluj, dar... 
mașinile stau. Singurul rezultat 
al acestor intervenții : am aflat 
că unele piese — curele trape-

Vă rugăm să prezentați citito
rilor cîteva episoade din istoria 
acestui vechi lăcaș de cultură.

Cunoscutul cărturar
Gh. Asachi consemna în revista sa 
„Albina Romînească“, din 9 noiem
brie 1839, următoarele : „Ieri în 8 ale 
acesteia prea înaltul domn a porun
cit a se trimite la Academie 600 to
muri alese care au a fi începutul 
pentru înființarea unei biblioteci pu
blice“. Este anunțul laconic al înfiin
țării bibliotecii noastre, care pe a- 
tunci se numea „Biblioteca mihăilea- 
nă“, după numele fondatorului ei, 
domnitorul Mihail Sturza. Multă 
vreme, fondul de cărți s-a mărit nu
mai prin donațiile unor oameni de 
cultură progresiști ca V. Alecsandri, 
M. Kogălniceanu, C. Hurmuzache, 
B. P. Hașdeu. Abia din anul 1851 ea 
se organizează după modelul biblio
tecilor mari din alte țări.

Instituția noastră și-a sporit renu- 
rpelș cu timpul și, prin modul cum 
a fost amenajată, ca să răspundă ce
rințelor de învățămînt și cultură, de 
către bibliotecari de vază ca B. P. 
I-Iașdeu și M. Eminescu.

în decursul anilor, patrimoniul 
Bibliotecii centrale universitare ie
șene a crescut lent, regimul burghe- 
zo-moșieresc manifestînd un total 
dezinteres pentru dotarea ei.

După eliberarea patriei noastre, 
datorită condițiilor create de partid

Care este în prezent fondul 
de cărți și cum este organizată 
activitatea bibliotecii ?

zoidale, curele de circular, fulie 
pentru electromotorul circularu
lui cu burghiu, suport pentru 
montarea electromotorului etc.— 
nu sînt prevăzute în proiecte (? 1) 
și va trebui să le procurăm din 
alte locuri. Nu știm cine a apro
bat asemenea proiecte, dar nu se 
poate admite ca o mașină să fie 
construită și livrată fără toate 
părțile componente. Cum ar 
arăta, de exemplu, un autoca
mion trimis la beneficiar fără 
volan, urmînd ca acesta să și-l 
procure cum o ști ?

Așteptăm ca forul tutelar să o- 
blige întreprinderea clujană să 
facă remedierile necesare și să ia 
măsuri pentru prevenirea încăl
cării contractelor.

Biblioteca centrală universitară din Iași

loan ÀLBON
directorul Administrației 
bazelor șportive școlare 
București

Hala de prelucrări mecanice a Uzinei constructoare de mașini Reșița
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Ultimele rezultate ale alegerilor
La 36 de ore de la terminarea ale

gerilor din S.U.A., numărătoarea vo
turilor nu s-a terminat. Ultimele re
zultate date publicității după des
puierea scrutinului în 173 152 bi
rouri de votare arată că :

în favoarea președintelui Lyn-

don Johnson s-au pronunțat 
42 038 243 alegători ;
pentru candidatul republican, 
Barry Goldwater — 26 449 060 a- 
legători.

Au mai rămas să fie cunoscute 
rezultatele din peste 1 000 de bi
rouri de vot.

Explicațiile Angliei 
In Consiliul european
au fost respinse

Partenerii Angliei din Asociația 
Europeană a Liberului Schimb pre
zenți la sesiunea Adunării parlamen
tare a Consiliului european (orga- 
nișrn occidental care grupează par
lamentari din 17 țări) au respins ex-

plicațiile date miercuri de Anthony 
Crosland, secretar pentru probleme 
economice la trezoreria britanică, cu 
privire la recentele măsuri economi
ce britanice, în special privind spo
rirea cu 15 la sută a taxelor va
male la import, precum și în legă
tură cu neconsultarea în prealabil a 
Angliei cu țările cu care are relații 
comerciale. Parlamentarilor le-a 
fost prezentată apoi o rezoluție în 
care sînt condamnate măsurile res
trictive adoptate de Anglia.

ziarul revolu- 
din Muntenia, 
editată de N. 
1850, „Contem- 

.Iașul socialist“, „Bluze al-

Astăzi, Biblioteca centrală uni
versitară din Iași posedă peste 
1 500 000 cărți și reviste, față de 
135 000 în 1934. Anual intră în patri
moniul bibliotecii circa 36 000 cărți 
și reviste, publicații din țară, cît și 
din peste 90 de țări cu care întreți
nem relații de schimb. In fondul 
nostru de cărți există documente 
rare de mare importanță. Păstrăm 
cu multă venerație Gramatica san
scrită, scrisă de mîna lui Eminescu, 
„Metoda specială a aritmeticii, 
treapta a IL-a“, în manuscrisul lui 
Ion Creangă, datînd din 1864, opera 
marelui cărturar moldovean Dimi- 
trie Cantemir, în ediție franceză, ti
părită la Paris în 1743, în ediție ger
mană și engleză, la Londra și Frank
furt în 1771 și 1743 etc. Cartea rară 
străină, identificată în ultima vreme, 
numără peste 7 000 exemplare. Mai 
reprezentative sînt cele 10 incuna
bule. Dintre periodicele romînești 
biblioteca- posedă colecții întregi : 
„Poporul suveran“, 
ționar de la 1848 
„Romînia viitoare“ 
Bălcescu la Paris în 
poranul“,
bastre“ etc.

Tezaurul bibliotecii noastre este 
păstrat în întregime în actualul local 
care are 101 încăperi. Numai raftu
rile cu cărți însumează peste 12 km. 
în afară de sălile de lectură de la se
diu, biblioteca mai are încă 22 fi
liale, care deservesc în special stu- 
denți și cadre didactice. în cadrul 
bibliotecii funcționează un serviciu 
de informații asupra noutăților lite
rare și științifice ; lunar se editează 
un buletin bibliografic cu cărțile 
străine intrate în bibliotecile institu
țiilor de învățămînt superior și ale 
întreprinderilor 
Anual, în sălile 
peste 600 000 de

Toate aceste 
probfeme ale activității noastre, vor 
fi_ înfățișate invitaților de la biblio
tecile mari din țară — Biblioteca A- 
cademiei R. P. Romîne, Biblioteca 
centrală de stat, Biblioteca centrală 
universitară din București — ca și 
de la biblioteci regionale și raionale, 
prezenți în mijlocul nostru în aceste 
zile. în cadrul sesiunii științifice or
ganizate cu acest prilej vor fi dez
bătute referate și comunicări tratînd 
probleme de istorie a culturii patriei 
noastre, de bibliografie și biblioteco
nomie.

mari din oraș, 
de lectură studiază 
persoane.
aspecte, cît și alte

/

Falsul referendum 
din Rhodesia 
de sud

La 5 noiembrie a avut loc în Rhodesia 
de sud referendumul organizat de gu
vernul rasist în rîndul persoanelor cu 
drept de vot din acest teritoriu. Cei 
aproximativ 105 000 de votanfi, în mare 
majoritate albi, au fost chemafi să răs
pundă prin „da" sau „nu" la următoarea 
întrebare : „Sînfefi in favoarea indepen
dentei și a consfitufiei din 1961 După 
cum se știe, autoritățile au inițiat acest re
ferendum cu scopul de a încerca să de
monstreze că populafia ar sprijini cererile 
privitoare la acordarea independentei sau 
proclamarea ei unilaterală în con
dițiile menținerii actualei constitufii în 
baza căreia minoritatea albă exercită pu
terea.

Ultimele știri din Salisbury arată că 
și în rîndul populației albe s-a manifes
tat opozifie față de eventualitatea unu 
act unilateral.
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încheierea tratativelor bilaterale
dintre delegațiile R. P. Romine și R. P. Polone

Cu prilejul încetării din viață
a ambasadorului R. D. Germane

SPECIALIȘTII își spun părerea

STANDARDELE
Șl CERINȚELE ACTUALE ALE PRODUCȚIEI
Probleme 
care ne solicită 
aterrtia

?
Standardele sînt indispensabile 

atît cadrelor tehnice din fabricile 
și uzinele constructoare de mașini, 
cit și proiectanților. Avînd la bază 
noile realizări ale științei și tehni
cii, precum și experiența acumula
tă în producție, ele sînt menite să 
ridice nivelul calitativ al mașinilor 
și utilajelor, să înlesnească colabo
rarea tehnică între întreprinderi, 
între specialiști. Este deci explica
bil de ce numărul standardelor fo
losite în prezent în construcția de 
mașini — inclusiv probleme anexe, 
ca : table, laminate, țevi, tehnolo
gie, calități de materiale, desen teh
nic — reprezintă mai mult de 30 
la sută din totalul lor.

De cîțiva ani îndeosebi, Oficiul 
de stat pentru standarde colaborea
ză tot mai strîns cu uzinele, cu in
stitutele de specialitate și ministe
rul nostru, asigurîndu-se un sistem 
de lucru care poate fi luat ca 
exemplu în multe alte probleme noi 
de tipizare și unificare apărute în 
activitatea tehnică. Standardizarea 
nu poate rezolva însă deodată toate 
problemele și sub multiplele lor as
pecte. Știința, tehnica contempora
nă se află într-un progres continuu 
și nu totdeauna pot fi date soluții 
unice ; standardizarea trebuie nu 
numai să țină pasul cu tot ce apa
re valoros, ci și să ajute la intro
ducerea și extinderea noului în 
producție.

Care ar fi, după părerea mea, 
cîteva probleme actuale pe care 
Oficiul de stat pentru standarde ar 
trebui să le rezolve cu precădere 
sau în perspectivă ? Este vorba, în 
primul rînd, de revederea clasifi
cării normelor și standardelor în 
general. In prezent, folosim stan
darde, norme interne, norme de ti
pizare, materiale tehnice îndrumă-

tehnicii
Activitatea de standardizare a 

utilajului petrolier intră, în pre
zent, în sfera preocupărilor unora 
dintre specialiștii institutelor de 
proiectare și cercetare și ai uzine
lor ministerului nostru. Standarde 
pentru utilajul petrolier sînt ela
borate și în unele institute de pro
iectare și uzine aparținînd Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Aceasta creează greutăți în 
activitatea de perfecționare a stan
dardelor : se ivesc anumite necon- 
cordanțe care duc la întîrzierea so
luționării unor probleme, alteori 
documentația nu poate fi elaborată 
la un nivel tehnic corespunzător. 
De aceea, în prezent se tinde ca 
principalele standarde pentru sec
torul foraj-extracție să fie elabora
te de Institutul de proiectări și cer
cetări utilaj petrolier, iar materia
lul tubular — prăjini de foraj, țevi 
de extracție, burlane pentru tuba-' 
jul sondelor — de Institutul de 
proiectări foraj-extracție. Centrali
zarea standardizării utilajului pe
trolier este o măsură binevenită, 
care poate contribui la îmbunătă
țirea activității în acest domeniu și, 
de aceea, trebuie continuată cu mai 
multă perseverență.

ÎN CUPLAJUL FOTBALISTIC DE IERI

Dinamo București - Știința Craiova 3-1
Steaua - U. T. Arad 4-0

Prin prizma rezultatelor objinute în 
etapa trecută, protagonistele primului 
meci al cuplajului desfășurat ieri în Ca
pitală promiteau vizionarea unui joc de 
fotbal interesant. După felul cum au 
început jocul, craiovenii păreau a fi 
deciși să demonstreze că victoria lor de 
duminica trecută asupra rapidiștilor nu a 
fost întîmplătoare ; la rîndul lor, dinamo- 
viștii erau datori să infirme forma slabă 
arătată cu cîteva zile în urmă la Brașov, 
mai ales că săptămîna viitoare vor trebui 
să dea un examen dificil în compania. 
puternicei formajii Internazionale Milano. 
E drept că după o perioadă de ușoară 
dominare a oaspejilor, ei și-au creat o 
serie de ocazii bune de a înscrie, dar nu 
au reușit să finalizeze decît în ultima 
parte a primei reprize. Din min. 30 pînă 
în min. 36, Frăjilă și Pîrcălab (de două 
Gri) înscriu trei goluri. După reluare, am

toare etc. Ar fi mai avantajos ca 
aceste norme să fie împărțite pe 
nivele de aplicare, această delimi
tare fiind mai ușor de stăpînit : pe 
țară să avem standarde, pe ra
muri — norme departamentale, 
iar pe uzine și institute — norme 
de întreprindere. în fiecare clasă 
ar putea să fie incluse atît dome
niile respective — de exemplu 
mașini, chimie, cît și diferitele su
biecte : clasificare, terminologie, 
tipo-dimensiuni, condiții de livra
re a produselor, sau obligativita- 
tea-normă cuprinzînd material de 
recomandare, normă experimenta
lă etc. Deci, așa cum lucrăm în 
prezent în materie de standardi
zare pe țară să lucrăm și la cele
lalte nivele : departamental sau pe 
întreprindere.

Consider că a devenit actuală și 
necesitatea retipăririi unor colecții 
de standarde. Acestea s-au dovedit 
foarte practice, însă unele sînt în
vechite : „Fonte și oțeluri“, editată 
în anul 1959, „Organe de mașini“ 
— două volume — editate în 1960. 
în ultimii ani, multe standarde im
portante, cum sînt cele pentru 
fonte cenușii, oțel-carbon de cali
tate, profile laminate, pene, clase 
de utilizare a rulmenților etc. au 
fost revizuite. Din cauza inexis
tenței acestor colecții au fost 
indicate adesea în desene numere 
de standarde mai vechi, iar docu
mentarea ordonată care se reali
zează cu ajutorul lor nu poate fi 
suplinită ușor prin studierea directă 
a standardelor. Propun totodată să 
fie examinată posibilitatea publi
cării unei colecții de standarde ge
nerale pentru unități de măsură, 
desen tehnic, toleranțe etc.

Revederea clasificării standarde
lor este o altă problemă importan
tă, și ea trebuie soluționată dacă 
ținem seama că actuala clasificare 
alfa-numerică nu mai corespunde 
cerințelor. Ar fi potrivită trecerea 
la clasificarea zecimală, care e pe 
cale de extindere în multe domenii 
ale tehnicii în țara noastră și peste 
hotare. Ca un prim pas propun ca 
indicatorul de standarde pentru 
sfîrșitul anului 1964, eventual al a- 
nului 1965, să fie clasificat în acest 
mod. De un real sprijin în această 
privință ar fi și editarea în limba

O dată cu revizuirea se caută ca 
standardele să fie cît mai comple
te și actuale. Un rol important 
în ridicarea nivelului lor tehnic 
revine specialiștilor care consul
tă documentația din sectorul uti
laj petrolier și material tubular 
pentru foraj-extracție. Este drept, 
sînt consultate o serie de standarde 
și norme, însă ar fi necesar ca a- 
ceastă muncă să devină mai cu
prinzătoare, la ea să fie antrenați 
mai mulți specialiști.

Elaborarea și aprobarea unui 
standard durează aproximativ doi 
ani (suficient în unele cazuri pen
tru ca tehnica nouă să-l lase în 
urmă), timp în care, potrivit actua
lei metodologii, proiectele sînt tri
mise în anchetă celor interesați, se 
țin ședințe de colectiv și se defi
nitivează proiectele respective. 
Uneori însă nu se primește răspuns 
de la toți cei interesați, alteori răs
punsurile sînt formale. Acesta nu 
este un lucru mărunt, neglijabil. 
Căci știm bine: de modul cum sînt 
elaborate standardele depind ca
racteristicile tehnice și funcționale 
ale utilajelor produse, performan
țele lor. Din cauză că unele stan
darde sînt întocmite fără participa
rea activă a specialiștilor respec
tivi, unele întreprinderi producă
toare sau beneficiare sînt nevoite 
să solicite derogări, completări și 
revizuiri pentru detalii care puteau 
fi trecute în proiecte încă în faza 
anchetării lor. Iată un exemplu. In 
STAS 5683—62, „Piston monobloc 
pentru pompe de apă și noroi și 
cap de tijă pentru piston“, dimen
siunile capului tijei pentru piston 
nu sînt identice cu dimensiunile 
capului tijei, reglementat prin 
STAS 3254—54, „Piston de pom
pă pentru apă și noroi și cap de 
tije pentru piston". Totodată, din 

bele echipe sa complac într-un Joc con
fuz, căpătînd un ritm mai vioi abia în 
ultimul sfert de oră. Dominarea craiove- 
nilor în această parte a jocului se con
cretizează în min. 39, cînd Nunweiller IV 
comite henf în careu, iar Eftimie transfor
mă lovitura de la 11 metri.

Un joc de mai bună calitate au pres
tat Steaua și U. T. Arad, care s-au întil- 
nit în continuarea programului Deși au 
fost conduși cu 1—0 încă din min. 13, 
arădanii au luptat în prima repriză de la 
egal la egal cu un adversar aflat în formă 
bună, dar nu au reușit să concretizeze nici 
una din situafiile avute. Mai mult, în 
partea a doua a meciului ei au cedat pa
sul permifînd militarilor să cîștige la 
scor : 4—0 (1—0). De menfionat că apă
rarea militarilor a manifestat uneori nesi
guranță, iar Petescu a uzat cam des de 
duritäfi. Atac Ia poarta arâdanllor

romînă a clasificării zecimale uni
versale. Lucrările meritorii publi
cate sau existente în manuscris re
zolvă doar parțial unele probleme, 
altele au în vedere soluții tehnice 
mai vechi, inaplicabile astăzi în 
practică. Oficiul de stat pentru 
standarde, care are experiență în 
studierea problemelor de ansamblu 
și poate solicita sprijinul unui larg 
cerc de specialiști, este în măsură 
să acorde un ajutor substanțial do- 
cumentaristicii. De altfel și în alte 
țări oficiile de standardizare se o- 
cupă de elaborarea unei asemenea 
lucrări, bizuindu-se pe propria ex
periență în munca de unificare a 
opiniilor, uneori destul de diferite, 
ale tehnicienilor, bibliotecarilor 
etc. Cred că ar interesa, în primul 
rînd, o nouă ediție prescurtată ur
mată de o ediție completă, adusă și 
ținută „la zi“ potrivit regulilor Fe
derației internaționale de docu
mentare.

O altă problemă privește necesi
tatea revederii abaterilor de formă 
și poziție. Ca și alți colegi, socotesc 
utilă editarea de standarde separa
te pentru principiile „maximului de 
material" și ale „cotelor teoretice“. 
S-ar lărgi astfel posibilitățile tehni
cienilor de a se familiariza cu a- 
ceste două metode de rezolvare 
moderne, separat de soluționarea 
cîmpului de toleranțe la abaterile 
de formă și de poziție în general, 
care prezintă deocamdată unele di
ficultăți de ordin tehnic.

Acestea sînt, după părerea mea, 
cîteva probleme care preocupă pe 
constructorii de mașini în legătu
ră cu lucrările de perfecționare a 
standardizării. Unele, de exemplu 
clasificarea normelor în general, 
sînt mai dificile și trebuie analizate 
într-un cadru mai larg. Altele, cum 
este editarea clasificării zecimale 
în limba romînă, apar ca probleme 
de perspectivă, dar solicită încă de 
acum atenția multor specialiști 
dornici să contribuie la realizarea 
de mașini și utilaje la nivelul celor 
mai reușite modele cunoscute în 
tehnica modernă.

Inq. Alexandru ANDRIAN 
șef de atelier 
la Institutul de cercetări 
pentru construcția de mașini 
București

STAS 5683—62 lipsesc prescripțiile 
pentru dimensiuni, filete și calibre 
de filete de la celălalt capăt al ti
jei și de la tija prelungitoare care 
face legătura cu capul de cruce, 
întreprinderile au nevoie de aceste 
prescripții, între altele, pentru a 
asigura interschimbabilitatea pie
selor. Standardele 1151—60 și 
2240—60, „Planșe pentru etânșarea 
coloanelor de 140, 210, 350 kgf/cmp", 
revizuite și unificate chiar în 
cursul acestui an, conțin prescripții 
numai pentru presiuni de lucru 
pînă la 350 kgf/cmp. Acestea ar 
trebui completate cu presiunile de 
500, 700 și 1 000 kgf/cmp, întrucît 
în țara noastră se sapă acum sonde 
de mare adîncime (peste 5 000 
m), care necesită utilaje rezistente 
la presiuni mari.

Cred că preocuparea pentru îm
bunătățirea standardelor și a nor
melor interne trebuie să fie împle
tită mai strîns cu munca de elabo
rare a unor standarde și norme in
terne noi, pentru prevenitoare de 
erupție destinate sondezelor, prăjini 
de foraj cu racorduri speciale sudate 
etc., ținîndu-se seama de documen
tația și experiența bună existentă 
la noi și în alte țări în domeniul 
utilajului petrolier.

Recent, în cadrul ministerului 
nostru au fost elaborate studii pri
vind standardizarea utilajelor pen
tru perioada 1965—1970, studii ne
cesare proiectanților și constructo
rilor de mașini. Mărind exigența la 
elaborarea standardelor pentru in
stalații de foraj-extracție, indus
tria noastră constructoare de ma
șini va putea produce, în conti
nuare, utilaje cu parametri tehnici 
ridicați.

Ing. Ștefan PRUNDEANU 
Direcția tehnică a Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei

Joi s-au încheiat tratativele bila
terale dintre delegațiile R. P. Romî- 
ne și R. P. Polone, care au avut ca 
obiectiv stabilirea colaborării econo
mice dintre cele două țări pe peri
oada 1966—1970.

In cursul după-amiezii, la C.S.P. a 
fost semnat un protocol privind 
principalele probleme ale acestei co
laborări reciproce pe perioada amin
tită. Din partea romînă protocolul a 
fost semnat de Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, iar din partea 
polonă de Ștefan Jedrychowski, pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri.

La semnare au asistat, din partea 
romînă, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mau- 
riciu Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, Ni
colae Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din partea 
polonă, E. Sneider, vicepreședinte al

Adunare festivă cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la apariția „Scînteii tineretului“

Joi la amiază a avut loc în sala 
de marmură a Casei Scînteii adu
narea festivă consacrată aniversării 
a 20 de ani de la apariția primului 
număr al „Scînteii tineretului“. La 
adunare au participat activiști ai 
C.C. al P.M.R. și ai C.C. al U.T.M., 
redactori șefi ai ziarelor centrale, 
academicieni, oameni de știință, artă 
și cultură, lucrători din presă, nu
meroși corespondenți voluntari și 
cititori ai „Scînteii tineretului“. In 
cadrul adunării, tov. Anghel Paras- 
chiv, redactor șef al ziarului „Scîn-

La 15 ani de la apariția ziarului „Drumul socialismului“
Ziarul „Drumul socialismului", or

gan al Comitetului regional P.M.R.- 
Hunedoara și al sfatului popular re
gional, împlinește 15 ani de activi
tate. în acești ani ziarul și-a adus 
contribuția la mobilizarea oamenilor 
muncii din regiunea Hunedoara pen
tru traducerea în viață a politicii 
partidului și guvernului, a susținut 
în diverse forme gazetărești lupta 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din Valea Jiului și din Hune
doara pentru sporirea producției de 
cărbune și metal, pentru creșterea 
productivității muncii, îmbunătăți
rea calității și reducerea prețului de 
cost al produselor. Totodată, ziarul 

In zori Ia pescuit

Olimpiada de șah
Romînia — Cehoslovacia 2-1 (1)

La Tel Aviv au fost programate ța 2—0 (2) ; Suedia—Scoția 3,5—0,5 ; 
miercuri seara meciurile din runda S.U.A.—Turcia 3—0 (1): R. P. Polo-
a doua a preliminariilor Olimpiadei 
de șah. Echipa R. P. Romîne con
duce cu 2—1 în meciul cu R. S. Ce
hoslovacă, o partidă fiind întreruptă. 
Alte rezultate înregistrate: Elveția— 
Africa de sud 2,5—1,5; Spania—Chile 
2—0 (2) ; R. P. Mongolă—India 2—1 
(1) ; Iugoslavia—Austria 2—0 (2) ; 
Mexic—Bolivia 1—1 (2) ; Izrael—Ir
landa 3—0 (1) ; R. P. Ungară—Fran-

A11 e
9 în jocul revanșă, disputat la Alger, 

echipa de fotbal a U.R.S.S. a terminat la 
egalitate : 2—2 (2—0) cu echipa Alge
riei.

9 La Geneva, în „Cupa campionilor 
europeni", formația Chaux de Fonds 
a terminat la egalitate : 1—1 (1—1) cu 
Benfica Lisabona. Jucînd al treilea 
meci pe teren neutru, la Londra, echi
pa scoțiană Glasgow Rangers a dispus 
cu 3—1 (2—0) de echipa Steaua Roșie 
Belgrad. La Amsterdam, D.W.S. Am
sterdam a întrecut cu 5—0 (2—0) pe 
Lyn Oslo.

9 Renumitul boxer brazilian Eder 

Comisiei de Stat a Planificării de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone, I. Kutin, adjunct al minis
trului comerțului exterior, precum și 
consilieri și experți ai celor două 
delegații,

A fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă.

★
Ambasadorul R. P. Polone în R. P. 

Romînă, Wieslaw Sobierajski, a ofe
rit joi seara o recepție cu prilejul 
prezenței în țara noastră a delega
ției poloneze conduse de Ștefan .Je
drychowski, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Polone.

Au participat Alexandru Bîrlădea- 
nu, Gh. Gaston Marin și Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Mihail Florescu și Gh. 
Rădoi, miniștri, reprezentanți ai con
ducerii C.S.P. și ai unor ministere, 
funcționari superiori din unele mi
nistere economice.

(Agerpres)

teia tineretului", a prezentat un ra
port despre activitatea ziarului în 
cei 20 de ani de apariție. Din partea 
ziarelor centrale și a Uniunii Zia
riștilor au fost transmise saluturi.

în încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Petru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.

Cu acest prilej „Scînteii tineretu
lui“ i-a fost decernată Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.M., pentru con
tribuția deosebită adusă în educația 
comunistă a tineretului în cei 20 de 
ani de la apariția primului număr.

a militat pentru creșterea continuă 
a producției agricole vegetale și a- 
nimale în regiunea Hunedoara. în 
paginile sale este larg oglindită ac
tivitatea social-culturală, experiența 
înaintată a organizațiilor de partid, 
a colectivelor de muncă din indus
trie și agricultură, din instituțiile 
culturale și sfaturile populare.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a apariției, redacția „Scînteii" 
urează redactorilor, corespondenților 
voluntari, personalului tehnic al zia
rului „Drumul socialismului" spor la 
muncă și noi succese în activitatea 
lor rodnică pentru înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru.

nă-Iran 2—1 (1); Cuba-Australia 1-0 
(3) ; Paraguay—Porto Rico 2,5—1,5 ; 
Argentina—R, D. Germană 1,5—0,5 
(2) ; Islanda—Ecuador 1—1 (2) ; 
Uruguay—Monaco 2—2 ; Finlanda— 
Cipru 3—0 (1) ; Danemarca—R. F. 
Germană 1—1 (2) ; Republica Do
minicană—Grecia 1,5—1,5 (1) ; R. P. 
Bulgaria—Peru 2—0 (2).

știri
Jofre, campion al lumii la cat. cocoș, 
își va apăra pentru a 11-a oară titlul 
la 27 noiembrie la Bogota în fața pugi- 
listului columbian Bernardo Caraballo. 
Eder Jofre, neînvins în carieră, este 
antrenat de tatăl său.

9 A 4-a etapă a Marelui premiu au
tomobilistic de la Buenos Aires a fost 
dominată de Eugen Böhringer (R. F. 
Germană) care și în această etapă a 
realizat o medie orară de peste 128 km. 
El conduce în clasamentul general in
dividual, cu două etape înaintea în
cheierii competiției.

la București, Anton Ruh
Joi a avut loc în Capitală ceremo

nia de doliu cu prilejul încetării din 
viață a ambasadorului extraordinar 
și plenipotențiar al R. D. Germane la 
București, Anton Ruh.

La ora 10, la Ambasada R. D.
Germane au venit pentru a exprima 
condoleanțe tovarășii Alexandru 
Drăghici, Ștefan Voitec, Gogu Rădu-
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Corne
liu Mănescu, ministrul 
externe, Victor Ionescu, 
comerțului exterior, Ion 

afacerilor 
ministrul 
Constant

Manoliu, ministrul justiției, delega
ții ale unor instituții centrale și 
organizații obștești.

Au prezentat, de asemenea, con
doleanțe șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplomatic.

La ora 13, la locuința ambasado
rului, a avut loc adunarea de doliu.
Au participat persoanele oficiale care 
au prezentat condoleanțe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, precum și membri 
ai corpului diplomatic. La catafalc 
erau depuse coroane de flori din 
partea Consiliului de Stat și Con

INFOR
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL ITALIEI ÎN R. P. ROMÎNĂ

Joi seara a sosit în Capitală Nic- 
colo Moscato, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Ita
liei în Republica Populară Romînă. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
Niccolo Moscato a fost întîmpinat de 
Dionisie Ionescu, ambasador, direc
torul Protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe. Au fost de față 
membrii Ambasadei Italiei la Bucu
rești, în frunte cu Vittorio Amedeo 
Farinelli, însărcinat cu afaceri ad- 
interim.

Schimb de experiența 
în domeniul topografiei

Timp de trei zile a avut loc la 
Timișoara un schimb de experiență 
în domeniul topografiei, la care au 
participat specialiști din cadrul di
recțiilor regionale de sistematizare, 
arhitectură șl proiectări în construc
ții și de la institutele de proiectări. 
Au fost prezentate referate pe aceas
tă temă, precum și în legătură cu e- 
ficacitatea utilizării, pentru prima

„Desenul satiric In sprijinul 
educației sanitare“

Joi dimineața, în sala Centrocoop 
din Calea Victoriei nr. 29, s-a des
chis expoziția „Desenul satiric în 
sprijinul educației sanitare", orga
nizată de Comitetul Céntral al Cru
cii Roșii din R. P. Romînă. Luînd cu
vîntul, tov. Anton Moisescu, pre
ședintele Crucii Roșii, a arătat că 
această expoziție constituie o nouă 
formă de răspîndire a cunoștințelor 
igienico-sanitare în rîndul maselor 
largi. (Agerpres)

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Toamna se numără... varie

tățile : Sala Palatului R. P. Romîne — 
(spectacol prezentat de Teatrul satlrlc- 
muzical „C. Tănase" — orele 20). Teatrul 
de stat de operetă: Prințesa circului — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (sala Comedia): Maria Stuart 
— (orele 19,30), (sala Studio): O femele 
cu bani — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Război șl pace — (o- 
rele 19,30), (sala Studio — str. Al. Sahia 
nr. 76 A): Jocul de-a vacanța — (orele 
19,30). Teatrul de Comedie: Femeia în
dărătnică — (spectacol prezentat de 
Teatrul de stat Constanța — orele 20). 
Teatrul ,,C.' I. Nottara" (sala Magheru): 
Hipnoza — (orele 19,30), (sala Studio) : 
Unchiul Vania — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : N-avem 
centru înaintaș — (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Accidentul — (orele 
20). Teatrul „Țăndărică": Băiatul și vin- 
tul — (spectacol pentru copii — orele 
16), Micul prinț — (spectacol pentru a- 
dulțl — orele 19). Circul de stat : Selec- 
țlunl de circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Cîntărcața sclavă: 
(film pentru ecran panoramic): Patria 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). Veselie la
Acapulco : București (8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Comoara din Vadul Vechi: Re
publica (10; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15).
încurcătură blestemată: Luceafărul
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Grlvița (9,45: 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Modern (9,30; 12,15: 
15; 17,45; 20,30), Capitol (9,30; 12,15; 15; 
1B; 20,45). Vii și morți — cinemascop 
(ambele serii): Feroviar (9; 12,45; 16,30; 
20,15). Umbrelele din Cherbourg : Melo
dia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Există 
un asemenea flăcău: Festival (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21). Șoferii iadului: Vic
toria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Accatto- 
ne : Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), 
Cotroceni (15,30; 18; 20,30). Străinul — ci
nemascop (ambele serii): Lumina (9,45; 
13; 16,30; 20), Tomls (9,30; 13; 16,30; 20), 
Floreasca (16,15; 19,30). Colaboratorul
Ceka: Union (15,30; 18; 20,30), Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Cocoșatul: Carpați (10; 
12; 14; 16). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Dragoste la zero 
grade: Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Arhitectul Andrei Voronikln — Cheia — 
Ura, sîntem în vacanță ! — Barba —
Sport nr. 4/1964 — Vreau să știu tot nr. 
31 — Știință și tehnică nr. 13 : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Comisarul 
Maigret se înfurie : Gluleștl (10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Drumul Sării (15,30; 17,45: 
20). Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii): înfrățirea între popoare 
(10; 16; 20). Hatari (ambele serii): Excel
sior (9,30; 13; 16,30; 20), Aurora (9,30; 13: 
16,30; 20). Asasinul din cartea de telefon: 
Cultural (15; 17; 19; 21). Moral ’63 : Da
cia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Co
moara din Iacul de argint — cinemascop: 
Buzești (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Brațul 
nedrept al legii: Crîngașl (16; 18,15;
20,30). Viață particulară: Bucegl (10; 

siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ambasadei R. D. Germane și a unor 
misiuni diplomatice, Ministerului A- 
facerilor Externe, Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei.

în numele membrilor corpului di
plomatic prezenți la solemnitate,. 
luat cuvîntul ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Arso Miïa- 
tovici.

A vorbit apoi Ewald Moldt, mem
bru al Colegiului Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Germane, 
conducătorul delegației sosite în țară 
cu acest prilej.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. D. Germane și R. P. Romîne. 
Sicriul cu corpul neînsuflețit al to
varășului Anton Ruh a fost purtat 
pe umeri de membri ai ambasadei și 
depus în automobilul mortuar.

O companie de onoare cu drapel a 
prezentat onorul.

Cortegiul funerar s-a îndreptat a- 
poi spre aeroportul Băneasa, de un
de sicriul a fost transportat, pe ca
lea aerului, în R. D. Germană.

(Agerpres)

MATH
•

PLECAREA LA CAIRO 
A UNEI DELEGAȚII A SFATULUI 

POPULAR AL CAPITALEI

Joi la amiază a plecat spre Cairo o 
delegație a Sfatului popular al Ca
pitalei, condusă de Ion Cosma, pre
ședintele comitetului executiv, care 
la invitația guvernatorului acestui 
oraș va face o vizită în R.A.U. Pe 
aeroportul Băneasa delegația a fost 
condusă de membri ai Comitetului 
executiv al S.P.C. și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. A fost de față Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. 
în R. P. Romînă.

(Agerpres)

dată în țară, în lucrările de topogra
fie a mașinilor electronice cu ajuto
rul cărora durata de execuție a cal
culelor a fost redusă de peste 5 ori, 
iar costul operațiilor de calcul cu 
circa 60 la sută față de metodele o- 
bișnuite. După încheierea schimbu
lui de experiență, participanții au 
făcut o vizită de studii în zona Por
ților de Fier.

DE LA I. T. B.
Din cauza lucrărilor de linii ce se 

execută la intersecția străzii 13 Sep
tembrie cu Șoseaua Panduri și Bd. 
Tudor Vladimirescu, începînd de 
vineri 6 noiembrie și pînă sîmbătă 
7 noiembrie, tramvaiele liniei 25 vor 
circula deviat pe ambele sensuri 
între Podul Izvor și stația Leu, prin 
Splaiul Independenței, podul Gro
zăvești, statuia Leu, după care vor 
intra pe traseul normal.

12,15; 15,30; 18; 20,30). Banda de lași: Uni
rea (16; 18,15; 20,30). Legenda din tren : 
Flacăra (16; 18; 20). întuneric în plină
zi : vitan (16; 18,15; 20,30). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii): Miorița (9,30; 
13; 16,30; 20). Valea vulturilor: Munca
(16; 18,15; 20,30). Rezervat pentru moarte: 
Popular (16; 18,15; 20,30). Pășesc prin
Moscova — cinemascop: Arta (14; 16; 18; 
20). Viață sportivă: Moșilor (15,15; 18;
20,45). Sechestratul din Altona: Cosmos 
(16; 18,15; 20,30). Galapagos : Viitorul
(15,30; 18; 20,30). Bărbații : Colentina (16; 
18; 20). Al nouălea nume: Volga (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30). Doi colonei : Ra
hova (16; 18,15; 20,30). Pagini de istorie 
— Romînia, orizont ’64 : Flamura (10; 
16; 19). Floarea Manlo : Adesgo (15,30; 
18; 20,30). Dragoste neîmplinită: Lira 
(15,30; 18; 20,30). Aventura de la miezul 
nopții: Ferentari (16; 18,15; 20,30). Comi
sarul: Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Princi
piile de funcționare a instalațiilor de 
automatizare (I) de ing. Gh. Tunsoiu. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.10 —
Pentru tineretul școlar : Ore de antre
nament. 19,40 — Carnet plastic. 20,00 — 
Emisiunea „Săptămîna". 21,00 — Episoade 
din viața și creația cunoscutei balerine 
sovietice Galina Ulanova. în încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă și închisă, mai ales in sud și 
est, unde au căzut precipitații de ploaie 
și burniță. In cursul după-amiezii cerul 
a devenit variabil. Vintul a suflat in 
general slab, exceptînd regiunea mun
toasă. unde a prezentat intensificări. 
Temperatura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 14 grade la Călărași, Viziru, 
Giurgiu șl pe litoral și 5 grade la Sucea
va, Tîrgu Neamț șl Cotnari. Dimineața 
s-a semnalat ceață locală în cea mai 
mare parte a țării. In București: Vre
mea a fost în general umedă, cu cerul 
mai mult acoperit. A plouat slab. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din sec
torul estic. Temperatura maximă a ae
rului a fost de 13 grade. Dimineața s-a 
produs ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 noiembrie a. c. In țară : Vreme 
umedă, cu cer mal mult acoperit. Vor 
cădea ploi mal frecvente în jumătatea 
de vest a țării. In munți — lapoviță și 
ninsoare. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura în general 
staționară în sud și în scădere ușoară 
în nordul țării. Minimele vor fi cuprin
se între 2 șl 12 grade, iar maximele în
tre 7 și 17 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cer mai 
mult acoperit. Vor cădea ploi slabe. 
Vînt slab din sectorul nordic. Tempera
tura în general staționară. Dimineața ș> 
seara ceață.
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E ajunul marii sărbători. Moscova, 
capitala patriei lui Octombrie, și-a 
pus veșminte noi. Pe largile ei bu
levarde au apărut ghirlande de 
becuri, tablouri și lozinci luminoase 
care, în faptul serii, adaugă frumu
seții orașului o prospețime tinerească.

Eroism în muncă
Apropierea lui 7 Noiembrie s-a făcut 

simțită în activitatea plină de însuflețire a 
oamenilor sovietici care s-aU străduit să 
aducă patriei succese cit mai însem
nate, să asigure, colectiv cu colectiv, 
un aport cît mai mare la cauza con
strucției comuniste. N-a fost coif de tară 
în aceste zile, din care să nu se fi anun
țat realizări deosebite într-un domeniu 
sau altul.

...Localitatea Visgorod din apropierea 
Kievului este martoră, pentru a doua 
oară in ultimele decenii, a unor fapte 
eroice. Prima oară, în timpul războiului 
antihitlerist, unitățile armatei sovietice 
au forfat în acest punct Niprul, întărin- 
du -se pe malul lui drept pentru ca de 
aici să zdrobească forțele' dușmanului 
și să elibereze capitala Ucrainei. Acum 
constructorii hidrocentralei „Komsomol- 
skaia-Kievskaia" au dat ultima bătălie 
cu apele învolburate ale Niprului : în 
cursul după-amiezei de miercuri, albia 
lui a fost barată. In prezent fluviul își 
schimbă cursul, iar în partea de nord a 
barajului se ivește o nouă mare — cea 
à Kievului.

Relatate telegrafic, alte realizări din 
preajma lui 7 Noiembrie ar suna cam 
așa :

— S-a terminat construirea conductei 
de pelrol transsiberiene Tuimaza-lrkutsk ;

— Constructorii conductei de gaze Bu- 
hara-Ural au prezentat spre receptionare 
noi sectoare ale marii lucrări ;

— Magistrala de cale ferată Moscova- 
Sverdlovsk a fost electrificată ;

— La centrala electrică raională „Ki- 
rov’ a fost pus în funcțiune ultimul a- 
gregat ;

— Numărul locuitorilor din Tadjikistan 
care s-au mutat în case noi în ultimul 
deceniu este de aproape un milion.

— O statistică recentă arată că în pri
mele 9 luni ale acestui an au fost date 
în exploatare circa 1 200 uzine, cen
trale electrice, mine, secfii de uzine și 
agregate.

Epilog h o legendă
O legendă kazahă spune că atunci 

cînd a coborît din munji, fluviul Sîr- 
Daria a vrut să aducă viafă în pustiul 
Kîzîl-Kum. Apele s-au avînfat în lupta 
cu nisipurile, dar acestea s-au dovedit 
mai tari și atunci Sîr-Daria s-a întors din 
drum și s-a îndreptat spre miază-noapte, 
în direcția Mării Arai. Nisipurile au ră
mas mai departe stăpîne pe întinderi 
nesfîrșite. Zilele acestea sfîrșitul legen
dei a fost modificat. Nisipurile vor fi 
silite să dea înapoi. Recent au fost 
terminate principalele lucrări de con
struire a bazinului de acumulare 
Ceardarinsk de pe fluviul Sîr-Daria. Peste 
un milion de metri cubi de apă s-au 
și adunat în spatele barajului înalt de 
beton. (Capacitatea bazinului este de 5,7 
miliarde metri cubi). Lucrarea va face 
posibilă irigarea unor vaste întinderi de 
pămînt cultivabil și pășuni din deșert, 
contribuind la înflorirea unor regiuni 
întregi.

Evocări
Cu prilejul marii aniversări sînt evo

cate zilele eroice ale lui Octombrie 
1917, este evocat chipul lui Vladimir 
llici. Vechi bolșevici își împărtășesc în 
qoloanele ziarelor amintirile, vorbesc des
pre cuvîntări ale lui Lenin pe care le-au

ascultat cîndva, despre activitatea sa
neobosită în conducerea revoluției.

Orașul lui Lenin de pe malurile Nevei 
cunoaște o animație deosebită. Foștii 
parficipanfi la evenimentele glorioase de 
acum 47 de ani sînt invifafi să rela
teze generației tinere despre felul 
cum a fost pregătită și cum s-a desfă
șurat revolufia, despre înfîlnirile lor cu 
Lenin. In sala de ședințe de la Smolnîi, 
aceeași sală în care a fost proclamată 
victoria revolufiei socialiste și instaura
rea puterii sovietice, s-au adunat zilele 
acestea reprezentanții a trei generații 
leningrădene. Tinerii au ascultat cu emo
ție cele povestite de cei din vechea 
gardă despre nașterea și consolidarea 
statului sovietic.

Sălile Muzeului revolufiei, Smolnîi, fi
liala Muzeului „V. I. Lenin", gara finlan
deză, poiana de pe malul lacului Razliv 
și celelalte locuri care amintesc despre 
Marele Octombrie și despre Lenin sînt 
vizitate de numeroase grupuri de oa
meni veniji din toate coifurile Uniunii 
Sovietice și din străinătate. In faja coli
bei de la Razliv au fost înmînate recent 
carnete de comsomoliști unor elevi ai 
școlii-internat numărul 48.

Dacă, luat de iureșul cumpărătorilor, 
vei intra în aceste zile în librăriile mos
covite, vei găsi în standuri noi cărfi ti
părite cu ocazia sărbătorii. „Partidul pă
șește în revoluție" este al doilea volum 
al culegerii intitulate „Leniniana" și con
fine 40 de povestiri ale unor colabora
tori apropiaji ai lui Vladimir llici.

Tn întreaga {ară, în întreprinderi și In
stituții, în colhozuri și sovhozuri au loc 
adunări festive consacrate celei de-a 
47-a aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din ■ Octombrie. Mîine, oamenii so
vietici vor ieși în nesfîrșite coloane, cu 
steagurile roșii fluturînd în vînt, la tra
diționala demonstrație de 7 Noiembrie.

Silviu PODINĂ

Moscova, noiembrie 1964.

Sosirea unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-romîne

La invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., joi dimineața a sosit în 
Capitală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, condusă de 
I. B. Stukalin, președintele Comite
tului de stat pentru presă și tipări
turi de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R.S.F.S. Ruse, pentru a par
ticipa la manifestările ce vor avea 
loc în țara noastră cu prilejul celei 
de-a 47-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Din delegație fac parte: M. M. 
Bahcinian, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid din Kiro- 
vakan — R.S.S. Armeană, membru 
al C.C. al P.C. din Armenia, deputat 
în Sovietul Suprem al R.S.S. Arme
ne, V. V. Ermilov, lăcătuș la uzine
le „Krasnîi Proletar“ din Moscova, 
membru al C.C. al P.C.U.S., Erou al 
Muncii Socialiste, I. V. Potapov, 
membru al conducerii Asociației de

prietenie sovieto-romîne, lucrător în 
aparatul C.C. al P.C.U.S., I. V. Sol
datov, secretar responsabil al con
ducerii Asociației de prietenie sovie
to-romîne din Moscova.

în Gara de Nord, oaspeții au fost 
întîmpinați de Marin Florea Iones- 
cu, vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., de 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S. și activiști ai acestei or
ganizații, oameni de cultură. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

★
în dimineața aceleiași zile membrii 

delegației Asociației de prietenie so
vieto-romîne au făcut o vizită la 
Consiliul General A.R.L.U.S., unde 
au fost primiți de Marin Florea Io- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului.

Adunări consacrate aniversării 
Revoiufiei din Octombrie

De la corespondentul nostru
A

Fiecare vizită la Uzina „Vladimir 
llici" din Moscova îți evocă glo
rioase tradiții de luptă. La muzeul 
uzinei, Nikolai Iakovlevici Ivanov, 
membru de partid din 1902, ne con
duce prin fața panourilor și expona
telor care ilustrează istoria de peste 
o sută de ani a unui colectiv de 
muncă care a trecut prin furtunile 
a trei revoluții șl care în zilele noas
tre formează un detașament al con
strucției comuniste.

O fotografie îngălbenită de vreme 
ne înfățișează cum arăta la sfîrșitul 
veacului trecut cartierul Zamoscvo- 
recie, unde în 1847 un capitalist des
chisese o făbricuță : case sărăcă
cioase de bîrne și ulițe împotmolite 
în noroi. Fabrica — o magherniță.

Privind o clipă fotograiia, N. I. 
Ivanov, care a trăit și el prin aceste 
locuri, îmi arăta una din ca
sele în care muncitorii țineau ședin
țele primelor cercuri revoluționare. 
Cercurile au atras atenția marxiști
lor printre care și a Ilinicinei Ulia- 
nova-Elizarova, sora lui Vladimir 
llici Lenin, care venea adesea la șe
dințele conspirative.

Și o altă imagine. In 1905, pe ba
ricadele din cartierul Krasnaia Pres- 
nia lupta și detașamentul de munci
tori de la fabrica din Zamoscvorecie, 
organizat de bolșevicul Ivanov. O 
altă fotografie ne înfățișează chi
puri de luptători revoluționari în zi
lele de aprigă încleștare ale anului 
1917. Printre ei se află și muncitori de 
la fabrica pe care o vizităm. Apoi a 
venit ziua cea mare. Iată fotografia 
care ne-o evocă. în incinta uzinei, 
mulțime de oameni cu fețe entuzias
te, pline de hotărîre. Unii salută cu 
pumnul ridicat. La tribună, muncito
rul Kozlov, fost președinte al comi
tetului de fabrică. „A trecut vremea 
vorbelor, trebuie să acționăm" — 
spunea el. Și au acționat; mulți 
dintre ei și-au vărsat sîngele la asal
tul Kremlinului și în luptele din pia
ța Nikitskie Vorota.

In 1918, încă în primele zile după 
instalarea guvernului sovietic la 
Moscova, Lenin a vizitat uzina. Avea 
multe cunoștințe printre muncitorii 
revoluționari de acolo. De la tribu
na improvizată într-o hală a uzinei, 
el le-a vorbit muncitorilor cu căldu
ră despre toate cîte trebuiau făcute 
în acele zile grele. Apoi, Lenin a 
trecut din secție în secție și s-a 
interesat despre nevoile producției 
și despre gîndurile muncitorilor. La 
despărțire, llici le-a spus : „Nu, to
varăși, nu vom lucra așa. Vom con
strui noi clădiri și vom instala noi 
mașini. Da, da".

Lenin a mai venit și în alte rîn- 
duri să le vorbească muncitorilor de 
la această uzină, să se sfătuiască 
cu ei. Aici contrarevoluționarii au 
organizat un atentat împotriva 
marelui strateg al revoluției prole
tare. Cu 46 de ani în urmă, Lenin a 
venit în uzină pentru cea din urmă 
oară. Cu cîtă însuflețire l-au primit

muncitorii pe llici, înzdrăvenif după 
rănile primitei Hala fabricii răsuna 
de urale.

Maghernițele fostei făbricuțe din 
anii revoluției nu mai există. în car
tierul Moscvorecie de azi te întîm- 
pină clădirile noi ale modernelor 
uzine „Vladimir llici".

Muncitorii acestei întreprinderi au 
pășit în primele rînduri pe frontul 
cincinalelor, iar numele lor este cu
noscut în cele mai îndepărtate col
țuri ale Uniunii Sovietice. Aici s-a 
născut prima mașină hidraulică pen
tru obținerea turbei. Și tot de aici a 
ieșit prima autocombină din Uniu
nea Sovietică.

Ne oprim în secțiile noi ale uzinei. 
Clădiri noi, mașini noi, așa cum a 
visat Lenin. Se extinde mereu 
automatizarea ; conveerele și meca
nismele perfecționate cuprind o sec
ție după alta. Brigada lui Nil Dub- 
kov lucrează la secția de montaj a 
stațiilor electrice mobile. Din cîteva 
mișcări, muncitorii montează piesele 
care curg pe banda conveerului. 
Am privit îndelung la munca oame
nilor de aici. Dubkov apasă pe un 
buton și undeva de sus, o macara 
alunecă, aducîndu-i la locul cerut 
piesa necesară. Aici toate co
menzile se întîlnesc la punctul 
de comandă central unde o sta
ție automată le triază șl le răs- 
pîndește apoi în întreaga hală. 
E așa-numitul sistem de „conveer 
cu adresă exactă". în secția nr. 13, 
în anii postbelici s-a montat primul 
motor electric. Cine vrea să facă un 
bilanț al muncii acestui colectiv ar 
putea să-l concretizeze în puterea 
motoarelor fabricate aci — milioane 
de kilowați ale motoarelor „ZVI", 
care lucrează la hidrocentrala din

Kuibîșev, pe canalul Volga-Don sau 
hidrocentrala X de la Kahovka și 
multe alte întreprinderi sovietice.

Colectivul de la uzinele „Vladimir 
llici" a întîmpinat 7 Noiembrie ofe
rind ca dar patriei un nou tip de 
electromotor de 2 000 kilowați.

Tradițiile revoluționare își gă
sesc continuare în munca avînta- 
tă a acestui colectiv. Iată-1, pe 
muncitorul Al. Kubarev, inițiato
rul unei întreceri pentru cea mai 
mare productivitate la locul de 
muncă și pentru produse de bună 
calitate. De la inițierea acestei în
treceri în 1962 și pînă acum, briga
da a depășit cu mult planul 
de producție. în anul 1963, pro
ductivitatea muncii sale a cres
cut cu 25 la sută. L-am întîlnlt 
pe Kubarev la clubul uzinei. Vorbea 
despre realizările brigăzii sale, des
pre tinerii muncitori ai uzinei, vor
bea despre Valea Ivanova din 
așa-zisa brigadă a inginerilor. De 
unde acest nume? In brigada ei, de 
ani de zile e un flux continuu din
spre brigadă spre institutele tehni
ce. Tinerii muncitori calificați aici 
îmbină munca cu învățătura. Așa 
au devenit ingineri și Alla Geler și 
Liuba Zolotareva și alțl tineri. Des
pre Kubarev am citit prima dată în
tr-un ziar care îl cita ca autor al 
unei cărți. Acum lucrează la o serie 
de povestiri care apar periodic în 
revista „Iunosti". Muncitor și scriitor. 
Există în uzină o „uniune a litera- 
ților", există zeci de pictori și 
sculptori.

Așa arată schimbul de azi al 
luptătorilor de pe baricadele Revo
luției din Octombrie.

À. MUNTEÀNU

Intr-un cartier al Moscovei

Microscopul electronic cu tensiune accelerată de 400 000 de volți, con
struit de oamenii de știință sovietici mărește de cîtova sute de mii de ori. 
El permite să se vadă obiecte cu diametrul de milionimi de milimetru, 
adică numai do citeva ori mai mari decit un atom 1 In fotografie : Unul 
din nodurile microscopului electronic cu tensiune accelerată de 

400 000 volți

Obeliscul înălțat Ia Moscova în cin
stea cuceritorilor Cosmosului

La clubul Uzinelor „Republica" 
din Capitală a avut loc joi la amia
ză o adunare consacrată celei de-a 
47-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Au luat 
parte muncitori, tehnicieni și in
gineri din această uzină, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Consiliului General 
ARLUS, precum și membrii delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
romîne, care ne vizitează țara.

După un cuvînt de salut rostit de 
ing. Nicolae Matei, directorul gene
ral al uzinei, Vasile Omocea, secretar 
al comitetului de partid al uzinei, și 
I. Stukalin, conducătorul delegației 
sovietice, au vorbit despre însemnă
tatea Marii Revoluții Socialiste din

Octombrie și despre succesele obți
nute de poporul sovietic în constru
irea comunismului. în încheiere, 
participanții au asistat la un pro
gram artistic susținut de formații de 
amatori din Capitală.

★

O adunare asemănătoare a avut 
loc joi și la fabrica de antibiotice 
din Iași. Despre semnificația celei 
de-a 47-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au vor
bit Petru Ștefănescu, secretar al 
comitetului de partid al fabricii, și 
A. Nicolaevici, locțiitor al repre
zentantului comercial al U.R.S.S. în 
R.P.R. In continuare a rulat filmul 
sovietic „Doi în stepă“.

Uzina de îngrășăminte minerale din Nevinnomîsslr, regiunea Stavropol, 
recent intrată in funcțiune

® Supermagishale de curent • De la turbina de 
2 000 kilowați — la agregatul de 500 000 kilowați

Răspunzind la întrebările unui corespondent al Agenției „Novosti", 
P. Vladimirov, specialist din Comitetul de Stat al U.R.S.S. pentru pro
ducția energetică și electrificare, a schițat perspectivele dezvoltării magis
tralelor electroenergetice in Uniunea Sovietică.

Scopul ultim și totodată apropiat 
— a declarat P. Vladimirov — este 
unirea cu magistralele existente a 
marilor sisteme energetice aflate în 
funcțiune sau în construcție într-un 
sistem energetic unic al U.R.S.S. în 
legătură cu aceasta avem de rezol
vat unele probleme care, pînă la noi 
nu s-au pus în fața inginerilor din 
statele care au o puternică bază de 
energie electrică. Cea mai im
portantă dintre acestea este pro
blema tensiunii foarte înalte a ma
gistralelor noastre electrice. In 
Uniunea Sovietică a fost dată în ex
ploatare încă în 1956 linia electrică 
Kuibîșev-Moscova, lungă de 890 ki
lometri, cu o tensiune de 500 kilo- 
volți. în prezent, acest potențial 
de o jumătate de milion volți 
a devenit ceva obișnuit. pentru 
multe din liniile noastre ener
getice din partea europeană a

Vedere generală a hidrocentralei do la Volgograd

U.R.S.S. și din Siberia, cum ar fi 
cea care traversează taigaua, de la 
hidrocentrala Bratsk și pînă la An
gara. Perspectiva cea mai apropiată 
pentru asemenea linii de curent al
ternativ o constituie tensiunea de 
750 000 volți. Prima super-magistra- 
lă de acest gen se construiește în 
prezent la termocentrala de la Ko
nakovo. Linia Konakovo-Moscova 
de 750 kilovolți va trebui dată în 
exploatare aproximativ peste un an, 
un an și jumătate. De altfel, aceas
tă limită a fost depășită pe magis
trala de curent continuu de la 
Volga la Donbass. Acolo, cu ajuto
rul unei aparaturi unice se menține 
o tensiune de 800 000 volți. Această 
magistrală a fost treapta de bază 
spre crearea unor linii cu o tensiune 
și mai mare. O magistrală de cu
rent continuu, avînd o tensiune de 
1 400 000 volți, va uni sistemul ener
getic din Urali cu sistemul unic al 
Siberiei aflat în construcție.

Referindu-se la sistemul energe
tic unic al U.R.S.S., P. Vladimirov 
spune : în fapt, el ia ființă de pe 
acum. Terminarea lui va avea loc în 
jurul anului 1971. Producția anuală 
de 900 miliarde pînă la un trilion 
kilowați/oră a centralelor electrice 
sovietice va fi transmisă pe o dis
tanță de 3 000—4 000 km pe direc
ția meridianelor și de 12 000 km pe 
aceea a paralelelor.

In legătură cu ritmul de creștere 
a capacității agregatelor energetice 
sovietice, P. Vladimirov arată că în 
ultimii zece ani s-au observat unele 
tendințe destul de încurajatoare. 
Prima turbină sovietică cu aburi a- 
vînd o putere de 2 000 kilowați a 
fost creată la Leningrad în anul 
1924. Din anul 1937 pînă în 1946 li
mita maximă a turbinelor cu aburi 
de producție sovietică nu a depășit 
100 000 kilowați. In 1952 a fost 
pregătită și dată în exploatare 
prima turbină cu aburi de 150 000 
kilowați. Au trecut apoi numai 
cinci ani și noi am intrat în sep- 
tenal avînd un agregat energetic de

200 000 kilowați. Și după alțl cinci 
ani, la centralele termoelectrice so
vietice au intrat în funcțiune agre
gate de cîte 300 000 kilowați, ceea ce 
de altfel era programat inițial pen
tru sfîrșitul septenalului. Iar con
structorii din Leningrad și Harkov 
au și construit o turbină dublă, for
mată din două agregate — a cîte 
300 000 și 500 000 kilowați.

Acesta este prezentul nostru. Dar 
se fac cercetări și se întocmesc pro
iecte pentru crearea unor turbine 
cu aburi avînd o putere de peste un 
milion kilowați.

Arătînd că acest ritm este carac
teristic în domeniul construcțiilor 
hidroelectrice, P. Vladimirov a de
clarat : Realizarea noastră de seamă 
în perioada 1951—1955 a fost cons
truirea, pentru hidrocentrala „V. I. 
Lenin“ de pe Volga, a 20 de hidro- 
turbine de cîte 115 000 kilowați. La 
începutul anului curent, la hidrocen
trala de la Bratsk lucrau 16 hidro- 
turbine de cîte 225 000 kilowați și în 
prezent se montează alte patru agre
gate dintre cele mai mari din lume. 
Iar la Leningrad se construiesc 
pentru hidrocentrala de la Krasno
ïarsk pe Enisei zece turbine de cîte 
508 000 kilowați fiecare, care vor fi 
aduse la locul de montare pe calea 
apei, prin Oceanul înghețat de Nord.

Pentru hidrocentrala de pe cursul 
inferior al Lenei este în perspectivă 
construcția a 20 de hidroturbine cu o 
putere de un milion kilowați fiecare. 
Acum, o asemenea putere pare fan
tastică, dai- cu cîțiva ani în urmă tot 
atît de fantastică părea și puterea 
turbinelor de la Bratsk.

în ce privește perspectivele mai 
îndepărtate ale energeticii — a spus 
P. Vladimirov — poate fi luată în 
considerare și utilizarea energetică 
a luminii solare, pentru care este 
necesară producția în masă a unor 
materiale semiconductoare foarte 
pure. Și mai departe — energetica 
termonucleară.

Cu toate succesele energeticii 
în țări ca S.U.A., Uniunea So
vietică, nivelul energeticii mon
diale este încă foarte scăzut. 
Puterea mușchilor populației Pă- 
mîntului apte pentru munca fi
zică este, deocamdată considera
bil mai mare decît a tuturor centra
lelor electrice ale planetei luate la 
un loc. Baza creării bunurilor ma
teriale în majoritatea țărilor o cons
tituie încă munca fizică istovitoare. 
Cheia izbăvirii de acest efort este 
progresul rapid al energeticii.
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BOLIVIA

DUPĂ ÎNLĂTURAREA 
LUI ESTENSSORO

Șeful forțelor armate boliviene, ge
neralul Alfredo Ovando, și-a asumat 
miercuri conducerea juntei militare, 
după ce fostul președinte Victor Pas 
Estenssoro s-a exilat în Peru. Intr-un 
manifest adresat țării, noii guver
nanți au promis „alegeri în cel mai 
scurt termen". Postul de radio La 
Paz a anunțat constituirea unui „Con
siliu revoluționar al poporului" din 
care fac parte reprezentanții tuturor 
partidelor politice „cu excepția co
muniștilor". Consiliul are sarcina de 
a sprijini junta militară. Intr-un me
saj radiodifuzat, generalul Ovando 
a declarat că junta garantează ță
ranilor pămînturile lor și că „bogă
țiile miniere ale țării vor fi păs
trate".

Una din primele măsuri luate de 
noile autorități guvernamentale a 
constituit-o eliberarea a sute de de
ținuți politici, printre care șl liderii 
sindicali Irineo Pimentai șl Federico 
Escobar, întemnițați anul trecut pen
tru că au condus acțiunile greviste 
ale minerilor. Liderul puternicului 
sindicat al muncitorilor minieri, Jüan 
Lechin, fost vicepreședinte al Boli
vie!, a făcut o vizită generalului 
Ovando pentru a discuta posibilită
țile de înțelegere dintre muncitori și 
noile autorități. Cu toate acestea, 
relatează agenția France Presse, în 
centrele miniere s-a dat dispoziția 
ca minerii să fie pregătiți pentru 
orice eventualitate, în așteptarea 
precizării poziției juntei.

Vicepreședintele Bolivie!, genera
lul Rene Barrientos, care se află în 
orașul Cochabamba, a anunțat că 
renunță la funcția sa. El este aștep
tat să sosească în capitala țării pen
tru a discuta problemele legate de 
definitivarea listei membrilor juntei. 
Potrivit agenției U.P.I. „relațiile din
tre Barrientos și generalul Ovando 
nu sînt încă clare. Totuși se fac spe
culații că s-ar putea ca el să fie ales 
președinte al juntei pentru a facilita 
recunoașterea noului guvern de că
tre Statele Unite".

S-a anunțat că în cursul tulburări
lor din timpul loviturii de stat, 
aproximativ 25 de persoane au fost 
ucise și peste 200 au fost rănite.

Joi, în capitala Bolivie!, atmosfera 
a fost mai calmă. Comentatorii de 
presă apreciază însă că acesta este 
un calm aparent.

Vasile OROS
Rio de Janeiro, 5 noiembrie

Pe străzile capitale! boliviens în zilele premergătoare loviturii de stat

Rezultatele alegerilor prezidențiale din Statele Unite au trezit un 
puternic ecou în opinia publică mondială. In presa din diferite țări ale 
lumii ele sînt interpretate ca o dezaprobare de către largi mase de 
cetățeni americani a orientării spre încordare internațională și aventu
rism în politica externă, orientare pe care a întruchipat-o candida
tul B. Goldwater, ca un mandat pentru președintele nou ales, L. John
son, de a pune în aplicare declarațiile făcute în cursul campaniei elec
torale în favoarea coexistenței pașnice, dezvoltării relațiilor și colabo
rării internaționale, asigurării păcii.

Publicăm mai jos ecourile transmise de agenții de presă și cores
pondenții noștri din Washington, Londra, Moscova, Paris și Atena.

„AMERICANII S-AU PRONUNȚAT 
PENTRU RAȚIUNE, ÎMPOTRIVA AVENTURII“
Ecouri internaționale la rezultatele alegerilor din S. U. A.

WASHINGTON

Un mandat pentru 
colaborare cu toate țările 

iubitoare de pace
Ziarul „NEW YORK TIMES“ scrie în

tr-un editorial publicat la 5 noiembrie: 
„Votul covîrșitor în favoarea echipei 
Johnson — Humphrey reflectă sprijinul a- 
cordat politicii liberale, moderate. A fost 
respinsă teza că problemelor. erei de 
schimbări dinamice neîncetate în viața in
ternă și internațională li se poate face 
fafä prin reducerea competentelor guver
nului federal sau prin lansarea unei ame
nințări nucleare restului lumii.

Scrutinul a confirmat sprijinul acordat 
președintelui, ca conducător căruia îi re
vine răspunderea pentru controlul asupra 
mijloacelor capabile să extermine mili
oane de oameni. Asigurarea că extrema 
prudentă va continua sa fie aplicată in 
exercitarea puterii va fi salutata cu ușu
rare în toate țările. De o primire asemă
nătoare se va bucura reafirmarea inten
ției Statelor Unite de a căuta relații de 
colaborare cu orice tară care dorește^ să 
se alăture la construirea unei lumi a păcii 
și bunăstării".

Cunoscutul comentator James Reston 
scrie în același număr al ziarului: „Ale
gătorii au răspuns la problemele majore 
cu claritate. Printre aceste probleme fi
gurează: Vor respinge Statele Unite o

PRIMIREA DELEGAȚIEI BOÄE DE C1TKE 
PREȘEDINTELE ALMIil, GET BELEA

ALGER 5. Corespondentul Ager- 
pres, C. Benga, transmite: Joi după- 
amiază, Ahmed Ben Bella, președin
tele Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, secretar general al 
F.L.N., a primit la reședința sa de
legația R. P. Romîne condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

La întrevedere au fost de față din 
partea romînă Virgil Cazacu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional Iași 
al P.M.R., deputat în Marea Aduna
re Națională, Ion Georgescu, amba
sadorul R. P. Romîne la Alger ; din

★

Joi dimineața, delegația R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a vizitat plantațiile de pal
mieri din Ouargla, centrul adminis
trativ al departamentului saharian 
Oasis.

Delegația a fost însoțită de M. Dji- 
lani, membru al C.C. al F.L.N., preșe
dintele Comisiei pentru probleme so
ciale a Adunării Naționale algeriene, 
Lafou Mohamed Cherif, conducăto
rul federației F.L.N. din departa-

Lucrările Comitetului O.N.U. pentru folosirea 
in scopuri pașnice a spațiului cosmic
Cuvîntarea reprezentantului R.P. Romi ne

NEW YORK 5 (Agerpres). — La 
New York își desfășoară în prezent 
lucrările Comitetul O.N.U. pentru 
folosirea în scopuri pașnice a spațiu
lui cosmic. Pe ordinea de zi se află 
proiectul de raport pe care Comi
tetul trebuie să-l prezinte apropia
tei sesiuni a Adunării Generale- 
O.N.U. în legătură cu activitatea sa 
în cursul anului 1964.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor generale, reprezentantul R. P. 
Romîne în comitet, Mihail Hașega- 
nu, a vorbit despre atenția pe care 
țara noastră o acordă cercetărilor 
spațiale și a relatat unele din preo-

politică de căutare a unei acomodări ono
rabile cu lumea comunistă (fările socialis
te — n.r.)? Ar fi oare dispuse Statele Uni
te să-l sprijine pe candidatul ' republican 
Barry Goldwater în dorințele sale de a 
schimba orientarea care constă în condu
cerea politicii economice de către un 
guvern central ? Este oare acceptată 
opozifia față de eforturile tinzînd a face 
într-o mai largă măsură un loc egal ne
grilor în viața americană? Și răspunsul la 
toate a fost NU".

Infr-un articol publicat în ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE". Walter Lipp- 
mann scrie : „Este de conceput — și 
■probabil chiar așa va fi — ca Barry 
Goldwater să cadă în viitor în obscu
ritate. Au existat multe semne că el a 
fost un figurant și nu liderul fracțiunii 
extremiste ; el s-ar putea retrage sau ar 
putea fi înlăturat în urma comportării 
sale incompetente la Convenfia de 
la San Francisco... Indiferent însă de 
aceasta, nemulțumirea și amărăciunea 
(din Partidul republican) vor rămîne. Este 
reculul în fafa schimbărilor petrecute în 
viata internă și în relațiile externe ale 
fării".

londra 
Sprijin pentru coexistență 

pe plan extern
Ziarul „TIMES" a scris într-un editorial : 

„O dată spulberat spectrul senatorului 
Goldwater, o dată ce a primit un man

partea algeriană M. Djilani, mem
bru al C.C. al F.L.N., președintele 
Comisiei pentru problemele sociale 
din Adunarea Națională a Algeriei, 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

în seara aceleiași zile, delegația 
romînă condusă de tovarășul Gheor
ghe Apostol a făcut o vizită lui Hou- 
ari Boumediene, membru al Bi
roului Politic al F.L.N., prim-vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul apărării naționale. Au par
ticipat locotenent-colonel Tahar 
Zbiri, membru al C.C. al F.L.N., șe
ful Statului major al armatei popu
lare de eliberare, și M. Djilani.

★

mentul Oasis, și de alte persoane o- 
ficiale.

Inalții oaspeți au ascultat cu mult 
Interes explicațiile privind munca în 
plantațiile de palmieri și perspecti
vele de dezvoltare a zonelor de vege
tație din regiunea Saharei. în 
cursul vizitei, oaspeților li s-a făcut 
o primire deosebit de călduroasă.

La plecarea spre Alger, tovarășul 
Gheorghe Apostol a mulțumit gazde
lor pentru primirea făcută și pentru 
urările adresate poporului romîn și a 
urat locuitorilor departamentului 
Oasis noi succese în munca pentru 
prosperitatea Algeriei.

cupările oamenilor de știință romîni 
în acest domeniu. „Ritmul accelerat 
al progresului științific și tehnic în 
explorarea și utilizarea spațiului cos
mic în scopuri pașnice, precum și 
numărul tot mai mare de țări care 
participă la programele spațiale, a 
spus reprezentantul R. P. Romîne, 
subliniază și mai mult răspunderea 
comitetului pentru organizarea unei 
cooperări internaționale de pe urma 
căreia să poată beneficia toate sta
tele, mari sau mici, spre binele tu
turor popoarelor“.

„Din acest punct de vedere, — a 
continuat reprezentantul romîn — 
noi considerăm utilă convocarea, în 
anul 1967, sub auspiciile O.N.U., a 
unei conferințe pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cosmic, 
idee care a fost deja aprobată prin- 
tr-o rezoluție a Adunării Generale 
O.N.U. și reafirmată în raportul sub
comitetului tehnico-științific. Confe
rința de la Cairo a șefilor de state și 
guverne ai țărilor neangajate s-a 
pronunțat, de asemenea, în favoarea 
convocării unei asemenea confe
rințe“.

Reprezentantul romîn și-a expri
mat speranța că la actualele lucrări 
ale comitetului „se va reuși să se 
găsească noi mijloace de natură să 
faciliteze cooperarea internațională 
și reglementarea activității spațiale 
a statelor, îndreptată în slujba păcii 
și progresului omenirii“.

dat clar pentru continuarea politicii șl 
pentru coexistentă, Johnson poate privi 
înainte cu multă încredere. Care 
sînt perspectivele ? Este limpede că el va 
fi mai pragmatic decît președintele Ken
nedy. Vom auzi mai pufin despre mari 
proiecte și mai mult despre acțiuni sepa
rate, nelegate între ele. Ceea ce este clar 
este că el va trebui să pășească direct în 
criza alianfei occidentale, care îi va pune 
la încercare însăși capacitatea lui de a 
realiza un compromis".

Ziarul „FINANCIAL TIMES' scrie: „In 
întreaga lume prima reacfie la știrea în- 
frîngerii lui Goldwater trebuie să fie ușu
rare. Puternica diferență cu care el a fost 
învins demonstrează limpede că ma
siva majoritate a americanilor cunosc a- 
cum riscurile existentei armelor nu
cleare...

Problema hotărîtoare în alegeri a fost 
aceea a politicii externe și președintele 
sa poate simfi acum mai liber să ia pro
priile sale initiative în acest domeniu. De
sigur președintele Johnson va continua în
cercările de a construi punfi între Est și 
Vest. El ar putea constata că dimensiu
nile majorității sale i-ar aduce justificare 
pentru a recunoaște China".

„Nimeni nu poate fi indiferent față de 
ceea ce se întîmplă în interiorul uneia 
dintre cele mai puternice națiuni din 
lume, scrie ziarul „SUN". Senatorul Gold
water s-a adresat acelor americani care 
cred că dacă America este puternică, ea 
are dreptul de a dicta oricui, inclusiv 
Uniunii Soyietice, nesocotind riscurile. 
Președintele Kennedy știa că acest punct 
de vedere este greșit... Președintele John
son știe la rîndul său acest lucru. Și toc
mai de aceea poporul american i-a dat 
acestuia sprijinul său".

„Votul masiv al poporului american în 
favoarea președintelui Johnson — scrie 
ziarul „GUARDIAN" — înseamnă sprijin 
pentru coexistentă pe plan extern și pen
tru acțiuni sincere pe plan intern. Acum 
cînd, după cum a promis președintele, va 
fi reluată căutarea căilor de reducere a

Delegații din țările socialiste
la cea de-a 47-a aniversare 
a Revoluției Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că, la'invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și a 
guvernului Uniunii Sovietice, la săr
bătorirea celei de-a 47-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie vor participa, de asemenea, 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. P. Mongole, condusă de

Campania electorala din Italia 

pentru alegerile administrative

Liste unitare de stingă 
in numeroase regiuni

ROMA 5. — Corespondentul A- 
gerpres, Octavian Paler, transmite :• 
Tema centrală a dezbaterilor din ac
tuala etapă a campaniei electorale 
pentru alegerile administrative o 
constituie formarea coalițiilor loca
le pentru consiliile comunale și pro
vinciale ce vor fi desemnate la 22

ACORD SOVIETO-TURC 
In domeniile cultural 
Șl ȘTIINȚIFIC

MOSCOVA 5 (Agerpres). — An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Feridun Cemal 
Erkin, ministrul de externe al Tur
ciei, au semnat Ja 5 noiembrie, la 
Moscova, un acord cu privire la le
găturile culturale și științifice dintre 
U.R.S.S. și Republica Turcia. Acor
dul a fost încheiat pe trei ani. La 
expirarea acestui termen, el poate fi 
reînnoit la cererea părților.

După semnarea acordului sovieto- 
turc cu privire la relațiile culturale 
și științifice, Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a declarat ziariștilor că Uniunea 
Sovietică salută îmbunătățirea rela
țiilor cu Turcia. După părerea lui 
A. Gromîko tratativele sovieto- 
turce, care au avut loc, precum și 
semnarea acordului, constituie un 
pas înainte în dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări.

Ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Feridun Cemal Erkin, a fost 
de acord cu această constatare. 
Deși, după cum a remarcat el, „re
zultatele materiale ale tratativelor 
ce au avut loc nu sînt deosebit de 
palpabile, Turcia și Uniunea Sovie
tică au perspective bune pentru tra
tative viitoare“.

El și-a exprimat convingerea că 
relațiile turco-sovietice se vor dez
volta în viitor pe o linie ascenden
tă, că toate acestea vor contribui 
la consolidarea relațiilor de bună 
vecinătate dintre cele două țări.

dezbinării în alianța atlantică, Marea Bri
tanie va negocia cu un președinte în 
care se poate avea încredere".

MOSCOVA

Viitorul apropiat 
va arăta ce concluzii 
s-au tras din alegeri

„PRAVDA" din 5 noiembrie într-o co
respondență din Washington scrie : 
„Goldwaterismul ca ideologie și politică 
a celor mai agresive și reacționare 
cercuri ale imperialismului american a 
suferit o categorică înfrîngere. Unul din 
principalele aspecte ale campaniei elec
torale din anul 1964 constă în faptul că 
problemele războiului și păcii au ocupat 
un loc central. De asfădată, alegătorul 
însuși a ales problema care îl frămîntă 
mai mult. Conducătorii partidului demo
crat au sesizat pe bună dreptate acest 
curent în opinia publică. Dacă ei n-au 
dat asigurări concrete în ce privește po
litica externă, în orice caz au apreciat 
mai lucid actuala situație internațională 
și au promis să manifeste sfăpînire de 
sine și prudență în relațiile cu statele 
socialiste, referindu-se în mod realist la 
urmările tragice pe care le-ar putea 
aduce războiul poporului american. Tre
buie spus deschis că în aceasta constă 
principalul secret al succesului lui 
Johnson".

Goldwater — scrie în continuare 
„Pravda" — a suferit o înfrîngere, dar ar 
fi naiv să nesocotim acum acest impor
tant factor al realității americane.

Politica lui Lyndon Johnson, instalat la 
Casa Albă pentru patru ani, după ce l-a 
învins pe Goldwaîer cu o asemenea 
majoritate de voturi, va arăta în viitorul 
apropiat ce concluzii s-au tras din bilan
țul alegerilor care au avut loc.

PARIS

Goldwaterismul n-a fost 
smuls din rădăcini 

Ziarul „LE MONDE" scrie în editorialul 
de ieri după-amiază :
. „în masa lor, americanii au ales ra
țiunea împotriva aventurii. Nu există nici 

J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.,. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, și dele
gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Cuba, condusă de Ernesto 
Guevara, membru al Secretariatului 
conducerii naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, ministrul industriei.

noiembrie. Această problemă pri
vește în special comunele cu o popu
lație sub 5 000 de locuitori, unde se 
votează în baza sistemului electoral 
majoritar. In așteptarea publicării 
datelor oficiale, presa italiană a fă
cut un bilanț al listelor comune pre
zentate în aceste localități de dife
rite partide. Calculele făcute se re
feră la 2 500 de comune. în peste 
1 300 din ele au fost prezentate liste 
comune ale P.C.I., P.S.I. și P.S.I.U.P., 
în 150 de comune liste comu
ne ale P.C.I. și P.S.I.

în 150 de comune s-au prezentat 
liste în care P.S.I. figurează împre
ună cu celelalte partide din coaliția 
guvernamentală (partidul democrat- 
creștin, partidul social democrat, 
partidul republican). Liste unitare de 
stînga au fost prezentate în aproape 
întreaga provincie Toscana, în jumă
tate din provincia Emilia, în regiuni 
din Lombardia, Piemont, Liguria și 
alte părți ale peninsulei.

Scrisoare din Stockholm

Hotărîri și reacții
O colaborare nordică mai strînsă în 

cadrul Zonei europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.) — grupare economică din care 
fac parte 7 țări vest-europene în frunte 
cu Anglia — se numără printre proble
mele care vor fi discutate la viitoarea 
sesiune a Consiliului nordic ce se va 
reuni în capitala Islandei, Reykjavik, în 
luna februarie anul viitor. Acest lucru 
a fost hotărît la recenta reuniune de la 
Harpsurid (lingă Stockholm) a Consiliu
lui nordic, la care au luat parte primii 
miniștri ai Danemarcei, Finlandei, Islan
dei, Norvegiei și Suediei.

La numai 24 de ore după luarea a- 
cestei hotărîri s-a întîmplat „ceva" care 
a făcut ca problema colaborării nordice 
să capete o actualitate și mai mare. A- 
cest ceva a fost hotărîrea noului guvern 
laburist al Angliei de a aplica o taxă 
de 15 la sută importurilor de produse 

o îndoială că importanta victorie a lui 
Lyndon Johnson se datorează în mare 
parte unui adversar care i-a servit ca su
biect de contrast. Afirmațiile anacronice, 
cîteodată incohérente și adeseori contra
dictorii ale lui Goldwater au speriat 
masa acelor alegători care oscilează în
tre cele două partide tradiționale.

Faptul că singurele state care au sus
ținut pe senatorul din Arizona aparțin su
dului rasist este un element de asemenea 
semnificativ : dorința lui Goldwater de a 
pune pe picioare o mișcare ulfraconser- 
vatoare a fost respinsă de majoritatea 
fării, cu excepția conducătorilor unor or
ganizații condamnate de istorie. De acum 
înainte și orice s-ar spune omul din 
Phoenix se identifică cu elementele cele 
mai rasiste.

In ceea ce-l privește pe președintele 
Johnson, solid instalat la Casa Albă, el va 
trebui să efectueze 'apid mai multe ale
geri hotărîtoare. Ales de o coaliție care 
cuprinde în același timp sindicatele, 
marii industriași și populația de culoare, 
îi va fi oare posibil să concilieze interese 
considerate astăzi ca ireconciliabile? Mă
surile economice și sociale pe care o a- 
semenea politică o implică vor fi ele ac
ceptate de către industriași și de albii 
care au prejudecăți de rasă ?

Dificultățile pe care va trebui să le 
înfrunte Johnson pe scena internațională 
nu sînt mai mici, începînd cu Vietnamul, 
unde imobilismul nu va mai putea fi in
terpretat ca o tactică electorală.

Răspunsurile la toate aceste probleme 
nu sînt simple și Johnson nu poate să 
le ocolească. Chiar dacă 3 noiembrie ar 
însemna moartea goldwaterismului, po
porul american n-a reușit cu toate aces
tea să-l smulgă din rădăcină, ele fiind 
adînc înfipte în istoria și în rînduielile 
sale. Rănit de gravele eșecuri, goldwa- 
ferismul ar putea să renască sub un alt 
nume, cu un alt șef : nepriceperea și 
exagerările lui Goldwater nu l-au îm
piedicat să seducă un mare număr de 
americani".

ATENA
Ziarul „ELEFTHERIA" scrie că „a fost 

nimicită politica nebunească de extre
mism. Este încurajatoare constatarea că 
poporul american s-a manifestat în favoa
rea unei politici moderate atît în inferior 
cît și în relațiile internaționale. Această 
constatare este generală, și se confirmă cu 
orice prilej că popoarele în epoca noas
tră doresc coexistența pașnică și o evo
luție democratică și că nu au încredere 
în aceia care încearcă să inspire bă
nuială și fanatism".

Corespondență din Londra

De ce un „buget de toamnă“?
Programul guvernamental prezen

tat la deschiderea sesiunii noului 
parlament face obiectul dezbateri
lor care au început. Cu o atenție 
deosebită sînt urmărite îndeosebi 
punctele economico-financiare ale 
programului. Presa consideră ca 
surprinzătoare anunțarea de către 
premierul Wilson a unui „buget de 
toamnă". Acesta ar urma să fie pre
zentat săptămîna viitoare, probabil 
miercuri, în fața parlamentului de 
către ministrul finanțelor, Callaghan.

După cum scrie ziarul „GUAR
DIAN", „decizia guvernului de a in
troduce un buget de toamnă, în 
locul unei legi financiare care 

I să hotărască exclusiv asupra su
prataxelor la import și asupra 
înlesnirilor la export, explică în 
parte timpul îndelungat pe care 
Wilson l-a dedicat în cuvînta- 
rea sa pentru a dovedi că membrii 
din conducerea fostului guvern au 
subestimat în decursul anului dimen
siunile situației critice a comerțului 
britanic. O declarație a ministrului 
finanțelor arată că rezervele de aur 
și de valută convertibilă au scăzut 
cu 30 de milioane în luna octom
brie" (aceasta urmează după o pre
cedentă scădere de 16 milioane lire 
în septembrie). Referlndu-se la a- 
cest buget, ziarul „FINANCIAL TI
MES" scrie: „Interesul se va axa 
asupra măsurilor pe care guvernul 
urmează să le la pentru a stimula 
pe termen lung eficiența industriei. 
Taxa de scont și deflația sînt exclu
se cel puțin pentru moment. Dar 
dacă suprataxele la import vor fi 
într-adevăr temporare, un mare 
efort va trebui făcut pentru mărirea 
acestei eficiențe în următoarele 18 
luni — cel mai lung termen pe care 
opinia publică din străinătate și 
GATT îl vor accepta. Pînă atunci 
guvernul are de îndeplinit o lăuda
bilă dar și grea sarcină".

Știrile despre intenția guvernului 
de a naționaliza industria metalur
gică nu par să fi produs mare ne
liniște în cercurile financiare, dova
dă fiind și calmul care a domnit

ale țărilor nordice
industriale. In aceeași zi în care pri
mul ministru Wilson a adus la cunoș
tință această hotărîre, comisia economi
că a Consiliului nordic s-a întrunit la 
Helsinki și a publicat o declarație în 
care se arată că toate țările din Nord 
care colaborează în cadrul A.E.L.S. tre
buie să contribuie într-o măsură cît mai 
mare cu putință la diminuarea efectelor 
negative pe care această măsură brita
nică le poate avea asupra comerțului 
dintre țările A.E.L.S. Prin intermediul pre
zidiului Consiliului nordic, această comi
sie a intervenit pe lîngă guvernele ță
rilor nordice ca ele să colaboreze strîns 
pentru a face față noii situații. Se știe 
că toate țările nordice, indiferent dacă 
fac sau nu parte din A.E.L.S., întrețin 
un comerț activ cu Marea Britanie.

Discuția a fost reluată la conferința 
miniștrilor de externe ai țărilor nordice, 
care s-a încheiat la 3 noiembrie la Reyk
javik. La înapoierea de la această con
ferință, Per Haekkerup, ministrul danez 
al afacerilor externe, a declarat că Da
nemarca, Norvegia și Suedia au hotărît 
să adopte o atitudine comună față de 
majorarea tarifelor vamale britanice.

Să revenim la întrunirea primilor mi
niștri. Aceasta a hotărît să abordeze și 
alte probleme economice în cadrul se
siunii Consiliului nordic. Ele au o natură 
controversată. Danemarca vrea să se lăr
gească comerțul din cadrul A.E.L.S. în- 
tr-afît încît să cuprindă și produsele a- 
gricole, lucru care nu este privit cu en
tuziasm de celelalte țări nordice. De a- 
semenea, va fi prezentată și propunerea 
de înființare a unei bănci nordice co
mune de investiții, dar părerile sînt îm
părțite și în această privință.

Un punct asupra căruia s-a căzut de 
acord a fost acela de a se căuta orga
nizarea unei colaborări în cadrul A.E.L.S. 
pentru a se combate așa numitul pro
tectionism indirect care se dezvoltă sub 
forma unor măsuri de control a impor
tului în fiecare țară în parte.

Primii miniștri au discutat totodată 
probleme de interes comun în preajma 
viitoarei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Maud LINDELL

SCURTE ȘTIRI
ȘANHAI. La invitația lui Ciu En- 

lai, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, la 4 noiembrie pre
ședintele Indoneziei, dr. Sukarno, a fă
cut o vizită Ia Șanhai. Cu acest pri
lej au avut loc convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească. Cele două părți au fă
cut un schimb de vederi asupra unor 
probleme de interes comun.

SANTIAGO DE CHILE. Luînd cu
vîntul în fața ziariștilor, ministrul de 
externe al Republicii Chile, Gabriel 
Valdes, a declarat miercuri că unul 
din primele acte politice ale guvernu
lui Frei va consta în stabilirea de re
lații diplomatice cu o serie de state 
socialiste. „In prezent, a spus el, se 
fac primii pași spre stabilirea unor 
contacte preliminare cu reprezentanții 
acestor state“.

MOSCOVA. La invitația Comitetu
lui de Stat al Consiliului de Miniștri 

marți la bursa londoneză. Aceasta 
se explică, după cum arată unele 
ziare, prin speranța că o naționali
zare ar urma să recompenseze îr 
mod satisfăcător pe actualii patroni 
din industria metalurgică, iar, pe de 
altă parte, sînt privite favorabil aș
teptatele măsuri ale guvernului pen
tru stimularea ramurilor industriale 
exportatoare.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor din Camera Comunelor, Geor
ge Brown, ministrul afacerilor eco
nomice, a anunțat că guvernul in
tenționează să elaboreze o lege 
prin care se va interzice constru
irea la Londra și Birmingham a unor 
noi clădiri destinate activității par
ticulare pentru preîntâmpinarea 
supraaglomerării acestor orașe. El 
a declarat că guvernul va introdu
ce un nou sistem de planificare re
gională și economică, care să țină 
seama de o folosire judicioasă a 
forței de muncă.

Printre măsurile pe care ar urma 
să le prevadă bugetul de toamnă, 
se crede că va figura, o dată cu 
aprobarea măsurilor de suprataxară 
la importuri, majorarea pensiilor 
și a altor plăți în cadrul asigurări
lor sociale. Deși nu sînt cunoscute 
încă amănunte, numeroși comenta
tori presupun că nu este deloc ex
clus ca bugetul să prevadă introdu
cerea unor taxe asupra profiturilor 
care depășesc o anumită limită.

Distribuite pe domeniile respecti
ve, diferitele puncte din programul 
guvernamental sînt cercetate de 
specialiști dintr-o tabără cît și din 
cealaltă, urmînd ca pînă marțea vii
toare să se contureze atitudinea 
opoziției. In orice caz, în cîteva pro
bleme — naționalizarea oțelăriilor, 
revizuirea proiectului „Concorde* șl 
problema Rhodesiei de sud — 
cercurile ziaristice de aici se aș
teaptă să apară cele mai controver
sate puncte de vedere între majori
tatea parlamentară laburistă și opo
ziția conservatoare.

L. RODESCU

Comunicatul comun
R. P. Chineză- 
^epublica Mali

PEKIN 5 (Agerpres). — La Pekin 
a fost dat publicității comunicatul 
comun semnat în urma vizitei în 
R. P. Chineză a lui Modibo Keita, 
președintele Republicii Mali. In ca
drul tratativelor care au avut loc 
se spune în comunicat, au fost dis
cutate probleme ale situației inter
naționale, ale mișcării de eliberare 
din Asia, Africa și America Latină, 
situația din Asia de sud-est, proble
ma convocării unei conferințe a tu
turor țărilor pentru interzicerea 
completă și distrugerea totală a ar
melor nucleare. Cele două părți 
și-au exprimat satisfacția față de 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
de colaborare dintre cele două țări. 
Președintele Keita a invitat pe pre
ședintele R. P. Chineze și pe pre
mierul Consiliului de Stat să facă 
o vizită în Republica Mali. Pre
ședintele Liu Șao-ți și premierul Ciu 
En-lai au acceptat invitația.

Liderul Partidului Socialist 
din Japonia a cerut 

dizolvarea parlamentului
TOKIO 5 (Agerpres). — Joi s-a 

deschis plenara extraordinară a 
C.C. al Partidului Socialist din Ja
ponia, unul din cele mai puternice 
partide de opoziție din această 
țară. Plenara a fost convocată pen
tru a elabora noua orientare a 
partidului în lumina ultimelor 
schimbări din viața internă a țării, 
cît și în viața internațională. Preșe
dintele partidului, Kawakami, a de
clarat că ultimele evenimente cre
ează pentru partidul socialist condi
ții favorabile de activitate. „Demi
sia lui Ikeda, a subliniat Kawakami, 
dovedește dificultățile prin care trece 
partidul de guvernămînt și guver
nul în prezent“. Kawakami a cerut 
dizolvarea parlamentului și organi
zarea de alegeri generale.

pentru coordonarea lucrărilor de cer
cetări științifice al U.R.S.S., la Mosco
va a sosit, joi, o delegație americană 
condusă de dr. Donald Hornig, consi
lierul președintelui S.U.A. pentru pro
blemele științei și tehnicii.

ATENA. Au fost semnate acorduri 
care reglementează problemele legate 
de micul trafic de frontieră și proble
mele colaborării în domeniul presei și 
informațiilor între Grecia și Iugoslavia.

PEKIN. La 4 noiembrie s-a înche
iat vizita în R. P. Chineză a lui Dou
glas Jay, ministrul comerțului al Ma
rii Britanii. In cursul vizitei, el a fost 
primit de Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P, Chineze, și 
de Nan Han-cen, președintele Consi
liului chinez pentru promovarea co
merțului internațional.
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