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RECEPȚIA DE LA AMBASADA
UNIUNII SOVIETICE

Hunedoara

Apartamentul 7000

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, I. K. Jegalin, a oferit sîmbătă seara o recepție în saloanele ambasadei cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.La recepție au luat parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leon te Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston Marin, Gogu Rădulescu. membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi

liului de Stat și ai guvernului, conducători al instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, academicieni șl alțl oameni de știință și cultură* generali, ziariști romînl și străini.A fost prezentă delegația Asociației de prietenie sovieto-romînă, condusă de I. B. Stukalin.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)Unitățile agricole socialiste continuă arăturile și fertilizarea terenurilor ce vor fi însămînțate în primăvara anului viitor. Pînă la 5 noiembrie, după cum rezultă din datele Consiliului Superior al Agriculturii, arăturile au fost executate pe jumătate din suprafața prevăzută. Această lucrare a fost efectuată pe suprafețe mai mari în regiunile Dobrogea, Galați, Oltenia și București, unde mijloacele mecanizate sînt mai bine folosite. . ,■ O dată cu arăturile, au fost încorporate în sol 1 500 000 tone îngrășăminte organice și cantități însemnate de îngrășăminte chimice. Acțiunea de fertilizare a terenurilor podzolice se desfășoară cu rezultate mai bune în regiunile Argeș, Maramureș și Oltenia. în întreaga țară au fost aplicate amendamente calcaroase și îngrășăminte pe mai mult de 50 000 hectare.Paralel cu aceste lucrări continuă pregătirea terenurilor pentru noi plantări de pomi și viță de vie. Au fost executate gropi pentru plantarea pomilor în această toamnă pe 2 900 hectare, iar pentru plantarea viței de vie, în primăvară, s-au desfundat 14 500 hectare.Consiliul Superior al Agriculturii recomandă o mai bună folosire a tractoarelor pentru efectuarea arăturilor în cel mai scurt timp posibil și de bună calitate. Totodată, să se continue mai intens însămînțările de legume în cîmp, pregătirea răsadnițelor, treieratul tri- folienelor de sămînță, pregătirea terenului și plantările de pomi. (Agerpres)

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Avem în față două fotografii. Prima este 
veche de 10 ani. Un grup de bri
gadieri proaspăt sosiți pe șantierul Hu
nedoarei au ținut să se fotografieze în 
uniformele albastre. Se aflau în fața cîfor- 
va barăci din „orașul tineretului". Tineri 
zîmbitori, în salopete și pe fundal ba
răci. A doua fotografie ne-a fost furni
zată chiar ieri de fotoreporterul ziarului 
regional „Drumul socialismului" din 
Deva. Pe fundalul unor blocuri cu 10 
etaje un grup de siderurgiști hunedorem 
zîmbesc obiectivului fotografic. Abia 
s-au mutat în case noi.

Două fotografii. înfr-un singur deceniu 
Hunedoara s-a schimbat din temelii. In 
locul barăcilor brigadierilor au apărut 
blocuri noi însumînd peste 7 000 de a- 
partamenfe. Ritmul construcției de lo
cuințe la Hunedoara s-a intensificat cu 
deosebire în ani' șesenalului, ajungînd la 
aproape 1 000 de apartamente anual.

In prezent constructorii hunedoreni au 
în vedere depășirea numărului de apar
tamente planificate pentru 1964, grăbirea 
lucrărilor la complexul spitalicesc și 
crearea frontului de lucru pentru 1965. 
Noua Hunedoara, cu clădiri mari, mo
derne și confortabile, a prins contururi 
definitive.

Pe cînd arăturile?Cînd am sosit la Marghita, președintele și unul din vicepreședinții consiliului agricol raional analizau stauiul lucrărilor agricole. Situația nu era deloc mulțumitoare. îndeosebi în ce privește arăturile de toamnă. La rubrica respectivă cifrele sînt foarte mici. Este adevărat că timpul ploios din săptămîna aceasta a influențat negativ asupra ritmului de desfășurare a lucrărilor agricole, deci și a arăturilor. Dar în raionul Marghita au fost pînă acum și zile frumoase în care se puteau ara suprafețe mult mai mari. Dacă acest lucru nu s-a realizat, aceasta se da- torește, în principal, întîrzierii recoltării porumbului și eliberării terenului de coceni. Din celé 17’572 ha cultivate cu porumb s-au recoltat doar 10 000 ha, iar cocenii au fost strînși doar de pe circa 1 000 ha.în unele gospodării lucrările de recoltat au întîrziat din cauză că munca nu este bine organizată. Numai așa se explică de ce la gospodăria colectivă din Mișca mai sînt de recoltat 30 hectare de floarea-soarelui, 270 de hectare de porumb etc., de ce suprafețe întinse sînt și acum acoperite de coceni,, de ce mecanizatorii

mai au de făcut ogoare de toamnă pe 550 de hectare. Dacă aici, ca de altfel și la Poclușa de Barcău, Moara de Rituri, Tarcea etc., forțele și mijloacele de lucru ar fi fost mai bine folosite alta ar fi fost situația. Exemplul gospodăriei colective din Galoș este convingător în acest sens. Aici, printr-o organizare temeinică a muncii brigăzilor și echipelor, colectiviștii și mecanizatorii au reușit să termine în întregime recoltatul porumbului și au efectuat arături de toamnă pe 515 ha din cele 631 ha prevăzute.Trebuie spus că și în raioanele O- radea și Salonta, precum și în unități aparținînd trustului regional Gostat, arăturile‘'de toamnă sînt rămase în urmă. în regiune, din cele 164 400 ha destinate însămînțărilor de primăvară, s-au arat numai 88 321 ha. Este necesar ca organele locale de partid și consiliile agricole să ia măsuri operative pentru urgentarea recoltării și eliberării terenurilor și trecerea cu toate forțele la efectuarea arăturilor de toamnă.
H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

LEGUME
RE MARI 
SUPRAFEȚEPentru satisfacerea cererii de legume proaspete a populației în perioada de iarnă, în gospodăriile de stat și colective se plantează și se însămînțează în aceste zile legumele timpurii în sere și răsadnițe. Pînă în prezent, s-au însămînțat și plantat peste 420 000 mp cu roșii, castraveți, salată, spanac, ceapă verde, pătrunjel etc.în același timp, în gospodăriile colective din bazinele legumicole ale Capitalei și ale celorlalte centre populate din țară, se lucrează intens- la însămînțarea legumelor care se consumă primăvara devreme : ceapă și usturoi verde, spanac, âalată și altele. Din datele existente la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că pînă în prezent s-au însămînțat cu asemenea legume a- proape 3 700 ha. Cele mai bune rezultate au fost obținute de gospodăriile colective și de stat din regiunile București, Oltenia; Banat, Dobrogea și Ploiești.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — La Timișoara au început zilele trecute lucrările plenarei Uniunii arhitecților din R. P. Romînă, care dezbate problemele privitoare la e- laborarea schiței de sistematizare a acestui oraș. La ședința de deschidere au participat prof, arhitect G. Guști, vicepreședinte al C.S.C.A.S., conducători ai Uniunii arhitecților, cadre didactice universitare, numeroși arhitecți din mai multe regiuni ale țării. La aceeași ședință au luat parte tovarășii Petre Blajo- vici, prim-secretar regional Banat Daju, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, reprezentanți ai comitetelor de conducere ale Uniunii arhitecților și Comitetului de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare. Referaiui „despre .întocmirea schiței de sistematizare a orașului" a fost ■pre-'-'j' zentat de arhitectul Constantin Vodă, director tehnic al D.S.A.P.C. Banat.

al Comitetului al P.M.R., Vasile

£Z CUMPĂRĂ PERTH U NOIFață în față cu viitoarea cumpărătură, înainte de a se decide asupra ei, clientul cercetează marfa a- leasă și se întreabă, normal, dacă e bună sau nu. Dincolo de aprecierea de moment, mai mult sau mai puțin grăbită, întrunește oare ea toate calitățile necesare, dintre care unele se verifică doar la o scrutare amănunțită a substanței intime a mărfii?în acest caz, cîteodată fără să bănuiască, cumpărătorul are alături un sfătuitor avizat. Un om care, înainte ca produsul să fi ieșit pe poarta fabricii, l-a cercetat lucid, exigent, cu ochiul atent al calității. El e primul care își spune părerea despre marfa respectivă și, în numele întregului colectiv ce a produs-o, certifică bunele ei însușiri față de cumpărători. Omul acesta „cumpără“ pentru noi. Observăm pe eticheta mărfii o ștampilă : inițialele C.T.C. (controlul tehnic de calitate) și un număr. îndărătul inițialelor și ai numărului se află munca, răspunderea unui om. Primul „cumpărător“ ne asigură : da. e o marfă bună, am cercetat-o pe toate fețele și i-am dat drumul. De la sine înțeles ce mare încredere și răspundere îi a- cordă colectivitatea socialistă unui astfel de om, străjer pe frontul calității.E o profesiune nouă. însăși prezența ei, în "toate ramurile industriale, dă măsura grijii sporite ce se acordă la noi îmbunătățirii neîncetate a calității fiecărui produs. Firește, controlul tehnic reprezintă numai una dintre laturile problemei calității ; prelungire firească a strădaniilor fiecărui colectiv și a fiecărui om de a realiza produse cît mai tune, la nivelul exigențelor cres- cînde. Dar în această bătălie generală. controlului calității îi revin răspunderi deosebite, prin aceea că funcționează ca un filtru care lasă să treacă dincolo de ultima bornă a fabricației numai acele mărfuri ce reprezintă cu cinste „marca fabricii“ și corespund cerințelor masei de cumpărători, iar, în ultimă analiză, intereselor generale ale economiei socialiste.Pornind de la acea ștampilă și mergînd îndărăt pe firul atîtor produse de calitate, vei cunoaște, cititorule, la rampele de control din întreprinderi, oameni care se bucură de prețuirea colectivului. Prestigiul lor se datorește faptului că au fost aleși dintre cei mai buni, mai pricepuți și mai conștient! muncitori. înalta calificare se împletește strîns cu un dezvoltat simț al răs

punderii, care îi face nu numai să se hotărască asupra aplicării ștampilei, ci, la nevoie, să intervină activ, să ajute procesul de fabricație, prin sesizări, propuneri și soluții competente. Adeseori în uzină, urmărind îmbunătățirile aduse unui produs, auzi următoarele cuvinte : „Fiind sesizați de controlul nostru de calitate...“ Sau : „De un mare ajutor ne-a fost ideea oferită de C.T.C. în privința...“. Se simte aici aprecierea de care e întovărășită munca exigentă și creatoare a controlorului de calitate, angrenat pe direcția principală a efortului colectiv.Așa stînd lucrurile, se ridică însă întrebări : cum de ne mai ciocnim de unele mărfuri necorespunzătoare ? cine și în ce fel le-a controlat, aplicînd cu ușurință ștampila care obligă ? Aceasta ne-a și îndemnat să căutăm răspunsurile la fața locului. Subiect actual, din păcate, la țesătoria de mătase „Select“, unde cantități importante de produse, considerate „bune“ de către controlul de calitate, au făcut, în repetate rînduri de-a lungul acestui an. cale întoarsă. Refuzate de către recepția comercială. Pe procesele verbale de respingere, care poartă și semnătura controlului de calitate, semn de indiscutabilă recunoaștere a defectelor, se află înscrisă gama întreagă a lucrului de mîntuială — de la deplasări de șablon la diferențe de culoare, de la pete de ulei pînă la spărturi și pigmentări. Cusururi care sar în ochi. Dar nu și în ochii controlorilor de calitate, dispuși parcă să-i închidă cu seninătate. La întrebările noastre de mai sus, a- tît inginerul-șef, Nina Nicolae, cît și șeful serviciului C.T.C., Ileana Petrescu. găsesc o serie întreagă de cauze, mai mult sau mai puțin obiective, fără să atingă, totuși, nervul problemei . slaba exigență. Din cuvintele lor se desprinde o concepție greșită — care poate fi întîlnită și în alte locuri — de „înțelegere“ a unor deficiențe de fabricație și, implicit, de resemnare în fața lor. Cînd controlorul de calitate își pierde obiectivitatea, cînd mînuiește ștampila animat de ideea lui „treacă- meargă“, evident că se deschide portița lucrului de mîntuială.Nu se poate spune că nu există la „Select“ preocupări de îmbunătățire a calității, de sporire a exigenței față de propriile produse. In- tr-un plan de măsuri al comitetului de partid se prevede printre altele :

„Sesizarea operativă a deficiențelor pe fluxul de fabricație, prin întărirea simțului de răspundere al întregului colectiv din cadrul C.T.C.“. Concret, însă, ce s-a întreprins pentru întărirea simțului de răspundere, cînd încă o serie de mărfuri necorespunzătoare se bucură de îngăduința neprincipială, contrară interesului general, a controlului tehnic de calitate ?O grijă statornică față de întărirea activității controlului de calitate, în forme variate, se manifestă la Fabrica de confecții și tricotaje „București“. Se țin cu regularitate cursuri de specializare în care sînt cuprinși toți controlorii de calitate ; în consfătuiri de producție se discută aspecte ale activității lor ; o comisie special constituită, cuprinzînd și reprezentanți ai serviciului C.T.C., vizitează adesea magazinele pentru a lua contact, pe viu, cu sugestiile și criticile cumpărătorilor. Toate acestea, evident, se răsfrîng pozitiv asupra calității produselor și întăresc acel curent înaintat de opinie care scoate la suprafață și veștejește eventualele neglijențe. Aprecierile de care se bucură produsele acestei fabrici, atît în țară cît și peste hotare, se adresează, desigur, și controlorilor de calitate exigenți, răspunzători față de o reputație bine stabilită.Dar iată că recent, la secția confecții bărbătești, a fost returnat în producție, pentru remanieri, un lot de costume. Ștampila controlului fusese aplicată peste cusături desfăcute și alte defecte, de altfel ușor vizibile. Scuze : cum că respingerea s-a făcut pe bază de sondaj (ceea ce ar însemna că nu toate costumele returnate ar avea defecte) și că... „mai scapă“, fiindcă un costum este rodul a vreo 500 de operațiuni. „Mai scapă“ este o altă portiță a lucrului de slabă factură. în realitate, este vorba de două moduri de a înțelege și de a lucra în problema calității. Sînt, în această secție, controlori de calitate ca Stan Ștefan, Gheorghe Mitran, Ilie Leca și alții care muncesc cu simț de răspundere, atent și conștiincios, sesizînd prompt eventualele cusururi descoperite. Alături de ei însă, alții aplică ștampila calității în pripă, ca și cum ar avea în față un teanc de cărți poștale
Victor VINTU

Pe una din magistralele electrifi
cării

(Continuare în pag. Il-a)

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Colectivul exploatării miniere Aghireș a dobîndit în acest an succese în exploatarea caolinului. De la începutul anului și pînă în prezent s-a obținut peste plan o producție în valoare de peste 4 180 000 lei. Au fost

REȘIȚA (coresp. „Scînteii"). — Ieri, la 
oțelăria Martin a .Combinatului siderurgic 
din Reșița a fost consemnată o nouă rea- 
lîzflfe: ^jaborarea celei . de-a 
tonă de otel dată peste plan de la în
ceputul anului și pînă în prezent. Ultima 
șarjă pentru atingerea acestei cifre a 
fost elaborată de echipa condusă de prim- 
topitorul Ion Bădescu de la cuptorul nr. 1.

30 000-a

de de al
Edificiu antic descoperit 
la ConstanțaLa Constanța au fost găsite curînd o serie de ziduri groase 2 m îngropate sub malul înaltfalezei, în care rîndurile de cărămidă alternează cu blocuri de piatră. Atît caracteristicile zidăriei, cît și ale pilaștrilor sînt Asemănătoare celor de la monumentul roman cu mozaic descoperit în apropiere, cu cîțiva ani în urmă.Noua descoperire arheologică confirmă existența în această parte a vechiului Tomis a unui mare forum roman.Săpăturile cum au 100 metri țituri și

a-efectuate pînă scos la iveală circa ziduri cu 4 despăr- 3 uși de intrare în bună stare, cu ancadramente din piatră sculptată. Pe vechiul nivel de piatră au fost găsite pardoseli cu dale mari, de marmoră, care, de a- .semenea, se păstrează bine pe toată suprafața. Zidurile au înălțimi de peste 6 metri și au fost tencuite cu mortar de culoare roz. Ele sînt alte urme importante ale forumului roman ce se întindea aici, pe toată faleza de vest a actualului nostru port maritim, care împreună cu monumentul roman cu mozaic cu bazilica descoperită tot acum în gura portului, aduc într-o lumină mai completă viața, activitatea și cultura materială a locuitorilor acestor meleaguri din secolele 4 și 6 ale erei noastre“.
SCRISORI CĂTRE „SC8NTEIA"

Trecînd prin fața standului rezervat dezvoltării energeticii din cadrul „Expoziției realizărilor economiei naționale", am încercat un sentiment de mîndrie. Am văzut acolo, prezentate la scară mică, unele magistrale electrice la construirea cărora și-a adus contribuția și întreprinderea de construcții și montaje energetice nr. 5 Sibiu. După construcția liniilor electrice Orșova-Moldova Nouă, Paroșeni-Schela-Bărbătești ș.a., unde am cîștigat o însemnată experiență participăm acum la o lucrare de mare importanță pentru sistemul energetic național : linia de 400 kV. de km, traversa făcînd legătura între termocentrala Luduș și hidrocentrala „16 Februarie" de pe Argeș și continuînd apoi pînă la Combinatul de la Slatina.Muncitorii, tehnicienii întreprinderii noastre crări pe porțiunea mai seulul. în momentul de față se toarnă fundațiile pentru stîlpii - metalici. Ca lucrările să fie e-

foarte înaltă tensiune de De-a lungul a peste 250 „Magistrala Carpați' va cîmpii, dealuri și munți,
aluminiu deși inginerii execută lu- grea a tra-

xecutate cît mai repede, echipele conduse de maiștrii Breazu, Türk și Tudoran au organizat judicios locurile de muncă, înlăturîndu-se în acest fel deplasările zilnice care răpeau mult timp. întrucît magistrala traversează munții la altitudini de peste 1 000 metri, vom folosi și unele soluții tehnice noi. La construcția altor linii s-a utilizat, ca metodă de lucru, asamblarea întregului stîlp la sol și apoi ridicarea lui cu ajutorul troliilor. De data a- ceasta vom ridica stîlpii metalici din elemente montate la fața locului prin clădire. Această nouă soluție tehnică și diferite inițiative ale constructorilor vor contribui la terminarea lucrărilor într-un termen cît mai scurt. Construită cu scopul de a efectua transportul de energie electrică din zona de nord spre sudul țării, magistrala Carpați va contribui în același timp și la mărirea siguranței de funcționare a sistemului energetic național.
Ing. Marcel ANTOHI 
întreprinderea de construcții 
și montaje energetice nr. 5 Sibiu

Universități 
muncitorești •i 

în marile
întreprinderi

Peste 32 000 de oameni ai muncii 
din marile combinate, uzine etc. au- 
diază cursurile celor 173 universități 
muncitorești care și-au început acti
vitatea pînă acum. Programele aces
tora reflectă cerințele specifice ale 
procesului de producție din între
prinderile respective, cuprind forme 
eficiente de răspîndire a cunoștințe
lor politice, științifice, tehnice, eco
nomice și cultural-artistice.

In foarte multe întreprinderi și 
instituții au fost organizate ^cicluri 
de conferințe și lectorate pe 
politice, tehnice, economice 
cultură generală. In întreaga 
au fost organizate pînă acum
3 000 lectorate. In centre industriale 
ca București, Timișoara, Cluj, Plo
iești, Brașov, Iași, Galați, Sibiu, Me
diaș și Petroșeni, consiliile locale 
ale sindicatelor au organizat pentru 
ingineri și tehnicieni lectorate teh
nice pe orașe.

teme 
și de 

țară 
peste

livrate peste plan 5 900 tone caolin spălat de calitatea I. Numai în trimestrul III s-a înregistrat o . scădere a prețului de cost de 16,38 la sută, realizîndu-se economii suplimentare de 413 000 lei. în fotografie: 
Stația funicularului.

T

(Agerpres)
ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI

R. P. ROMÎNESîmbătă s-a înapoiat în Capitală delegația R. P. Romîne condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, care, la invitația Frontului ele- Eliberare Națională și a guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare, a luat parte la sărbătorirea celei de-a X-a aniversări a începerii revoluției algeriene — Ziua națională.Din delegație au făcut parte tovarășii Virgil Cazacu, membru su-

pleant al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional Iași al P.M.R., deputat în Marea Adunare Națională, și Ion Georgescu, ambasadorul R. P. Romîne la Alger.La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întîmpi- nați de tovarășii Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Ștefan Voitec, Gheorghe Gaston Marin, Constantin Tuzu, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, de membri ai C.C. al P.M.R. și ai guvernului și de alte persoane oficiale. (Agerpres)
TELEGRAMECu prilejul proclamării independenței Maltei, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a trimis primului ministru al Maltei, George Borg Oliver, o telegramă de felicitare.în .răspunsul său, mulțumind pentru acest mesaj, premierul maltez își exprimă încrederea în dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două țări.

'•

EXECUTAREA UNOR
PATRIOȚI SUD-AFRICANIAutoritățile din Republica Sud- Africană au comis o nouă crimă revoltătoare. în cursul zilei de vineri au fost executați trei patrioți: Vuyusile Mini, Wilson Khanyinga și Zinkel Okabu, condamnați la moarte în martie a. c. Această veste a provocat o adîncă indignare în întreaga lume. (Amănun
te în pag. a Vl-a).

Guvernul francez a hotărît să instituie b suprataxă de 15 la sută pe importurile de whisky scoțian ca răspuns la măsurile britanice privind fixarea suprataxei asupra importurilor engleze. După cum subliniază agenția U.P.I., a- ce&stă măsură va afecta în mod serios exporturile engleze whisky scoțian spre piața ceză.
Concluziile

de fran-
subcomitetului
O.N.U. pentru Aden

Subcomitetul O.N.U. pentru Aden 
a publicat concluziile sale în legătură 
cu examinarea situației din protecto
ratele britanice din Peninsula Arabică, 
Subcomitetul subliniază că recentele 
alegerj din Aden nu s-au desfășurat 
în conformitate cu recomandările 
O.N.U. și că situația din acest teri-

foriu este „critică și explozivă”. Do
cumentul cuprinde 9 recomandări me
nite a fi supuse Adunării Generale a 
O.N.U., care se întrunește în cea de-a 
19-a sesiune, la 1 decembrie. Starea 
excepțională — se spune în docu
ment — trebuie să ia sfîrșit, operațiile 
militare oprite, drepturile și libertățile 
politice ale tuturor locuitorilor — res
tabilite ; poporul din Aden și din pro
tectoratele incluse în Federația Arabiei 
de sud trebuie să fie consultat asu
pra viitorului acestor teritorii. Dreptul 
la autodeterminare trebuie să fie exer
citat pe calea unei consultări a între
gii populații, consultare care trebuie 
să fie organizată cît mai repede po
sibil.

va vizita ParisulLa Bonn s-a anunțat oficial că Ludwig Erhard, cancelarul vest- german, va face, la începutul lunii ianuarie, o nouă vizită oficială la Paris, unde se va întîlni cu președintele Jranței, generalul Charles de vest-german „Koelnische terviu în care s-a referit la principalele probleme ale Europei occidentale și la voiajul pe care Konrad Adenauer urmează să-l facă la Paris, la începutul săptă- mînii viitoare. în legătură cu voiajul lui Adenauer la Paris, Erhard a precizat că el nu are de îndeplinit, nici o misiune diolo- matică și că nici nu va duce președintelui de Gaulle vreun mesaj din partea guvernului vest- german. Erhard a confirmat totuși că, în timpul vizitei sale la Paris, Adenauer va încercă să expună în mod clar poziția guvernului vest-german „pentru a fi evitate în viitor noi neînțelegeri“.

Gaulle. Cancelarul a acordat ziarului Rundschau“ un in-

♦
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V1AJA 
DE PARTID

Alegerile în organizațiile de partid din SibiuUzinele și fabricile sibiene și-au îndeplinit anul acesta lună de lună planul de producție la toți indicatorii, au înscris în conturile lor de economii zeci de milioane de lei. Dezbaterile ce au loc aCum în a- dunările de alegeri ale organizațiilor de bază scot în evidență aceste rezultate ale hărniciei muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, ale muncii politico-organizatorice desfășurate de comuniști.Comuniștii din organizațiile de bază de la cazangeria grea și cazan- geria ușoară ale Uzinelor „Independența“, unitate fruntașă pe ramură, au pus în centrul discuțiilor din a- dunăriie de alegeri sarcinile ce le revin în realizarea unei creșteri substanțiale a productivității muncii'. Darèa de seamă și mai tr.ulți vorbitori au subliniat că este necesar ca organizațiile de bază să sprijine activ conducerea sectorului în promovarea largă a tehnologiei moderne. Deși sarcinile de plan pe primele 10 luni ale anului au fost îndeplinite, comuniștii și-au exprimat hotărîrea de a nu se mulțumi cu rezultatele obținute ; s-a propus să se înființeze colective care să analizeze la fiecare ioc de muncă posibilitățile de valorificare a noi rezerve interne. Adunările au cerut noilor birouri ale organizațiilor de bază să exercite un control eficient asupra felului cum se asigură condițiile materiale pentru extinderea unor metode tehnologice de mare randament, să propună conducerii întreprinderii repartizarea în locuri-cheie ale producției a unor membri de partid cu înaltă calificare, care să contribuie la generalizarea acestor metode.Probleme asemănătoare privind deschiderea unui larg cîmp de aplicare tehnologiei moderne au fost dezbătute și în adunările de la organizațiile dé bază din Uzina „Balanța“.— Informările și referatele prezentate în adunarea generală a organizației de bază de către conducerea a- telierului privind felul cum- sînt extinse procedeele moderne de sudură, discuțiile ce au urmat au contribuit la adoptarea de înăsUfi menite Să intensifice activitatea desfășurată în acest domeniu. Totuși nu ne putem mulțumi cu cele realizate a arătat muncitorul Ion Popa în adunarea generală a organizației de bază nr. 2. Metodele moderne de sudură sînt încă insuficient aplicate. Biroul organizației de bază va trebui să sprijine conducerea atelierului în extinderea tehnologiei moderne.
PREGĂTEA PRÖöl5OT 
ĂK’ULUi 1965Ce trebuie să facă comitetul de partid pentru ca din primele săptă- mîni ale anului viitor să fie asigu

rată o bună ritmicitate a producției? — acestei probleme i s-a acordat o deosebită atenție în adunările de alegeri ale organizațiilor de bază din sectoarele de mobilă ale Fabricii I.P.R.O.FJ.L. „Republica“.— Vom putea asigura o producție ritmică în măsura în care se va realiza o mai bună aprovizionare a locurilor de muncă cu materii prime și materiale, a spus Anton Mun- teanu. Acum buștenii sosesc de multe ori cu întîrziere. producind goluri de producție. Deși cunoaște această stare de lucruri, biroul organizației n-a exercitat un control susținut asupra activității serviciului aprovizionării, n-a îndrumat conducerea administrativă să întărească acest sector de muncă cu cadre corespunzătoare.Dumitru Bîra a propus ca propaganda tehnică, gazetele de perete, agitația vizuală și alte forme ale activității politice de masă să fie mai larg folosite spre a antrena colectivul la o acțiune sistematică pentru lichidarea muncii „în asalt“.Despre răspunderile ce revin comuniștilor în asigurarea materiilor prime și materialelor, a S.D.V.-Urilor necesare unei producții ritmice s-a discutat și s-au luat hotărîri corespunzătoare și în adunările organizațiilor de bază de la cazangeria și turnătoria Uzinelor ,,Independența", la cele de la „Balanța“ și I.R.Ü.M.Cu prilejul adunărilor de alegeri în organizațiile de bază a fost relevat aportul cercurilor de economie concretă de la Uzinele „Independența“, „Balanța" și altele la realizarea unor economii suplimentare la prețul de cost, buna gospodărire a materiilor prime, ridicarea indicilor de folosire a utilajelor. Participanții la activitatea cercurilor s-au familiarizat cu noțiuni cunoscute înainte numai de economiști, au învățat să gînclească și să acționeze ca buni gospodari, în cadrul dezbaterilor s-au tăcut numeroase propuneri privind munca de partid pentru realizarea unor economii cît mai importante la prețul de cost în adunarea de alegeri a organizației de bază nr. 1 „Balanța“. Alfred Binder a propus ca munca politică de masă, propaganda tehnică să acționeze mai intens pentru reducerea rebuturilor. Ion Barac a arătat că, pentru a asigura folosirea rațională a sculelor și dispozitivelor. ar fi de mult folos extinderea inițiativei constructorilor de tractoare din Brașov „Să lucrăm două zile pe lună cu scule economisite“. Trebuie spus, de altfel. Că ar fi fost de așteptat din partea , Comitetului orășenesc de partid Sibiu mai multă 

preocupare pentru aplicarea acestei inițiative în cadrul uzinelor din oraș.
RĂSPUNDEREA COMUNIȘTILOR 
PENTRU CALITATEA PRODUSELOR,Una din principalele constatări care se desprind din adunările de alegeri din întreprinderile sibiehe constă în grija deosebită pentru calitatea produselor. Pretutindeni comuniștii au dezbătut cu un înalt spirit de răspundere ce trebuie făcut pentru ca să crească mereu prestigiul mărcii fabricii. La Uzinele „Independența“ s-a propus ca birourile organizațiilor de bază și conducerile tehnice ale secțiilor să organizeze întîlniri periodice cu „colegii“ de pe șantierul Copșa Mică unde s-au manifestat deficiențe la unele produse livrate de uzina sibiană și să găsească împreună soluții privind asigurarea calității utilajelor și montarea lor corespunzătoare. Din discuțiile care au avut loc în adunarea de alegeri de la tăbăcăria Fabricii „13 Decembrie“ s-a desprins necesitatea ca biroul organizației de bază să organizeze o dezbatere largă pe baza unui studiu privind mijloacele de a se asigura o mai bună finisare a pieilor, pentru îmbunătățirea calității produselor.Nu pretutindeni însă, adunările de alegeri au manifestat preocuparea necesară față de calitatea produselor. Se știe că I.R.U.M. execută uneori reparații de mîntuială ale utilajelor, ceea ce provoacă neajunsuri exploatărilor forestiere. Ar fi fost de așteptat ca această problemă să fie temeinic discutată în adunarea de a- legerl.De altfel, din cele constatate și în alte întreprinderi rezultă că nu toate organizațiile de bază primesc sprijinul necesar. Așa se și explică faptul că la Fabrica „Steaua roșie“ și în alte întreprinderi au fost prezentate în adunările de alegeri dări de seamă în care diferite aspecte ale muncii politico-educative sînt tratate ca un scop în sine, fără legătură cu principalele sarcini de producție ale colectivului ; alteori, ca în adunarea de alegeri a organizației de bază Nr. 2-marochinărie de la Fabrica „13 Decembrie“, discuțiile se desfășoară aidoma acelora care au loc în consfătuiri de producție sau adunări ale tehnicienilor, fără o analiză temeinică a aspectelor specifice ale muncii de partid, a activității poli- tico-organizatorice a organizațiilor de bază. Asemenea cazuri impun Comitetului orășenesc de partid Sibiu să îndrume mai concret și mâi eficient la fața locului birourile organizațiilor de bază. în pregătirea adunărilor de alegeri.
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Casa de comenzi Unic. La ora fixată gospodina își ndicâ mărfurile comandate prin telefon (stingă). Casa de mode din Timișoara (dreapta)

CĂMINUL NOSTRU

Obiecte de un gust îndoielnic
Adeseori, suprafafa mesei se poate 

prezenta nudă în fața celui mai exigent 
arbitru al frumosului. Jocul fibrelor lem
nului lăsate evidente, oglinda imaculată 
a suprafeței lăcuite, apele furnirului, de
corația cu esențe diferite sau marchetă- 
riâ (întorși de furniruri diferit colorate) 
constituie elemente menite sa întregească 
profilul estetic al mobilei. Uneori se sim
te însă necesitatea acoperirii tăbliei me
sei fie din dorința de a o proteja, fie 
din aceea de a o „înlocui" cu un obiect 
care să-i fie superior sub faport decora
tiv, estetic.

Ce ne oferă comerțul în această pri
vință ? în magazine sînt puse în vînzare 
unele fețe de masă (nu ne referim la 
cele obișnuite, nici ia acelea din 
material plastic) care încearcă să 
pătrundă în sfera obiectelor de ar[ă 
decorativă. Deși deosebite ca dimensiu
ne, material, colorit, multe din aceste 
produse păstrează o pecole comună : 
din păcate, aceea a uhui gust îndoielnic. 
Poata cele mai încărcate și desuete sînt 
cuverturile goblen CU flori rnari, asam
blate înir-un motiv șters, în culori ce
nușii, care — chiar noi — par a fi uzate 
și prăfuite.

Magazinele de artizanat pun în vîn
zare fețe de masă brodate. Majoritatea 
lor sînt lucrate de cooperativele de artă 
populară din Cluj, cooperativa „Sir- 
guinja"-București sau Tîrgoviște. Nu fără 
părere de rău trebuie să recunoaștem 
însă că afli execuția, cît și repertoriul 
ornamental sînt puerile și departe de a 
Stlrni interesul.

Nu numai desenul ornamentului, dar 
și compunerea lui, înscrierea lui în ra
port cu suprafața pe care o decorează, 
constituie o problemă de care' creatorii 
de modele sînt chemați să țină seama. 
Socotim că merită evidențiată această 
preocupare în compunerea fețelor de 

masă imprimate (model „Păunița" 
I. I. S. Unirea), pe care motivele geo
metrice — mai apropiate repertoriului 
decorativ modern — sînt dispuse intr-un 
chenar ce echilibrează raportul între 
cîmpul central și marginile pînzoi. Ceea ce 
le diminuează din valoare este însă colo
ritul de multe ori nearmonizat, strident.

Șervețelele, milieurlle, pe care le gă
sim în magazine pot constitui, la rîndul 
lor. obieclul nemulțumirii unei priviri 
atente la ținuta estetică a pieselor de 
decorație interioară. Ații ceie care re
produc în miniatură soluțiile „artistice'' 
folosite în decorarea fețelor de masă, 
cît și cele care imită în plastic brode
ria, dantelele, nu corespund exigențelor 
unui interior aranjat sub imperativul bu
nului gust. Și, totuși, în interior se simte 
nevoia așezării sub un vas sau platou, 
pe o tavă, etc. a unui astfel de obiect. 
Cooperativa de artă manuală din Sibiu 
ne oferă o soluție demnă de luat în 
seamă. Este vorba de seturile realizate 
din pai împletit și alesături. Îmbinarea 
celor două materiale — în care alesă- 
tura suplă de bumbac capătă consistență 
prin intercalarea rîndurilor de pai — 
este bine venită. Paiul, lăsat în culoarea 
naturală, desparte fie țesătura bazată pe 
îmbinări cromatice apropiate culorii 
paiului, fie, dimpotrivă, creează pauze 
odihnitoare între două, trei culori vii, 
asamblate cu pricepere. Seturile de acest 
fel, pe lingă utilizarea lor în scop pur 
decorativ (o pată de culoare care în
veselește și rupe monotonia suprafeței 
monocromice a mobilei), pot folosi fie ca 
suporturi pe care se așează vase din 
ceramică, metal etc. fie — plasate în 
dreptul fiecărui tacîm — ca înlocuitoare 
ale feței de masă. Esté regretabil că 
popularizarea lor è aproape inexistentă,

Pentru că vorbim despre șervete și 
fețe de masă, să nu scăpăm din ve

dere și „tablourile'' desenate cu indigo 
pe pînză, însoțite de un text rimat de 
felul acestuia : „Mîncarea gustoasă face 
gospodina frumoasă I" și care, cusute 
apoi cu amici de diferite culori, sînt 
destinate să „decoreze" pereții bucătă
riei. Dacă amatorii de artă naivă găsesc 
uneori în rîndul acestora desene și texte 
ce-i drept nu lipsite de savoare, celor 
ce le socotesc însă obiecte „decorative" 
le cerem îngăduința de a-i convinge că 
ar fi bine să ne dispenseze de aseme
nea „servicii". Și, spre a-i ajuta în a- 
ceastă direcție, am propune organelor 
comerciale să le elimine, fără drept de 
apel, din magazine.

Pretențiile noastre față de comerț nu 
se limitează însă la a sugera o aseme
nea măsură. Obiectele la care ne-am 
referrit — într-un sortiment adecvat, de 
bun gust, ce poate fi realizat fără difi
cultate cu ajutorul specialiștilor din in
dustrie, a| meșterilor artizani și al artiș
tilor plastici — trebuie să-și găsească 
neînfîrziaf locul în magazinele-expozljii 
de mobilă, în unitățile cu obiecte de de- 
corațiuni interioare, la cooperativele 
meșteșugărești de specialitate. Cît pri
vește prezentarea, ea trebuie să dea pu
blicului variate formule de înlocuire a 
bătrîneștilor milieuri, șervețele, cuverturi, 
să sugereze, și în această direcție, mo
dalități moderne.

Marina VANCI

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
„După apelul 
telefonic“

Cînd vom avea 
contoare?Anul acesta, constructorii ploieșteni au dat în folosință, la sudul și la nordul orașului, peste 1 000 de apartamente confortabile. Locatarul unuia din aceste a- partamente de la Ploiești sud sînt și eu. Aș vrea să ridic, în rîndurile de față, o problemă legată de furnizarea energiei electrice: nu ni s-au instalat contoare, așa că am fost nevoiți să încheiem contracte sistem paușal cu secția rețele Ploiești a întreprinderii regionale de electricitate. Suma de plată fixată după acest sistem este mai mare decît cea care se plătește pentru consumul de energie e- lectrică într-un apartament cu contor, în afară de aceasta, locatarii, știind că „tot plătesc“, nu fac nici ei economie, aprind becuri chiar și atunci cînd acest lucru nu este necesar. Un singur bec nu e mare lucru; fiind vorba însă de mii de astfel de becuri pe oraș, cîtă energie electrică se irosește în zadar!Am întrebat la secția rețele cînd ni se vor instala contoarele. „Procurați-vă singuri aparatele, iar noi le instalăm“ — ni s-a răspuns. Dar de unde să ‘.dăm contoare, căci în comerț nu se găsesc? Și apoi, n-ar fi mai nimerit să se ocupe de procurarea și instalarea lor însăși secția rețele Ploiești a întreprinderii de Electricitate — și nu locatarii?

I. PETRESCU 
Cvartalul Ploiești sud

„Din nou despre 
„Metalo-casnica“

æsæH LANSETA
FERMECATÂ

Să nu mă întrebați de unde ars 
făcut rost de lanseta asta fermecată, 
că nu vă spun. Putefi să insistați pînă 
mîine. Degeaba, Eserifialul este Că o 
am. De ce e fermecată ? Să vă dau 
amănunte. Eu nu mă deplasez ca toți 
pescarii pe malul unei bălți ori al 
vreunui rîu Nu I Am poftă să mănînc 
uh paște proaspăt ? Nu fac altceva 
decît mă urc cu lanseta pe casă și a- 
runc. Cînd simt că mușcă, trag. E im
posibil să-mi scape prada. De pe a- 
coperișul casei mele pot pescui din 
orice baltă, ori rîu din țară. Pe tușul 
muiinetei am ’înfășurat vreo 500 de 
kilometri de gută. Deci, pe o rază de 
500 de kilometri nu-mi scapă nimic.

Pentru duminica trecută s-au invi
tat la mine o mulțime de prieteni, 
amatori de ciorbă pestăreasCă și sa
ramură. Așa că m«am urcat pe aco
periș și-am aruncat încolo, spre băl
țile Brăilei. Zvîcnesc de cîteva ori și 
lanseta se încovoaie.

— Al meu ești — zic eu, și încep 
să învîrlesc de manivelă.

Și răsucesc, și răsucesc... Mergea 
greu a| naibii.

— Trebuie să aibă vreo 30 de ki
lograme prada asta, îmi făceam eu 
socoteala. Trebuie să fie vreun somn.

Ei, ce credeți că mi-a adus cîrli- 
gul I Un somn ? O știucă ? Dacă vă 
spun, vă tăvăliți pe jos de rîs. Mi-a 
adus o ladă în care erau vreo două
zeci de borcane pline cu tocană de 
legume. Am rămas încremenit. Arunc 
încă o dată O ladă cu vinete in bu
lion încerc a treia oară. Tot o ladă. 
In ea dovleci in bulion. Tot vreo 
douăzeci dfe bortăne

Pină seara am pescuit vreo 50 de 
lăzi cu borcane In ele, cum am mai 
spus, tocană de legume, vinete in 
bulion, toșii în buliori. fasole verde 
tăiată etc., ëic.

Pe cuvînlUț meu că nu mai înțe
legeam nimic. Ce caută toate aceste 
lăzi în balta Brăilei ? Dau Un tele
fon la Direcția generală a conserve
lor din Ministerul Industriei Alimen
tare.

— Tovarăși, nu va supărați, s-a 
răsturnat vréun băc cu conserve în 
bălțile Brăilei ?

— Nu s-a răsturnat nici un bac, ce 
sa caute conservele în balta ?

— Dar în colo, spre Brăila, exista 
vreo fabrică dc conserve ?

— Da, avem o fabrică la Zagna 
Và'dénl.

— Mulțumesc,
Lanseta mea, fermecată, mi-a ju

cat deci festa. In loc să azvîrle cir- 
liqul intr-o balta, 3 lansat înlr-o fa- 
brice de conserve. Puteam intra și la 
apă. Am eu permis de pescuit în a- 
pele de șes și de munte, dar nu și în 
fabricile de conserve. Am încărcat 
lăzile într-un autocamion și am por
nit spre Zagna Vădeni. Am lăsat ca

mionul la poartă și am intrat la con
ducere.

— Tovarăși, vă lipsește ceva?
—>• Da, ne lipsesc etichete și ma

gazii pentru depozitarea conservelor.
— Nu v-au dispărut vreo 5Ö de 

lăzi încărcate?
— Cine poate să-și dea seama, în 

harababura asia din curtea fabricii?
Ieșim in curtea fabricii. Zeci de 

mii de borcane cu conserve stivuite 
sub cerul liber, în intemperii. În
treb:

— Avem 0 toamnă capricioasă. 
Dacă în nopțile astea se lasă un ger, 
ce se întîmplă cu borcanele? Nu 
crăpăt Din Ce cauză nu le-ați tri
mis la beneficiarii

— N-am avut etichete cu emble
ma fabricii. Comerțul nu le primește 
fără etichete. De-o luna și ceva aș
teptăm să tie sosească.

— Cînd le-ați comandat?
— I.a 6 septembrie.
— De ce n-ați făcut comanda mai 

înainte?
— Știam noi ce fel de borcane ne 

trimite Întreprinderea regională de 
valorificare a ambalajelor? Știam 
noi ce fel de conserve o să facem și 
în ce cantități?

Am fost lămurit buștean. Întreb: .
— Asta-i tot?
— Nu. Fabricăm și nectar de caise.
— Pot să-l gust și eU?
— Cum să nu.
Mergem la stiva cu sticle de nec

tar. Mi se dă o sticlă. Citesc pe că- 
păcelul sticlei: „Zagna Vădeni, sUc 
de roșii, 500 mililitri, lei 2,15, STAS 
4098 — 62".

— Dar ăsta nu e nectar. E suc de 
roșii.

Desface capăcelul șl mă invită,
— Gustați. E nectar.
Am gustat. Nectar de caise era. Cér 

explicații.
— Noi aveam căpăcele pe care 

scrie nectar, dar pentru sticle de 
1/3. I.R.V.A. ne-a adus însă sticle de 
1/2. N-avem nici o vină. Sticlele tre
buia să le astupăm.

— Și o să le trimiteți așa pe piață?
— O să angajăm niște oameni să 

le vopsească. N-avem decît în jurul 
a 100 000 de sticle cu nectar dar cu 
capacele de suc de roșii.

— Și o să luați fiecare sticlă la 
mină, s-o vopsiți?

— Da.
— Ce să spun, staff bine cu prețul 

de cost. Dac-o mai veni și-un ger 
peste dv...

Să știți ca lanseta mea fermecată 
nu mi-a jucat nici o festă. O mare 
parte din borcanele amintite mai 
sus erau stivuite 1nfr-o baltă din 
curtea fabricii. Plouase. De ce n-o fi 
plouînd și cu niște măsuri?

T. N.

EI cumpără pentru noi
(Urmare din pag. î-a)ilustrate. Altfel riU së èXulica cum C.T.C. 182 (Constantin Nițoi) dă drumul unei veste bărbătești croite din două materiale cu totul deosebite. La fel de dăunătoare este practica controlului făcut „pe încredere“, cînd ștampila se aplică înainte ca articolul să fie trimis la retuș. O simplă neglijență ulterioară — și iată-1 pe cumpărător pus in fața unui produs care nu-1 mulțumește.Căci mai există un fel de îngăduință fată de lucrurile așa-zise „mici“... Ea a apărut și într-o discuție purtată la Fabrica de încălțăminte „Dîmbovița". Pornită de la faptul că la o serie de pantofi cu talpă microdur, pentru femei, buni, după părerea controlului de calitate, să intre în magazihe, s-au descoperit o serie de defecte. „E o chestiune de interpretare, încerca să scuze defectele un reprezentant al serviciului C.T.C. Ce contează o mică denivelare, strică cu ceva la purtat ?“ Îndreptățită și promptă, a venit replica secretarului comitetului de partid : „Contează. Uite, eu, ca meseriaș, zic Că așa ceva nu se admite“. Intr-adevăr, ajută tîrguia- la pe marginea unui produs nedesă- vîrșit, la întărirea exigenței, a răs

Ochiul atent al calității. (La uzinele textile Dacia)Foto : A. Cartojan

punderii pentru lucrul făcut ? Ar fi cu mult mai bine dacă apărătorii micilor cusururi le-ar privi cu ochii cumpărătorului, care are dreptul să pretindă o execuție ireproșabilă.Controlorul de calitate trebuie să-și facă un punct de onoare din aceea ca mărfii trecute prin mîinile sale să nu i se mai poată afla neajunsuri. Să fie sigur că și-a dat întreaga contribuție ca marca fabricii să nu fie cîtuși de puțin știrbită, Iar dacă se mai întîmplă să existe refuzuri la recepția comercială sau reclamații din partea cumpărătorilor, obligația fabricii producătoare este de a pune în discuție, cu acest prilej, și felul cum și-a făcut datoria omul care vizează pașaportul calității. Se înțelege că marfa respinsă, readusă în fabricație pentru eventuale îmbunătățiri, trebuie urmărită și controlată cu o a- tenție sporită. Cum se explică atunci, de pildă, că perechi de încălțăminte returnate pentru recondiționare fabricilor „Flacăra roșie", „Dîmbovița" sau „Progresul", au putut a- junge din nou, neatinse, în depozitele unor întreprinderi comerciale? Puține, dar nu mai puțin grave, sînt cazurile cînd s-au efectuat livrări prin ocolirea recepției. Cum se împacă astfel de practici cu exigența și principialitatea muncii controlului 

de calitate, cu stima față de cumpărător ?Sub semnul acestor cerințe, trebuie să se desfășoare, în toate cazurile, atît activitatea C.T.C.-urilor cît și a organelor recepției comerciale, trebuie să stea raporturile dintre ele. Cîteodată, însă, se strecoară subiectivism în aprecierea calității. Se resimte în unele sectoare, cum ar fi cele de încălțăminte, lînă și mătase, lipsa unor stas-uri de sortare, menite să ajute la o judicioasă încadrare pe calități. Multe neajunsuri s-ar putea evita prin prezența acestor „instrumente" precise de lucru — insistent cerute și la ultimele consfătuiri comune ale reprezentanților industriei și comerțului, pe ramuri de producție. Nu e mai puțin adevărat că, în unele cazuri, exigențele recepției variază după... sezon. Nu e justificată practica unor recepționeri, care mai închid ochii și coboară ștacheta calității la acceptarea unor mărfuri temporar mai solicitate. în decembrie ca și în iulie, paltoanele, să zicem, intrate în magazine, trebuie să se prezinte la fel de ireproșabil. Orice rabat la calitate este începutul posibil al unui lanț al slăbiciunilor.Iată tot atîtea temeiuri care necesită din partea organizațiilor de partid și a conducerilor întreprinderilor o preocupare neabătută, plină de răspundere, față de munca controlorilor de calitate — acești primi „cumpărători" și apărători ai prestigiului fabricii. Interesul treaz față de problemele înaltei calități, exigența și obiectivitatea, curentul de opinie împotriva oricărei manifestări a îngăduinței greșit înțelese se cer alimentate prin toate mijloacele politico-educative. Nu trebuie așteptate reclamațiile mari, venite de la ministere, pentru a se pune în dezbatere și a se lua măsuri de lichidare a abaterilor de la normele calității.Fiecare serviciu de control tehnic de calitate să devină nu numai un instrument de înregistrare pasivă a calității, ci și o pîrghie importantă în ridicarea nivelului general al producției. Aceasta presupune întărirea prestigiului controlorului de calitate, stimularea spiritului critic care acționează în numele interesului general. Nu pot fi îngăduite acele situații cînd, pentru a se acoperi diverse^ deficiențe ale producției, se exercită asupra controlorului de calitate presiuni menite să tulbure ochiul lucid al obiectivității. Nu ușurința în aplicarea ștampilei pe produse necorespunzătoare, „înțelegerea" deficiențelor și acceptarea lor dau măsura activității controlorului, ci exigența și spiritul său de răspundere. A „ține" cu uzina din care face parte înseamnă a ține cu calitatea înaltă. Iar pentru aceasta se cer pretutindeni create condițiile și climatul necesare bunei desfășurări a unei activități care poartă, mandatul intereselor generale.

în „Scînteia“ nr. 6385 a apărut, sub acest titlu, un articol care arăta avantajele aprovizionării prin comandă telefonică la casa de comenzi „Mercur". Totodată, se făceau unele critici și propuneri de îmbunătățire a deservirii consumatorilor și a aprovizionării cu mărfurile solicitate. Referitor la acest articol, s-a primit un răspuns din partea direcției comerciale a Sfatului popular al Capitalei în care se arată:„în vederea unei bune aprovizionări a populației la domiciliu, casa de comenzi „Mercur" a fost dotată cu mijloacele auto necesare pentru transportul mărfurilor comandate, au fost întocmite comenzile pentru aprovizionarea cu sortimentele cerute de consumatori. Articolul respectiv a constituit un ajutor în munca noastră pentru buna organizare și funcționare a casei de comenzi „Mercur“,
TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romine: Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: Tîrgul de 
tete — (orele 10,30), Plutașul de pe Bis
trița — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia): Emines- 
cu — (orele 10), Vizita bătrînei doamne
— (orele 15), Domnișoara Nastasia — (o- 
rele 19,30), (Sala Studio): Patima de sub 
ulmi — (orele 10), Adam și Eva — (orele 
15), Avanii — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
SturdZa BUlandra" (Sala din Bd. Schitu 
Măgufeanu nr, 1): Sfînta Ioana — (Orele
19,30),  (sala Studio — str. Al. Sahia nr. 
76 A): Comedia erorilor — (orele 10), 
Jocul de-a vacanța — (orele 15), Dragă 
mincinosule — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie: Rinocerii — (orele 10,30), Șeful 
sectorului suflete — (orele 16), Somno
roasa aventură — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru): Este vi
novată Corina ? — (orele 10), Hipnoza — 
(orele 15,30), Luna dezmoșteniților — (o- 
rele 19,30), (sala Studio): Casa cu două 
intrări — (orele 10,30), Scandaloasa le
gătură — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă — (o- 
rele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Matineu literar : „100 de ani de literatură 
modernă In limba idiș“ — (orele 11), 
Frank al V-lea — (orele 20). Circul de 
stat: Selecțiuni de circ — (orele 16), 
Spectacol prezentat de ansamblul circu
lui chinezesc — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Clntăleața sclav?.: 
(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), Grivița (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; 
18; 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). Acfeatto- 
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), Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), 
Floreasca (12; 16,15; 19,30). Colaboratorul 
Ceka : Union (11; 15,30; 18; 20,30), Pro
gresul (11; 15,30; 18; 20,15). Cocoșatul :
Carpați (8; 10; 12; 14: 16). Program pen
tru copii : Doina (10; 11,15; 12.30). Dra
goste la zero grade: Doina (13,45; 16: 
18,15; 20,30). Arhitectul Andrei Votonikiu
— Cheia — Ura, sin tem în vacanță — 
Barba — Sport nr. 4/1964 — Vreau să 
știu tot nr. 31 — Știință și tehnică nr. 13: 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Co
misarul Maigret se înfurie : Ciulești (10; 
1:1,30; 15; 17,30; 20). Drumul Sării (11; 
15,30; 17,45: 20). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii): înfrățirea 
intre popoare (io: 12,45: 16: 20). Hatari 

în articolul cu titlul de mai sus, publicat în „Scînteia“ nr. 6406, pe lingă unele aspecte pozitive ale organizării deservirii populației de către cooperativa „Metalo-casnica“ din Capitală, se arăta că uneori solicitanții sînt amînați de pé o zi pe alta sau lucrările executate sînt de proastă calitate.în urma apariției acestui articol, redacția a primit un răspuns de la cooperativa amintită în care, printre altele, se spune :„într-adevăr, cooperativa noastră a dus lipsa unor materiale și » unor scule, fàpt ce a făcut să fie îngreunată deservirea populației în bune condiții. Spre a înlătura aceste deficiențe conducerea cooperativei a luat măsuri pentru aprovizionarea cu cantitățile necesare de tablă neagră și zincată. care să acopere necesarul acestui sezon ,

(ambele serii): Excelsior (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 : Dacia (9.45; 12; 14,16; 
16,30; 18,45; 21). Comoara din lacul do 
argint — cinemascop : BUzești (10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30). Brațul nedrept al legii: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Viață particu
lară : Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
Banda de lași : Unirea (11; 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). Re
zervat pentru moarte: Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30). Pășesc prin Moscova — ci
nemascop: Arta (11; 14; 16; 18; 20). Via
ță sportivă: Moșilor (15,15: 18; 20,45),

TELEVIZIUNE : Ora 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar : Telejurnalul pionierilor ; Cîntec și 
Joc ; Poșta copiilor. 10,30 — Rețeta gos
podinei. 11,00 — Emisiunea pentru sate, 
în jurul orei 15,00 ; Transmisie de la 
stadionul Dinamo: întîlnirea de fotbal 
dintre echipele Progresul — Rapid. 19,00
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Filmul 
documentar Memoria trandafirului. 19,20
— Cîntă orchestra Edmundo Ros (III). 
19,45 — De bună voie și nesilit de ni
meni. 20,00 — Transmisiune de la Circul 
de stat : „Circul chinezesc'1. în pauză; 
Filmul de desene animate „Mitică“.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit. Cerul 

a fost mai mult acoperit, exceptînd ves
tul și nordul țării, unde a devenit va
riabil. Au căzut precipitații locale sub 
formă de ploaie șl burniță în Muntenia, 
Dobrogea și Moldova, iar în nordul Mol
dovei izolat s-a semnalat lapovlță. In 
munți a nins. Vîntul a suflat in general 
slab cu ușoare intensificări în Ardeal 
din sectorul nord-vestic. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 14 grade la Bechet, Bălleștl 
și 2 grade la Rădăuți șl Cîmpulung Mol
dova. In București : Vremea s-a men
ținut umedă și s-a răcit ușor. Cerul a 
fost mai mv.lt acoperit. A plouat slab. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 16 
Și 11 noiembrie: Vreme rece cu cer tem
porar noros. Vor cădea precipitații slabe 
sub formă de ploaie și lapov'.ță. în munți 
și nordul țării vor cădea ninsori. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul nord- 
estic. Temperatura în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5, 
iar maximele între 1—li grade. Local 
ceață, seara și dimineața. în București : 
Vreme relativ rece cu cei- variabil ma', 
mult acoperit. Ploaie slabă la începutul 
intervalului. Vînt potrivit din nord-est. 
Temperatura în scădere treptată.
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„OGLINZI PA BALELE“
Anvelopa nr. 1 l 1 Iulie 1962. Uzina 

o fînără. Media de vtrstă la „Danu
biana" : 27 de ani. Aici, la 27 de ani, 
Mii să dirijezi perfect instalații cu un 
jwjlt nivel de automatizare: instalafii 
de dozare automată, dispozitive de re
glare cu izotopi radioactivi...

Alegînd trei tineri de 27 de ani, în
cercăm să reconstituim — ca în niște 
oglinzi paralele — profilul unei gene
rații.

Primul tînăr
Anvelopa pe care scria, mare, cu 

vopsea albă, cifra „1", a trecut acum 
doi ani și ceva prin mîna lui Andrei 
Mureșanu. El a vulcanizat-o. Rîde:

— A durat mai mult pînă l-am scris 
frumos pe 1, și tot a ieșit cam tremurat, 
de emojie, decît a ținut, cred, toată 
operația de confecționare.

Inchipuiți-vă deci ce-a fost atunci 
cînd același tînăr, Andrei Mureșanu, a

trebuit să scrie mare, frumos, cu vopsea 
albă, pe o altă anvelopă vulcanizată de 
el, dar peste un timp, numărul 1 000 000. 

■'J — Anvelopa nr. 1 000 000 o găsiți ex
pusă la Expozifia realizărilor economiei 
nationale. Oricum, cifrele sînt mai corect 
scrise. Am mai „îmbătrînif" ceva, știu 
să-mi stăpînesc mai bine emoțiile.

Oamenii își măsoară de obicei timpul 
cu ajutorul zilelor, lunilor, anilor, lată 
că el a avut posibilitatea să-și măsoare 
timpul cu rezultatul muncii sale. Dac-ar 
fi să-) întrebi ce vechime are aici, în 
uzină, Andrei Mureșanu poate să-fi răs
pundă, referindu-se, firește, la munca tu
turor: „Peste un milion de anvelope".

Zîmbește larg. Fa)a lui capătă lumina 
specifică oricărei expresii deschise.

— Dacă ai fi fost întrebat, la 13 ani, 
nu la 27, ce vrei să devii în viață, mai 
știi ce-ai fi răspuns ?

— La 13 ani ai atîtea visuri încît nu 
mai știi pentru care să te bați. Cred că 
maturitatea, pragul de aur, începe 
de-acolo de unde începi șă știi ce alegi 
și ce lași de-o parte. Astfel, în lumea 
copilăriei, am fost și medic, și șofer, și 
pilot, am „făcut" multe meserii și drept 
să vă spun, pe asta de-acum, de „ope- 
rator-chimist", am scăpat-o pe atunci. 
Am pierdut în copilăria mea destule me
serii care astăzi, sînt convins, îmbogă
țesc visurile copiilor, pentru că meseriile 
respective au căpătat, . la noi în fără, 
mare extindere.

II privești în ochi pe cel care-ji 
vorbește cu entuziasmul său măsurat :

— Cum ai ajuns să faci meseria asta ?
— Printr-un insucces. Am dat examen 

la medicină și-au fost alții mai buni de
cît mine. Așadar, pot să spun că o deza
măgire m-a dus de mînă pîna aici, unde 
se află astăzi mulțumirea mea. Acum 
sînt mul(umit, foarte mulțumit de pro
fesiunea pe care o am, deși începutul, 
vă închipuiți, l-am făcut cu ghimpele 
regretului în suflet.

Din dialogul cu Andrei Mureșanu mai 
poți să afli că : s-a născut intr-o du
minică, la ora 13, în vremea prînzului. 
(„Deci încă de pe atunci mă fineam ds 
șotii nevinovate") ; a urmat cursurile de 
calificare încă înainte de inaugurarea uzi
nei („De ce n-aș mărturisi deschis că 
atunci nu i-am crezut întrutotul pe pro
fesorii noștri, cînd spuneau că în uzina 
asta mulfi o să lucrăm ca .,1a halat alb ); 
ceea ce-l caracterizează nu este atîta 
o deosebită pasiune pentru mașini 
(„N-am viciul mașinilor, ca alții, dar alt
ceva mă ajută să muncesc bine : sînt 
plictisitor de ordonat, de sistematic, faol 
care o să mă facă să am, e posibil, 
necazuri cu consoarta, cînd mă voi că
sători”) ; e în tură cu Alexandru Colea 
(„Răspundem amîndoi de un șir de 18 
prese automate de 75 de țoii ?' am daf, 
pe schimb, în comparație cu celelalte 

Oj uă schimburi la aceleași mașini, an
velope de cea mai bună calitate ; Colea e 
un tip, merită să-l cunoști, are tot 27 
de ani, e născut la trei zile după mine,

dar e mai... mare: 1,89 m. Să-l chem 7 
Hei, Colea I”) ; patinează, practică tu
rismul, ciclismul, bate mingea („S-au dus 
maidanele copilăriei, le-au luat locul 
blocurile, și oricîte nostalgii te-ar încerca 
după teritoriul copilăriei, cine să regrete 
maidanele ?") ; au fost primifi amîndoi 
(„Eu și Colea") candidați de partid, în 
aceeași adunare; a căpătat recent „Me
dalia Muncii" („V-am mai spus că or
dinea este secretul muncii mele : am 
moștenit-o de la tata, el m-a învățat să 
lucrez cu migală, foarte exact, traforaj, 
aeromodele, navomodele ; de la acest 
fel de activitate, pînă la capacitatea de 
a „înțelege" o mașină, în toate amănunte
le ei, dar nu ca pe o lecție memorată 
papagalicește, ci ca pe o problemă de 
matematică, în care factorii stabili îfi 
pot da două, trei solufii de rezolvare, 
mie mi se pare că există un drum drept, 
pe care l-aș recomanda celor care se 
ocupă de pedagogia muncii și de noi, 
tinerii") ; nu își admite nici o derogare 
de la orarul zilnic („Ora 5,30 scularea, 
cu ajutorul ceasului tatei, un C.F.R. vechi, 
pentru că al meu, nou-nouf, marca 
„Victoria", merge prost și sună anapoda; 
5 minute de gimnastică, nu după radio, 
pentru că la radio emisiunea se dă, cred 
eu, prea tîrziu ; spălat, îmbrăcat, mîn- 
cat, ieșit pe poartă la ora 6 fix, cinci 
minute de mers pe jos pînă în stafia 
I.R.A., a autobuzului 44, care ne cam dă 
emofii, mersul fiind foarte neregulat ; in
trat uzină ora 6,30 ; schimbat, pontat, 
apoi la 6,45, împreună cu Colea, sînt 
pe sector, unde iau în primire, de la 
schimbul anteriorr-mașinile ; totul mate
matic ; pe unii poate să-l sîcîie precizia 
aceasta, pe mine însă nu, pentru că așa 
mă simt în largul meu, degajat de cris
parea pe care, în viafS, în muncă, fi-o 
dă lipsa de ordine. Exagerez?’).

— Ei, ăsta e Colea.

Al doilea tînăr
Alexandru Colea e un tînăr foarte 

înalt, cu trăsături dure, prea nete, tipul 
omului care nu se complică în nici o 
situație. își „spune" biografia cu o de
tașare încîntăfoare, pentru că o aseme
nea pozijie fa)ă de tine însuți te poate 
duce la o permanentă reconsiderare a 
propriei fale personalități. Și Colea 
obișnuiește să facă acest lucru. Glu
mește chiar : fafă de el n-are secrete. 
Fafă de el — și am adăuga — față de 
Andrei Mureșanu. Sînt nedespărfifi. For
mează un „cuplu" mult apreciat în secția 
de vulcanizare. Au ajuns să „funcționeze 
electronic", să știe ce vrea unul de la 
altul numai după un simplu gest, absolut 
imperceptibil pentru un al treilea. îm
preună ar zbura și-n lună. Deocamdată

complex, mai divers. Și totuși, în loc 
să-i îndepărteze, deosebirile. care există 
între ei îi îmbogățesc reciproc, îi leagă 
și-i ajută să colaboreze în muncă, în 
viafa de toate zilele. în ciuda biogra
fiilor care se cam aseamănă la prima 
vedere, trăsăturile lor comune au și des
tule puncte în care liniile paralele se 
despart, acordînd tinerilor individualita
tea atît de necesară pentru a contura, 
viguros, profilul unei generații.

Dar și Andrei își laudă prietenul:
— E mare sportiv.
— Cu înălțimea lui nici nu-i de mi

rare. Volei, baschet ?
— Șah.
— Da, rîde Andrei, e înalt și vede în

totdeauna departe, cu 4—5 mișcări îna
inte.

Urmează o înfocată pledoarie în fa
voarea sportului și a laturii sale peda
gogice, mult mai cuprinzătoare decît 
cred unii, care-l socotesc doar un prilej 
de întărire a fizicului, un suport ideal 
pentru intelect. După opinia operatoru- 
lui-chimist Alexandru Colea, de la vul
canizare, șahul, de pildă, l-a ajutat pe 
el să devină mai ordonat: cînd lucrezi 
cu relee și circuite electrice, școala gîn- 
dirii șahiste este un admirabil exercițiu în 
vederea perfectei desfășurări a muncii. 
Dacă omul a obligat mașina să „gîn- 
dească", nu înseamnă că gata, trebuie 
să se culce pe-o ureche. în general, 
trăsătura aceasta pare să fie dominantă 
la Colea : o permanentă nemulțumire 
fa)ă de sine însuși, dublată de dorința 
maximei perfecționări.

— Dar pe Cornel Bălfărețu l-ați cu
noscut ? E în sec)ie cu noi, are vîrsta 
noastră, e tînărul de colo... Hei, Cornel!

Ai treilea tînăr
— Eu lucrez la prese de dimensiuni 

mai mici. Vulcanizez anvelope pentru 
autoturisme, așa că nu-s în „tandem", 
ca Mureșanu și Colea. îi invidiez nu nu
mai pentru că lucrează împreună, dar și 
pentru că împreună merg sîmbătă seara 
la bal, împreună pe munte, la teatru, 
la cinema. Sînt și eu prieten cu ei, însă 
ei doi au legat o prietenie care merită 
să fie lăudată și-n ziar. Știți, eu am 
vrut cîndva, cînd eram puști, să devin 
gazetar și-am rămas cu obiceiul să 
caut, în fiecare fapt pe care-l trăiesc, 
latura lui deosebită care i-ar putea in
teresa și pe alfii. Iubesc chimia, o studiez

acasă în vederea examenului pe care am 
de gînd să-l dau la anul, la politeh
nică, dar uneori mi-ar place să și scriu, să 
pictez, să joc teatru, pentru că ml se pare 
că așa m-aș simți în contact mai direct cu 
lumea. Alteori însă mă contrazic, și pe 
bună dreptate 1 munca te face să fii în- 
tr-un colectiv.

Cînd am fost primit — asfă-prlmăvară 
— în rîndul candidaților de partid, adu
narea aceea în care tovarășii mei de mun

că au discutat despre mine cu înțelegere 
și principialitate m-a făcut să simt, cît 
se poate de clar, că între noi, oamenii 
de aici și nu numai cei de aici, există 
fire invizibile care ne leagă. Lu
crăm cu mașini perfecționate, dar 
și cu oameni compleți. Sînfem, a- 
cum, la cei 27 de ani ai noștri, ex
perimentați și energici, capabili să înțe
legem mai mult decît un simplu ciclu 
de producție. Sîntem și plini de tot fe
lul de idealuri, pentru că abia aici, în 
uzină, muncind, dîndu-ți seama de ca
pacitățile tale, îți dai implicit seama că 
poți fi și altceva, mai departe, iar mun
ca ta devinș astfel o excelentă gim
nastică a perseverenței. Cîți vom mer
ge mai departe ? Cîți vom rămîne, pre- 
țioși, la locurile noastre ? Asta depinde 
numai de noi. In rest, porțile ne sînt 
larg deschise.

Mlhal STOIAN

PREGĂTIRI PENTRU 
AL IV-LEA FESTIVAL 
BIENAL DE TEATRU 
„I. L CARAGIALE"

Mai mulți corespondenți din di
verse regiuni au trimis vești despre 
pregătirile artiștilor amatori ce vor 
concura la cel de-al IV-lea Festival 
bienal de teatru „I. L. Caragiale“. 
Aflăm, de pildă, că la casa raională 
de cultură din Huși, aproape în fie
care seară artiștii repetă piesa 
„Inima unei femei" de Tiberiu Vor
nic, cu care se vor prezenta la fes
tival. Și artiștii amatori ai căminelor 
culturale din Bazga, Răducăneni, 
Moțca, Perieni, păpușarii de la spi
talul de pediatrie din Iași, de la 
casa raională de cultură din Pașcani 
și cei din comuna Ferești se află în 
toiul repetițiilor. Anul acesta, în re
giunea Iași își vor disputa întîietatea 
aproape 800 de formații de teatru 
ale artiștilor amatori, deci cu circa 
100 mai multe decît la concursul 
precedent. De menționat că, în re
giune, fiecare centru de raion posedă 
un studio al artistului amator, unde 
au loc cursuri teoretice și practice, 
sînt prezentate spectacole model și 
organizate schimburi de experiență. 
In pregătirile pe oare le fac, un 
sprijin prețios primeso din partea ar
tiștilor profesioniști și regizorilor cele 
peste 760 de formații teatrale, 12 e- 
ohipe de teatru de păpuși, 62 for
mații care pregătesc montaje lite
rare, precum și marele număr de re
citatori din regiunea Cluj.

DEZBATERE 
LA ASOCIAȚIA 
CINEAȘTILOR

Vineri a avut loc prima ședință 
plenară a Secției de critică a Asocia
ției cineaștilor din R. P. Romînă. Cu 
acest prilej s-a desfășurat o intere
santă dezbatere pe tema : „Regizo
rul — autorul filmului“. Participanta 
la discuții — critici de film și alți 
oameni de artă și cultură — au abor
dat unele probleme ale creației regi
zorale, referindu-se la cîteva recente 
premiere cinematografice romînești 
și la cronicile apărute în presă. Au 
fost de față și autori ai filmelor a- 
flate în centrul acestui schimb de o- 
pinii.

Îmbunătățirea calității afișului de 
film a constituit obiectul unei discu
ții care a avut loc recent la Direcția 
rețelei cinematografice și a difuzării 
filmelor. Au fost invitați să-și spună 
părerea graficieni, critici de artă, re
prezentanți ai întreprinderilor poli
grafice, lucrători din rețeaua cine
matografică.

K. S. PETROV VODKIN Moartea comisarului (19*27)

I. E. REPIN Portretul fiicei artistului (1874)
De la Expoziția de artă plastică din U.R.S.S.

și-au pus în gînd, amîndoi, să facă o 
cursă „cosmică" pînă la starea civilă, 
fiindcă plănuiesc să se căsătorească și 
să facă nunfile în aceeași zi. Dacă naș
terea nu și-au putut-o potrivi în așa fel 
încît, apoi, să sărbătorească o dată eve
nimentul, acum stă în puterea lor să fie 
altfel : an de an, cu soțiile, vor aniversa 
cum se cuvine ziua respectivă. Și cine 
știe dacă nu tot în sarcina prietenului 
Andrei, care își exersează deocamdată 
caligrafia pe anvelope, o să cadă și 
scrierea, cu frișcă, pe tortă, a numărului 
„50" — la aniversarea nunților de aur.

Nu-i ușor să recunoști, chiar fafă de 
tine însufi, că la un anumit moment 
ai fost mai puțin studios decît prie
tenul tău. Dacă însă Colea n-ar fi 
avut această tărie, poate că astăzi n-ar 
fi fost elev într-a IX-a, la fără frecventă. 
Dacă n-ar fi știut să se analizeze fără 
menajamente, Colea nu și-ar fi împărțit 
riguros timpul liber, în așa fel încît să 
aibă, în fiecare zi, lecții obligatorii, în
tocmai ca la cursul obișnuit. Matematica, 
fizica, chimia — îi sînt familiare, lite
ratura, gramatica — mai străine. în el 
se dă parcă, surd, o bătălie : știință, 
tehnică — ori artă, literatură ? Alege, 
oricînd, cu ochii închiși, știința și teh
nica, dar știe totodată că unilateralitatea 
este o primejdie pentru un tînăr. Din 
acest punct de vedere îl invidiază pe 
prietenul Andrei, fiindcă omu| o mai

ș i
NIAC

întunericul dura douăzeci de secunde și tot douăzeci de secunde „NIAC". Douăzeci de secunde se vedea cerul albastru, brăzdat de nori negri, se vedea cum crește secera aurită a lunii, tivită de un nimb subțire, apoi stelele care, cu cît le priveai mai mult, cu atît păreau mai mici, mai dese, pînă se pierdeau în pulberea Căii Lactee ; toate acestea se vedeau repede, repede, și fiece detaliu asupra căruia te opreai era o părticică din ansamblul care pierea, pentru că cele douăzeci de secunde treceau repede și apărea imediat „NIAC".„NIAC" era o parte din reclama luminoasă SPAAK-CONIAC, de pe .acoperișul de peste drum ; douăzeci de secunde rămînea aprinsă și douăzeci stinsă. Cînd era aprinsă, de jur împrejur nu se vedea nimic altceva ; luna pălea, cerul devenea negru și turtit, stelele își pierdeau strălucirea, iar motanii și mițele care zece secunde mieunaseră într-una, umblînd languroși unii după alții de-a lungul streșinilor și pe acoperișuri, acum, cînd venea „NIAC", se ghemuiau pe țigle, zburlindu-și blana în lumina fosforescentă a neonului.Stînd la ferestruica mansardei în care locuiau, pe Marcovaldo și familia lui îi băteau tot felul de gîn- duri. Era noapte ; la cei optsprezece ani ai săi, Isolina se simțea transportată de clarul de lună, inima i se strîngea în piept, și pînă și hîrîielile aparatelor de radio, care răzbăteauItalo Calvino (născut în 1923) este unul dintre cei mai reprezentativi prozatori italieni contemporani. Povestirea pe care o publicăm face parte dintr-un volum în curs de apariție în Editura pentru literatură universală.

do la etajele de jos ale blocului, deveneau în mintea ei acordurile unei serenade ; era clipa de NIAC, cînd radioul părea că trece la un alt ritm, un ritm de jaz ; atunci Isolina se întindea în rochița cea strîmtă și se gîridea la localurile de dans bogat luminate, în vreme ce ea, sărmana, stătea acolo sus, singurică. Daniele de opt și Michelino de șase ani se zgîiau și ei în noapte simțin- du-se cuprinși de o teamă caldă, moale, teama că ar fi înconjurați de păduri în care mișună briganzi ; pe urmă, NIAC 1 Atunci, pocneau din degetul gros și din arătător, întin- zîndu-le unul spre celălalt :— Sus mîinile 1 Sînt superman 11Domitilla, mama, de cîte ori se stingea lumina, se gîndea : „Ar trebui să iau copiii de la fereastră, aerul ăsta ar putea să le dăuneze. Și nu face nici ca Isolina să stea la geam la asemenea oră 1" In clipa următoare însă, totul era din nou luminos, electric, afară ca și înăuntru, iar Domitillei i se părea că e în vizită, într-o casă de oameni cumsecade.Fiordaligl, un băiat de cincisprezece ani, dezvoltat cam prea devreme, de cîte ori se stingea „NIAC" vedea apărînd înăuntrul buclei lui N ferestruica slab luminată a unei mansarde, iar de după geam chipul unei fete de culoațrea lunii, de culoarea neonului, de culoarea luminii nopții, cu o gură aproape copilărească ; cînd băiatul îi zîmbea, gura ei își desfăcea ușor buzele și parcă urma chiar un zîmbet, numai că deodată, din întuneric, țîșnea nemilosul I din NIAC, iar contururile feței ei
superman : supraom.

piereau, se transformau într-o umbră ușoară străvezie, și nu mai puteai ști dacă gura răspunsese surî- sului lui.în mijlocul acestei furtuni de pasiuni, Marcovaldo încerca să-i învețe pe copii poziția corpurilor cerești.— Cel de colo e Carul Mare, celălalt e Carul Mic, Steaua Polară arată nordul.— Dar aia ce arată î— Aia este C. Dar n-are nici o legătură cu stelele. E ultima literă a cuvîntului CONIAC. Stelele indică punctele cardinale : miazănoapte, miazăzi, răsărit, apus. Luna are cocoașă la apus. Cocoașă la apus, lună plină. Cocoașă la răsărit, lu- nă-n asfințit.— Tată, atunci coniac e în asfințit. C-ul are cocoașa la răsărit— N-are nici o legătură cu asfințitul sau răsăritul ; e o reclamă pusă acolo de firma „Spaak".— Dar luna ce firmă a pus-o ?— Luna n-a pus-o nici o firmă. E un satelit și e veșnică.— Dacă e veșnică, atunci de ce-și schimbă cocoașa ?— Sînt sferturi. Se vede numai o bucată.•— Și din CONIAC se vede numai o bucată.— Din pricina acoperișului de pe palatul Pierbernardi care e mai înalt.— Mai înalt decît luna ?In felul acesta, de cîte ori se a- prindea NIAC, aștrii lui Marcovaldo se confundau cu comerțul pămîn- tesc, suspinul Isolinei devenea din nou gîfîitul acelui mambo fredonat jos, fata de la ferestruica mansardei dispărea în inelul acela orbitor și rece, ascunzînd răspunsul la sărutarea pe care Fiordaligi îndrăznise în cele din urmă să i-o trimită din vîrful degetelor, iar Daniele și Michelino cu pumnii lîngă obraz se jucau de-a mitraliera din avion, „ta- ta-ta-ta..."— Ta-ta-ta... ai văzut, tată, că am stins-o cu o singură rafală ? spuse atunci Daniele ; dar de fapt, cînd dispărea lumina neonului, toate pornirile sale războinice se moleșeau, iar ochii i se împăienjeneau de somn.— Măcar de s-ar stinge de tot 1 murmură tatăl printre dinți, de s-ai sparge-n țăndări 1 V-aș arăta Leul, Gemenii...— Leul 1 Michelino fu cuprins de entuziasm. Așteaptă 1Ii veni o idee. Luă praștia, o în- cărcă cu cîteva pietricele — căci a- vea întotdeauna o rezervă în buzunar — și cu toate puterile trase o rafală de pietricele spre „NIAC".Pietricelele se auziră căzînd pe țiglele acoperișului de vizavi, pe streașină, se auzi cum se zgîlțîiau geamurile unei ferestre, sunetul de gong provocat de izbirea unei pietricele pe piciorul unui stîlp cu becuri electrice, iar un glas din stradă strigă :— Curg pietre de sus 1 Ei tu, ăl de sus 1 Ticălosule 1Firma luminoasă se stinsese în momentul cînd se trăsese cu praștia, deoarece se împliniseră cele douăzeci de secunde. Toți cei din man

sardă începură să numere în gînd : unu, doi, trei, zece, unsprezece, pînă la douăzeci. Numărară nouăsprezece, respirară adînc, numărară douăzeci, numărară douăzeci și unu, temîndu-se că au numărat poate prea repede, dar nu, nimic, „NIAC"- ul nu se mai aprindea ; rămăsese o mîzgăleală indescifrabilă agățată de rama de sticlă ca vița de vie pe boltă. „Aaah 1" exclamară toți deodată, căci în clipa aceea mantia cerului se desfășură larg deasupra lor, presărată cu stele nenumărate.Marcovaldo, care rămăsese cu mîna întinsă, pentru că voise să-i dea o palmă lui Michelino, se simți ca proiectat în spațiu. întunericul ce domnea acum la înălțimea acoperișurilor crea un fel de barieră obscură, care excludea lumea de sub ei, de jos, acea lume unde continuau să se învolbureze hieroglife galbene, verzi, roșii, și ochii semafoarelor ce clipeau, și circulația luminoasă a tramvaielor goale și a automobilelor nevăzute, împingînd înainte conul de lumină al farurilor. Din această lume nu urca pînă sus decît o fosforescență difuză, vagă ca fumul. Dacă ochii, pe care acum nu-i mai orbea reclama luminoasă, priveau în sus, vedeau deschizîn- du-se perspectiva spațiilor, zăreau constelațiile pînă departe, de jur împrejur vedeau rotindu-se bolta cerului, sfera care cuprinde totul și pe care nici un fel de hotar n-o limitează. Doar înspre Venus era un spațiu gol mai mare, făcînd-o să a- pară și mai însîngerată, singură, sus deasupra pămîntului, cu acea explozie de lumină statornică și concentrată într-un singur punct.Suspendată pe cer, luna nouă nu mai era doar o aparență abstractă de semilună ; își destăinuia natura ei de sferă opacă iluminată de jur împrejur de razele oblice ale unui soare nevăzut de pe pămînt, dar care totuși își păstra — așa cum se poate vedea numai în anumite nopți din toiul primăverii — fierbințeala. Tot privind țărmul acela îngust al lunii egal împărțite de umbră și lumină, Marcovaldo se simțea cuprins de nostalgie, ca și cum s-ar fi găsit pe o plajă rămasă ca prin minune însorită în plină noapte.Și-așa stăteau mai departe la ferestruica mansardei, copiii înspăi- mîntați de consecințele nemăsurate ale gestului lor, Isolina căzută într-o stare aproape de extaz și Fiordaligi ; dintre toți, el era singurul care vedea acum ferestruica de obicei întunecoasă, luminată de astă dată de zîmbetul lunar al fetei. Mama începu să se agite :— Hai, hai, e noapte, ce tot stați la fereastră ? O să vă mai și deo- chiați sub acest clar de lună 1Michelino ținti praștia în sus.— Las’ că sting eu luna 1 L-au apucat însă la timp de moț și l-au băgat în pat.Așa se face că restul nopții, precum și toată noaptea următoare, reclama luminoasă de pe acoperișul din față spunea numai SPAAK-CO, și că din mansarda Iui Marcovaldo se putea vedea acum bolta cerească. Fiordaligl și fata lunară își trimiteau bezele și poate că prin rem-

ne ar fi izbutit în cele din urmă să-șl dea chiar o întîlnire.A doua zi dimineață însă, pe acoperiș, între ramele reclamei luminoase se profilau siluetele subțiri a doi electricieni în salopete care verificau tuburile și firele. Cu aerul a- celor bătrîni care prevăd ce vreme va fi, Marcovaldo scoase nasul afa- ,ră și spuse :— Astă-noapte o să fie iarăși o noapte cu NIAC.Cineva ciocăni în ușa mansardei. Deschiseră. Era un domn cu ochelari.— Iertați-mă, aș putea să arunc o privire de la fereastra dumneavoastră ? Mulțumesc, și se recomandă ! Godifredo, agent de reclame luminoase.„Ne-am are-l desigur că vor să le plătim pagubele 1" se gîndea Marcovaldo și nu-și lua ochii de la copii, uitînd cu desăvîrșire de vraja și plăcerile astronomiei. „Acum se uită pe fereastră și-și dă seama că nu s-a putut trage cu pietre decît de aici." își împreună mîinile și spuse :— Știți, sînt copii, trag și ei, așa, în vrăbii, cu pietricele, habar n-am cum a ajuns să se strice firma de la Spaak. Dar i-am pedepsit, ehei 1 ce i-am mai pedepsit 1 Și vă asigur că n-o să se mai întîmple așa ceva.Godifredo ciuli urechile.— Să știți că eu lucrez pentru „Coniac Tomawak", nu pentru „Spaak". Venisem aici ca să studiez posibilitățile unei reclame luminoase pe acoperișul acesta. Dar spuneți, spuneți că mă interesează.Așa se face că după o jumătate de oră, Marcovaldo încheie un contract cu „Coniac Tomawak", principala concurentă a firmei „Spaak". Copiii trebuiau să tragă cu praștia în NIAC de cîte ori reclama ar fi fost pusă din nou în funcțiune.— Va trebui să fie picătura care face să se verse paharul, spuse Godifredo.Și nu greșea : aflată pe marginea prăpastiei din pricina enormelor cheltuieli de publicitate, „Spaak" socoti repetatele stricăciuni la cea mai frumoasă reclamă luminoasă a sa drept un semn prost. Firma care spunea cînd CONIAC, cînd CONAC, cînd CONC răspîndea printre creditori ideea că s-a ruinat; Ia un moment dat, agenția de publicitate refuză să mai facă reparații dacă nu i se plătesc restanțele; reclama stinsă îi alarmă din ce în ce mai tare pe creditori : „Spaak" dădu faliment.Pe cerul lui Marcovaldo, luna plină se vedea în toată strălucirea ei.Era la ultimul sfert, cînd electricienii începură să se cațere pe acoperișul din față. In noaptea aceea, se putea citi cu litere de foc, litere de două ori mai înalte și mai dese ca înainte, CONIAC TOMAWAK. Și nu se mai vedeau nici luna, nici bolta cerească, nici cerul, nici noaptea, ci numai CONIAC TOMAWAK CONIAC TOMAWAK, CONIAC TOMAWAK, aprinzîndu-se și stingîn- du-se la fiecare două secunde.Cît de nenorocit se simți Fiorda- ligil Ferestruica fetei dispăruse după un enorm și impenetrabil dublu v.
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DETERGE I
• SUBSTANȚE CU MOLECULA ASIMETRICĂ • PARȚIAL 
SOLUBILĂ, PARȚIAL INSOLUBILĂ ÎN APĂ 9 AU 
DISPĂRUT DEFICIENȚELE SĂPUNULUI, DAR S-AU 
PĂSTRAT CALITĂȚILE LUIChimia modernă cunoaște o clasă mare de produși, denumiți agenți de suprafață sau agenți superficiali. Acești compuși chimici modifică puternic, chiar și în concentrații foarte mici, anumite proprietăți ale lichidelor în care ei se dizolvă. Spre deosebire de majoritatea substanțelor organice, molecula agenților de suprafață prezintă o structură asimetrică, fiind compusă din două părți cu proprietăți fundamental diferite : una insolubilă, cealaltă solubilă în apă.Se știe că uleiurile și grăsimile sînt insolubile în apă. Dacă se amestecă ulei de floarea-soarelui cu apă curată și se agită bine, se formează o masă tulbure care, imediat după ce agitarea încetează, se clarifică complet, separîndu-se două straturi distincte, unul de apă (la fundul va

sului) și altul de ulei (deasupra). Dacă acestui amestec i se adaugă mici cantități dintr-un agent de suprafață adecuat și se agită din nou, se observă că, de astădată, cele două lichide se amestecă foarte bine între ele, obținîndu-se un lichid cu aspect alb-lăptos care nu se mai clarifică. S-a obținut o emulsie de ulei de floarea-soarelui și apă. Datorită prezentei agentului de suprafață, cele două lichide, insolubile unul în celălalt, au devenit miscibile și pot fi antrenate împreună.în acest fenomen, numit de emul- sionare, rolul agentului de suprafață este hotărîtor Favorizat de structura sa asimetrică, el se așează la suprafața de separare a celor două lichide insolubile, formînd un strat de adsorbție. în care moleculele sînt astfel orientate, îneît parte este dizolvată în ulei, iar parteStratul de adsorbție formează legătura între cele două lichide solubile, apa și uleiul.Natura stratului de adsorbțietermină acțiunea specifică a agentului de suprafață care, după caz, se manifestă în mod preponderent ca agent de udare, de spălare, de emul- sionare, de spumare etc.Săpunurile obișnuite, cele alcaline, sînt cei mai vechi agenți de suprafață cunoscuți. Cînd lanțurile hidrocarbonate ale acestor săpunuri conțin în moleculă 12 —18 atomi de carbon, ele dispun de o excelentă putere de spălare. Soluțiile apoase ale acestor săpunuri au o capacitate relativ mare de a forma spumă, pătrunzînd mult mai ușor decît apa în capilarele țesăturilor. Aici emulsionează

grăsimile cu apa, antrenînd și men- ținînd în masa de lichid particulele insolubile în apă. Aceste însușiri determină puterea de spălare a soluțiilor apoase ale săpunului. Cu toate acestea, datorită grupării carboxilice (COOH) din molecula lor, săpunurile alcaline prezintă și o serie de dezavantaje. Ca săruri ale unor acizi slabi (acizi grași) cu baze tari — hi- droxid de sodiu, de potasiu etc — ele atacă, mai ales la cald, mătasea, lina, fibrele artificiale și sintetice. Folosite în ape dure, săpunurile se transformă în săpunuri de calciu și magneziu, insolubile în apa de spălare și nu mai spală. în felul acesta se pierd cantități mari de săpun. în industria . textilă, săpunurile nu pot fi folosite în băile acide, deoarece se descompun, punînd în libertate acizii grași din componența lor, aceștia depu- nîndu-se pe țesături sau pe materialele tratate. Săpunurile nu pot fi folosite în apele cu conținut mare de săruri minerale — de exemplu, apa de mare — deoarece se dizolvă foarte greu.Pornind de la necesitatea găsirii unor substanțe de spălare superioare, care să nu mai prezinte deficiențele săpunului, chimiștii au creat, în ultimii 30 de ani, o ramură nouă, cea a detergeoților. Ea cunoaște astăzi o dezvoltare considerabilă, comparabilă cu cea a maselor plastice și fibrelor sintetice.Ce sînt detergenții ? Sînt și ei agenți de suprafață,, au toate țile săpunurilor alcaline cu atomi de carbon în moleculă, însă și defectele lor Dacă,ceput, grăsimile naturale au constituit principala materie primă pentru producerea detergenților, astăzi cea mai mare parte a producției de detergenți realizată pe plan mondial se bazează pe materii prime de natură petrolieră. în țara noastră s-a creat, în ultimii 5- -6 ani, o industrie de detergenți exclusiv pe bază petrochimică, ale cărei produse sînt bine cunoscute și peste hotare. Este de remarcat că, datorită condițiilor create dezvoltării cercetării chimice in anii regimului democrat-popular, procesele tehnologice care au stat la baza acestei noi industrii au fost

calită- 12—18 nu au la în-în apă. deci in-de-

elaborate de cercetători din țara noastră, unele fiind brevetate și în străinătate. De exemplu, detergenții tip „Alba“, respectiv „Dero“, care din punct de vedere chimic sînt alchil- aril-sulfonați în amestec cu alcooli secundari sulfatați, se obțin pe baza unui procedeu original, cercetat și pus la punct în laboratoarele Institutului de cercetări chimice din București (ICECHIM). Acest nou procedeu permite ca, pornindu-se de la fracțiuni petroliere ieftine, benzine de cracare termică, să se obțină detergenți de calitate bună și în condiții economice avantajoase.Detergenții tip „Perlan“ sînt, din punct de vedere chimic, alcooli sulfatați ; în alte țări, acest tip de detergenți se obține mai ales pe bază de acizi grași naturali prin hidroge- narea acestora sub presiune, urmată de sulfatare. în întreprinderile noastre chimice, alcooli grași sulfatați se obțin pornindu-se exclusiv de la acizi grași sintetici. Sintetizarea a- cestora se realizează prin oxidarea parafinelor de petrol, procedeu cercetat și pus la punct tot la ICECHIM. Inițierea oxidării cu radiații gama, care constituie o aplicație pașnică a energiei atomice, reprezintă de asemenea un procedeu original brevetat aiît în țara noastră, cît și în străinătate.Pentru anii următori se poate prevedea dezvoltarea mai departe a industriei de detergenți și alți agenți de suprafață atît sub aspectul cantităților produse, cît și al varietății sortimentelor, finind seama de cerințele crescînde ale industriei și a- griculturii Industria chimică și a bunurilor de consum, de pildă, necesită cantități tot mai mari de a- genți de suprafață pentru diferite procese de sinteză chimică, cum ar fi producția de cauciuc, policloru- ră de vinii, prelucrarea diferitelor fibre textile, a pielii etc. Nu poate fi concepută fără agenți des- emulsionanți de bună calitate nici prelucrarea modernă a țițeiului. Alt mare consumator de agenți de suprafață devine agricultura, deoarece produsele fitofarmaceutice nu pot fi aplicate, în cele mai dese cazuri, fără ajutorul unor emulgători și disper- sanți. Creșterea producției de detergenți este determinată și de cererea populației de a dispune de produse de spălare ieftine și de bună calitate.
Ing. Stelian ANASTASII! 
șef de secție
Ia ICECHÎM-București

o Revista „L’usine nouvelle“ informează despre o nouă tehnologie de formare a metalelor prin impuls magnetic. Ea se bazează pe aplicarea unor impulsuri electromagnetice puternice de 3 500 kg/cm2, asupra unor piese metalice, conducătoare de electricitate. Metoda s-a dovedit utilă în refularea și lărgirea unor piese tubuläre, în stanțarea și ambu- tisarca unor piese plane etc.
o Doi specialiști maghiari au descoperit o nouă metodă de fixare a protezelor dentare, anume cu ajutorul unor magneți foarte puternici, introduși în dinții rămași. Magneții își mențin puterea timp de 5—6 ani, după care trebuie remagnetizați.O La Institutul politehnic din Brooklyn (S.U.A.) se experimentează o cale cu totul nouă pentru înma- gazinarea în memoria mașinilor e- lectronice de calcul a informațiilor. Drept memorie urmează să servească un lichid încărcat cu lanțuri lungi de proteine, avînd o capacitate de codificare asemănătoare cu acizii nucleici, substanța care îndeplinește acest rol la ființele vii.o în Anglia s-a observat că păsările intoxicate cu insecticide au comportări anormale, își distrug propriile lor ouă sau admit păsări de alte specii să-și depună ouăle în cuiburile lor. Se studiază efectele insecticidelor asupra stărilor de e- chilibru natural.

scryteasRadiotelescopul nu se aseamănă cu telescopul obișnuit, ci mai degrabă cu o uriașă cupă metalică, instalatăAșa arată și astronomice Moscova.Pe o scară căm spre pupitrul de comandă. Ne instalăm în interiorul axei orizontale tubuläre a radiotelescopului. Axa se rotește încet, rămîne nemișcat doar fotoliul pe care mi l-a oferit inginerul Vasili Koșcenko. Curînd peisajul pămîntesc se schimbă cu cel al Lunii. Prin țața ochilor se perindă cunoscutele cratere, mări, circuri, radiotelescopul fiind îndreptat spre satelitul natural al Pămîntului cu ajutorul unui sistem de lentile obișnuite. Dar iată că Luna se ascunde după noii, radiotelescopul continuă însă să o urmărească, re- cepționînd mereu informații.Descoperirea undelor radio provenite de la corpurile cerești a făcut posibilă o nouă metodă de cercetare. Porțiuni ale firmamentului, care înainte nu prezentau nimic interesant, s-au dovedit dintr-odată a fi

pe un fundament masiv, cel al stațiunii radio- de pe Oka, de lîngăaproape verticala ur-

Radiotelescopul Observatorului de astrofizîcă din Crimeea recepționează 
în tot cursul zilei undele radio provenite de la Soare

puternice izvoare de unde radio. S-au descoperit astfel în Univers o mulțime de lumi necunoscute pînă atunci cercetătorilor. Metodele radio și-au dovedit utilitatea și în studierea galaxiilor'vizibile, a Soarelui, a planetelor. Undele radio emise ele au completat datele obținute ajutorul telescopurilor optice.Antena stațiunii de pe Oka, diametrul de 22 metri, este foarte sensibilă în captarea semnalelor Cosmosului.nile primului radiotelescop al stațiunii nu reprezintă o limită. Construcția vecină coniirmă acest lucru. Vezi pierzîndu-se în depărtare niște arcuri metalice cu fire întinse pe ele, formînd o-linie de un kilometru. în viitorul apropiat ea va fi intersectată la mijloc de o construcție identică. Această instalație în formă de cruce va reprezenta o antenă cu o suprafață uriașă.In afară de stațiunea de pe Oka există în Uniunea Sovietică și alte cîteva centre asemănătoare pentru descifrarea undelor radio cosmice. Iată cîteva dintre descoperirile făcute în ultimul timp de către radio- astronomii sovietici cu ajutorul lor :Spațiul cosmic este plin de atomi de hidrogen. Fiecare dintre ei reprezintă un fel de radioemițător în miniatură care trimite semnale pe unda de 21 centimetri. Pe această undă „transmisiile" se disting prin- tr-o deosebită claritate. Savanții consideră că hidrogenul cosmic poate servi drept intermediar în legătura radio cu alte lumi. Deocamdată însă studierea hidrogenului cosmic a dus la stabilirea unui fapt interesant : din adîncul galaxiei noastre bat vînturi de hidrogen. Ele iau naștere într-o regiune situată în centrul galaxiei.Studierea îndepărtatei nebuloase a Crabului a dus la constatarea că, înainte de a fi acoperită de Soare, cînd acesta se proiectează în direcția ei, semnalele provenite de la ea suferă transformări ciudate. S-a presupus un timp că în aceste momente nebuloasa ar fi voalată de o anumită substanță invizibilă. în prezent se consideră că această substanță este plasmă neluminoasă. Așa a fost descoperită coroana superioară a Soarelui, care se întinde în jurul lui pe zeci de milioane de kilometri.Pînă nu de mult se considera că Galaxia noastră, privită din exterior, s-ar asemăna cu un disc. Cercetările unor radioastronomi din Moscova arată că forma Galaxiei este mult mai complicată decît se credea înainte. Niște forțe uriașe au întors o

de cucu
De altfel, dimensiu-
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RĂSPUNDEM CELOR CARE VOR SĂ ȘTIE

à cea discului margine în galaxiei în jos sus. După cum știință, aceste încep cam la omargine iar altă afirmă oamenii de modificări de formă distanță de 26 000 de ani lumină de centrul Galaxiei, adică aproximativ acolo unde se află Soarele nostru.Savanții sovietici au realizat nu de mult sondarea-radio a planetelor Marte, Venus, Mercur. A fost stabilită temperatura atmosferei acestor planete, iar cu ajutorul lor, precizată distanța Pămînt-Soare. Recent au fost descoperite centuri de radiații în jurul planetei Jupiter.Cercetători de la Institutul ra- diofizic al Universității din Gorki au emis unde radio spre Lună. Gama largă de unde, emise, între 0,13 și 35 cm, permite „examinarea" stratului ei superior între 5 și 20 m. Cercetătorii au atins o precizie nemai- întîlnită în radioastronomie : erorile măsurătorilor nu au depășit 1—2 la sută. Rezultatele obținute au schimbat în mod esențial reprezentările despre Lună. Componența chimică a, rocilor de pe suprafața Lunii s-a do. vedit a fi apropiată de a granitului și dioritelor de pe Pămînt, deose- bindu-se însă esențial de acestea prin proprietățile fizice. Suprafața Lunii nu este acoperită de un praf fin cum se considera înainte, ci reprezintă o substanță poroasă, asemănătoare, probabil, cu piatra ponce. Ca și aceasta, ea plutește desigur pe suprafața apei fiind de două ori mai ușoară decît apa. O casă construită din material de pe Lună s-ar distinge prin calitățile sale termoizolatoare : cercetările ra- dioastronomilor din Gorki au arătat că rocile de pe Lună au o couducti- bilitate termică de 30—40 de ori mai mică decît cele de pe Pămînt.Vestea adusă de undele radio de la o adîncime de 20 de metri de la suprafața Lunii este uimitoare. Temperatura acestui strat al Lunii este cu 30° mai ridicată d cît cea de la suprafață. înseamnă deci că la fiecare metru de adîncime temperatura se ridică cu 1,5°. După părerea oamenilor de știință, temperaturile înalte din adîncurile Pămîntului se datorează descompunerii elementelor radioactive. Dacă acest lucru este valabil și pentru Lună, atunci concentrarea elementelor radioactive pare a fi de 5—6 ori mai mare decît pe Pămînt, temperatura la adîncimea egală cu 1 000°.
Articol primit din de presă „Novosti”.
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de 60 km fiind
I. RÎBCINSKIpartea Agenției

Așa arată, reprezentată schematic, 
molecula asimetrică a unui „agent 
de suprafață". P reprezintă partea 
solubilă în apă, dar insolubilă în 
uleiuri ; R cea insolubilă în apă, 

dar solubilă în uleiuri

în acest fel, formînd un strat de 
adsorbție, se orientează moleculele 
„agentului" la suprafața de sepa

rare a două lichide insolubile

• In Uniunea Sovietică a fost construită macaraua turn „MBTK-80 pentru lucrările de construcții. Ea poate ridica 4—5 tone la o înălțime de 28—42 m și este dotată cu un sistem de coniandă-program de la distanță. O altă realizare recentă este mașina de săpat prin frazare „ZFM-2“ Destinată efectuării unui mare volum de lucrări de terasament în irigații și construcții hidrotehnice, ea sapă pâniîntul neîntrerupt în tot cursul deplasării. Ea dislocă pe oră I 500 mc de pămînt greu sau 2 500 mc de pămînt ușor. Printro singură deplasare, mașina execută un tranșeu lat de 3,4 m la fund și 4,2 m la suprafață.o în Olanda motoare eu ardere deosebire de cele cu ardere internă, in care căldura se produce prin arderea combustibilului injectat în cilindru, la acestea căldura se obține prin arderea combustibilului in exterior, ea transinițîndu-se gazului, in speță hidrogenul, prin pereții cilindrului. Noile motoare funcționează intr-un ciclu, în care gazele se comprimă la temperatură joasă și se dilată ia temperatură ridicată. Motorul experimental construit a avut o putere de 360 cp la 150 rol/min.• Un nou izolant termic s-a e- leboral și se fabrică în R. D. Ger mană : vată obținută din topirea și suflarea bazaltului. Ea are calități similare cu vata de sticlă, dar este mult mai ieltină.

singură deplasare,
se experimentează externă. Spre

Radarul și migrația
CONSTANȚA DIȚA, maistru ia întreprinderea „Tînăra Gardă“-

București, s-a adresat redacției cu întrebarea; Care sînt cauzele ce 
determină migrația păsărilor ?; cu ce mijloace moderne se studiază 
acest fenomen ?Migrația păsărilor reprezintă un fenomen biologic complex, în care acestea, sub impulsul unor factori ai mediului, se deplasează în anumite perioade ale anului: toamna — din zonele de cuibărit spre cele de ternare, iar primăvara — din zonele de ternare spre cele de reproducere Migrațiile nu sînt identice pentru toate speciile de păsări ; nu se aseamănă nici datele plecărilor, nici modul în care se desfășoară călătoriile la fiecare specie Formațiile în care zboară diferă mult între diversele specii ; unele păsări călătoresc numai ziua, altele numai noaptea, iar altele și ziua și noaptea.Originea migrațiilor este foarte veche. Se consideră că glaciația cvaternară a influențat botărîtor formarea actualei scheme de zbor din emisfera nordică. în acea perioadă multe specii de păsări au fost silite să-și schimbe zona de răspîndire mult mai spre sud. Mai tîrziu, după retragerea ghețarilor spre nord, cînd au reapărut în acele zone condițiile favorabile păsările s-au răspîndit din nou spre nord. Dar în aceste teritorii și-au putut duce traiul numai vara, lama ele fiind silite să zboare din nou spre sud Instinctul migrației pare deci a fi consecința unei adaptări biologice la condiții ce se înrăutățesc periodic, dar formate cu multe sute de mii de ani în urmă.Prin fixarea de picioarele păsărilor a unor inele de aluminiu cu numere și diferite semne ștanțate pe ele. s-a ajuns Ia cunoașterea traseelor urmate de păsările migratoare. a duratei migrațiilor, a vitezei relative de zbor, a repartizării păsărilor pe vîrste în timpul călătoriei etc Centrul de inelare a păsărilor cu sediu] la Institutul central de cer-

cetări agronomice studiază traseele păsărilor migratoare din țara noastră sau ale celor din alte regiuni, găsite pe teritoriul țării sau în pasaj peste acesta. Astfel au fost descoperite la noi multe păsări originare din regiuni nordice . pescăruși inelați din Finlanda, Suedia, U.R.S.S. ; lăstuni și rațe sălbatice, inelate în R. P Polonă, R S. Cehoslovacă etc. Prin corespondenta dintre stațiunile de inelari ale țărilor respective s-au putut stabili datele la care au fost inelate, locurile unde au fost inelate și distanțele parcurse într-uD anumit interval. Recent a fost găsit la Oltina (regiunea Dobrogea) un pescăruș mare răpitor (Hydro- progne caspia), inelat în Suedia.O problemă dificilă care își aș-

Drumul berzelor albe din Europa în 
Africa

® între 6—8 noiembrie se desfășoară la București a X-a Sesiune științifică a cadrelor didactice din institutul de construcții. în cadrul sesiunii au loc patru simpozioane privind probleme de organizare și mecanizare a lucrărilor de construcții, metode moderne de proiectare și construcție pentru alimentări cu apă și canalizări, probleme ale mecanizării și automatizării în lucrările geodezice, normative condiționale pentru calculul podurilor la stări limită.
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curenții de aer. explică numai de orientare a sau pe timp ele nu au de altfel

teaptă încă rezolvarea este capacitatea de orientare a păsărilor călătoare. Se știe că păsările zboară în diverse formații (în linii oblice, în unghi ori în șiruri lungi, mai ales peste mări și oceane , cele muci în stoluri fără o formație bine precizată). Mereu însă poposesc în locurile bogate în hrană (bălți, cîmpii și păduri), urmînd traseul tradițional pe care specia s-a răspîndit spre nord. Reperele obișnuite — soarele, luna, stelele, solului etc. posibilitatea lor. Noaptea unele dintrenici o valoare. De asemenea,, păsările tinere se deplasează tot în a- ceeași direcție, fără a fi cunoscut înainte locurile peste care trec Unele cercetări au dus la presupunerea că păsările ar avea un simt al orientării, localizat în urechea internă, influențat de liniile de forță ale cîmpului magnetic terestru de care s-ar servi în afara obișnuitelor repere din drum. în sprijinul acestei păreri vine faptul că undele electromagnetice emise de stațiile puternice de radar influențează capacitatea de orientare a păsărilor, abătîndu-le de la drumul normal.Astăzi, în dotarea ornitologiei (știința care studiază păsările) a intrat un nou instrument : radarul. Cu ajutorul lui poate fi urmărită deplasarea păsărilor, stabilită înălțimea și viteza de zbor, variația vitezei, dispersarea, forma traseului etc. Ornitologia poate astfel să-și lărgească raza cercetărilor, aboidînd probleme nesoluționate încă, cu mijloacele de cercetare tot mai perfecte pe care 1 le pune Ia îndemînă tehnica modernă.

® Cu prilejul celui de-a! 5-lea Congres Internațional privind reproducția animală și însămînțările artificiale, care a avut loc nu de mult Ia Trento. în Italia, prof. univ. dr. C. Băicoianv a fost distins din partea primăriei orașului Trento cu o diplomă și medalie de onoare pentru meritele sale în activitatea de cercetare științifică.
o Revista britanică „The proceedings of the institution of electrical engineers“ a publica', recent articolul inginerului Victor Bunea, laureat al Premiului de Stat, în care expune o metodă nouă pentru calculul complet al caracteristicilor unor mașini electrice, folosite în instalațiile de călire superficială.

Transmisia la distanță a energiei electrice se face, în general, prin curent alternativ trifazat. Curentul alternativ oferă o serie de avantaje : trecerea ușoară și fără pierderi de la o tensiune la alta cu ajutorul transformatoarelor statice, întreruperea ușoară din cauza anulării periodice a curentului, posibilitatea de a se construi mașini electrice robuste și de mare randament.Curentul continuu, la rîndul său, nu permite trecerea de la o tensiu-. ne la alta decît cu ajutorul unor mașini rotative de tensiune relativ redusă, iar întreruperea curenților mari, sub tensiuni înalte reprezintă încă o problemă nerezolvată. Curentul continuu s-a afirmat totuși în aplicații și utilizări electrotehnice, de exemplu la motoare de tracțiune, în sudura electrică, în telecomunicații în măsurători, în dispozitive și aparate de automatică și cibernetică etc. Posibilitatea folosirii lui în transmisia electroenergetică la mari distanțe se află însă de două decenii în discuție.în evoluția transmisiei de energie la distanțe din ce în ce mai mari.

Aurel PAPADOPOL
șef de secție la Muzeul 
de științe naturale
„Gr. Antipa“

COSTACHE R. NICOLAE, strun
gar la uzinele „Republica“ din Ca
pitală, întreabă : Se apropie știința 
de prevederea cutremurelor ?

După părerea unor specialiști, cutremu
rele a.- ii precedate de schimbări în 
cimpul magnetic al pămlntului, de'ermi- 
na'e de modificări complexe de presiuni 
in rocile care alcătuiesc scoarța terestră 
Efectuindu-se observații periodice, pe în
tinderi mari ale globului, cu ajutorul unor 
magnetometre speciale, s-ar putea ajun
ge la prevederea cutremurelor.

VICTOR MITO, tehnician la uzi
nele „Electropiitere" din Craiova, se 
interesează cîte dintre obiectele lan
sate de pe Pămînt se mai găsesc ac
tualmente în Cosmos.

Potrivit datelor publicate de ziarul „Chi
cago Tribune", evoluează pe orbite cir- 
cumferestre peste 800 de obiecte lansate 
de pe Pămint : sateliți, ultime trepte ale 
unor rachete purtătoare, parti și piese de 
sateliți și rachete, detașate de acestea. 
Centrul de cercetări științifice Goddard 
(S.U.A.) fine evidența tuturor acestor o 
biecte, publicînd lunar date referitoare la 
elementele orbitelor lor Unii dintre sate 
liții care continuă să evolueze stingheresc 
chiar efectuarea cercetărilor cosmice, de 
oarece emițătoarele lot nu au încetat să 
funcționeze Aparatura de radio a sateli
ților lansafi in ultima vreme dispune de 
dispozitive care asigură deconectarea 
transmitătoarelor după terminarea expe
riențelor.

GRAȚIA CRISTEA, judecătoare 
la Tribunalul popular a) raionului 
V. I. Lenin din București, vrea să 
știe : în ce scop se produc fire sin
tetice profilate ?

Firele poliamidice au o suprafață toarte 
netedă Amestecate cu alte fire, ele se 
separă foarte repede din țesătură, iar 
aceasta își pierde aspectul inițial. La cio- 
-apii contecționați din aceste fire „fug 
ochiurile" In R. D. Germană a fost ela
borată recent o metodă pentru producerea 
de fire poliamidice profilate, de diferite 
tipuri, avind in seefiune forma unor stele, 
■oți dinjate etc. Noile fire, goale în ime- 
•ior, sînt mult mai ușoare, au însușiri 'er- 
moizolatoare superioare, fiind lipsite de 
deficiențele celor netede ; țesăturile nu 
se mai destramă.

>■. ■ W.: 
•••’><. ;. '<U:'

tensiunea pe linie a crescut treptat de la cîteva mii la zeci și apoi sute de mii de volți. Liniile de cea mai mare tensiune, de 500 kilovolți, sînt în prezent cele care leagă hidrocentralele de pe Volga de Moscova. Ele permit transmiterea în curent alternativ a 1 000 000 kilowați la 1 000— 1 200 km. Linii de 400 kilovolți există în Suedia, Franța și alte țări puțind să transmită 600 000 kilowați la 600 km. Comisia electrotehnică internațională, la reuniunile din București în 1962 și Veneția în 1963, a stabilit posibilitatea transmisiei curentului la o tensiune de 750 kilovolți. Transmisia în curent alternativ, la tensiuni care întrec 400 ki’ >- volți, întîmpină totuși dificultăți serioase. Dacă nu se mărește dian.e- trui conductorului sau nu se utilizează fascicule de doi, trei sau chiar patru conductori de fiecare fază, au loc pierderi importante de curent prin ionizarea aerului și descărcările de la suprafața conductorului. Izolarea liniei devine, de asemenea, foarte costisitoare.în aceste condiții, o dată cu dezvoltarea redresoarelor cu vapori de mercur pentru tensiuni destul . de importante, specialiștii și-au pus problema, dacă nu cumva este mai avantajoasă transportarea energiei în curent continuu, deci cu tensiuni și izolații mai reduse și cu pierderi mai mici pe traseu. De asemenea, sînt necesari numai doi conductori pe linie, tr-adevăr, au

Acest robot, construit la V'iena, este in stare, în tormă rudimentară de
sigur, să coordoneze automat percepții auditive și vizuale

în loc de trei. Inși apărut primele transmisii în curent continuu, cu precădere acolo unde a fost nevoie de traversarea unor mări: între Suedia și insula Gotland transmisia de 20 000 kilowați se face prin două cabluri sub tensiunea de 100 kilovolți. Peste Canalul Mînecii se realizează în prezent transmiterea unei puteri de 160 000 kilowați sub tensiunea de 100 kilovolți. în Uniunea Sovietică, o primă experiență pentru studiul comparativ al transmisiei de curent continuu și curent alternativ reprezintă linia aeriană de curent continuu care leagă centrala hidroelectrică de la Volgograd cu Donbasul și care transmite 750 000 kilowați sub o tensiune de 400 kilovolți la 460 km.în prezent se proiectează linii de curent continuu cu tensiuni de 700— 1 000 kilovolți în Uniunea Sovietică, în Canada și în țările scandinave.Din lipsa unor întrerupătoare, a- ceste linii nu pot avea stații intermediare de derivație a energiei pentru distribuție locală. De aceea linia de curent continuu de foarte înaltă tensiune este utilă. în primul rînd, pentru transmisii la distanțe de multe mii de km, peste continente și pustiuri, peste mări și oceane.
Ing Avram AUflEL
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
’ J

A AMBASADORULUI R. S. F. IUGOSLAVIALa 7 noiembrie tovarășul Nicolae primit pe tovarășul Arso Milatovici, Ceaușescu, membru al Biroului Po- ambasador extraordinar și plenipo- litic, secretar al C.C. al P.M.R., a tențiar al R. S. F. Iugoslavia.

Informații

Adunări consacrate celei de-a 47-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din OctombrieLa uzina mecanică Poiana-Cîmpi- na, regiunea Ploiești, a avut loc o adunare consacrată celei de-a 47-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Au luat parte muncitori, tehnicieni și ingineri din uzină, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și membri ai Ambasadei U.R.S.S. în R. P. Romînă. Despre semnificația acestei sărbători au vorbit Gheorghe Ghimbaș, președintele Comitetului

sindicatului din uzină, și G. N. Star- țev, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
*O adunare asemănătoare a avut loc și la Uzina metalurgică „Rulmentul“ din Brașov. Au vorbit inginer George Dogaru, directorul general al uzinei, și V. P. Bagaev, prim-secretar al Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

Plecarea secretarului de stat al informațiilor 
din Republica GuineeaSîmbătă a părăsit țara dl. Diallo Alpha Ahmadou, secretar de stat al informațiilor din Republica Guineea, care a vizitat țara noastră ca oaspete al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și Institutului romîn pentru relații culturale cu străinătatea. Oaspetele a fost primit în timpul vizitei de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, Mihail Florescu, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Constanța Crăciun, pre

ședintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune, Ion Pas, de vicepreședintele Institutului romîn pentru relații culturale cu străinătatea, Octav Livezeanu, și de conducătorii unor instituții și organizații de masă. în timpul șederii sale în țară oaspetele a vizitat în București și în provincie uzine și fabrici, gospodării agricole colective, muzee și alte o- biective social-culturale, precum și Expoziția realizărilor economiei naționale. (Agerpres)

CU PRILEJUL TURNEULUI 
TEATRULUI DE MARIONETE 

DIN CAIROAmbasadorul Republicii Arabe Unite la București, Mohamed Fahmy Hamad, a oferit sîmbătă după-amia- ză un cocteil cu prilejul prezenței în țara noastră a Teatrului de marionete din Cairo.Seara, Radu Beligan, președintele Consiliului Teatrelor din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a oferit o masă la restaurantul Athenée Palace în cinstea artiștilor egipteni.în sala Teatrului pentru tineret și copii, colectivul Teatrului de marionete din Cairo a prezentat sîmbătă seară, în cel de-al doilea spectacol din turneul pe care îl întreprinde în țara noastră, „Chermesa“ și „Varietăți“.
★în cadrul acordului de colaborare culturală și științifică între R. P. Romînă și R. P. Chineză, prof. ing. Avram Constantin, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, rectorul Institutului politehnic din Timișoara, a plecat la Pekin pentru trei săptămîni într-o vizită de documentare și pentru a ține o serie de conferințe,
★Sîmbătă au început la Iași lucrările sesiunii de referate consacrate celei de-a 125-a aniversări a Bibliotecii centrale universitare „M. Emi- nescu“ din localitate.Au participat reprezentanți ai Ministerului învățămîntului, ai unor biblioteci din Capitală și din țară, ai organelor locale de partid, oameni de cultură.și știință. (Agerpres)

ASPECTE ALE RELAȚIILOR INTEROCCIDENTALE
In ultimele zile, în presa occidentală apar un mare număr 

de articole și declarații ale unor oameni politici privind relațiile din 
cadrul Comunității Economice Europene (C.E.E. — Piața comună) și 
din cadrul N.A.TO., încercările de a se realiza noi regrupări de forțe 
și, îndeosebi, atitudinea guvernului francez față de C.E.E. și alianța 
atlantică.

Publicăm mai jos articole din presa occidentală pe această temă.

„Criza vest-europeană și atlantică a

„Aveți o industrie chimică 
dezvoltată, foarte modernă“ 
DedarațiiSe redactorului șef al revistei „Chemische 
Industrie“ din R. F. GermanăLa invitația Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei a fost cîteva zile în țara noastră dr. Reinhard Woller, redactor șef al revistei „Chemische Industrie“ din R. F. Germană. El a vizitat numeroase întreprinderi ale industriei chimice, printre care cele de la Brazi, Onești, Iași, Săvinești, Suceava.în legătură cu impresiile culese din vizita făcută, dr. Reinhard Woher a declarat redactorului Agenției Agerpres, C. Zlăvog :De la început, trebuie să spun că aveți o industrie chimică dezvoltată, foarte modernă. Dv. ați creat în ultimii 10 ani o industrie chimică puternică, folosind bogatele resurse naturale de care dispuneți. Uzinele dv. se caracterizează printr-un nivel tehnologic deosebit de ridicat. Am remarcat, de asemenea, în timpul călătoriei prin Romînia, grija deosebită cu care se realizează, simultan cu construcția de uzine, orașe noi în jurul acestora pentru oamenii care lucrează în aceste unități, precum și condițiile bune de muncă ale muncitorilor și specialiștilor. Peste tot am întîlnit cadre de conducere tinere. Cei mal mulți dintre ei au puțin peste 30 de ani și cu toate acestea dovedesc cunoștințe profunde și o energie uimitoare. Această generație tînără, reprezentativă pentru construcția Romîniei, a constituit pentru mine cea mai puternică impresie.M-a bucurat nespus faptul că vizita pe care am făcut-o în Romînia a coincis cu perioada în care este

încă deschisă Expoziția produselor industriei romînești. Vă mărturisesc sincer că sînt încîntat de cele văzute. Ea oglindește marile realizări obținute în toate domeniile vieții economice, arată sugestiv potențialul ridicat de industrializare a țării dv. Sînt multe de spus despre industria romînească constructoare de mașini, electrotehnică, textilă, toate pe un drum de dezvoltare rapidă. Am remarcat progresul deosebit în domeniul extracției de minereuri.Sînt chimist și, firește, în această calitate m-au interesat îndeosebi standurile industriei chimice. Am cercetat îndeaproape exponatele industriei chimice anorganice, organice și petrochimice, exponate care prezintă ingenios și sugestiv stadiul actual de dezvoltare și perspectivele de viitor în fiecare sector. Cele văzute confirmă întru totul faptul că industria chimică romînă se află la nivelul atins de țările cu veche tradiție în acest domeniu.La sfîrșitul vizitei, a spus dr. Reinhard Woher, am avut convorbiri cu conducători din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei și Centrului de documentare al acestui sector industrial. Am aflat cu a- cest prilej lucruri interesante în legătură cu organizarea și metodele de muncă din industria chimică. După toate acestea plec cu impresia că s-au creat relații bune între reprezentanții industriei chimice romînești și revista pe care o conduc și sînt convins că ele vor fi folositoare.(Agerpres)

La Expozifia realizărilor 
economiei nationaleAstăzi, la ora 12, în incinta pavilionului central al Expoziției realizărilor economiei naționale va avea loc o întîlnire între vizitatori și compozitorii de muzica ușoară H. Mălinea- nu și R. Șerban. întîlnirea este organizată de Comitetul pentru cultură și artă al orașului București în colaborare cu conducerea expoziției. Cu acest prilej, compozitorii vor vorbi despre creațiile lor și vor acorda autografe. La standul cu instrumente muzicale, unde v.a avea loc întîlnirea. vor fi vîndute discuri cu piese muzicale ale celor doi compozitori.

★Se reamintește vizitatorilor că în următoarele două săptămîni programul Expoziției realizărilor economiei naționale a R. P. Romîne este următorul : duminica și sărbătorile legale între orele 9 — 20. Marți, miercuri, joi, vineri și sîmbătă între orele 9 — 19. Luni între orele 14 — 19.Accesul la expoziție se poate face cu tramvaiele E. 3, 4, 9, autobuzele 31, 48, 49, 61 și 67 și troleibuzele 81, 82 și 86.
De la I. T. B.începînd de azi 8 noiembrie 1964, ia ființă un nou traseu de autobuze nr. 43 intre Piața Galați (Gemeni) și uzina Electronica. Autobuzele circulă prin străzile Taras Sevcenco, Toamnei, Precupeții Vechi, Făinari, Luncușoa- rei, șos Stefan cel Mare, strada Mașina de Pîine, Teiul Doamnei, Suren Spandarian, Doamna Ghica, Azuga, șoseaua Gherase, străzile Eliade între Vii, Popa Nicolae, Ziduri între Vii, Cozia, Baicului (Electronica) de unde întorc prin bucla de la Bd. Gării Obor și strada Ziduri între Vii. Cu aceeași dată, traseul de autobuze 53 se scurtează, mașinile circulînd între satul Fun- deni și cartierul Colentina (capătul tramvaiului 1).

Sub acest francez „Le
Monde" din 3 noiembrie a publicat, sub 
semnătura lui André Fontaine, o analiză 
a relațiilor interoccidentale. In articol 
care are subtitlurile • „Presa anglo- 
americană evocă posibila ieșire a Fran
ței din Piața comună și din N.A.T.O. 
• Dr. Adenauer ia apărarea politicii 
gaulliste" se spune :

«In rezumat lucrurile se îndreaptă 
poale spre prima încercare de forțe a- 
devărată în sînul alianței atlantice de cînd 
generalul de Gaulle a aruncat mănușa, o- 
punînd veio-ul său candidaturii britani
ce la Piața comună». Astfel se exprimă 
„Economist" din Londra, într-un remar
cabil studiu asupra climatului existent în 
interiorul alianței, la 15 zile de la reve
nirea la putere a laburiștilor. Noi fapte 
vin să susțină această părere, confirmînd 
aprecierile ce au putut fi citite în mai 
multe rînduri, în ultimele două luni, în 
coloanele acestui ziar. (Extrase dintr-unul 
din aceste articole apărute în „Le Monde" 
publicăm în continuarea acestui articol).

1) Se confirmă că guvernul Wilson este 
hotărît să găsească un acord cu Statele 
Unite în problemele nucleare ale 
N.A.T.O. (Sublinierile aparfin lui „Le 
Monde" n.r,). Ideile exprimate de ministrul 
de stat pentru. dezarmare, dl. Gwynn-lo- 
nes, pe cînd era încă comentator mil'tar 
la „Times", se află la baza propunerilor 
supuse săptămîna trecută președintelui 
Johnson și d-lui Rusk de către dl. Gor
don Walker (ministrul de externe brita
nic — n. r.) ; acesta le va expune în 
cursul săptămînii ambasadorilor britanici 
acreditați în țările Pieței comune. în 
U.R.S.S., S.U.A. și pe lîngă cele trei co
munități vest-europene, iar la sfîrșitul 
săptămînii viitoare — domnilor Erhard, 
Schröder și von Hassel, pe care îi va 
întîlni la Bonn înaintea reuniunii Consi
liului ministerial al Uniunii Europei occi
dentale.

Ideea esențială a acestui proiect con
stă în instituirea în cadrul directoriului 
forței multilaterale (M.L.F.), al cărui 
nume ar putea fi modificat, a unui du- 

-biü "Veto: unul exercitat de Statele Uni
te, un altul — de către membrii euro
peni acționînd colectiv. „Economist" ca
lifică drept „schimbare istorică a poli
ticii" un astfel de angajament al Rega
tului Unit înfr-o concepție colectivă a 
problemelor nucleare.

In același timp. Londra ar vrea ca for
ța N.A.T.O,, în loc de a fi compusă ex
clusiv din vase cu echipaje mixte, să 
aibă de asemenea bombardiere ameri
cane, precum și cea mai mare parte din 
elementele nucleare aflate în prezent la 
dispoziția țărilor europene din N.A.T.O. 
Daca ar interveni un acord pe această 
bază, Marea Britanie ar fi dispusă să 
furnizeze o parte importantă a echipaje
lor mixte.

Un asemenea proiect, înainte de a ve
dea lumina zilei, ar trebui evident să 
obțină acordul :

— Masei membrilor partidului laburist; 
or, se știe că aripa de stingă a partidului 
se opune oricărui fel de armament nu
clear și preconizează o apropiere de 
Moscova, ale cărei obiecții față de

M. L.F. sînt 
strădui să 
formula pe 
tează pericolul 
(vest) germano-americane, iar grație du
blului veto, ea înlătură orice risc de a 
vedea Republica Federală dispunînd de 
un „deget pe trăgaci”.

— Statelor Unite, care s-au angajat în 
întregime în ce privește forța multila
terală și sînt grăbite să ajungă la capăt, 
Londra le-ar putea argumenta că pentru 
acest nou proiect care ar consolida
N. A.T.O. și ar face să progreseze inte
grarea acestuia, merită să se accepte o 
amînare de cîteva luni.

Proiectul ar permite Londrei ca, în ca
zul cînd „interesele sale naționale su
preme" ar fi în joc, să redispună în 
mod liber de forțele afectate N.A.T.O. 
Pînă acum nu s-a înregistrat nici o reac
ție ostilă din partea americană.

— Germaniei (occidentale) care, evi
dent, în formula 
diminuat rolul său 
ce se aștepta. Ea 
cestea esențialul, 
strategia nucleară 
prea a preconizat integrarea atlantică și 
intrarea Marii Britanii în Europa, pentru 
a se putea opune unei soluții destinate 
să ușureze și pe una și pe cealaltă și 
care pe deasupra ar avea și binecuvân
tarea Washingtonului. Dar el se va 
ciocni, desigur, de o opoziție destul 
de puternică, cu atît mai mult cu cît :

2) Numai dacă generalul de Gaulle nu 
se va ralia in extremis la el, ceea ce este 
cu totul neverosimil, noul proiect ar avea 
drept consecință completa izolare a Fran
ței în sînul alianței atlantice și a „Euro
pei celor șase". Față de aceasfa nu poa
te surprinde făptui că ipoteza unei re
trageri a Franței din Piața comună și 
din N.A.T.O. (nu din pactul atlantic, tre
buie reamintit) la care m-am referit săp
tămîna trecută, este reluată de nume
roase ziare engleze și americane care, în 
cea mai mare parte, scr'u că nu este 
vorba de un bluff, ci de un lucru care 
trebuie luat în serios.

3) In aceste condiții, somația voalată 
pe care generalul de Gaulle a adresat-o 
Bonnului de a alege între Europa și for
ța multilaterală a provocat peste Rin o 
agitație politică, oglindită în interviul a- 
cordat de dr. Adenauer publicației «Bild 
am Sonntag» *). Fostul cancelar, criticînd 
politica externă a cabinetului Erhard și 
incapacitatea acestuia de a imprima o di
recție fermă activității sale, ia apărarea 
generalului de Gaulle și cheamă pe com- 
patrioții săi să consolideze împreună cu 
el «legături indestructibile». El evocă ris
cul 'care ar putea să intervină o dată cu 
dispariția președintelui republicii, al unui 
nou pact franco-sovietic, posibil datorită 
importanței pe care o are comunismul 
în Franța. (Ceea ce Adenauer denumește 
„risc”, reprezintă o cerință tradițională a 
unor cercuri politice de diferite nuanțe 
din Franța — N.R.). Se știe că fostul con
ducător al guvernului federal n-a încetat 
să spună că toată politica sa a tins să 
împiedice reînnoirea pactelor franco-so
vietic și gerniano-sovietic.

Interviul fostului cancelar va fi cu atît 
mai remarcat cu cît peste cîteva zile 
(azi, duminică — n.r.)

cunoscute. DI. Wilson se va 
convingă această aripă că 
care el o propune îndepăr- 

unei alianțe nucleare

britanică și-ar vedea 
în comparație cu ceea 
ar obține cu toate a- 

adică o participare la 
a N.A.T.O. DI. Erhard,

Adenauero prezentare a de ziarul vest-♦) Publicăm alăturat acestui interviu, făcută german „Frankfurter Rundschau“.
Corespondență telefonică

CUM S-A AJUNS LA EVENIMENTELE 
DIN BOLIVIA

OLIMPIADA DE ȘAH
O nouă viciorie a echipei romîneEchipa R. P. Romîne a cîștigat cu scorul de 2.5—1.5 puncte meciul cu Porto Rico din cadrul Olimpiadei de șah de la Tel Aviv, în partidele întrerupte Ghițescu a remizat cu Colar, iar Radovici cu Cintro. în
Azi în Capitala

FOTBAL: Progresul — Rapid, pe stadionul Dinamo, la ora 15.
BOX: Rapid — A.S.A. Tg. Mureș, în sala Giulești de la ora 10.
LUPTE CLASICE: întîlnirea triunghiulară Progresul — Dina- 

mo-C.F.R. Timișoara, în cadrul campionatului republican, cu începere de la ora 15 în sala Dinamo.
BASCHET: I.C.F.-Spartac Sa- 

lonta și Olimpia-A.S.A. Cluj 
(f. II), Rapid — Știința Cluj 
(m. I) și Constructorul — Știința 
Constanța (f. I) începînd de la ora 8 în sala Dinamo.

RUGBI: Constructorul — Lo
tul R. P. Romine (în cadrul „Cupei Dinamo“), teren Constructorul la ora 15.

ATLETISM: pe stadionul Voința, de la ora 9, faza orășenească a campionatului republican de cros.
VOLEI: Semănătoarea — Știin

ța Brașov (m. II), în sala Recolta la ora 12.

meciul următor R P. Romînă va Juca cu Australia. în prezent în grupa a V-a lideră este echipa Paraguayului cu 9 puncte (dar cu un joc mai mult) urmată de R. S. Cehoslovacă 8,5 (1), R. P. Romînă 7,5 puncte. Columbia 6.5 (3), Porto Rico 6.5. Cuba 4,5 (3) și Australia 1,5 (1).Alte rezultate din runda a 4-a : U.R.S.S.—Filipine 4—0 ; Iugoslavia—Bolivia 4—0 ; Columbia—Paraguay 3—1 ; Canada—Islanda 3—1 ; R. D. Germană—Uruguay 3,5—0,5 ; Finlanda — Republica Dominicană 4—0.în celelalte grupe ale preliminariilor conduc U.R.S.S. (grupa I-a). Iugoslavia (grupa a Il-a), R. P. Ungară (grupa a IlI-a) ; S.U A. (grupa a IV-a), R. D. Germană (grupa aVI- a) și R. P. Bulgaria (grupa aVII- a).
Fotbal la radio 

si televiziune
Astăzi, cu începere de la ora 16, 

posturile noastre de radio vor trans
mite pe programul I, cu începere de 
la ora 16, aspecte din repriza a doua 
a meciurilor Progresul Rapid, Știin
ța Cluj—C.S.M.S. Iași, Steagul Roșu 
Brașov—Minerul Baia Mare. Desfă
șurarea partidei Progresul—Rapid va 
fi transmisă în întregime la televi
ziune.

In capitala Bohviei, La Paz, după incidentele provocate de criza politică din această țară, care au durat o săptămînă, a fost restabilit un calm relativ. Generalul René Barrientos, fost vicepreședinte în timpul lui Paz Estenssoro, a devenit șeful juntei militare care a înfăptuit lovitura de stat. Generalul Alfredo Ovando Candia, primul șef al juntei, apoi pentru scurtă vreme șef împreună cu Barrientos, a fost numit în funcția de comandant suprem al forțelor armate boliviens. în noul guvern va fi inclus, de asemenea, fostul președinte al Boliviei, Hernan Silez Suazo.Cum s-a ajuns la actualele evenimente ?De pe la jumătatea lunii septembrie viața politică a Boliviei a cunoscut o frămîntare practic neîntreruptă. După anunțarea unui complot (contestat de întreaga opoziție) și e- xilarea în Paraguay a unui grup numeros de adversari politici în frunte cu ex-președintele Siles Suazo, după instituirea stării excepționale și apoi a cenzurii asupra presei (ultima revocată în urma protestelor), în sfîrșit, după declanșarea conflictului acut dintre președintele Estenssoro și vicepreședintele Barrientos, s-a ajuns la lupte sîngeroase cu poliția pe străzile principalelor orașe. în aceste incidente și-au pierdut viața 40 de persoane și peste 150 au fost rănite.Prima constatare : în acest râs timp, guvernul lui Estenssoro și-a ridicat împotrivă nu numai vechi adversari, ci și unele sectoare dispuse mai înainte la un fel de „modus vivendi".Care a fost cauza revirimentului î în 1961, puțin după ce și-a asumat pentru a doua oară funcția de președinte al Boliviei, Estenssoro a afirmat că nu se va subordona „nimănui din afară" și va refuza orice ajutor oferit în „con

diții degradante". Totodată, și-a manifestat hotărîrea de a duce la capăt reformele de bază proclamate ca o- biective ale răscoalei populare din 1952: să salveze de mizerie pe țăranii indieni (majoritatea absolută a populației țării) și să transforme cositorul bolivian într-o bogăție națională. Dar n-a durat prea mult pînă ce s-a constatat că faptele nu concordă cu declarațiile. Practic, din acel moment au început toate dificultățile sale: creșterea mișcării revendicative, disensiunile dintre M.N.R. și alte partide etc.La un teritoriu imens — de peste un milion de km p — Bolivia are patru milioane de locuitori (cifră aproximativă). Economia ei se sprijină pe un singur produs: cositorul. In octombrie 1952 minele de cositor au fost naționalizate și puțin după a- ceea s-a decretat reforma agrară. Dar nu peste multă vreme aplicarea ei a fost întreruptă. Pe plan politic, faptul s-a tradus prin- tr-o activizare treptată a populației rurale. Muncitorii de la minele de cositor au suferit și ei o deziluzie identică. Milionarii Pa- timo, Aramayo și Hochschild nu s-au speriat prea mult de efectele naționalizării. Asupra sectorului minier și-au pus pecetea dezorganizarea internă și presiunile externe. Aflat în continuă scădere, prețul cositorului a ajuns acum la mal puțin de un dolar per livră. S-a a- juns astfel la o situație economică proastă. In publicațiile statistice, minerii bolivieni figurează cu cel mai scăzut nivel de trai din lume, cu o vîrstă medie de numai 30 de ani.Cu un asemenea bagaj de „realizări" guvernanții nu se puteau aștepta nicidecum la osanale. Prima breșă de proporții în temelia guvernării lui Estenssoro a survenit o dată cu divorțul dintre el și fostul vicepreședinte Juan Lechin, lider al Federației Minerilor. Fi

ind exclus din MNR, împreună cu Siles Suazo, Lechin a fondat în luna mai un nou partid de opoziție (Partidul Național Revoluționar de stingă), încercînd concomitent să coalizeze în jurul lui și alte forțe nemulțumite. Astfel că, la alegerile prezidențiale din 30 mai 1964, Estenssoro s-a văzut mai Izolat ca niciodată. El a rămas singurul candidat la președinție, căci Lechin, rivalul său, s-a retras în ajun declarînd : „guvernul pregătește o farsă electorală". Era de așteptat că formula nu va fi durabilă. Chiar din timpul campaniei electorale s-au schițat primele indicii ale unei rivalități de abia mascate între Estenssoro și Barrientos, ultimul bucurîndu-se de sprijinul a- numitor sectoare militare. Au urmat o serie de acte represive prin care autoritățile guvernamentale încercau să pună căluș opoziției legale și, pe de altă parte, să lichideze cele cîteva focare ale mișcării de partizani apărute între timp. Pas cu pas, situația a devenit dramatică și a dus în cele din urmă la înlăturarea lui Estenssoro.Una dintre primele măsuri luate de noul guvern a fost abolirea constituției din 1961, în baza căreia Paz Estenssoro se proclamase, pentru a treia oară, președinte al țării. Totodată, Barrientos a anunțat că în Bolivia vor fi organizate, cît mai curînd posibil, „alegeri libere și democratice".Ultimele știri sosite din Bolivia anunță că junta militară deține controlul în principalele localități unde au avut loc în ultimul timp tulburări. lntrucît unitățile juntei militare se mai dedau la abuzuri, Jüan Lechin și Gonzalo Romero, secretarul general al Partidului Comunist din Bolivia, au cerut juntei să pună capăt măsurilor ilegale.
Vasile OROSRio de Janeiro, 7

mează să sosească la Paris pen
tru a fi primit ca membru străin al Acade
miei de științe morale și politice. Ono
rurile excepționale ce i se vor face sînt 
destinate să demonstreze că nu la Paris 
s-a operat o schimbare de atitudine cu 
privire la relațiile hanco-germane.

Încă mai înainte, telul cum a fost pri
mit în Franța săptămîna trecută președin
tele Bundestagului, d. Gerstenmaier, ară
tase limpede că Elysée-ul (reședința pre
zidențială — n.r.) își 
„bupii săi germani" și 
dut orice speranță în

★
In continuare, publicăm extrase 

dintr-un alt articol al lui André 
Fontaine intitulat „TENTAȚIA 
RUPTURII" și apărut în „Le Monde“ 
la 30 octombrie.

„Partidul social-democrat (vest) ger
man a pus, pentru prima oară în public, 
problema 
vorbește în particular :
Franța Piața comună ? Avea dreptate să 
pună întrebarea ; dar el nu ridică totuși 
decît o parte a problemei. Căci aparte
nența țării noastre (a Franței) la N.A.T.O. 
este și ea pusă sub semnul întrebării. 
Să apreciezi intențiile generalului (de 
Gaulle — n.r.) nu e întotdeauna prea 
ușor.... Dar el este dispus mai puțin ca 
oricînd să plaseze Franța sub ceea ce el 
numește un protectorat american. El con
stată, în același timp, că neîndoios cu gu
vernele (vest) europene și în primul rînd 
cu cel al Republicii Federale nu se poate 
ajunge la nici un rezultat.

Pentru președintele republicii 
te fi vorba de independență 
mentul înstră nării suveranității 
In numele acestui principiu, el

are întotdeauna 
că el nu și-a pier- 
șansele lor".

despre care toată lumea 
va părăsi oare

nu poa- 
din mo- 
militare. 
condam-

nașe în urmă cu 18 luni acordul 
Macmillan-Kennedy de la Nassau, iar 
acum relevă caracterul nociv al forței 
multilaterale (M.L.F.) pe care pe vremuri 
o tratase cu dispreț. El interpretează azi
M. L.F. în sensul că Germania (occidenta
lă), în pofida a ceea ce se putea crede 
pe timpul lui Adenauer, preferă lanțurile 
aurite ale unui protectorat american, decît 
greutățile și riscurile independenței în 
cadrul (vest) european".

lntrucît — arată mai departe Fontaine 
— „nu e în puterea lui de Gaulle să pro
nunțe excomunicarea (R.F.G.), va fi el 
acela care se va retrage din această in
stituție, dacă la data prevăzută nu se în
trevede un acord asupra fixării prețuri
lor agricole.

El va face aceasfa cu inima ușoară 
pentru că, în fond, niciodată nu i-a plă
cut mecanica complicată a comunități
lor afnse de păcatul congenital al supra- 
naționalității. Încă anul trecut el era de
cis 
în 
te 
va 
rîndul său concesii enorme. Cedînd, (vest) 
germanii îl vor lipsi pe general de pretex
tele pe care le caută ; dar... nu în funcție 
de problemele economice face el opțiuni
le sale fundamentale. Ceea ce-i îndeam
nă pe mulfi observatori să se gîndească la 
faptul că o ieșire din Piața comună ar 
avea toate șansele să fie însoțită sau 
urmată de o ieșire din N.A.T.O. Aceasta, 
de asemenea, este (pentru el) un meca
nism complicat, vinovat de a integra și 
mai mult încă, și aflat totalmenfe în mîna 
Statelor Unite. Ieșirea va f' cu atîl mai 
ușoară cu cît Pactul atlantic, căruia în 
orice caz guvernul francez înțelege să-i 
rămînă fidel, nu prevede în nici una din 
clauzele sale organizația denumită
N. A.T.O. și care a fost pusă pe picioare 
mult

să trîntească ușile. Poate că și 
acest an va fi posibil să accep- 
un compromis ; dar aceasfa nu se 
întîmpla decît dacă Bonnul va face la

mai tirziu".

„Adenauer îl acuză pe Erhard 
de eșec"

æ

I
Conținutul interviului acordat de Ade

nauer publicației „Bild am Sonntag", la 
care se referă articolul din „Le Monde", 
este redat în articolul pe care ziarul 
„Frankfurter Rundschau" îl publică sub 
titlul de mai sus.

„Disensiuni grave amenință din nou 
guvernul de coaliție Erhard. Președintele 
U.C.D.. Adenauer, într-un interviu acor
dat publicației «Bild am Sonntag», care 
aparține concernuiui Springer, a explicat 
într-un mod drastic rezultatele puțin 
îmbucurătoare obținute de U.C.D. la ul
timele alegeri comunale : cabinetul con
dus de Erhard a eșuat atîf din punctul 
de vedere al' politicii interne, cît și din 
cel al politicii externe. Adenauer a ce
rut ca guvernul federal să se întoarcă la 
principiile politicii de forță, principii pe 
care consilierii lui Erhard, avînd în ve
dere situația schimbată în lume, nu le 
mai consideră practicabile. Șeful parti
dului, în virstă de 88 de ani, a făcut 
aluzia ca, desigur, el ar fi în stare să 
conducă mai bine lucrurile.

In convorbirea avută cu «Bild am 
Sonntag», Adenauer a acuzat guvernul, 
fără să-l numească direct, de o totală 
incapacitate. Voturile cîștigate de social- 
democrați în ultimele alegeri comunale 
constituie 
activitatea 
activitatea 
vernul» ■— a declarat fostul cancelar. Ade
nauer vede motivele care au determinat 
actualul val crit'c din partea alegătorilor 
în lipsa unei «conduceri» consecvente. 
Șeful partidului nu a intrat în amănunt, ci 
a spus doar că trebuie acționat cu «hotă- 
rîre» și «fermitate» și că «trebuie» depu
se eforturi".

«indiciul nemulțumirii față de 
guvernului federal și față de 
partidelor care compun gu-

In 
firmațiile lui Adenauer privind politica 
externă. «Mă gîndesc — a spus acesta — 
la politica noastră externă și în particu
lar la relațiile noastre cu Franța. In le
gătură cu aceasfa, primesc atîtea scri
sori că nici nu pot să le citesc pe toa
te,..». După el, cu privire la problemele 
«ce va deveni N.A.T.O. ? Ce atitudine 
vor adopta englezii ? și de Gaulle — 
noi nu știm nimic».

In continuare, în articol se spune :
„Motivul amenințărilor proferate de 

șeful statului francez la adresa C.E.E. și 
N.A.T.O.. Adenauer îl vede doar în «a- 
titudinea poate prea rece» manifestată 
față de el de guvernul federal. «Un om 
ca de Gaulle, avînd în vedere poziția 
sa în lume, precum și caracterul său — 
iar eu îl cunosc întrucîtva — nu poate 
tolera pur și simplu așa ceva». Prin a- 
ceastă observație, Adenauer a atribuit 
vina pentru tensiunea existentă între 
Bonn și Paris exclusiv cancelarului Er
hard și ministrului său de externe Schrö
der.

Adenauer nu s-a dat înapoi să specu
leze politic nici actuala boală a ministru
lui de externe Schröder : «Aș prefera ca 
în aceste timpuri frămîntate, ministrul de 
externe să se bucure de o sănătate mai 
puțin șubredă...».

In interviul său Adenauer s-a situat în 
mod clar de partea președintelui U.C.S., 
Strauss, mult discutat datorită năzuinței 
sale de a ajunge la putere.

Primele comentarii din rîndurile creș- 
tin-democrafilor la ultimul și cel mai pu
ternic atac al lui Adenauer împotriva 
guvernului Erhard au fost extrem de pe
simiste. în aceste cercuri nu se face un 
secret din faptul că o nouă și gravă di
sensiune în sînul coaliției nu va putea 
să contrabalanseze pierderea de voturi 
suferită, ci mai degrabă va contribui ca 
prestigiul partidului să scadă și mai 
mult”.

continuare, articolul se referă la a-

Programul „Anului Dante"
Se vor împlini anul viitor 7 

veacuri de cînd pe malurile me
lancolicului Arno, la Florența, a 
văzut lumina zilei cel care avea 
să creeze nemuritoarea „Divina 
Commedia", Dante Alighieri. In 
vederea sărbătoririi acestei date 
memorabile, în Italia se fac pre
gătiri intense. Recent, a fost for
mat sub președinția ministrului 
instrucțiunii publice, Gui, un co
mitet, din care fac parte exegeți 
de prestigiu ai operei dantești, 
pentru organizarea și coordonarea 
manifestărilor consacrate aniver
sării părintelui poeziei italiene.

Vineri seara, ministrul Gui a 
prezentat în una din clădirile pa
tinate de vreme ale cartierului 
Trastevere din Roma, unde se află 
din secolul al XlII-lea o sală de 
lectură dedicată numai celebrului 
florentin, programul „Anului 
Dante“, care se va deschide în 
primăvara lui 1965. Programul a- 
nunțat este deosebit de amplu.

EXPOZIȚIA J. F. KENNEDYO expoziție cuprinzînd obiecte personale ale fostului președinte al S.U.A., John Kennedy, este prezentată în prezent în mai multe orașe ale Statelor Unite, după care va putea fi vizitată și de locuitorii unor orașe din Europa. Organizatorii expoziției care sînt în același timp însărcinați cu construirea și amenajarea bibliotecii „John F. Kennedy“ la Boston (statul Massachusetts) au ales din obiectele personale ale lui Kennedy unele din cărțile sale, biroul său de lucru, fotoliul pe care ședea în timpul repausului, textul manuscrisului la discursul pronunțat cu prilejul preluării funcției de președinte (1961) și mai multe machete de nave colecționate de el.

In această scurtă coresponden
ță telefonică, pot menționa doar 
cîteva din manifestările prevăzu
te. Capitala Toscanei, Florența, 
va găzdui prima parte a unui con
gres internațional de studii dan
tești. Urmînd drumurile de pere
grinaj ale poetului, congresul își 
va continua apoi lucrările la Ve
rona și se va încheia la Ravenna, 
unde a murit Dante. Asemenea 
colocvii de studii sînt prevăzute și pentru Roma, Padova, Bologna, 
Pisa și Palermo. In anul viitor vor 
fi tipărite o enciclopedie dantes- 
că și o ediție națională populară a „Divinei Comedii".

Ultima secvență a acestui eve
niment va avea drept cadru Ca- 
pitoliul unde „Anul Dante“ se va 
închide în primăvara lui 1966.

Octavian PALERRoma, prin telefon.
MALAWI VA AVEA 
O NOUĂ CAPITALĂCapitala noului stat independent, Malawi, urmează să fie mutată de la Zomba ia Lilongwe, orașul cel mai important al provinciei centrale, la 180 de mile de actuala capitală. Acest lucru a fost anunțat — după cum scrie ziarul „Guardian“ — de către primul ministru Banda la deschiderea celei de-a treia sesiuni a pailamen- tului. Planificarea și extinderea orașului vor dura trei ani. Actuala capitală era izolată de centrele co merciale, fiind situată într-un ținut muntos fără posibilitatea amenajării unui aeroport mare.Orașul Lilongwe are avantajul că se află în centrul țării în apropierea lacului Nyassa și a regiunilor fertile, în orașul Zomba se va construi viitoarea Universitate a statului Malawi.
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Cea de a 47-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie orecia proiect de lege

PARADĂ MILITARĂ Și DEMONSTRAȚIA pentru ridicarea măsurilor de urgență

OAMENILOR MUNCII DIN MOSCOVA
Moscova a sărbăiorit într-o atmosferă 

entuziastă cea de-a 47-a aniversare a 
Marii Revolujii Socialiste din Octombrie. 
Dimineafa, pe străzile înveșmîntate cu 
steaguri roșii și împodobite cu ghirlande 
de becuri multicolore, coloanele de de
monstranți se îndreptau dinspre porțile 
fabricilor, ale întreprinderilor, instituțiilor 
și șantierelor de consfrucfii, spre inima 
Moscovei, Pia|a Roșie. De la tribună, pri
vind la piața pavoazată sărbătorește 
zărești înscrise pe clădirea marelui ma
gazin G.U.M. cifre mari: 1917—1964 și 
o lozincă — „Înainte spre comunism". Pe 
clădirea Muzeului de istorie se află lo
zinci de slavă închinate P.C.U.S. și cu
vintele „Pentru unitatea și coeziunea miș
cării comuniste și muncitorești".

înainte de începerea parăzii, la tribuna 
mausoleului au urcat A. Kosîghin, L. Brej
nev, A. Mikoian și alți conducători sovie
tici, precum și șefii delegațiilor de partid 
și guvernamentale din țările socialiste, 
sosite la Moscova pentru a participa la 
marea sărbătoare : Todor Jivkov (R. P. 
Bulgaria), Jiri Hendrych (R. S. Cehoslova
că), Ciu En-lai (R. P. Chineză), Kim Ir 
(R.P.D. Coreeană), Ernesto Guevara 
(Cuba), Walter Ulbricht (R. D. Germană), 
Veliko Vlahovici (R.S.F. Iugoslavia), J. Țe- 
denbal (R. P. Mongolă), Wladyslaw Go
mulka (R. P. Polonă), Ion Gheorghe Mau
re'' (R. P. Romînă), Janos Kadar (R. P. Un
gară), Fam Van Dong (R. D. Vietnam). La 
tribună se aflau, de asemenea, mareșalul 
Abdel Hakim Amer, prim vicepreședinte 
al R.A.U. și Hadj Ben Alla, conducătorul 
delegafiei algeriene. In tribune se aflau 
numeroși oaspefi de peste hotare, diplo- 
mafi acreditați la Moscova, fruntași în 
producție, personalități de seamă din lu
mea culturii și artei, ziariști sovietici și 
străini.

La ora 9, în timp ce orologiul turnu
lui Spaski sună melodios, pe poarta 
turnului iese mașina argintată purtînd pe 
mareșalul Rodion Malinovski. In mijlocul 
pieței, ministrul apărării a| U.R.S.S. pri
mește raportul comandantului parăzii, ge
neralul de armată Beloborodov. Mareșa
lul Malinovski trece în revistă trupele și 
urcă apoi la tribuna mausoleului de unde 
rostește tradiționala cuvîntare.

Răsună imnul de stat 
buitul salvelor de tun 
întotdeauna parada a 
elevii școlilor militare, 
de infanterie, grăniceri,

Un deosebit interes a sfîrnit defilarea 
subunităților din trupele de rachete. Cu 
aplauze puternice sînt întîmpinate rache
tele antiaeriene de mari dimensiuni care 
sînt prezentate în public pentru prima 
oară. După cum relatează agenția TASS, 
ele pot distruge orice ținte aeriene ra
pide, care zboară la înălțimi mari și mici 
ziua 
diții meteorologice, 
ciale

al U.R.S.S. și bu- 
ale artileriei. Ca 
fost deschisă de 

Urmează unităfile 
aviafie și marină.

și noaptea și în orice con-
In carcase spe-

trec prin fața noastră rache
tele gigantice de apărare antirachetă,
capabile să distrugă orice rachete balis
tice, la o foarte mare distanță de 
obiectivele ce trebuie apărate. Au fost 
prezentate și rachetele cu rază lungă de 
acțiune care pot fi lansate de pe subma
rine aflate în submersiune. Ele sînt pre
văzute cu puternice încărcături nucleare. 
Au apărut apoi uriașele rachete strategice 
intercontinentale, care pot lovi cu mare 
precizie chiar și țintele de dimensiuni 
relativ mici. La paradă au participat, de 
asemenea, mașini blindate înzestrate cu 
proiectile cu reacție teleghidate pentru 
distrugerea fancurilor, artilerie auto
propulsată și altă fehnică militară.

De abia se risipește fumul lăsat de 
tancuri și rachete, cînd Piața Roșie se 
umple de coloanele de sportivi. Moto- 
cicliști, purtînd pancarte cu litere, înscriu 
din mers în 
„Trăiască cea 
Octombrie", 
un panou pe i 
gurile tuturor 
|ia : „Pentru 
piață intră apoi coloane de sportivi îm- 
brăcați în treninguri roșii, portocalii, verzi, 
albastre. Un grup de copii urcă la tri
buna Mausoleului și oferă conducătorilor 
Uniunii Sovietice și oaspeților de peste 
hotare buchete de flori.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Moscova este deschisă de un car alego
ric înfățișînd o rachetă desprinzîndu-se 
de pe emblema secerei și ciocanului. 
Dedesubt o lozincă : „Comunismul va 
învinge". Coloanele de- demonstranți 
poartă steaguri, pancarte pe care sînt în
scrise succesele repurtate în cinstea ma
rii sărbători, portrete ale lui Marx, 
Engels, Lenin, ale membrilor Prezidiului 
C.C. a| P.C.U.S. Moscoviții raportează 
cu mîndrie despre îndeplinirea planului 
anual. Totodată, ei poartă pancarte înfăți
șînd realizările întregii țări sovietice, de 
la victoria Revoluției din Octombrie pînă 
în prezent.

In timpul demonstrației, care a durat 
mai multe ore, zecile de mii de mosco- 
vifi au manifestat pentru pace, pentru 
unitatea și coeziunea țărilor socialiste, 
pentru victoria comunismului, pentru prie
tenie și colaborare între toate popoa.jle 
lumii.

I fața tribunelor lozinca : 
de-a 47-a aniversare a lui 
Un car alegoric poartă 
care sînt reprezentate stea- 
lărilor socialiste și inscrip- 
unitate și coeziune". In

Ambrozie MUNTEANU

Moscova 7, prin telefon.

Adoptarea unei rezoluții privind sarcinile 
U. N. E. S. C. O. pentru întărirea păciiPARIS 7 (Agerpres). — Delegații la cea de-a 13-a sesiune a Conferinței generale a U.N.E.S.C.O. au adoptat vineri după-amiază în unanimitate rezoluția privind sarcinile a- cestei organizații în domeniul întăririi păcii, colaborării și coexistenței pașnice a statelor cu sisteme social-economice diferite. Prin a- ceasta s-au încheiat dezbaterile plenare ale Conferinței generale a U.N.E.S.C.O. Conferința generală subliniat că U.N.E.S.C.O. trebuie să-și intensifice contribuind la destinderea încordării internaționale, la asigurarea păcii generale și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între țări. Conferința generală a chemat toate statele membre ale U.N.E.S.C.O. să se călăuzească în relațiile dintre ele după principiile coexistenței pașnice și colaborării pașnice. Conferința generală a cerut directorului general și Consiliului executiv ca în activitatea lor să se călăuzească de spiritul acestei rezoluții.Conferința generală U.N.E.S.C.O. a adoptat în unanimitate o rezoluție asupra școlilor minorității grecești în Turcia și ale minorității turce în Grecia. Rezoluția cere celor două țări să înlesnească elevilor greci din Turcia și elevilor turci din Grecia

a poate și activitatea

să primească educația adaptată culturii lor respective și dorințelor părinților. Rezoluția preconizează, de asemenea, ratificarea convenției privitoare la lupta împotriva discriminării naționale în domeniul învăță- mîntului. Pompiliu Macovei, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne, a expus în ședința plenară punctul de vedere al Romî- niei asupra acestei rezoluții, decla- rînd că salută posibilitatea acordată tineretului de a-și însuși în limba maternă bogățiile culturii. El a scos în evidență că țara noastră dorește să întrețină relații prietenești atît cu Grecia, cît și cu Turcia și de a- ceea își exprimă satisfacția pentru acordul la care s-a ajuns.

ATENA 7 (Agerpres). — Presa greacă relatează că la comisia legislativă a Parlamentului a fost depus, de către miniștrii de interne, de justiție și de apărare, un proiect de lege pentru ridicarea măsurilor de urgență. în viitor pentru toate infracțiunile prevăzute în legile implicate de măsurile de urgență se vor a- plica prevederile codului penal. Totodată, s-a hotărît comutarea pedepsei capitale în pedeapsă cu închisoare pe viață, precum și reducerea termenelor de detențiune. De asemenea, se prevede abolirea articolului 6 al legii din 1962 care interzice orice activitate de reconstituire a partidului comunist și difuzarea sub orice formă a lozincilor și rezoluțiilor sale. Se desființează, de asemenea, certificatele de opinie publică ; ele se vor menține numai pentru unele categorii, ca funcționari publici, marinari și cei ce lu-

Comentînd acest proiect, „Av- scrie că este calificat de cercu- democratice ca „insuficient“ ales pentru că nu se atinge de

crează în întreprinderi legate de a- părarea națională.Proiectul prevede și abolirea măsurilor administrative de deportare. Numai tribunalele vor avea pe viitor competență în această problemă, ghi" rile mailegea 509 care menține ca ilegal Partidul Comunist Grec.Ziarul de dreapta „Akropolis“ scrie că guvernul a propus un proiect de lege ce „deschide porțile comunismului“. „To Vima“ scrie în schimb că prin noul proiect „guvernul arată că este consecvent promisiunilor sale cu privire la democratizare".Proiectul va fi discutat de Parlament după deschiderea la 14 noiembrie a noii sale sesiuni.
O nouă fărădelege 
a rasiștilor sud-africani

o Executarea a trei patrioți • Proteste în întreaga lume • Ce
reri de a se aplica sancțiuni severe împotriva guvernului 

Verwoerd

SUDAN

Ia Piața Roșie, in timpul demonstrației oamenilor muncii Telefoto TASS-Agerpres

7 (Agerpres). — privire la forțele

Poziția Washingtonului 
față de declarațiile 
premierului PompidouWASHINGTON Poziția S.U.A. cunucleare multilaterale ale N.A.Ț.O. rămîne neschimbată, în ciuda criticilor franceze aduse proiectului de creare a flotei nucleare N.A.T.O., a declarat cu prilejul unei conferințe de presă Robert McCloskey, purtător de cuvînt al Departamentului de Stat. El a adăugat că S.U.A. respinge punctul de vedere al premierului francez, G. Pompidou, care a afirmat că Franța nu ar fi fost pe deplin informată în legătură cu problemele flotei nucleare N.A.T.O. și declară că toate propunerile „au fost discutate de multe ori în Consiliul N.A.T.O. și în adunările ministeriale“. In legătură cu afirmațiile premierului francez că N.A.T.O. are nevoie de o reorganizare, purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat a spus că „S.U.A. sînt de acord cu punctul de vedere francez că organizația N.A.T.O. trebuie să fie revizuită. S.U.A. nu sînt însă de acord cu propunerile franceze în acest sens. Totuși, aceste propuneri vor fi desigur în atenția tuturor membrilor N.A.T.O.“.

Ignorînd protestele și mesajele din întreaga lume, autoritățile rasiste din Republica Sud-Africană au executat pe cei trei patrioți, Vuyusile Mini, Wilson Khanyinga și Zinakel Okabu, condamnați la moarte în martie 1964, în baza legilor rasiste din această țară.Crima de la Pretoria s-a comis cu cîteva ore înainte de întrunirea Comitetului O.N.U. pentru cercetarea politicii de apartheid. Autoritățile sud-africane s-au grăbit să-i execute pe cei trei patrioți vineri seara, deși execuția fusese amînată pentru sîmbătă dimineața. Această fărădelege a stîrnit un val de indignare. Congresul Național African, interzis în R.S.A., a dat publicității la Londra un comunicat în care se arată că „executarea celor trei activiști sindicali de frunte constituie o adevărată declarație de război la adresa poporului sud-afri- can de către guvernul rasist al lui

Verwoerd". Mișcarea britanică împotriva apartheidului a adresat primului ministru Wilson cererea de a protesta în modul cel mai hotărît împotriva asasinării de către autoritățile sud-africane a celor trei luptători de culoare. Comitetul Special al O.N.U. pentru examinarea politicii de apartheid a dat publicității, vineri seară, un comunicat în care condamnă această măsură ea pe „un act brutal și criminal“.întrunit din nou sîmbătă, Comitetul special al O.N.U. a cerut Consiliului de Securitate să aplice sancțiuni severe împotriva guvernului Republicii Sud-Africane condus de Verwoerd.Președintele comitetului, Achkar Marof, a declarat că execuția de la Pretoria constituie o încălcare flagrantă a hotărîrilor Consiliului de Securitate, o jignire fățișă la adresa întregii Africi.

Spre restabilirea 
libertăților civile 

j>Starea de urgență decretată în Sudan în 1958, sub numele de „lege de apărare a Sudanului“, a fost anulată sîmbătă printr-o hotărîre a guvernului sudanez. In același timp guvernul a anunțat intrarea în vigoare a „legii cu privire la Constituția provizorie din 1956, cu amendamentele care i-au fost aduse prin a- cordul încheiat între Frontul național și reprezentanții forțelor armate“. Consiliul de Miniștri sudanez, a- nunță agențiile de presă, a abrogat, de asemenea, o serie de legi ale vechiului regim. Totodată, a fost format un comitet ministerial, însărcinat cu anularea tuturor legilor care limitează libertățile civile.

Acord sovieto-american 
privind folosirea spațiului cosmicNEW YORK

— In de- sa la An- Moscova, afacerilor

Recepție la Palatal CongreselorMOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite : Cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a Revoluției din Octombrie, guvernul U.R.S.S. a oferit, la 7 noiembrie, o recepție în Palatul Congreselor, din Kremlin, la care au luat parte 2 000 de invitați.Au participat conducătorii partidului comunist și ai guvernului sovietic, delegațiile de partid și guvernamentale ale țărilor socialiste, conducători ai unor partide comuniste din străinătate.Printre cei invitați se aflau activiști de partid și de stat, militanți pe tărîm obștesc, oameni de știință și artă, conducători militari, piloți- cosmonauți, muncitori din întreprinderile din Moscova, reprezentanți ai clerului, ziariști.Au fost prezenți șefii reprezentanțelor diplomatice, acreditați în U.R.S.S.In toastul președintele al U.R.S.S., sovietic, căruia i-a revenit măreața misiune revoluționară a zilelor noastre — de a crea, primul, noua orînduire pe pămînt, traduce în viață, sub conducerea partidului lui Lenin, prin munca sa, ideile lui Octombrie, ideile leninismului. A. Kosîghin a toastat în cinstea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tineretului, femeilor.Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a spus că astăzi, în Piața Roșie, a avut loc o minunată paradă militară, care a arătat

său, Alexei Kosîghin, Consiliului de Miniștri a subliniat că poporul

puterea militară a forțelor armate ale U.R.S.S., ce stau de strajă păcii și apărării intereselor socialismului, tuturor țărilor socialiste. El a toastat pentru forțele armate sovietice.Nikolai Podgornîi, secretar al C.C. al P.C.U.S., a toastat pentru partid, pentru coeziunea dintre partid și popor.MihailP.C.U.S., zentanții partidelor comuniste și muncitorești frățești, pe reprezentanții mișcării de eliberare națională, pe tovarășii de luptă revoluționară, de luptă pentru unitatea mișcării comuniste, muncitorești și de e- liberare națională. Să trăiască și să lupte, să obțină noi victorii toate forțele revoluționare mărețe ale zilelor noastre, a spus M. Suslov. El a toastat pentru coeziunea tuturor țărilor socialiste, pentru unitatea și coeziunea comuniștilor din întreaga lume.Luînd cuvîntul, Anastas Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a spus : în decursul întregii noastre istorii, noi am apărat cauza păcii. Guvernul sovietic, exprimînd voința poporului, va promova și de acum înainte politica de pace, stabilită de Lenin, politica de prietenie cu toate popoarele, de coexistență pașnică, politica de sprijinire a tuturor popoarelor care luptă pentru independență.A luat, de asemenea, cuvîntul mareșalul Uniunii Sovietice, Rodion Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S.

Suslov, secretar al C.C. al a salutat cordial pe repre-

Dialogul Londra-SalisburySALISBURY 7 (Agerpres). — Primul ministru britanic, Harold Wilson, a adresat, sîmbătă dimineață, un mesaj șefului guvernului sud-rhode- sian, Ian Smith, în care îl invită pe acesta din urmă să vină la Londra pentru a duce tratative în legătură cu problemele în litigiu care există între guvernele Marii Britanii și Rhodesiei de sud.Harold Wilson a precizat că nu va fi posibil ca Arthur Bottomley, ministrul pentru problemele Common- wealth-ului, să accepte invitația de a vizita Rhodesia de sud, pînă cînd nu vor fi date asigurări că el se va putea întîlni cu reprezentanții tuturor cercurilor opiniei publice din a- ceastă țară.

După cum anunță agențiile de presă, un purtător de cuvînt al guvernului sud-rhodesian a confirmat, în aceeași zi, primirea mesajului și a declarat că acesta va fi examinat luni în cadrul unei întruniri a Consiliului de Miniștri.Mesajul premierului britanic constituie un răspuns la o telegramă a- dresată de Ian Smith, în care acesta a informat pe Harold Wilson despre „rezultatul pozitiv al referendumului“ și și-a exprimat dorința „de a se purta discuții asupra acordării independenței Rhodesiei“. In legătură cu aceasta, Ian Smith l-a invitat la Salisbury pe ministrul britanic al Com- monwealth-ului.

Conferința F. A. O. pentru Asia
și Extremul OrientMANILA 7 (Agerpres). — La Manila s-a deschis cea de-a 7-a conferință regională pentru Asia și Extremul Orient a Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), la care participă reprezentanți din 19 țări. Conferința va lua în discuție programul F.A.O. în regiunea respectivă, problema creșterii producției agricole, a edu-

cațlei în domeniul agriculturii, probleme de comerț șl altele. Intr-o declarație făcută la o conferință de presă, directorul general al F.A.O., B. R. Sen, a subliniat că Organizația Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură trebuie să acorde un ajutor mal substanțial țărilor în curs de dezvoltare.

7 (Agerpres). — TASS transmite : In cadrul celei de-a 6-a ' sesiuniO.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic a continuat examinarea colaborării bilaterale în domeniul Cosmosului. Delegația Academiei de Științe a U.R.S.S., condusă de acad. A. A. Blagonravov, și delegația Administrației Naționale pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) din S.U.A., condusă de dr. Hugh Dryden, au dat publicității un comunicat comun în care se arată că, în urma discuțiilor bilaterale, a fost realizat un acord final. Acesta se referă la cel de-al doilea raport privind recomandările comune în vederea îndeplinirii acordului în probleme ale spațiului cosmic. Se subliniază că a fost netezită calea spre schimburi de informații meteorologice curente și de date furnizate de sateliții artificiali ai Pămîntului. Schimburile urmează să se efectueze printr-o linie specială de legătură între Moscova și Washington.In cel de-al doilea raport sînt incluse amănunte suplimentare referitoare la folosirea de către

a Comitetului

ambele

țări a sateliților, pentru elaborarea unei hărți magnetice mondiale.Au continuat, de asemenea, tratativele pentru pregătirea studierii în comun a problemelor cu privire la medicina și biologia cosmică. Mijloacele de realizare a acestui proiect nu au fost încă puse de comun acord. Discuțiile ar putea fi reluate ulterior. Copii ale raportului, precum și ale protocolului anexat, privind organizarea unei linii speciale de legătură directe, au fost înaintate secretarului general al O.N.U. pentru a fi difuzate tuturor delegațiilor țărilor membre ale O.N.U. în încheierea lucrărilor sale sesiunea Comitetului O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic a adoptat recomandările tehnico-științifice și juridice făcute de subcomitete. S-a hotărît să șe creeze un grup de lucru pentru ' rezolvarea problemelor legate de convocarea în 1967, sub egida O.N.U., a unei conferințe cu privire la cercetarea și folosirea Cosmosului în scopuri pașnice. Din grupul de lucru vor face parte delegați ai tuturor celor 18 țări reprezentate în .Comitet.

ANKARA 7 (Agerpres). clarația făcută la sosirea kara, după vizita de la F. C. Erkin, ministrul externe, s-a referit la convorbirileavute cu conducătorii sovietici, ară- tînd că el le-a explicat poziția Turciei în problema cipriotă.„în cursul acestei vizite, a spus Erkin, au fost găsite posibilități reale pentru strîngerea legăturilor de bună vecinătate și de întărire a colaborării bazate pe încredere reciprocă ; pași pozitivi au fost făcuți pe această cale".
Tratative economice 
polono - italieneVARȘOVIA 7 (Agerpres). — O delegație economică poloneză, condusă de Zygmund Keh, ministrul adjunct al industriei grele, a făcut o vizită în Italia pentru a studia posibilitățile lărgirii schimbului de mărfuri între cele două țări.La Varșovia a sosit o delegație italiană condusă de D. Liuciolli, ministru în Ministerul Afacerilor Externe. La încheierea convorbirilor va fi semnat un nou acord pe anii 1966—1969.

După alegerile din S. U. A. SCURTE ȘTIRIingineri. P. Ro-
republicanWASHINGTON 7 (Agerpres). — Un grup de membri ai Camerei Reprezentanților din partea partidului republican s-au întrunit vineri la Washington pentru a lua în discuție, potrivit agenției U.P.I. „sarcinile de viitor în lumina prăbușirii partidului lor“ la recentele alegeri prezidențiale. Un purtător de cuvînt al acestui grup a declarat că în urma consfătuirii, care a durat o zi întreagă, nu au fost făcute nici un fel de propuneri concrete în afara hotărî- rii de a se acționa în vederea înapoierii partidului republican la o politică moderată și constructivă. John V. Lindsay, membru al Camerei Reprezentanților din partea statului New York a declarat : „Sperăm că vom colabora cu alte grupuri moderate pentru a întoarce partidul la tradițiile lui Lincoln“.Agențiile americane de presă subliniază că în prezent în rîndurile a numeroși lideri republicani se fac auzite glasuri care cer efectuarea de schimbări în conducerea partidului. Senatorul Jacob Javits a cerut ca Barry Goldwater să fie înlocuit din funcția de conducere pe care o deține în prezent în partidul republican. El a declarat că rezultatele alegerilor „au arătat că poporul american a respins pozițiile conservatoare ale platformei electorale republicane". Guvernatorul William Scranton a declarat, la rîndul său, că „partidul

republican trebuie să înlăture imaginea că este o organizație exclusivă”. „Nu doresc — a subliniat el — ca în partidul nostru să continue ul- tra-extremismul".într-o declarație făcută la Boise (statul Idaho), președintele Asociației guvernatorilor republicani, Robert Smyle, a spus că „partidul republican s-a aflat pe o poziție greșită în fiecare problemă importantă a campaniei electorale din acest an și trebuie să-și schimbe conducerea“.Candidatul înfrînt la președinție, Barry Goldwater, a sosit .vineri la New York. Intr-o declarație făcută pe aeroport el a avertizat împotriva „grabei“ în efectuarea de schimbări în conducerea partidului „înainte de a fi analizate temeinic rezultatele alegerilor" și a sprijinit menținerea lui Burch ca președinte al comitetului național. Goldwater a afirmat că intenționează să se dedice mai departe activității în sînul- conducerii partidului republican „pentru menținerea actualei linii conservatoare". Răspunzând la o întrebare a ziariștilor, el a spus că „nu crede că va fi numit din nou candidat republican în 1968”.Potrivit agenției Associated Press, se așteaptă ca problema conducerii partidului republican să fie examinată cu prilejul conferinței Comitetului național republican, care va avea loc în luna ianuarie.

ROMA. O delegație de constructori și arhitecți din R, mînă, condusă de prof. arh. Adler Ladislau, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare, au vizitat întreprinderile E.N.I. din Gela și Catania. Oaspeții romîni au discutat cu reprezentanți ai acestor întreprinderi italiene probleme de specialitate.PRAGA. La invitația C.C. al P.C. Francez, o delegație de activiști de partid, condusă de V. Koucky, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a făcut o vizită în Franța. Membrii delegației au luat cunoștință de activitatea și experiența P.C. Francez și au avut un schimb de păreri cu comuniștii francezi asupra problemelor actuale ale mișcării comuniste muncitorești internaționale.

BRASILIA. Congresul brazilian a adoptat vineri cu 277 de voturi pentru și 35 contra proiectul de amendament la constituție, în vederea unei reforme agrare. A fost constituită o comisie ad-hoc care va examina proiectul de statut asupra pământului, proiect care constituie, potrivit A.F.P., „un ansamblu complex de texte destinate să modifice progresiv structura agriculturii braziliene".

BELGRAD. La Belgrad s-a deschis cel de-al 9-lea Tîrg internațional al cărții la care participă 90 de edituri autohtone și 70 de edituri de
peste hotare, printre care și din R. P. Romînă. La Tîrg sînt expuse aproximativ 71 mii ediții de largă circulație cuprinzînd täte. toate domeniile de activi-

PEKIN. Vineri, la Pekin a fost semnat un acord privind comunicațiile aeriene între R. P. Chineză și Indonezia. I Ilia

Celebrul violoncelist Pablo Ca
sals, care locuiește la San Juan 
(Porto Rico) a fost amenințat tele
fonic de necunoscuțl că va fi ră
pit. Acum casa Iul Casals este 
supravegheată cu strictețe de po
liție. In fotografie : celebrul vio

loncelist

DELHI.delegația condusă de N. G. Ignatov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., s-a oprit la Delhi. N. G. Ignatov a făcut o vizită președintelui Republicii India, S. Radha- krishnan, cu care a avut o convorbire.

In drum spre Cambodgia guvernamentală sovietică

WASHINGTON. Președintele Johnson a cerut lui Douglas Dillon să ră- mînă în funcția de ministru al finanțelor al S.U.A. Douglas Dillon face parte din aripa moderată a partidului republican.ATENA. Federația funcționărilor bancari a hotărît să declare o grevă de protest de 24 de ore împotriva reducerii salariilor. Ziarul „Avghi" arată că în prezent în Grecia sînt în grevă 30 000 de salariați din diverse sectoare (docherii din Pireu, salariații bancari, cei de la electricitate, salariații din industria de săpun).
DELHI. Primul ministru al Indiei, Lal Bahadur Shastri, a acceptat invitația premierului britanic Harold Wilson, de a vizita Marea Britanie. Vizita premierului indian la Londra va avea loc la sfîrșitul lunii noiembrie.
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