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Secția montaț-general a uzinei de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov. Echipa condusă de Ion Păun (în 
fotografie), care execută montarea cabinelor pe șasiu, și-a depășit sarcinile de producție pe primele 10 luni 

cu 30 la sută, realtzînd numai lucrări de bună calitate Foto : R. Costin

Secția montaț-general a uzinei de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov. Echipa condusă de Ion Păun (în 
fotografie), care execută montarea cabinelor pe șasiu, și-a depășit sarcinile de producție pe primele 10 luni 
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în lunca Dunării ! L

Un prim bilanț făcut de hidroame- lioratori înfățișează rezultatele muncii lor înainte de sosirea iernii. In incinta îndiguită Borcea de Jos, spre exemplu, au fost terminate lucrările de finisare a digurilor. Acum a început aici desecarea a 20 000 ha de terenuri aflate sub apă, acțiune care va fi încheiată în anul viitor. Cu lucrările de desecare și destufizare făcute în acest an în incinta îndiguită Hîrșova-Ciobanu se termină și se dă în folosință o suprafață de 4 910 ha, cîștigată pentru agricultură în a- ceastă parte a țării.Succese au fost obținute și pe șantierul de hidroameliorații din Insula Mare a Brăilei. Mecanizatorii au e-
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xecutat 118 km diguri, închizînd astfel cea mai mare parte din imensul inel de pămînt ce se ridică aici în scopul apărării de inundații a aproape 72 000 ha. Lucrările au necesitat efectuarea pînă acum a unui volum de peste 10 milioane m.c. săpături și terasamente.Șl în zona Brateșului de Jos a fost înălțat un dig pe o lungime de 19 km (pentru care s-au excavat peste 1 517 000 mc de pămînt), punîndu-se astfel în valoare o suprafață de 13 200 ha. De asemenea, în zonele Măcin — comuna „23 August’ a fost terminată îndiguirea unei suprafețe de 12 200 ha. (Agerpres)
Pe șantierul complexului minier Leșul UrsuluiSUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — Pe șantierul complexului minier Leșul Ursului a fost dată în funcțiune stația de 110 kV Tarnița. Ea alimentează cu energie electrică stația de preparare a minereurilor, iazul de decantare și stația de pompare Brăteasa de pe șantierul com-

plexului minier. O dată cu punerea sub tensiune a stației, s-a dat în folosință și o linie electrică de 6,5 km și posturile de la stația de flo- tare a minereurilor Tarnița și șantierul de locuințe pentru mineri de la Ostra.

La 80 de am de viața
La 13 noiembrie 1884, Intr-o mărfi, 

a avut loc pe scena Teatrului Natio
nal din București premiera comediei 
„O scrisoare pierdută". Premiera unei 
capodopere ar trebui considerată și 
sărbătorită ca o zi de naștere : ieri 
s-au împlinit afîția ani de la nașterea 
lui „Romeo și a Julietei", vineri vom 
ridica un pahar întru cinstirea „Frați
lor Karamazov", săptămîna viitoare 
cade, pe la sfîrșit, aniversarea „Balta
gului".

Așadar 
astă-seară 
vîrsfă la 
păstrează 
•oare, fără mutilări, fără senilitate. Fe
licitările nu sînt din politefe, omagiul 
nu se adresează unui cadavru literar 
și, cind sărutîndu-i mina șoptești fru
moasei doamne Zoe că arată admira
bil, elogiul este în sfîrșit sincer.

Posteritatea tînără este îndemnată 
adeseori — dinfr-un nobil sentiment 
de răzbunare morală — să atribuie 
talentului atributele de „neînțeles" 
sau „insucces”, vădind astfel o sub
estimare a cititorilor strămoși. Greșea
lă. Caragiale, și nu numai el, a fost 
înțeles cit se poate de bine. Premiera 
din seara de 13 noiembrie s-a bucu
rat de un mare, mare succes. Aristizza 
Romanescu, așa cum ne informează 
editorii operelor lui Caragiale (ediția 
ESPLA 1959) își amintea că piesa „a 
avut mare succes". A doua zi Dela- 
vrancea spunea : „Aseară la Teatrul 
National — „O scrisoare pierdu
tă” de Luca Caragiali. Sala gemea de 
lume. Aplauzele răpăiau — Rareori s-a 
văzut în teatrul nostru un succes mai 
strălucit și mai deplin meritat", Inami
cii (bineînțeles) puseseră la cale o ca
bală : fluierăturile însă, derizorii, s-au 
topit în căldura aclamațiilor. Aceiași 
inamici prorociseră căderea spectaco- 
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vre- 
soli- 
adu- 
casă

„Scrisoarea" împlinește în 
optzeci de ani. E o 
care numai geniul se 

bine. Fără riduri supără-
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Afișul reprezentației 
din 13 noiembrie 1884

mari pe 
este se- 
este atîl 
albastrul 
atenfi la 

au consta-

PRODUCȚIE Rezerve de folosire gospodăreasca a metalului

A STUDENȚILOR —1964 „Surplusul“ de ia laminareIn această perioadă, colectivele didactice din instituțiile de învăță- mînt superior analizează modul cum s-a desfășurat practica în producție a studenților în anul universitar 1963—1964, preconizează măsuri menite să contribuie la continua îmbunătățire a acestei importante activități în prezentul an de studiu. Prof, ing. Suzana Gîdea, prorector al Institutului politehnic din București, la solicitarea redactorului nostru Flori- ca Dinulescu, a înfățișat cîteva aspecte principale ale practicii viitorilor ingineri.
Cum a fost organizată practi

ca studenților din institutul 
dumneavoastră în anul univer
sitar trecut ?După cum se știe, în procesul de pregătire a unui viitor inginer, indiferent de secția de specializare pe care o urmează studentul, practica în producție, completarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice prin participarea directă la procesul de producție ocupă un loc important. Ea este eșalonată pe mai mulți ani de studii și se efectuează diferențiat. Consultînd specialiștii din facultăți și din între- ■ prinderi, Ministerul învățămîntului a adus în ultimii doi ani unele îmbunătățiri sistemului de desfășurare a practicii studenților. în perioada la care ne referim aici, în organizarea practicii studenților s-au cristalizat cîteva dintre aceste aspecte mai noi. Stagiul de lucru în uzină al viitorului inginer a început cu anul II și nu cu anul I, cum se proceda înainte. Este o măsură judicioasă, eficientă, de a-1 pune pe tînăr în contact cu aspectele aplicative ale viitoarei sale meserii numai după ce și-a însușit elemente teoretice ale cursurilor de specialitate, noțiunile științifice absolut necesare cunoașterii și utilizării mașinilor și agregatelor, participării la procesul tehnologic. Intre 1 iulie—10 august au fost repartizați în întreprinderi industriale și unități agricole socialiste aproape 2 100 de studenți din anul II al tuturor facultăților din institut. Colegii lor mai mari, din anul IV, circa 1 800 la număr, au efectuat practica între 1 iulie—22 august. Și activitatea lor a avut un caracter oarecum diferit — o parte din timpul petrecut în uzine și fabrici, ei au lucrat direct pe lîngă inginerii șefi sau conducătorii de secții și ateliere, pentru a-și forma și o vedere de ansamblu asupra organizării și îndrumării procesului de producție, a aplicării tehnologiei moderne. în sfîrșit, studenții din ultimul an au fost repartizați la diferite uzine din București sau din țară, după specificul temei alese, pentru practica de proiect de diplomă în perioada 1—30 martie.

al practicii. La fel ca în toate instituțiile de învățămînt superior, avem și noi o comisie de practică pe institut, alcătuită din cadre didactice cu experiență care se ocupă direct de toate problemele privitoare la pregătirea practică gineri.Dar ce măsuri întreprins ? Am să Repartizarea nominală a studenților pe întreprinderi pe grupe de 20—40 respectînd în cea mai mare parte componența grupelor din timpul cursurilor. Toți studenții unui an de studii au fost repartizați într-o singură serie — de exemplu anul II în întregime în perioada 1 iulie—10 august, iar anul IV în perioada 1 iu- lie-22 august.Vreau să subliniez un aspect deosebit, din acest an, în legătură cu îndrumarea și controlul studenților în timpul practicii care, după cum se știe, reprezintă factori importanți în asigurarea conținutului corespunzător și a eficienței educative a acestei activități. De aceea, s-a dat o atenție deosebită stabilirii celor 349 de cadre didactice de îndrumare, precum și repartizării lor pe întreprinderi, care s-a făcut încă în luna ianuarie, cu mult timp înainte de începerea efectivă a stagiilor de practică. Pentru buna desfășurare a practicii studenților din anul IV, în cadrul catedrelor de specialitate, fiecare îndrumător a studiat partea teoretică a cursului de bază respectiv ; apoi, cîteva săptămîni în timpul semestrului II, a mers în uzina unde a fost repartizat pentru a cunoaște în amănunt tehnologia de fabricație. încît să poată asigura studenților un sprijin cît mai competent. De acum înainte ei se vor ocupa permanent de practica de anul mite

a viitorilor in-deosebite am amintesc cîteva.s-a făcut de tineri,

IV, specializîndu-se pe anu- întreprinderi.
ICare sînt roadele aplicării a- 

cestor măsuri?Aceste roade sînt mai evidente, în primul rînd, în rezultatele colocviului desfășurat în încheierea etapei de practică. Marea majoritate a studenților a obținut rezultate bune și foarte bune, dovedind o temeinică cunoaștere și înțelegere a principiilor teoretice de bază ale cursurilor

Ce măsuri deosebite au fost 
luate pentru a se asigura des
fășurarea în bune condiții a 
practicii tuturor acestor stu- 
denți ?Ați spus bine „măsuri deosebite“ pentru că de la an la an s-au permanentizat, au devenit obișnuite u- nele măsuri curente, cum sînt: stabilirea necesarului de locuri de practică pe facultăți, ani și secții de specializare, cît și încheierea în timp util a convențiilor cu întreprinderile ; fixarea programelor de practică pe ani și locuri de producție, pentru a fi a- daptate la specificul întreprinderilor ; repartizarea nominală a studenților pe întreprinderi ; întocmirea planului de îndrumare și control

Despre rezervele de folosire gospodărească a metalului s-a mai vorbit și cu alte prilejuri. Așa cum au sesizat într-o scrisoare tovarășii de la „Progresul" Brăila, o asemenea rezervă o constituie și capetele ce rezultă de la laminare. S-ar putea ca problema capetelor de laminate să fie enunțată în cîteva rîn- duri astfel : „Zilnic, la laminoare- le Hunedoarei rezultă, din tehnologie, sub formă de capete, zeci de tone de oțel de bună calitate. Metalul acesta de diferite sortimente și lungimi, neîncadrîn- du-se în normele STAS-ului pentru unii beneficiari, ia drumul oțelăriei, unde este retopit. (Mai trebuie să vorbim de cheltuielile care se fac pentru ca metalul să fie topit, prelucrat și să ajungă din nou în gura cuptorului ?). Unele capete rămase de la laminare sînt inutilizabile, dar altora — sortate cu grijă — li se pot da anumite întrebuințări".Aflîndu-ne la Hunedoara, ne-am întîlnit într-una din zile cu cîțiva specialiști ai combinatului siderurgic în materie de laminoare. Le-am spus despre ce este vorba. Așteptam să le ascultăm părerea. Discuția s-a înfiripat, dar îi lipsea parcă ceva.— Dați-ne un răgaz, să zicem, de trei zile. Pînă atunci ne pregătim temeinic... Constituim un colectiv restrîns care să adune date amănunțite și vom putea discuta la concret, în detaliu.Trei zile sînt binevenite nu numai pentru specialiști. Ne-am folosit și noi do răgazul acesta pentru a vizita laminoarele.Am zăbovit mai mult în preajma foarfecelor de la capătul cîtorva linii de laminoare ; acolo unde se debitau laminatele la diferite dimensiuni și, unde mormanul de capete

creștea văzînd cu ochii. Pot fi privite aici nu numai stivele de șutaj, dar și de capete de laminate. Erau gata să-și ia drumul spre oțelărie, pentru retopire.După trei zile, am întîlnit pe tovarășii Ion. Niță, directorul tehnic al combinatului. Ion Dobrin, directorul comercial, loan Ionică, șeful serviciului de planificare, Gheorghe Du- mitiiu, șeful grupei tehnico-eqonomi- ce de la laminoare. Cu toții cunoșteau din vreme tema discuției. Redăm pe scurt părerea colectivă a celor care au participat la această „masă rotundă" :„O parte din capetele de laminate rezultate la liniile de laminoare sînt valorificate chiar în combinat, la laminorul de profile ușoare. Prin direcția sa comercială, derurgic încearcă și oarecare măsură scurtăturile rezultate O parte din aceste însă disponibilă. în combinatul își asumă răspunderea pentru calitatea metalului. Desigur, pretențiile diferă de la beneficiar la beneficiar. In mod curent, capetele de laminate sînt socotite deșeu metalic și iau drumul retopirii. De fapt, ele rezultă ca metal bun din procesul tehnologic".Am privit referatul pregătit în a- ceastă chestiune de grupa tehni- co-economică de la laminoare. Se spunea într-unul din pasaje : „Se poate conta în grupul de laminoare al C.S.H. pe o cantitate lunară totală de circa 1 000 tone de capete de laminate care pot fi valorificate". In jurul cifrei amintite s-au purtat discuții controversate. Oricum, părerea unanimă a fost că într-un an pot fi valorificate multe sute de tone de metal. N-au lipsit nici exem-

combinatul si- reușește într-o să valorifice din laminare, capete rămîne toate cazurile

piele din care să reiasă că multe din aceste capete ar putea fi valorificate. întreprinderea raională de industrie locală Aiud a primit pentru confecționarea ramelor de paturi lungimi de oțel cornier, cînd de fapt putea utiliza așa-zisele deșeuri din aceste corniere.
★Problema merită atenție. Pe de o parte, ar fi bine să fie’ întreprinse, în continuare, măsuri de către conducerea combinatului pentru reducerea deșeurilor rezultate la laminare, iar, pe de altă parte, să se asigure sortarea capetelor de metal, spre a exista garanția că sînt date în uz numai bucățile utilizabile. In discuțiile cu beneficiarii, ar merita să se analizeze și posibilitatea ca unii dintre aceștia să primească, pe lîngă laminatele contractate, anumite cantități de capete bune cărora ar putea să le dea întrebuințare. Firește, este de resortul organelor Ministerului Industriei Metalurgice și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini de a examina această problemă și de a stabili cum poate fi folosit mai bine metalul rezultat, sub formă de capete, în procesul de laminare.

Constantin MORARU

lului după două reprezentanții, 
premieră însă, fapt unic în acea 
me, teatrul a fost silit să refuze 
citanfi. Pornită strălucit, comedia 
cea întru uimirea tuturor, bani la 
ca-o-piesă-franjuzească... De ce atunci 
după o serie de 11 spectacole „Scri
soarea" a fost pe ascunselea blocată î 
De ce, înțeleasă și prețuită normal, a 
avut soarta rea pe care i-o știe astăzi 
orice copil de școală ? Elogiat de 
spirite alese, de la Maiorescu la Do- 
brogeanu-Gherea, teatrul lui Caragia- 
le a suferit istorica respingere de la 
premiul Academiei în urma interven
ției lui Dimitrie Sturdza. Cauza 
„insuccesului” lui Caragiale o con
stituie succesul său, Ostilitatea scri
itorului la adresa viciilor înrădă
cinate în sistemul politic și moral
al timpului, incapacitatea sa vizibilă de 
a „suporta" repulsia aproape fizică pe 
care i-o provoca apropierea de Cafa- 
vencu' l-a determinat pe acesta să ripo
steze. Dar Cațavencu a acționat precum 
Cațavencu. Caragiale fiind o valoare

practic incontestabilă dom’ Nae nu 
și-a îngăduit să-l „lichideze" printr-o 
singură lovitură ci, viclean, o utilizat 
viclenia. Om al compromisurilor, el a 
organizat un compromis. Cînd nu ai 
posibilitatea să negi cu desăvîrșire, 
apelezi la metoda minimalizării. Ca
ragiale n-a fost acceptat : el a fost to
lerat, Și printr-o operație perceptibilă 
inițiaților doar, „Scrisorii" și autoru
lui ei li s-a aplicat un coeficient de 
reducere care macină fără să ucidă, 
„Scrisoarea pierdută" este capodo
pera expresiei concise. Eu nu cunosc 
dramaturg capabil să întipărească o 
asemenea aglomerare de reacții și 
stări de spirit intr-o singură lucrare. 
Ceea ce la mulți maeștri răsare din 
loc în loc, precum stelele 
cer, în „Scrisoarea pierdută" 
rie continuă. Explozia stelară 
de puternică, incit acoperă 
cerului. Totuși, cronicarii — 
dorințele lui Cațavencu
tat că este vorba de niște jocuri de 
artificii. Aplicînd coeficientul de re
ducere, ei au tăiat, înainte de a-l 
scrie, cuvîntul „excelent", înlocuindu-l 
cu „nu e rău”, au negat profunzimea 
observației din piesă, oferind în 
schimb autorului și opiniei publice un 
amabil „are vervă". „Slăbiciunea 
domnului Caragiali e tocmai în partea 
literară. D. Caragiali n-are arta dra
maturgului, nici arfa omului de literei 
Face bune caraghiozlîcuri, dar me
diocri scrieri literare. Moralitatea su
feră, acțiunea păcătuiește, intriga n-are 
temeiuri, dar toate au vervă, chiar și 
cind n-au fond" (cronica din ziarul 
„Telegraphul" — 17 noiembrie 1884). 
Aceeași „reducere" amabilă în 
„(’Independence roumaine" : „vervă, 
spirit, veselie". Există elogii care 
neagă valoarea. E ca și cum ai spune 
despre Shakespeare că are talent.

După moarte insă, Caragiale a în
ceput să trăiască bine.

Al. MIRODAN

«O scrisoare pierduta” în spectacolul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale"
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Detențiunea
lui Nkomo 

declarată ilegală
La sanatoriul Moroeni

Sesiune de comunicări științificeLa sanatoriul Moroeni, din regiunea Ploiești, una din cele mai mari unități sanitare din rețeaua antitu- berculoasă din țară, a fost inaugurat joi un bloc operator cu săli de operații, transfuzii, de preanestezie, sterilizare, laborator etc. Cucest prilej, aici a avut loc o sesiune de comunicări științifice privind aplicarea metodelor noi de cercetare, investigație și tratament. Referatele au relevat faptul că în ultimul timp au fost introduse
a-

în practica noastră medicală noi metode de diagnosticare și tratament chirurgical toraco-pulmonar. Cei prezenți au luat parte la o intervenție chirurgicală executată de prof. dr. Cornel Cărpinișan, șeful secției de chirurgie toracică a Institutului de ftiziologie București. In încheiere au avut loc discuții și s-au stabilit măsuri care să ducă la îmbunătățirea asistenței medicale în acest domeniu. (Agerpres)

Sesiunea de la Bruxelles a Consiliului Ministerial al Pieței comune, care urma să ia sfîrșit miercuri, a fost prelungită pînă vineri, din cauză că participânții n-au reușit să cadă
Consiliul de Miniștri al Franței 
examinează problemele
controversateJoi a avut loc la Paris o ședință a Consiliului de Miniștri, prezidată de generalul de Gaulle. Au fost discu-

(Continuare în pag. II-a)

Căminele studențești ale Institutului Politehnic din București, construite Ia Grozăvești
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de acord în problema principală flată pe ordinea de zi, privitoare tratativele tarifare cu S.U.A.
(Amănunte în pag. IV-a).

a-la
täte, printre altele, întrevederea de Gaulle—Adenauer, tratativele de la Bruxelles din cadrul Consiliului ministerial al C.E.E. și proiectul construcției în comun cu Anglia a avionului supersonic „Concorde". Ministrul afacerilor externe, Couve de Murville, a prezentat un raport privitor la convorbirile pe care le-a avut la Bruxelles cu ceilalți miniștri ai C.E.E.

înalta curte din capitala sud-rhode- 
siană, Salisbury, în urma recursului făcut 
la 3 noiembrie de Joshua Nkomo și alți 
16 conducători ai populației de culoare 
din această țară, a declarat ilegală de
tențiunea acestora care durează din oc
tombrie 1963.

Completul de judecată a ajuns la con
cluzia că detențiunea preventivă a lui 
Nkomo și a celorlalți 16 negri încalcă De
clarația drepturilor omului. Sentința de 
anulare a detențiunii va fi pronunțată la 
20 noiembrie.

Guvernul libanez a hotărît
CAMBODGIA
RESPINGE PROPUNEREA
SUD-VIETNAMEZÄ

să nu-și prezinte demisia
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Intr-un comunicat oficial, dat publicității la Pnom Penh, guvernul Cambodgiei respinge propunerea guvernului sud-vietnamez privind numirea unui mediator al O.N.U. în vederea soluționării conflictului dintre cele două țări. Comunicatul subliniază că numai reprezentanții Conferinței de la Geneva din 1954 pentru Indochina sînt competenți să soluționeze această problemă.A
In ciuda protestului 
maselor din Japonia...
...în portul Sasebo din sudul Japo
niei a acostat ieri dimineața subma
rinul atomic american „Dragonul 
Mării". In întreaga țară au loc de
monstrații de protest. (Amănunte în 
pag. IV-a).

Deși un număr de deputați, consti
tuind majoritatea, a cerut demisia gu
vernului, acesta, după cum anunță a- 
genția France Presse, a hotărît să nu-și 
prezinte demisia decît după ce va fi 
discutată în parlament problema în
crederii în guvern. Majoritatea deputați- 
lor a hotărît, în cursul unei reuniuni ți
nute în afara parlamentului, să boico
teze ședința acestuia care urma să se 
țină la 12 noiembrie.

HONDURAS

Cereri pentru amnistierea 
delictelor politiceIn capitala Hondurasului, Tegucigalpa, au loc manifestări în cadrul cărora se cere amnistie generală pentru deținuții politici și acordarea posibilității de înapoiere în țară pentru persoanele exilate.
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Șl CERINȚELE ACTUALE ALE PRODUCȚIEI
Potrivit gustului 
cumpărătorilor

mo-priește

Producția bunurilor de consum presupune, poate într-o mai mare măsură decît în alte sectoare, o permanentă adaptare la exigențele cres- cînde și gusturile variate ale consumatorilor. Anual, pe baza rezultatelor obținute pe plan central și regional, în activitatea comisiilor consultative de sugestii, alcătuite din reprezentanți ai tuturor categoriilor de consumatori, specialiștii Ministerului Comerțului Interior triază colecțiile de produse, ținînd seama de posibilitățile de realizare ale industriei, eliminînd mostrele depășite de modă sau care nu satisfac cerințele cumpărătorilor. Pentru completarea și îmbogățirea fondului de marfă cu sortimentele cele mai variate și de bună calitate, aceste colective sînt solicitate să participe și la omologarea a zeci de mii de articole și dele noi oferite de industrie.Procesul acesta de continuă menire a colecțiilor de produse mai accentuat în sectorul textile-îm- brăcăminte, în special în industria confecțiilor; aci primenirea se face în fiecare an. Subliniem această latură caracteristică a sectorului bunurilor de consum, întrucît ea influențează în mod deosebit activitatea de standardizare.Mobilitatea producției, reprofilarea „din mers“ a unor întreprinderi, determinată de introducerea în fabricație a produselor noi sau a celor cu caracteristici superioare solicitate de consumatori, impun schimbarea sau adaptarea rapidă a normelor de fabricare a acestor produse. Aceleași considerente ridică și probleme ca : ce sferă trebuie să cuprindă produsele standardizate ? care anume indicatori calitativi trebuie urmăriți în mod deosebit? cum poate fi realizată o mai strînsă legătură între produs și ambalaj ?Multe dintre problemele specifice acestui sector se află în atenția Oficiului de stat pentru standarde, care le analizează și, în mare măsură, tinde să le dea soluționarea cea mai judicioasă. Specialiști din ministerele producătoare și din Ministerul Comerțului Interior alcătuiesc anual și prezintă Oficiului de stat pentru standarde numeroase propuneri de teme noi și de revizuiri ale STAS-uri- lor, propuneri menite să asigure și să înlesnească lărgirea sortimentelor și ridicarea calității bunurilor de consum.Actuala metodologie de elaborare
„Scăpări“ inacceptabileLucrez de mai multă vreme la serviciul de control al calității de la I.C.R.T.I. — întreprinderea comerțului cu ridicata de textile-încălțămin- te-Cluj. Aici ne dăm ușor seama care dintre produsele textile sînt preferate pe piață, care se desfac mai greu. Mai mulți cetățeni ne-au solicitat, telefonic, să nu ținem mult timp în depozit noile sortimente realizate la fabrica de pielărie și încălțăminte „Cluj ana“ — ciz- mulițe pentru femei și copii, semi- ghete pentru femei ; sînt produse noi, lucrate îngrijit. De relevat este că, la controlul făcut produsele sînt fabricate• velul modelului etalon, rătorii apreciază și multe ale Fabricii de confecții și „București“, care satisfac modei, sînt lucrate cu gust și as

de noi, la ni- Cumpă- produse tricotaje cerințele
Cronica judiciara Nu aduce anul
ce aduceîn ziua de 1 iulie 1962, lui Dumitru Hurjui i s-a acordat o mare încredere : a fost numit șef al secției de gospodărie locativă a Sfatului popular orășenesc Iași. Problemele de spațiu locativ, precum se știe, sînt uneori delicate. Rezolvarea cîte unui caz implică cercetări amănunțite pe teren, multă chibzuință, corectitudine.— Cunoaște bine legile, și deci le 
va respecta riguros — s-a spus despre noul șef al S.G.L., absolvent, cu ani în urmă, al Facultății de drept.Hurjui cunoaște într-adevăr legi
le, dar l-a cunoscut și pe Romulus Gavriluță, gestionar la un magazin ieșean de articole electrotehnice. Acesta avea nevoie de o locuință — într-un bloc, neapărat în bloc. Și, înduioșătoare coincidență, șeful S.G.L. avea nevoie de un frigider „Fram".— De-aș primi și eu un apartament, i-a spus Gavriluță.— Eu îmi doresc un „Fram“ — I-a replicat Hurjui. Ține 800 de lei, că n-am mai mult la mine ; restul — zilele astea.Bătînd un adevărat record în materie de deservire, Gavriluță a încărcat „Framul“ într-un camion al O.C.L. Produse industriale și l-a descărcat la domiciliul clientului. purtîndu-1 voinicește pe propriii săi umeri și pe cei ai șoferului, pînă în apartamentul lui Hurjui. Restul de 1 700 de lei n-au mai venit ; și Gavriluță i-a pus de la el — un împrumut cu scadența la calendele grecești. Care gestionar ar manifesta atîta solicitudine ? Trebuie să recunoaștem însă că nici el nu era ca toți gestionarii, nici Hurjui ca toți cliențil. De aceea și relațiile 

și revizuire a standardelor este judicios întocmită pentru sectoarele producătoare de bunuri de consum ce comportă schimbări mai lente în raport cu progresul tehnicii. Dar cum stau lucrurile cu alte produse fabricate în acest sector? Se poate spune că, mai ales în cazul produselor susceptibile evoluției modei, elaborarea standardelor într-un timp îndelungat (1-2 ani) nu mai corespunde cerințelor actuale. Nu e greu de înțeles de ce. în multe cazuri, prevederile noilor standarde sînt depășite într-un timp relativ scurt și de aici necesitatea unor noi revizuiri. Ne putem referi, de exemplu, la STAS-urile 2329-61 pentru încălțăminte confecționată după sistemul cusut prin branț și 2330-61 pentru încălțăminte confecționată după sistemul cusut pe ramă.Cum s-a creat, după părerea noastră, această situație? în primul rînd, pentru că, chiar dacă unele standarde au fost înlocuite pe parcurs cu norme interne, totuși au mai rămas unele care ar trebui analizate și, eventual, înlocuite sau incluse în STAS-uri cuprinzînd condiții generale ; în al doilea rînd, pentru că în unele standarde nu au fost precizate caracteristicile cele mai reprezentative, care să le confere continuitate în aplicare.Se mai ridică o problemă : nivelul calitativ pe care trebuie să-1 reflecte parametrii stabiliți în STAS-uri. Nu este suficient ca întreprinderile de bunuri de consum să satisfacă numai din punct de vedere cantitativ cerințele cumpărătorilor ; ele trebuie să-și concentreze eforturile pentru a realiza mărfuri de calitate superioară. Și tocmai în această privință standardele pot avea un rol mai important. Prevederile lor ar trebui să țină seama, în mai mare măsură, de tehnica modernă cu care sînt înzestrate întreprinderile. Cuprinzînd indici calitativi superiori, standardele pot constitui, pentru unitățile producătoare, un factor mobilizator în ridicarea continuă a calității mărfurilor. Indicii calitativi mobilizatori care ar trebui precizați în standarde sau în norme interne nu trebuie să fie rupți de posibilitățile reale de fabricație ale întreprinderilor. Iată de ce este util să se ia, de către forul tutelar al unităților producătoare, toate măsurile pentru asigurarea condițiilor necesare fabricării mărfurilor — standardizate 

pectuos ambalate. Tricotajele fabricii „Miorița“ din Oradea, mai ales cele livrate în ultima vreme, sînt și ele căutate.Aș putea enumera multe exemple de fabrici din industria ușoară care ne trimit mărfuri la nivelul e- taloanelor. Nu pot trece însă cu vederea faptul că primim încă de la unele întreprinderi produse textile și încălțăminte de calitate slabă, prezentate și ambalate necorespunzător. în ultima vreme, de la întreprinderea textilă „Bucegi“ din Pucioasa am primit crep „Apolo“ pentru confecționat cămăși, bluze etc. Materialul a fost executat sub nivelul standardului în vigoare : a- vea fire lipsă, rărituri în țesătură, liziere ondulate. Cum am putea trimite magazinelor o asemenea marfă, cînd știm bine cît de mari sînt azi

Framul“151dintre ei s-au dovedit de un fel deosebit...Cum „Framul“ fusese mutat, dar Gavriluță încă nu, șeful S. G. L. — om de onoare — trebuia să-și țină cuvîntul. Și l-a ținut. Printr-un fals, el i-a deschis „creditorului“ său ușile apartamentului care urma să fie repartizat unui cetățean aflat în concediu. Și în timp ce omul se recrea la o casă de odihnă, Hurjui, imagi- nîndu-și că poate abuza nepedepsit de calitatea pe care o avea, i-a transportat lucrurile într-o locuință necorespunzătoare, iar în apartamentul din bloc l-a instalat pe Gavriluță. In sfîrșit, conștiința îi era împăcată, obrazul — spălat.Și de la Gh. Mihu a luat 1 000 de lei în schimbul promisiunii că îi va da locuință. Lui Aurel Raicu, prieten de-al său, Hurjui a tot refuzat să-i aprobe cererea, justificată, prin care acesta solicita primirea soacrei în spațiul său locativ. La insistența amicului, șeful S.G.L. și-a dat într-un tîrziu asentimentul, pentru care nu a refuzat răsplata, în valoare de 500 de lei, ce i-a fost oferită. Altă infracțiune — alt paragraf de lege : remunerație injustă. Cercetările penale au scos la iveală o serie de asemenea isprăvi ale șper- țarului, care a abuzat de o seamă de naivi ; ele l-au făcut, la timpul lor, eroul foiletonului „Cu elicopterul prin Iași“, apărut în „Scînteia“ nr. 6 190.Pe baza probelor evidente aflate la dosar, Dumitru Hurjui a fost condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare și 4 ani interdicție corecțională.Recursul i-a fost respins de Tribunalul popular regional Iași.
Em. MIHÄILESCU 

sau în curs de standardizare — cel puțin la nivelul indicilor de calitate prevăzuți.Cunoscînd mai bine cerințele cumpărătorilor, Ministerul Comerțului Interior a solicitat îmbunătățirea unor standarde pentru ca produsele respective — între care diferite sub- ansamble și piese radio, difuzoare, tricotaje, anumite sortimente de săpun — să fie realizate la un nivel calitativ superior. Sînt și alte standarde, mai ales în sectorul textile- încălțăminte, care au rămas în urmă față de posibilitățile actuale sub aspectul reglementării unor caracteristici calitative și formei de prezentare a produselor. Este încă nerezolvată problema standardelor de sortare a țesăturilor, încălțămintei și confecțiilor. Standardele elaborate în acest scop au fost inaplicabile din momentul aprobării lor, deoarece clasificau produsele pe calități fără să existe prețuri diferențiate pentru aceasta și admiteau defecte mult prea mari față de exigențele actuale ale cumpărătorilor. STAS-ul de sortare 3792-56 pentru țesături de mătase, revizuit în anul 1963, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 1965, fără a fi create totodată și posibilitățile de introducere a prețurilor diferențiate pe calități.Este rezolvată parțial și problema includerii în standarde a indicilor meniți să caracterizeze calitatea produsului în funcție de destinația lui. Considerăm, de altfel, că, în general, la toate produsele destinate consumului și uzului casnic (mașini de spălat rufe, aspiratoare, încălțăminte etc) ar trebui să fie prevăzute probe de funcționalitate și de verificare directă a valorii lor de întrebuințare. S-a dovedit că metoda verificării pe cale indirectă a eficienței la utilizare, respectiv prin a- precierea rezultatelor unor probe legate de procesele fizice clasice (mecanice, electrice, valorice etc.) a devenit cu totul nesatisfăcătoare în raport cu mijloacele pe care tehnica modernă le pune la îndemînă.Ne-am exprimat cîteva păreri în legătură cu unele probleme a căror soluționare ar contribui la perfecționarea ■ activității de standardizare a bunurilor de consum, pentru ca și pe această cale colectivele întreprinderilor să fie sprijinite în realizarea de produse superioare calitativ, la nivelul cerințelor crescînde ale cumpărătorilor.
Nicolae MIHÄILESCU 
șef de serviciu 
cajitate-stancjardlzare 
Inçj. Gheorqhija SZEKELY 
dhi Ministerul 
Comerțului Interior

exigențele cumpărătorilor ? Fabrica de confecții din Iași ne-a livrat pantaloni de tergal confecționați neîngrijit, cu o fasonare necorespunzătoare. Ei se deosebeau mult de exemplarele etalon și . încă și mai mult de cei produși la Fabrica de confecții și tricotaje „București“. întreprinderea „Someșul“ din Cluj execută tricotaje din fire sintetice de bună calitate. Din cauză că nu ambalează aceste produse fine în pungi de polietilenă, unele se pătează înainte de a ajunge în magazine. Cum e și firesc, cumpărătorul le ocolește. Aceste întreprinderi au dovedit adesea că pot să realizeze produse care se încadrează în prevederile standardelor. Cred că în cazurile semnalate este vorba de ne- respectarea normelor în vigoare, de o exigență scăzută la controlul calitativ și la recepție.
Ana POP
economistă principală 
la I.C.R.T.I. Cluj

Activitatea în producție
a studenților -1964

(Urmare din pag. I-a) studiate, a modului cum acestea își găsesc aplicare în practică, în procesul de producție, vădind și o oarecare familiarizare cu tehnica nouă, modernă, a marilor unități industriale. S-a observat, de asemenea, o îmbunătățire a disciplinei tinerilor la lucru, o mai strînsă și rodnică conlucrare a studenților și cadrelor didactice cu specialiștii din producție, în unele întreprinderi, acolo unde s-au putut crea condiții, studenții au primit din partea îndrumătorilor de practică teme de studiu legate de îndeplinirea în cît mai bune condiții a programei de practică, de perfecționarea procesului de producție probleme La Uzi-

construcții de

sau rezolvarea unor curente de fabricație, nele „23 August“ din Capitală, studenții anului IV de la Facultatea de tehnologia construcției de mașini, conduși de ing. Ion Öprean, au organizat împreună cu cadrele tehnice și muncitorii din sectorul de specialitate al uzinei o adevărată sesiune tehnico-științifică în care s-a analizat contribuția efectivă a studenților noștri din anul IV la problemele producției, ajutorul concret dat de ei în munca secțiilor de mașini.Nu e mai puțin am întîmpinat și tăți, îndrumarea și coordonarea activități ample. Au mai existat stu- denți care și-au risipit inutil minute și ore prețioase din timpul destinat învățăturii și lucrului direct la mașini, în secții, sau îndrumători de practică care nu și-au respectat întocmai îndatoririle profesionale. Firește, despre toate aceste probleme

adevărat că unele greu- am avut unele lipsuri în acestei

ka cercul de artă plastică al Casei Pionierilor din BotoșaniFoto : Agerpres
SCRISORI

A œ e batoza ?in ziua de 13 iunie, pe rampa 
stației C.F.R. Mocani din regiu
nea Dobrogea, a fost descărcată 
o batoză de bătut porumb. Expe
ditorul — uzina de utilaj de mo- 
rărit „Topleț" din regiunea Ba
nat — arăta că destinatar este 
G.A.C. Pașa Cîșla din raionul Is
tria. Insă destinatarul, care a fost 
încunoștințat de stație, refuză 
ridicarea batozei pe motiv că nu 
a comandat-o. De atunci, între 
expeditor și destinatar s-a purtat 
o întreagă corespondență. Dar 
batoza stă și azi pe rampa stației, 
supusă intemperiilor. (De la Gheorghe Ionescu, șeful stației 
C.F.R. Mocani).

Stă nefdosit
întreprinderea de 

„Steagul Roșu“ din 
fost dotată acum un 
cuptor automat pentru coacerea 
produselor în greutate de 
jumătate de kilogram, 
prinderea nu are nevoie 
Deși a fost sesizat in mai
rînduri, trustul de panificație 
București n-a luat măsuri să-l 
repartizeze unei alte întreprin
deri, căreiit i-dr fi necesar. (De la Ion Simindrică, muncitor).

panificație 
Capitală a 
an cu unsub o 

Intre- 
de el. 
multe

Lucrări neterminate
In urmă cu șapte luni, în-co

muna Dumbrăveni, raionul Boto
șani, au început lucrările de ra
cordare a acesteia la sistemul 
energetic național. Echipele de 
liniori au întrerupt liniile de cu
rent existente în vederea înlocui
rii lor cu instalații aeriene pen
tru înaltă tensiune. S-au săpat 
gropi pentru montarea stîlpilor 
din beton. Apoi nu s-a mai fă
cut nimic, deși fondurile nece
sare s-au alocat din timp. Exe
cutorul acestor lucrări netermi
nate este întreprinderea regio
nală de electricitate Suceava. (De 
la Ionel Manciu, profesor).

Pentru aspiratoare
Acum trei luni am cumpărat 

un aspirator de praf „Record", 
produs al întreprinderii „Electro
motor"-Timișoara. După un scurt 
timp de folosire, aparatul s-a de

vom discuta pe larg în colectivul nostru, adoptînd — pe baza concluziilor desprinse — măsuri corespunzătoare pentru acest an de învățămînt. De a- semenea, va trebui să avem în vedere și problema foarte importantă a participării efective a studenților în procesul de producție.înainte de a încheia aș vrea să mă opresc puțin asupra unei probleme. De fiecare dată cînd analizăm desfășurarea unei perioade de practică constatăm că la perfectarea convențiilor de practică întîmpinăm anumite dificultăți care duc uneori la întîrzierea celorlalte operațiuni organizatorice. Unele ministere (în special Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei) nu au trimis la timp înștiințările la uzine, astfel îneît au fost necesare intervenții pentru multe cazuri în parte. S-au întîmpinat unele greutăți în organizarea cazării studenților — din partea direcțiilor administrative de la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, Uzinele constructoare de mașini din Reșița etc. Pentru evitarea acestor neajunsuri, propunem Ministerului învăță- mîntului ca, împreună cu ministerele de resort, să studieze posibilitatea încheierii convențiilor de practică între institute și întreprinderi pe o perioadă de 3—5 ani. Totodată, ne-ar fi de mare folos redactarea mai operativă a noului regulament de practică, în care să fie concretizate sarcinile facultăților, îndrumătorilor de practică și studenților în ce privește organizarea și desfășurarea practicii în producție, cît și îndatoririle întreprinderilor, ale ministerelor de resort.

către „Scânteia“
fectat. Cooperativa „Metalocas- 
nica", unde l-am dus pentru re
parației mi-a spus că atît apara
tul meu cît și alte aspiratoare 
„Record" nu pot fi puse la punct 
din cauză că lipsesc piese de 
schimb. „Electromotor"-Timișoa
ra, căreia i s-au făcut comenzile, 
nu le-a trimis încă cooperativei. 
Consider că această problemă ar 
trebui rezolvată cît mai repede. 
(De la Ana Hațegan, gospodină 
— Tg. Mureș).

intre G. Â. S.
Msirgeanca și Țăndărei

Șoseaua dintre G.A.S. Mur- 
geanca și Țăndărei este plină de 
hârtoape. Din această cauză, au
tocamioanele gospodăriei, care 
transportă cerealele la baza 
din Țăndărei, se defectează re
pede. Aceasta duce la cheltuieli 
pentru repararea mașinilor și la 
întîrzierea transporturilor.

E adevărat că secția raională 
de drumuri și poduri a trimis 
cîțiva muncitori să repare șo
seaua. Dar treaba este făcută în 
ritm de melc și de mântuială. 
(De la Ion Costache, muncitor la 
G.A.S.).

Fără Mane
In unitățile comerciale din ra

ionul Gurahonț, regiunea Crișa- 
na, s-au adus multe mașini de 
gătit. Sînt și cumpărători destui. 
Numai că mașinile se vînd fără 
burlane și fără coturi, deoarece 
I.C.R.M. Oradea a contractat cu 
furnizorii o foarte mică cantita
te de asemenea produse. Fac 
propunerea ca burlanele și cotu- 
rile pentru mașinile de gătit să 
fie executate de industria locală 
din regiunea noastră. Cheltuielile 
de circulație vor fi mai mici, iar 
surpriza neplăcută pe care o a- 
vem în prezent ar fi înlăturată. 
(De la loan Stiop, merceolog).

sînt simple 
mărunțișuriLa magazinul „Universal" din 
comuna Balta, raionul Baia de 
Aramă, nu găsești de vîn- 
zare fiare pentru pluguri, caiele 
de potcovit caii și alte lucruri, 
mărunte în aparență, dar foarte 
utile. Nu găsești nici carton gu
dronat, atît de necesar acum, în 
timpul ploios, pentru acoperirea 
grajdurilor și a altor construcții. 
Uniunea raională a cooperativelor 
de consum ar trebui să aprovizio
neze această unitate cu produse 
care se cer. (De la un grup de locuitori ai comunei Balta).

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Faust (Orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Tîrgul de 
fete (orele 19,30). Teatrul Național „1. L. 
Caragiale“ (sala Comedia) Maria Stuart 
(orele 19,30), (sala Studio) : Patima de 
sub ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd-Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale 
(orele 19,30), (sala Studio str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Dragă mincinosule (orele
19.30) . Teatrul de comedie : Rinocerii
(orele 20). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților (orele
19.30) , (sala Studio) : Scandaloasa legă
tură (orele 20). Teatrul muncitoresc 
C.F.R. — Giuleștl : Băiat bun dar cu 
lipsuri (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
stat : Finita Ia comedia (orele 20) Tea
trul satiric muzical „C. Tănase- (sala 
„Savoy“): Revista de altădată (orele 20), 
(sala „Victoria“): Șl băieții și fetele 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" : Cartea 
cu Apolodor (spectacol pentru copii — 
orele 16), Micul prinț (spectacol pentru 
adulți — orele 20,30). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59): O carte despre frumusețe (orele
20).  Circul de stat : 8elecțluni de circ 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cîntăreața sclavă 
— film pentru ecran panoramic : Patrie 
(10; 12,45; 15,30; 18.15; 21), Comoara din 
Vadul Vechi : Victoria (10; 12; 14,15; 16,30. 
18,45; 21). înfrățirea între popoare (15,45; 
18; 20,15). Veselie la Acapulco : Sala 
Palatului R. P. Romîne (seria de bilete 
1188 — orele 16,45 și seria 1237 — orele
20) , Luceafărul (8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
21) , București (8,45; 11; 13,30; 16: 18,30; 21), 
Melodia (8,30; 10,45, 13; 15,15; 17.30; 19.45;
22) . Sedusă și abandonată : Republica 
(8,30, 11; 13,30; 16; 18,45; 21.30). Festival 
(8,30; 11: 13,30; 16; 18,45; 21,15). încurcă
tură blestemată : Capitol (9,30; 12,15: 13: 
18: 20,45), Feroviar (9,30; 12,15; 15; 17,45:
20.30) , Flamura (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

Ne vizitează țara în aceste zile — in cadrul unui lung turneu de patru luni prin opt țări europene — Teatrul de marionete din Cairo, de care ne leagă o prietenie și o colaborare datînd încă de la nașterea acestei instituții artistice. Poate și așa — dar nu numai așa — se explică și afecțiunea cu care au fost primite și aplaudate spectacolele.Teatrul de marionete din Cairo și-a deschis porțile în luna martie 1959, cu spectacolul „Sater Hassen". în scurt timp a ajuns să o- cupe un loc de prestigiu în viața artistică a capitalei egiptene, în atenția și interesul publicului. La numai un an de la nașterea sa, i so decer- nează premiul pentru scenografie la festivalul internațional de la București ; întreprinde numeroase turnee în R.A.U. ; organizează o a doua grupă de marionetiști și la scurt timp după aceea și una de păpuși. Aceste realizări nu pot fi desprinse de persoana directorului teatrului, dl. Ragy Enayat — publicist cu o amplă cunoaștere a artelor și a teatrului. Preocupările sale se îndreaptă spre atragerea unul public din ce în ce mai larg, spre extinderea turneelor în țară și străinătate, spre ridicarea nivelului artistic al spectacolelor prin abordarea diferitelor modalități de exprimare în teatrul de marionete, prin alcătuirea unor formații cu un repertoriu destinat în mod deosebit satelor, în timp ce alte formații vor extinde activitatea de la sediu prin prezentarea de spectacole și în școli.în 1958 artiști ai teatrului nostru au contribuit la inițierea primilor marionetiști din Cairo, ajutîndu-i în alcătuirea primei lor trupe. De atunci colaborarea s-a dezvoltat în diferite și multiple chipuri. în Repertoriu a fost înscrisă piesa „Punguța cu doi bani" și conducerea teatrului își exprimă în continuare interesul pentru dramaturgia romînească ; artiști ai teatrului — regizori și pictori — au venit să se specializeze în țara noastră și au lucrat efectiv luni întregi alături de colegii lor la Teatrul Țăndărică, în timp ce alți artiști romîni au împărtășit pînă nu de mult colegilor din Cairo experiența lor.Spectacolele ce alcătuiesc repertoriul acestui turneu au darul să exprime deplina personalitate a teatrului, gradul de profesionalitate și măiestria marionetiștilor săi, precum și criteriul educativ al întregii sale activități. Spectacolul „Măgarul lui Shehab El Din" promovează ideea de dreptate socială, de- îndreptățire la o viață luminoasă a celor animați de sentimente nobile, capabili de dăruire. Spectacolul „Orașul viselor" a- bordează probleme mai complexe, neoptînd pentru nici unul din termenii antitezei dintre o viață searbădă, uscată, dominată de obsesia banului, și una idilică, pasivă, ci pro- punînd o atitudine vie, activă, responsabilă a omului, singura în stare a-i aduce adevărata bucurie a vieții, bucuria creației.Al treilea spectacol, „Chermeză și varietăți", este o cunoștință mai veche a noastră făcînd parte din primele realizări ale teatrului și trebuie privit deci în retrospectiva sa istorică. în aceste numere de varietăți și-au exersat primii marionetiști agilitatea mîinilor transformînd-o în virtuozitate. El exprimă totodată un început de drum propriu în căutările unui limbaj artistic inspirat din iz

Țesătorul din „Orașul viselor'voarele creației folclorice egiptene.Toate cele trei spectacole, dar cu deosebire „Orașul viselor" poartă amprenta puternicei personalități a pictorului Nagy Shaker, asistat de colaboratorii săi apropiați, pictorițele Badr Hamada și Nagla Raafat. „O- rașul viselor" este imaginat mal
A • TELEVIZIUNE

Există un asemenea flăcău : Excelsior 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Poveste de pe 
Don : Central (9,30; 11,45; 14; 10.15; 18.30; 
20,45), Flacăra (16; 18; 20), Rahova (16; 
18,15; 20.30). In viitoare : Lumina (10; 12; 
14: 16; 18,15; 20,30). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga : Union (11, 15,30; 18; 20,30). 
Omul care aduce ploaia : Carpați (9,15; 
11,30; 13,45; 16). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Sechestratul 
dm Altona : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Zile de fior și rîs — Mitică :
Timpuri Noi (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21). Viața particulară : Giuleștl (10; 12,15; 
15; 17,30; 20). Galapagos : Cultural (15,30; 
18; 20,30). Jocuri întrerupte : Dacia (9,45; 
12: 14,15: 16,30; 18,45; 21). Rebelul magni
fic î Buzești (15.30; 18; 20,30). Umbrelele 
din Cherbourg : Grlvlța (10; 12,15; 15,30; 
18; 20.30), Modern (10; 12; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Accattone : Unirea (16; 18,15:
20.30) , Crîngașl (15,30: 18; 20,30). Pășesc 
prin Moscova — cinemascop : Bucegi (10; 
12: 16; 18,15; 20,36). Ilatarl (ambele serii): 
Tomis (9,30; 13; 16,30, 20). Brațul nedrept 
ai legii : Vitan (16; 18,15; 20,30). Pagini 
de Istorie — Romînia, Orizont 64 : Mio
rița (9; 14,30; 17; 20). Dragoste neîmpli
nită : Munca (16. 18,15; 20,30). Bărbații : 
Popular (15; 17: 19; 21). Legenda din tren: 
Arta (14; 16; 18,20), Cotroceni (16; 18,15;
20.30) . Clociara : Moșilor (15.30; 18. 20.30). 
Vii șl morți — cinemascop (ambele serii): 
Aurora (8.45; 12.30: 16,15; 20). Banda de 
lași : Cosmos (16; 18; 20). Moral 63: Vii
torul (14; 16,15; 18,30. 20,45) Cascada dia
volului : Colentina (16; 18.15: 20,30). Co
misului Maigret se înfurie : Volga (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Adesgo (15,30; 
18: 20,30). Cel trei mușchetari — cine
mascop (ambele serii) : Floreasca (16;
19.30) . Dragoste la zero grade : Progresul
(14,30; 16.45; 19; 21,15), Ferentari (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Ghepardul - cine
mascop (ambele serii) : Lira (15,30; 10). 
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Drumul Sării (15,30; 19), Pacea (10,30; 16; 
19,15). 

mult pictural. Desenul, lumina (o a- devărată feerie inepuizabilă) și culoarea sînt dominantele care exprimă ideea poetică. însăși mișcarea este imaginată ca o componentă a plasticii spectacolului, ceea ce-i dă o mare expresivitate și unitate artfis- tică. Preferințele pictorului (totocătă și regizor) Nagy Shaker se îndreaptă spre desenul spiritual, animat cu grație și discreție.Acțiunea se desfășoară la un mod mai mult metaforic decît dramatic. Pictorul-poet caută frumosul în semnificațiile filozoiice ale spectacolelor, în reprezentarea scenică, în crearea imaginii artistice, în însăși desfășurarea acțiunii printr-o înlănțuire de metafore. Jocul spiritual al cuplurilor iată-bălat, cocoș-găină interpreted cu umor un cîntec de dragoste popular, laconismul poetic al imaginii mării, plastica subtilă și expresivă a Țesătorului, a gesturilor și mișcărilor sale țin de subtilitate, de gust și cultură. Atît desenul, cît șl coloritul, păstrîndu-și o linie modernă, evocă arta populară egipteană, ceea ce dă spectacolului un farmec aparte, o notă de caldă și sensibilă melancolie. Marionetlștii Fikri Amin, Naima Mustafa, Antar Hafez și alții, virtuoși ai unor mișcări grotești, caricaturale în spectacolul „Chermeză și varietăți" și în unele scene din „Măgarul lui Shehab El Din", s-au alăturat de data aceasta cu multă înțelegere șl receptivitate stilului poetic imprimat spectacolului „Orașul viselor". " Reprezentațiile au mai avut darul de a releva multilateralitatea temperamentală a mînultorilor egipteni, capacitatea lor de a aborda și rezolva cu succes genuri diferite. Buna lor pregătire profesională le permite să realizeze personajele, fie din cîteva gesturi lapidare, fie compunîndu-le din zeci de detalii delicate, nuanțate, așa cum interpretează Lotfy El- Sayed rolul tinerei Rihana, sau Fikri rolul bătrînului tăietor de lemne, sau

„Măgarul Iul Shehab El Din

de lasă prea'Ode mult

în alte roluri Mariam Abdel-Latif și Fayza Hwaidy.Vădind o concepție artistică clară șl imprimînd spectacolelor un spirit de autentică inspirație populară, regizorii — a căror tinerețe nu le răpește dreptul la adje avui maturitate artistică iurați cîteodată lungile „momente muzicale", lipsind spectacolele de un control mai eficient asupra ritmului. linele scene, rămînînd sub ochii spectatorului mult peste timpul poetic necesar, micșorează tocmai fiorul liria care pune stăpînire pe sală. Scena de la judecător (din „Măgarul Iul Shehab El Din") cît și momentele de feerie realizate cu proiecții In „Orașul viselor" supralicitează fie intenția umoristică, dîndu-i o notă facilă, fie ideea poetică, sărăcind-o. Aceste considerațluni le facem desigur în lumina unei exigențe pe care tnsuși bunul gust al creatorilor acestor spectacole ne-o sugerează.Muzica, semnată de Awatef Abdel Kerim, justifică înalta apreciere unanimă.Ceea ce e esențial în viața unei trupe de teatru, găsirea unui drum propriu, a originalității, a personalității proprii se manifestă cu pregnanță în spectacolele acestui talentat colectiv și credem că astfel di- recționat el va dobîndi succesele la care este îndreptățit și pe care 1 le dorim.
Margareta NICULESCU 
artistă emerită

televiziune : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Princi
piile de funcționare a instalațiilor de au
tomatizare (II) de ing. Gh. Tunsolu, di
rectorul Institutului de proiectări de 
aparataj electrotehnic șl instalații de 
automatizare. 19,00 - Jurnalul televi
ziunii. 19,10 — Pentru tineretul școlar : 
Vă place muzica? (III) — Melodia instru
mentului. Vorbește maestrul emerit al 
artei Alfred Mendelsohn. 20,00 — Săptă- 
mîna. 21,00 — Aspecte din viața tribului 
Bassari. din Guineea 21.10 - Emisiune 
de artă plastică : vida Gheza. 21,30 — 

Transmisiune de la 
Buletin de știri, bu-

Muzică populară — 
Sofia. In încheiere : 
letin meteorologic.

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

umedă, cu cerul mai mult acoperit. Au 
căzut precipitații intermitente sub for
mă de burniță și ploaie în Banat. Olte
nia și Muntenia și izolate in celelalte 
regiuni. Local s-a produs ceață. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
4 grade la Joseni și Miercurea Ciuc șl 
14 grade la Zalău, vizlru. Hîrșova si 
Tulcea. In București : Vremea a fost 
umedă, cu cerul acoperit. Temperatura 
maximă a fost de ÎL grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
șl 16 noiembrie. In țară :• Vreme umedă 
la început, apoi in ameliorare. Cerul va 
fi schimbător mai mult acoperit în pri
ma parte a intervalului. Va ploua local. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între zero și io grade, iar ma
ximele între 6 șl 16 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme umedă la început, 
apoi în ameliorare. Cerul va fl schim
bător, mai mult acoperit în prima par
te a intervalului. Ploaie temporară. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
general staționară.'
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Ședința Comisiei de politică externă a M. A. N. TE HOTARED E P E SIn ziua de 12 noiembrie a.c., Comisia de politică externă a Marii A- dunări Naționale s-a întrunit în ședință de lucru sub președinția deputatului acad. Geo Bogza, președintele comisiei.Au fost examinate și avizate favorabil mai multe proiecte de de
In timpul iernii

în cadrul unei consfătuiri organizate joi de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, la care au luat parte secretarii comitetelor de cultură și artă din regiuni, au fost dezbătute măsurile pentru buna desfășurare a activității cultural-educative la sate în timpul iernii. în această perioadă vor fi organizate la sate numeroase și variate manifestări — conferințe, simpozioane, jurnale vorbite, întîlniri cu oameni de știință și cultură. O atenție deo-
Dicționar 
romîn-maghiarLa Editura Academiei R. P. Romî- ne se află sub tipar Dicționarul romîn-maghiar întocmit de Institutul de lingvistică al Filialei din Cluj a Academiei R. P. Romîne. Lucrarea apare sub redacția acad. prof. Emil Petrovici, fiind primul dicționar de acest fel de mari proporții. El cuprinde lexicul limbii romîne literare contemporane, precum și cuvintele regionale și cele învechite care se află în lucrările scriitorilor romîni de seamă. Prin bogăția de cuvinte, sensuri, expresii, traduse dintr-o limbă în alta, dicționarul oferă un material bogat și pentru studierea științifică a concordanțelor și deosebirilor dintre cele două limbi.Acest dicționar a format obiectul nei convenții de colaborare științifică între Academia R. P. Romîne și Academia maghiară de științe. Un colectiv al Institutului de lingvistică din Budapesta, prin lectura întregului material și prin observațiile făcute, a contribuit la îmbunătățirea lui. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE• Aseară pe patinoarul artificial „23 August“ din Capitală echipa de hochei pe gheață a orașului București a întîl- nit pentru a doua oară formația Dinamo Kiev. Scor final 3—3 (0—2; 1—0; 2—1), în primul meci, oaspeții au cîști- gat cu 8—2.• Ieri, pe stadionul Giulești din Capitală s-a desfășurat partida restanță din cadrul campionatului categoriei A la fotbal dintre echipele Rapid București și Știința Cluj. Victoria a revenit fotbaliștilor rapidiști cu scorul de 2—0 (1-0).• Sala sporturilor de la Floreas- ca a găzduit partida de tuschet r êaua—Rapid, derbiul etapei a 6-a a campionatului republican masculin. Bașchetbaliștii militari au cîștigat după prelungiri cu scorul de 95—94. 

crete privind, pe de o parte, aderarea la unele Convenții internaționale, iar pe de altă parte ratificarea unor convenții internaționale de către Consiliul de Stat.La ședință au asistat și alți de- putați ai Marii Adunări Naționale.

sebită va fi acordată prezentării celor mai înaintate cunoștințe agrozootehnice și de economie agrară, experienței obținute de gospodăriile colective și brigăzile fruntașe. Căminele culturale și bibliotecile sătești vor sprijini aceste acțiuni prin organizarea unor cicluri de conferințe, întocmirea de recomandări bibliografice pentru cursanții cercurilor agrozootehnice, prezentări de filme, diafilme, cărți și broșuri de specialitate. De asemenea, brigăzi științifice și intelectuali din centre regionale și raionale vor da consultații pe diferite teme agrare, din domeniul științelor naturii, educației tineretului etc.Tot în lunile de iarnă vor avea loc Festivalul filmului și Luna cărții la sate, iar numeroase formații artistice de amatori vor prezenta pe scenele căminelor culturale bogate programe artistice. (Agerpres)
De la I. T. B.în scopul asigurării transportului în comun în cartierul Drumul Taberei, pînă la definitivarea rețelei de străzi, se prelungește în mod provizoriu, în- cepînd de azi, traseul autobuzului 37 de la actualul capăt de linie pînă la strada Lujerului, prin strada Băiceni și artera de nord. Noul capăt de linie va fi la intersecția arteiei de nord cu strada Lujerului.

★Din cauza unor lucrări edilitare ce se execută pe strada Mihail Eminescu, pe porțiunea cuprinsă între strada Toamnei și strada Viitor, începînd de azi, orele 8 dimineața, autobuzele liniei 33 vor circula deviate numai în sensul de mers către Foișor prin străzile Viitor și Taras Șeveenco.
Dorin Giurgiucă, Adalbert Rethi, Maria Alexandru, Ella Constantinescu, Eleonora Mihalca etc.© S-au disputat noi întîlniri internaționale în cadrul diferitelor competiții europene la fotbal. în „Cupa cupelor”, A.C. Torino a învins cu scorul de 1—0 la Helsinki echipa locală Valkeakoskn. în „Cupa orașelor tîrguri“, R.C. Strasbourg a dispus cu 5—2 (3—2) de F.C. Bale, Everton a învins cu 2—0 (0—0) pe Kilmarnock, iar Manchester United a cîștigat cu 6—1 (2—0) jocul cu Borussia Dortmund.

9 în cadrul unui concurs atletic desfășurat la Auckland, atletul neozeelandez Peter Snell, dublu campion olimpic la Tokio, a stabilit un nou record mondial la 1 000 metri cu timpul de 2’16’’6/10. P. Snell deține acum recordurile mondiale la 4 probe : 800 m, 880 yarzi, 1 000 m și o milă.
e Echipa Santos, în care activează celebrul Pele, s-a calificat pentru finala „Cupei Braziliei“ la fotbal. Santos a învins cu scorul de 4—0 pe Palmeiras Rio de Janeiro.

Corespondența din Brazilia

Evoluția proiectului
de reformă agrară

Congresul (parlamentul) Braziliei a 
aprobat luni amendamentul la Consfitufie 
propus de guvern pentru a permite rea
lizarea reformei agrare. Asupra proiec
tului de reformă agrară propriu-zis pu
terea legislativă urmează să se pronunfe 
ulterior.

Încă acum o lună și jumătate, cînd 
proiectul era dezbătut de lideri ai parti
delor politice și de grupurile parlamen
tare. justificarea lui oficială era următoa
rea : este necesară o redistribuire a pro
prietății rurale în Brazilia pentru a asi
gura o dezvoltare rapidă a agriculturii, 
aflată în situație de stagnare. Se arăta că, 
prin aplicarea reformei în condițiile pro
iectate, s-ar crea noi piețe necesare 
dezvoltării industriei și s-ar elimina ten
siunile sociale de la țară. Mijlocul princi
pal folosit în acest scop urma să fie 
stabilirea unui impozit teritorial progresiv 
care să țină totuși seama de eficiența 
economică a proprietăților rurale. In or
dinea ponderei, urma posibilitatea de 
expropriere prin indemnizație în titluri 
de împrumuturi publice și, în sfîrșif, co
lonizarea unor pămînfuri. Se preciza in
sistent că măsurile fiscale și exproprierea 
vizează în primul rînd, dacă nu exclusiv, 
marile latifundii neproductive, că expro
prierea se va aplica numai pe anumite 
suprafețe și numai pe baza unui plan 
aprobat prin decret de guvern „pentru 
a se exclude posibilitatea de abuz politic 
în aplicarea reformei".

Ziarul „O Estado de Sao Paulo*  scria 
că „textul oferit de președintele republi
cii grupurilor parlamentare oferă garanții 
suficiente în principiu și în practică" ma
rilor proprietari de pămînt. Și totuși 
proiectul, pe care mulți îl apreciau drept 
conservator, a întîmpinat o puternică

• Astăzi de la ora 10 și după-amiază 
cu începere de la ora 17, sala de la stadionul Republicii va găzdui ultimul concurs de selecție al jucătorilor noștri de tenis de masă înaintea campionatelor europene de la Malmoe. Vor participa, printre alții, Radu Negulescu,

Note

încetarea focului în Yemen
Ostilitățile militare din Yemen, dintre 

forjele armate ale guvernului republican 
și elementele regaliste, grupate în ju
rul imamului răsturnat El Badr, au luat 
sfîrșit. La 7 noiembrie, conform acor
dului intervenit între cele două părți, a 
intrat în vigoare ordinul de încetare a 
focului. Președintele Sallal însuși a anun
țat acordul la radio, dedarînd că: „acesta 
este sfîrșitul regimului corupt al imamilor 
și al dinastiei Hamidudin” (fosta familie 
regală). Guvernul yemenit, a adăugat pre
ședintele, a hotărî! să acorde aministie 
și să dea posibilitate să se întoarcă 
în fără tuturor acelora care au acționat 
de peste hotare împotriva regimului re
publican cu condifia ca să depună ar
mele. După cum anunță agențiile de pre
să, hotărîrea de amnistie a găsit ecou și 
unii refugiați se întorc la casele lor.

După cum se știe, luptele din Yemen 
au început acum doi ani o dată cu răstur
narea monarhiei și proclamarea republi
cii. Forțele regaliste, sprijinite de unele 
cercuri din afară (în special din Arabia 
Saudită) au dezlănțuit o ofensivă înver
șunată împotriva tinerei republici cu 
scopul de a o lichida și a restaura în 
Yemen vechile stări de lucruri. Poporul 
yemenit insă s-a ridicat cu hotărîre în 
apărarea regimului republican, pricinuind 
contrarevoluționarilor grele înfrîngeri.

La 14 septembrie a.c., cu prilejul 
Conferinței arabe la nivel înalt de la 
Alexandria, între prințul Feysal al Arabiei 
Saudite și președintele R.A.U., Nasser, a 
fost realizat un prim acord cu privire 
la o acțiune comună pentru a se pune 
capăt războiului din Yemen. El a fost 

opoziție din partea acestora, precum și 
în rîndurile conducătorilor partidului 
Uniunea democratică națională (U.D.N.). 
In poziția liderilor U.D.N.-iști s-a produs 
un reviriment doar după ce în proiect 
s-au introdus modificări. Astfel, nu se 
mai pretinde reducerea suprafeței latifun
diilor care produc pentru export. Totoda
tă s-a limitai impozitul progresiv asupra 
vastelor terenuri cu o slabă productivi
tate sau, cum scriu unele ziare, impozi
tului i s-a înlăturat practic atributul de 
„progresiv".

Un alt punct al modificărilor se referă 
la perceperea impozitelor, operație care 
a fost trecută din competența autorități
lor federale în cea a statelor. Unii ob
servatori de presă consideră că împreju
rarea în care impozitul este perceput 
de state înseamnă încredințarea aplicării 
viitoare a legii de reformă agrară în 
mîinile unor organisme politico-adminis
trative recunoscute ca fiind controlate de 
latifundiari. Cîteva modificări secundare 
s-au operat la cererea unor lideri ai 
Partidului social-democrat, partid care în 
ansamblu și-a dat chiar de la început 
adeziunea la proiect.

In funcție de stadiile diferite prin care 
a trecut, proiectul de reformă agrară, 
cunoscut sub denumirea de „O Estatudo 
da Terra”, a fost criticat cînd pentru pre
tinse excese, cînd pentru „tendințe socia
lizante”. Acum, cînd a suferit metamor
foza amintită mai sus, alte sectoare so
ciale socotesc că i-au fost extirpate atri
butele esențiale care i-ar fi asigurat efi
ciența. In genere, se crede că în Con
gres adoptarea lui este asigurată, deși 
există încă cercuri influente care i se 
opun.

Vasile OROS

urmat de tratativele care au avut 
loc între 29 octombrie și 2 noiembrie 
la Erkwit, în Sudan, și la care au asistat, 
de asemenea, reprezentanți ai R.A.U. și 
Arabiei Saudite. S-a ajuns astfel la un 
important acord care prevede încetarea 
focului în Yemen și întrunirea la 23 
noiembrie a unui „Congres național 
yemenit" cu sarcina de a rezolva „pe 
cale pașnică diferendele existente”. 
„Congresul — scrie ziarul francez „La 
Nation" — va reuni 84 de delegați re
publicani și 84 de delegați regaliști, o 
treime șefi de triburi, o altă treime ulemi 
(reprezentanți ai bisericii) și o ultimă 
treime ofițeri și personalități yemenife. 
Un șeic neutru ar urma să conducă lu
crările. Ordinea de zi cuprinde numi
rea unui comitet provizoriu de 5 membri 
însărcinați să controleze încetarea ostili
tăților și să organizeze perioada de 
tranzifie. Conferința va trebui să se pună 
de acord asupra principiului referendu
mului național care va reglementa defi
nitiv viitorul regim al țării". Așa cum a 
precizat miercuri reprezentantul Yemenu
lui la Liga arabă, proiectul de consti
tuție care va fi elaborat va consfinți în 
orice caz regimul republican.

Încheierea acordului de la Erkwit a 
avut un larg ecou nu numai în Yemen. 
„Acest acord — a declarat președintele 
Algeriei Ben Bella — este important 
deoarece pune capăt infiltrărilor și 
conspirațiilor împotriva Republicii Arabe 
Yemen, deschide calea spre prosperita
te și pace",

Nicolae N. LUPU

„Cărbunele înecat“
— Din presa vest-germană —

Fenomenul denumit „criza de desfa
cere a cărbunelui“ nu este nou în R. F. 
Germană. Intr-un articol intitulat „Se 
îneacă oare cărbunele în păcură zia
rul vest-german „DIE WELT“ arată că 
„de fapt, actuala criză a cărbunelui a 
început încă în 1956. Atunci, ministerul 
federal al economiei a decis să desfiin
țeze taxele vamale pentru păcură. Au 
fost deschise stăvilarele șt, o dată cu 
păcura, peste farâ s-a revărsat bine- 
cuvîntarea și blestemul. După doi ani 
criza de desfacere a cărbunelui s-a de
clanșat din plin. In fața minelor, munții 
de cărbune nevîndut cresc. Tot mai multe 
mine au fost închise. In 1957, în mine 
lucrau peste 600 000 de mineri. Astăzi 
numărul lor este mai mic de 350000".

Deși numărul minelor în exploatare a 
scăzut simțitor în Germania occidentală, 
zilele trecute președintele Asociațiilor 
patronilor din industria carboniferă din 
Ruhr și Aachen, Burckhardt, a declarat 
în fața ziariștilor că „urmează să fie 
închise 31 de mine mari și 5 mine mici 
cu o capacitate de producție de 26 mi
lioane tone cărbune anual și cu un efec
tiv de 60 000 de muncitori“ („FRANK
FURTER ALLGEMEINE“). In expune
rea sa — continuă ziarul — „Burckhardt 
a atacat cu vehemență concernele petro
liere internaționale — în special grupuri
le Shell și Standard Oii of New Jersey 
(E.S.S.O.). El le-a acuzat că nu și-au ți
nut promisiunile date guvernului federal 
și industriei carbonifere. Concernele pe
troliere au făcut concurență industriei 
miniere. Concomitent, guvernul federal a 
anunțat că va lua măsuri împotriva con
cernelor petroliere, măsuri pe care însă 
nu le-a adoptat. In aceste condiții, nu 
este de mirare că în rindurile patronilor 
din industria carboniferă s-a format pă
rerea că depinde de marile concerne pe
troliere ce parte din piață mai rămîne 
cărbunelui german. Singurul lucru con
cret pe care l-au conținut ultimele de
clarații făcute la Bonn este anunțarea 
de noi convorbiri între guvern și concer
nele petroliere, în care acestea din urmă 
vor fi îndemnate să acționeze cu măsură“.

In mod firesc, cele anunțate de Burck
hardt au stîrnit îngrijorare în rîndurile 
minerilor. „Consternarea și grijile — re
latează „FRANKFURTER RUND
SCHAU“— i-au scos pe mineri în stra
dă. Steaguri negre au fluturat la Wanne- 
Eickel, unde 1 500 de mineri s-au înco
lonat pentru un marș de protest. La 
Herne, marșul minerilor a fost însoțit de 
răpăitul tobelor. La Dortmund și Mül
heim-Ruhr am putut asista la marșuri 
ale tăcerii. «Luptăm pentru locurile 
noastre de muncă» — se putea citi pe 
pancartele pe care le purtau minerii",

La Havana a avut loc recent primul Congres național al constructorilor

Corespondență din Budapesta

Toamna își făcuse apariția pe nesimțite și părea mai degrabă o primăvară cu cer senin și mult soare. O trădau doar frunzele copacilor și viile care începuseră să ruginească, într-o asemenea zi am plecat de cu- rînd spre județul Györ-Sopron, care incintă călătorul cu peisajele sale naturale și cu noile priveliști apărute, ca rezultat al muncii omului, în anii puterii populare.De la fereastra vagonului, cîmpul se așterne ca un covor multicolor, dominat de culoarea ruginie, presărată cu brun închis, a pămîntului de curînd arat, și verdele deschis al griului care abia a răsărit. Din loc în loc, cîte o fermă punctează cu roșu aprins peisajul autumnal al drumului. Deodată, acesta se schimbă brusc și în față apar mai multe coșuri de fabrici și clădiri masive, care vestesc apropierea unui oraș. E Györul.Orașul e vechi, mărturie stînd ruinele cetății de pe vremea romanilor, ca și multe clădiri în stil gotic și baroc ridicate de-a lungul secolelor. Mai aproape de vremea noastră, aici a fost o cetate de a- părare împotriva turcilor.Pe vremuri i se mai spunea și „orașul celor 4 rîuri' — Raba, Ra- baca. Marca și un braț al Dunării, Moson.In timpul celui de-al doilea război mondial, orașul a fost pustiit de bombardamente. După eliberare, totul era în ruină. La chemarea partidului, locuitorii au trecut la munca de reconstrucție și au înălțat un nou oraș, mai frumos decît cel vechi.In anii puterii populare, Györul s-a dezvoltat continuu, devenind u- nul din cele mai importante centre industriale ale Ungariei. Vechile fabrici au fost modernizate și s-au construit altble noi. Fabrica de vagoane construită în 1896, reconstruită și extinsă în anii puterii populare, produce vagoane moderne și motoare Diesel. Ea dispune de un colectiv destoinic de muncitori, tehnicieni și ingineri, care se străduiesc în permanență să fie la înălțimea sarcinii de a da produse de cît mai bună calitate. In vecinătatea fabricii se află un adevărat orășel, cu școli și cămine, unde sute de tineri își însușesc meseria construcției de vagoane, motoare etc. Printre celelalte întreprinderi industriale din Györ se numără fabrici de mașini- 

unelte, de scule, de unelte agricole, precum și de ulei, spirt, de mobile, produse textile, instalații frigorifice etc. O mare dezvoltare a cunoscut și industria morăritului, iar pentru alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale s-a construit o termocentrală puternică.Am mai fost în trecut pe la Györ ; de data asta l-am găsit și mai frumos. Noile blocuri de locuințe îi dau un aer vesel, întinerindu-1. Luminoase, zugrăvite în culori pastelate, înconjurate de zone de verdeață, aspectul lor vorbește de la sine despre bunul gust al proiec- tanților și constructorilor. Și a- ceasta se petrece nu numai în centru. Și spre periferii, pe locuri altădată virane, se înalță cartiere muncitorești. La Györ s-au construit în anii puterii populare mii de apartamente și construcțiile continuă. Mult farmec dau orașului și cele 15 poduri din cuprinsul său.Am părăsit Györul, reședința județului, și am plecat spre unul dintre cele mai vechi și pitorești orașe ale Ungariei, Șopron. Drumul pînă acolo trece prin zone cu cîmpfi mănoase, cultivate cu grîu, secară, porumb, orz, sfeclă de zahăr. Aici, în județul Györ-Sopron, se obțin recolte dintre cele mai bune. La aceasta contribuie în mare măsură și Institutul de cercetări pentru a- meliorarea plantelor agricole. Institutul funcționează în aripa stingă a castelului de la Fertod (care a fost construit în 1760— 1770 ; aici a trăit aproape 30 de ani Haydn, și tot aici a creat cea mai mare parte dintre operele lui). Acum, partea centrală a castelului, care cuprinde 125 camere, a fost transformată. în muzeu, iar în cele două aripi ale sale funcționează institutul amintit, precum și o școală de pomicultură.Spre deosebire de Györ, care este un oraș industrial, Șopronul e mal mult un centru turistic, un loc plăcut pentru odihnă, cu monumente istorice, ape termale și priveliști naturale deosebite.Centrul orașului, unul dintre cele mai frumoase muzee în aer liber din Ungaria, s-a înălțat în 1676 după un incendiu care pustiise localitatea. In piața Beloiannis își dau mîna un șir de clădiri construite în stil medieval. în centrul pieței se înalță una din creațiile de seamă ale sculpturii în stil baroc din țară, monumentul Ciumaților, ridicat în timpul epidemiei de ciumă din 1695—1701.Pe străzile Șopronului s-au plimbat pe timpuri Petöfi, Liszt și alți oameni celebri. Dar el are și o istorie nouă, care se scrie acum, în anii puterii populare, cînd se construiesc fabrici și uzine, blocuri de locuințe, școli. La marginea orașului, la poalele munților se află numeroase case de odihnă, unde își petrec concediul nu numai muncitorii Șopronului dar și mulți oameni ai muncii din Budapesta.Șopronul devine an de an mai mare, cu o industrie în dezvoltare. El dispune de o turnătorie de fontă, o filatură și o fabrică de textile, fabrici de bere, de mobilă, care se numără printre cele mai moderne.In județul Györ-Sopron stau alături trecutul îmbătrînit de veacuri și prezentul tot mai luminos, rod al muncii creatoare a maselor de constructori ai vieții noi, socialiste.
Aurel POP

PE MARGINEA COMPORTĂRII SPORTIVILOR
NOȘTRI LA OLIMPIADA DE LA TOKIOIubitorii de sport din lumea întreagă, specialiști și simpli spectatori, care au urmărit, sub o formă sau alta, Jocurile olimpice desfășurate luna trecută în capitala Japoniei, continuă să comenteze elogios nivelul înalt al rezultatelor obținute de sportivii din 94 de țări ale lumii, participanți la această ediție a J.O., unanim apreciată ca cea mai valoroasă din istoria olimpiadelor moderne, atmosfera de deplină sportivitate și prietenie, buna organizare a marii și tradiționalei competiții. Intr-adevăr, în Japonia s-au realizat zeci și zeci de recorduri mondiale, olimpice sau continentale, sute de recorduri naționale. Lupta pentru cucerirea medaliilor de aur, argint sau bronz a prilejuit, în marea majoritate a cazurilor, o adevărată dezlănțuire de energii și de talente, de voință și dîrzenie pentru gloria sportivă a țărilor respective. Performanțele înregistrate de-a lungul celor 14 zile de întreceri au devenit astăzi cifre statistice mult comentate și analizate de specialiști. Pentru că, fără îndoială, în spatele a- cestor strălucite rezultate se află o pregătire minuțioasă, o muncă intensă, desfășurată pe baze științifice.

★La cea de-a 18-a ediție a J.O. s-au afirmat, prin comportarea și performanțele obținute, și o serie de sportive și sportivi romîni, care au cîștigat : două medalii de aur (prin excepționalele atlete Iolanda Balaș și Mihaela Peneș), patru medalii de argint (prin Ion Tripșa, Hilde Lauer, Valeriu Bularca, Andrei Igo- rov) și șase de bronz (prin Lia Ma- noliu, Aurel Vernescu, Dumitru Pîrvulescu. Ion Cernea, cuplul ca- iacistelor Hilde Lauer-Cornelia Sider! și echipajul de caiac bărbați Cuciuc, Sciotnic, Țurcaș, Vernescu). Rezultatele acestea remarcabile, ca și ale celor ce s-au clasat pe locurile 4, 5 sau 6 la diferite alte probe, au constituit o nouă afirmare a sportului romînesc, fiind primite cu bucurie de oamenii muncii din țara noastră. Succesele repurtate au situat Romînia în clasamentele neo

ficiale ale Olimpiadei pe locul 12 — după criteriul punctelor totalizate, și pe locul 14 — după cel al medaliilor cucerite.Firește, ținînd seama de numărul mare de țări participante și de faptul că multe dintre acestea, cu o bogată tradiție sportivă, s-au situat în urma reprezentativei R. P. Romîne, pozițiile deținute de Sportivii noștri pot fi socotite meritorii. Dar, examinată mai îndeaproape, privită prin prisma condițiilor ce au fost create și a posibilităților reale, comportarea olimpicilor romîni nu are darul să mulțumească decît în parte. Dincolo de regretul îndreptățit că medaliile o- limpice n-au fost mai numeroase există sentimentul de amărăciune pentru rezultatele care, la multe discipline, sînt evident slabe.Cît de departe de așteptări a fost puterea de luptă, voința de a învinge în întrecerea sportivă și pregătirea floretistelor și gimnastelor, poloiștilor și gimnaștilor, a unor luptători și halterofili ! Voleibaliștii, care au plecat la Tokio cu aureola de campioni europeni, nu au îndreptățit speranțele legitime ale iubitorilor de sport din țara noastră. In loc să-și onoreze cartea de vizită printr-o comportare corespunzătoare prestigiului de care se bucură pe plan internațional, ei s-au prezentat la un nivel scăzut, lăsînd parcă la vestiare întregul bagaj de cunoștințe, experiența, dîrzenia. Este întrutotul discutabilă explicația dată de antrenori că „echipa a depășit greu perioada de acomodare“. Cauza trebuie găsită mai degrabă în programul nejudicios de pregătire (criticat de altfel la timpul lui), în nerespec- tarea antrenamentelor, în doza de automulțumire a unora dintre jucători. Floretistele s-au străduit arareori să riposteze energic în lupta de pe planșă (deși aveau în față adversare pe care, cu prilejul altor întreceri, le dominaseră categoric), iar poloiștii, ca și alți sportivi de altfel, nu s-au ridicat decît în parte la valoarea partenerilor de întrecere.Despre comportarea fotbaliștilor 

s-a mai vorbit. Ei au jucat slab, chiar și atunci cînd victoria le-a surîs. Unii specialiști străini, care au vizionat meciurile echipei noastre, au fost tentați să compare jocul fotbaliștilor romîni cu „un cadril al bătrînilor“. Remarca, pe deplin îndreptățită, se referă nu atît la vîrsta unora dintre sportivi, cît la stilul lor bătrînesc de joc (greoi, nehotă- rît, lipsit de convingere), stil atît de departe de fotbalul modern, caracterizat prin execuții în viteză, vigoare, simplitate, eficacitate. în plus, echipa noastră a manifestat aceleași lipsuri ieșite la iveală și înaintea și în timpul preliminariilor turneului olimpic, neavînd pregătirea și maturitatea de a face față unor partide decisive, lăsîndu-se prea ușor surprinsă de adversar chiar de la începutul jocurilor. în contradicție cu realitatea, la recenta ședință de a- naliză făcută de federația de fotbal, totul a fost pus pe seama „emotivității“ jucătorilor. Adevărul este că în spatele așa-zisei emotivități stau lipsurile fotbalului nostru în general, carențele în pregătirea tehnică și tactică, în educarea calităților de voință și a puterii de luptă.Rețin atenția totodată unele improvizații și „experiențe“ care nu-și află justificare nici măcar într-o competiție obișnuită, cu atît mai mult la o asemenea manifestare de valoare cum a fost Olimpiada. Cîteva exemple. Atletul Barabaș, fără să fi avut o pregătire prealabilă pentru o cursă de 10 000 m, a fost prezent la startul acesteia. El a fost pur și simplu sufocat, abandonînd după mai puțin de jumătate din traseu. Rezultatele slabe ale echipajelor noastre de canotaj academic sînt urmarea slabei pregătiri și a soluției de ultimă oră, la care au recurs specialiștii, de a încropi, cu numai o lună înainte de Olimpiadă, formații eterogene, neverificate în concursuri corespunzătoare. Și la alcătuirea corpului de specialiști au existat criterii curioase de selecție : o antrenoare de canotaj a funcționat ca metodistă pe lîngă echipa feminină de... scrimă, iar un 

alt specialist în sporturi nautice a fost repartizat să acorde asistență tehnică echipei masculine de volei. Era evident, de la bun început, că astfel de improvizații nu puteau a- duce nimic bun. Ieșită cu totul din comun a fost și absența de la start a ciclistului Ion Cosma, care a pierdut plecarea în cursă din cauza încălcării' grosolane a disciplinei sportive și a regulamentului de concurs. Acest lucru a fost cu atît mai surprinzător, cu cît totul s-a petrecut în prezența antrenorului, a medicului și a altor însoțitori ai echipei de ciclism. Pe bună dreptate, într-o scrisoare primită zilele acestea la redacție, un grup de cititori dintr-un oraș minier spuneau despre comportarea lui Cosma că este „o atitudine ce nu se poate califica“.
★Era firesc ca selecționarea sportivilor capabili să participe la J. O. de la Tokio să înceapă din vreme. La fel și alegerea specialiștilor (antrenori, metodiști. medici etc.), chemați să asigure îndrumarea tehni- co-științifică. Dar această activitate, pe lîngă întîrzierea cu care a pornit, s-a desfășurat fără un plan care să prevadă, din capul locului, o idee călăuzitoare în privința selecției, a pregătirilor științifice, la nivelul atins de sportul de performanță pe plan mondial, sarcinile și atribuțiile care reveneau cluburilor și federațiilor de specialitate, antrenorilor și organelor U.C.F.S.Se știe prea bine că, la ora actuală, privirile specialiștilor din țările cu bogată tradiție sportivă se îndreaptă tot mai mult spre elementele tinere, talentate, care, pregătite minuțios, cu grijă, sînt capabile de mari performanțe. Pe terenurile și sălile de sport, transformate în adevărate laboratoare științifice în care se experimentează neîncetat cele mai avansate și mai moderne metode de antrenament, a crescut în ultimii ani tînăra pleiadă de sportivi care au dominat cea de-a 18-a ediție a J. O., dîndu-i acesteia strălucire prin excepționalele rezultate înregistrate.Această orientare impune maximum de învățăminte pentru noi, mai ales că, în perioada preolimpi- că, specialiștii au acordat destul de tîrziu atenție tineretului, iar pînă la urmă multe dintre elementele de perspectivă au fost date uitării. De altfel, loturile au suferit multe modificări, schimbările ne- fiind întrutotul motivate. Așa s-a 

făcut că delegația noastră olimpică a cuprins numeroși sportivi experimentați, e drept, dar fără posibilitatea de a-și depăși propriile performanțe, care, între altele fie spus, sînt departe de valoarea atî- tor recorduri internaționale.S-a mai arătat și cu alțe prilejuri: sportivii nu pot fi stimulați și mobilizați la o pregătire temeinică decît printr-o muncă tenace și sistematică, care să aibă în permanență în vedere rezultatele maxime atinse pe scară mondială, prin confruntări tot mai numeroase, cu adversari dintre cei mai puternici. Dar, de multe ori, în locul unei munci asidue și exigente pentru obținerea unor rezultate valoroase, antrenorii și alți tehnicieni ai loturilor s-au amăgit cu „succesele“ oferite de „calculele hîrtiei“. Pe baza unor cifre arbitrare, nesemnificative ținînd cont de progresele înregistrate în diferitele discipline, s-a creat impresia că la Tokio sportivii noștri vor fi în stare de fapte mari, că medaliile olimpice nu-i vor ocoli. Trebuie arătat că adesea optimismul acesta a rezultat din fetișizarea unor performanțe modeste, din socotirea așa-ziselor norme olimpice (deloc stimulative și mult inferioare recordurilor realizate curent în cursul competiției olimpice) drept supremul argument pentru asigurarea selecției.Vechea și dăunătoarea meteahnă— fuga după rezultate facile — și-a găsit, pare-se, loc de cinste și în planificarea competițiilor preolimpice. Cu numai trei luni înainte de J.O. la o analiză a stadiului de pregătire a sportivilor s-a afirmat că, pe baza „bilanțului cifric“ al întrecerilor preolimpice, „există premise să se susțină și să se garanteze nivelul maxim și constant al performanțelor planificate“. Aceste „premise“ constau în aceea că, în perioada aprilie- iunie, la concursurile internaționale la care au participat, sportivii noștri au obținut peste 100 de locuri I și au cîștigat 70 de întreceri bilaterale. Dar înainte de a socoti toate acestea ca succese de răsunet, se punea, în mod firesc, întrebarea dacă ele sînt în- tr-adevăr de nivel ridicat, comparabile cu cele mai reprezentative rezultate, dacă partenerii sportivilor noștri au avut o valoare certă. Cu bună știință s-a admis ca, în perioada preolimpică, verificarea să se facă în compania unor echipe slabe— dovadă că foarte puțini dintre componență acestora au fost prezenți 

apoi și pe stadioanele de la Tokio. Un exemplu grăitor îl oferă printre altele și faptul că echipei feminine de volei, care țintea la Tokio una din medaliile olimpice, i s-a perfectat un turneu peste hotare, în timpul căruia a susținut meciuri de... popularizare a voleiului la sate. Stilul de paradă, obiceiul de a aprecia nerealist rezultatele, fără a ține seama de valoarea și corespondentul lor pe plan internațional, de condițiile în care au fost obținute, nu poate duce decît la o pregătire lipsită de eficacitate, la slăbirea voinței și puterii de luptă. Cît privește scopul confruntărilor internaționale de verificare, trebuie avut în vedere nu rezultatul în sine, ci, înainte de toate, îmbogățirea experienței, a învățămintelor, obișnuirea sportivilor cu adversari redutabili, cu o pregătire la nivelul cel mai înalt.Merită subliniat, de asemenea, faptul că, în rîndul specialiștilor noștri de cultură fizică și sport, are încă o largă circulație părerea că în preajma unoi’ mari întreceri sportive nu este necesar, ba chiar este contraindicat (!) să se programeze verificări serioase ale formei atinse de sportivi, întrucît acestea ar dăuna organismului și nu s-ar putea garanta obținerea celei mai bune performanțe în cadrul competiției vizate. Dar practica sportului mondial infirmă o asemenea concepție. în lunile care au precedat marea competiție, în cele mai multe țări s-a pus accentul atît pe perfecționarea talentului și a capacității fizice a sportivilor, verificate apoi cu prilejul unor întreceri edificatoare, cît și pe metodica de antrenament, pe sistemul de pregătire practicat de tehnicienii țărilor respective.
★în mod cu totul nejust s-a considerat că selecția și pregătirea sportivilor pentru Olimpiadă sînt atribuții ale unuj grup restrîns de specialiști. Federațiile, cluburile sportive — ai căror antrenori și tehnicieni cunoșteau foarte bine pe selecționabili — nu au fost solicitate, în măsura cuvenită, la rezolvarea acestor probleme. Lipsa de colaborare s-a făcut resimțită chiar în rîndul antrenorilor și metodiștilor desemnați special cu pregătirea sportivilor olimpici. într-o astfel de situație nici nu mai este de mirare că planurile de antrenament n-au fost aplicate 

întotdeauna în practică cu deplină fermitate ; nu de puține ori, ele au avut caracterul unui simplu divertisment sportiv. Consiliul științific al U.C.F.S. nu și-a adus o contribuție concretă la stabilirea planurilor de antrenament. De altfel, este locul să amintim că, de la constituirea sa, Consiliul științific n-a reușit să elaboreze decît o tematică generală.Consiliul general U.C.F.S., sub a cărui îndrumare și control s-a desfășurat întreaga muncă de selecționare și pregătire în vederea J.O., are datoria să analizeze temeinic, cu exigența cuvenită, munca specialiștilor, a cluburilor și federațiilor — ca și propria sa activitate — și să tragă concluziile corespunzătoare, învățămintele ce se impun de pe urma comportării sportivilor noștri la Olimpiada de la Tokio.Cu toată atenția trebuie privită munca în rîndul juniorilor. Cluburile, federațiile au o mare răspundere față de activitatea tinerilor sportivi, a tehnicienilor care se ocupă de ei. Orientarea fermă, perseverentă spre tineret, acolo unde realmente se află elementele de perspectivă (în întreprinderi, în școli și universități), pregătirea migăloasă, după un program științific, a acestora, perfecționarea calităților lor fizice și de voință printr-o muncă tenace, asiduă, nu vor putea avea decît rezultate pozitive în dezvoltarea sportului nostru.
★Jocurile olimpice de la Tokio, în cadrul cărora s-au afirmat, prin performanțe valoroase, și o serie de sportivi și sportive din țara noastră, au demonstrat că succesul în sportul de mare performanță se datorește pregătirilor temeinice, extrem de serioase, muncii în perspectivă, care să țină seama de tot ceea ce tehnica și metodologia antrenamentelor aduc nou zi de zi pe arena mondială. Sportivii noștri, care au asigurate condițiile cele mai bune pentru a-și desăvîrși măiestria, au înalta datorie — și posibilități totodată — de a se pregăti cu conștiinciozitate în spiritul unei neslăbite autoexigențe, spre a obține performanțe de certă valoare internațională, răspunzînd astfel așteptărilor, pe deplin îndreptățite, ale iubitorilor de sport din țara noastră.
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întîlniri ale delegației romîne
cu conducătorii P.C.U.S.

Antonin Novotny reales președinte 
al îl. S. Cehoslovace12. — Corespondentul Podină, transmite: în în Uniunea Sovietică, 47-a ani- Socialiste de partid

MOSCOVA Agerpres, S. timpul vizitei la sărbătorirea celei de-aversări a Marii Revoluții din Octombrie, delegația și de stat a Republicii Populare Romîne, compusă din tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, conducătorul delegației, Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Paul Niculescu- Mizil, membru al C.C. al P.M.R., șef

adjunct al Direcției de Propagandă și Cultură a C.C. al P.M.R., și Nicolae Guină, membru al P.M.R., ambasadorul R. P. la Moscova, a avut întîlniri ducători ai P.C.U.S. La 10 brie, delegația a fost primită de către tovarășul L. I. Brejnev, prim- secretar al C.C. al P.C.U.S.; la 12 noiembrie s-a întîlnit cu tovarășii: L. I. Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgornîi, membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S.. I. V. Andropov, secretai’ al C.C. al P.C.U.S.Convorbirile tr-o atmosferă dială.

C.C. al Romîne cu con- noiem-

s-au desfășurat în- prietenească și cor-
Plecarea delegației din U. R. S. SMOSCOVA 12. — Corespondentul Agerpres, Silviu Podină, transmite: Joi seara, delegația de partid și de stat a R. P. Romîne, condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer care a participat la sărbătorirea celei de-a 47-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a părăsit Moscova, îndreptîndu-se spre patrie.In gara Kiev, delegația a fost condusă de A. N. Kosîghin, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al .U.R.S.S., D. S. Poleanski, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., K. N. Rudnev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., P. V. Dementiev, membru

al C.C. al P.C.U.S., ministru, A. V. Sidorenko, ministru, A. G. Egorov, membru al Comisiei centrale de revizie, șef-adjunct de secție la C.C. al P.C.U.S., S. T. Astavin, șef de secție la Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.Au fost de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Moscova.Delegația a fost condusă, de asemenea, de către Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Romîne la Moscova, și de membrii Ambasadei R. P. Romîne la Moscova.Numeroși moscoviți aflați pe peronul gării au salutat cu căldură pe oaspeți. Membrilor delegației li s-au oferit buchete de flori.
Cabinetul vest-german 

examinează raportul lui Adenauer
A APĂRUT 0 DESTINDERE ÎNTRE PARIS SI BONN?BONN 12 (Agerpres). — Miercuri a avut loc o ședință a cabinetului vest-german, care a examinat relațiile franco-vest-germane, precum și situația din cadrul Pieței comune. Cancelarul Ludwig Erhard a informat miniștrii asupra raportului pe care i l-a prezentat președintele Partidului Uniunea creștin-democra- tă, Adenauer, despre convorbirile avute cu generalul de Gaulle. După ședință purtătorul de cuvînt al guvernului vest-german, von Hase, a declarat, că „ar fi încă prematur să se facă o apreciere asupra rezultatelor convorbirilor cancelar Adenauer ris cu președintele ceze, Hase tilor, putea se menține sau a apărut o destindere între Paris și Bonn“. Von Hase s-a limitat să declare că întîlnirea lui Adenauer cu de Gaulle a fost importantă prin aceea că a permis o informare reciprocă asupra punctelor de vedere ale celor două țări.întrebat de ziariști dacă ministrul de externe Schröder — care a prezentat cabinetului un raport asupra lucrărilor Consiliului Ministerial de la Bruxelles — a furnizat indicații asupra atitudinii franceze (menținerea sau anularea „ultimatumului“), von Hase a ocolit un răspuns precis.In aceeași zi, purtătorul de cuvînt al guvernului, von Hase, a mai declarat referitor la crearea forțelor nucleare multilaterale N.A.T.O., că „guvernul R. F. Germane este favorabil forțelor nucleare multilaterale, atît din motive politice cît și militare“. Ocupîndu-se de zvonurile răspîndite de diferite ziare vest-ger- mane, potrivit cărora ar putea avea

loc o remaniere ministerială în vernul de la Bonn, vizînd Schröder, ministrul de externe, Hase a dezmințit aceste zvonuri.
★Liderii parlamentari ai partidului de guvernămînt Uniunea creștin-de- mocrată au avut miercuri o consfătuire cu cancelarul vest-german, Erhard, și cu fostul cancelar, Adenauer. Intr-o declarație s-a anunțat că ei sprijină politica externă a cancelarului Erhard.

gupe von

PRAGA 12. — Corespondentul A- gerpres, Horia Liman, transmite: La 12 noiembrie, în sala Vladislav din Hradul din Praga a avut loc sesiunea solemnă a Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace, consacrată alegerii președintelui Cehoslovace.La sesiune guvernului, Central al P.C. din Cehoslovacia, reprezentanți ai partidelor Frontului Național și ai organizațiilor de masă, precum și membri ai corpului diplomatic acreditați la Praga.Deschizînd sesiunea, Bohuslav Lastovicka, președintele Adunării Naționale, a anunțat că Comitetul Central al P.C. din Cehoslovacia, Comitetul Central al Frontului Național și un grup de deputați au propus ca Antonin Novotny să fie reales președinte al R.S. Cehoslovace.B. Lastovicka a făcut o apreciere a meritelor și a experienței lui A. Novotny. El a declarat că președintele R. S. Cehoslovace și primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia are merite deosebite în lichidarea urmărilor cultului personalității, în înfăptuirea principiilor leniniste în viața de stat, în adîncirea democrației socialiste.Vorbitorul a enumerat evenimentele cele mai importante din ultima perioadă: adoptarea noii constituții, reorganizarea teritorială, înfăptuirea de măsuri în economia națională, a- dîncirea activității organelor executive. El a relevat rolul Partidului Comunist din Cehoslovacia și succesele politicii externe cehoslovace în stabilirea de relații pașnice între state.In continuare vorbitorul a arătat că R. S. Cehoslovacă își exprimă a- tașamentul față de documentele consfătuirilor partidelor comuniste și muncitorești din 1957 și 1960. El a arătat, de asemenea, că R. S. Cehoslovacă s-a transformat într-o țară socialistă bine dezvoltată și a subliniat însemnătatea hotărîrilor Congresului al XII-lea care se reflectă în hotărîrile C.C. și în planurile dezvoltării continue a economiei naționale cehoslovace.Cumularea funcțiilor de președinte al R. S. Cehoslovace și prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia s-a dovedit a fi pe deplin justificată și poporul vede în a- ceastă cumulare chezășia succeselor viitoare. Vorbitorul a dat o înaltă apreciere rolului tovarășului Antonin Novotny ca prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a recomandat Adunării Naționale realegerea lui A. Novotny în funcția de președinte al R. S. Cehoslovace. Deputății Adunării votat în unanimitate propunere.După depunerea

Republicii Socialisteau participat membrii membrii Comitetului

Naționale au pentru aceastăjurămîntului,pe care fostul le-a avut la Pa- Republicii Fran- Gaulle“. Von răspundă ziariș-generalul de a refuzat să care l-au întrebat dacă s-ar trage concluzia că „tensiunea
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EA ORDINEA ZILEI
Relațiile franco-vest-germane

„LE FIGARO“ : „Este greu de aflat 
care este in realitate pozifia franceză. A- 
tunci cînd Pompidou evocă „o alianță 
europeană", e| păstrează totodată tăcere 
asupra esențialului : vrea el oare ca Re
publica Federală să posede propriile ei 
arme atomice î Sau ca ea să participe, și 
în ce condiții, la o forță europeană ?... 
Aceste întrebări nu pot să nu și le pună 
americanii, englezii, (vest) germanii... 
Răspunsul la ele a fost previzibil atunci 
cînd regimul era nestabil, insă pozifia di
plomației franceze a devenit imprevizi
bilă de cînd este condusă de un singur 
om în cadrul unui regim stabil. Prin de
finiție, o asemenea diplomatie trebuie ju
decată nu după intențiile sau metodele 
ei, ci după rezultatele ei : dar partida de 
poker începe de-abia".

„COMBAT“ : „Germania federală nu 
iese întărită din încercarea la a cărei 
provocare a contribuit. Parlamentul ei 
seamănă astăzi cu o masă confuză al că
rei destin nu poate li întrevăzut. Parti
dul majorității este divizat în curente 
ostile care trag politica ei în direcții con

„Cei șase“ și-au prelungit 
șederea la Bruxelles
Este lista de excepții prea lungă sau prea scurtă ?Agențiile de presă anunță că sesiunea Consiliului Ministerial al Comunității Economice Europene (C.E.E. sau Piața comună) de la Bruxelles, care trebuia să se încheie ieri a fost prelungită, întrucît participanții nu au ajuns la un acord asupra obiectivului principal al întâlnirilor.Dacă în ce privește planul guvernului vest-german de „relansare“ a ideii „unității politice“ vest-euro- pene, și „planul Hallstein“ de accelerare a uniunii vamale, „cei șase“ au căzut de acord... să amîne discutarea lor, definitivarea listei produselor industriale ale C.E.E. care vor fi sustrase de la negocierile G.A.T.T. (cunoscute sub numele de „runda Kennedy“) continuă să polarizeze opiniile membrilor Pieței comune, în acest sens ziarul „Le Monde“

apărut ieri după-amiază la Paris scria: „Cu toate că atmosfera care domnește la Bruxelles nu este încă cea a marilor zile și nopți agitate ale discuțiilor din alte prilejuri, ea le seamănă. Punerea la punct a listei de „excepții“ se dovedește laborioasă. In prezent pozițiile sînt foarte îndepărtate unele de altele, atît de îndepărtate încît un acord în acest moment pare ascuns în spatele unei grămezi de dosare tehnice. Cum se prevedea, proiectul listei de excepții pregătit de către comisie, a fost considerat ca prea scurt de francezi și prea lung de vest-ger- mani. Discuțiile, în orice caz, sînt departe de a fi terminate pentru că ■ ele nu s-au referit decît asupra unei părți a produselor pe care Franța și Italia înțeleg să le includă în lista excepțiilor“.
trarii. Fără îndoială, datorită șovăielilor 
politicii sale, cancelarul Erhard are o 
parte din răspunderea pentru această 
dezordine. Franfa însă poate să-și repro
șeze astăzi că a contribuit la conducerea 
Germaniei pe aceste căi nesigure, dînd 
Republicii Federale o conștiință prea ac
centuată a valorii ei, flatindu-i naționalis
mul și furnizind Bonnului un mijloc de 
presiune asupra Washingtonului".

După anunțarea vizitei 
lui Wilson la Washington

„SUN“: „Primul ministru englez și 
președintele S.U.A. intenționează să men
țină cea mai strînsă cooperare, ca un 
sprijin de bază al alianței occidentale. 
Premierul englez intenționează să „rene- 
gocieze“ tratatul din 1962 de la Nassau, 
încheiat de MacMillan și președintele 
Kennedy, în baza căruia Marea Britanie 
construiește submarine înzestrate cu ra
chete americane „Polaris". „DAILY 
EXPRESS“: „La o săptămînă după con
vorbirile de la Washington, Gordon Wal
ker va participa la întîlnirea de la Paris 
a miniștrilor din țările N.A.T.O., avînd o 
clară conturare a modului în care poli
tica nucleară britanică urmează a li inte
grată in planul general al N.A.T.O.". Co
respondentul agenției U.P.I., Stewart 
Hensley, menționează că Wilson s-ar pu
tea să prezinte o propunere de compro
mis referitoare la ideea americană a 
unei flote nucleare N.A.T.O., pentru a o 
lace în această formă mai acceptabilă 
pentru guvernul laburist. ...Dacă Marea 
Britanie va reuși să facă acceptată pro
punerea sa de către Germania de vest, 
cel mai puternic sprijinitor al proiectului 
american, Statele Unite, ar putea accepta 
mai lesne această propunere“.

„TIMES“ : „Wilson va explica la 
Washington că guvernul laburist nu-și va 
putea spori cheltuielile militare. Este 
chiar probabil ca el să propună ca în
treaga forță nucleară britanică să fie pusă 
la dispoziția N.A.T.O. Problema forței 
multilaterale nu va fi rezolvată înainte 
de aceste convorbiri".

„DAILY TELEGRAPH" : „Guver
nul a hotărît să continue programul său 
de înarmare atomică, dar să încerce să-l 
disimuleze printr-o formulă, și anume prin 
punerea In întregime la dispoziția 
N.A.T.O. a flotei britanice de submarine 
înarmate cu rachete „Polaris", dar cu e- 
chipaje pur britanice. Acest proiect a 
stîrnit deja opoziție în Statele Unite și 
în Germania occidentală, unde Anglia 
este acuzată că vrea să joace la două 
mese”.

,,Bugetul de toamnă"

„FINANCIAL TIMES“: „Bugetul 
poate să dezamăgească pe aceia care se 
așteptau ca el să conțină unele noi sti
mulente în vederea unei industrii eficien
te". „TIMES“: „Bugetul prezintă prea 
puține propuneri menite a face economia 
mai competitivă”. „DAILY7 TELE
GRAPH“ consideră că „bugetul nu a- 
duce o contribuție... la sporirea produc
ției de care depinde viitorul economiei 
noastre”.

„DAILY MIRROR", după ce subli
niază că bugetul nu poate fi numit un 
buget popular, consideră că el este ne
cesar In actuala situație economică a An
gliei.

AGENȚIA ASSOCIATED PRESS: 
„Bugetul a adus primului ministru Ha
rold Wilson mai multe necazuri decît 
mulțumiri".

președintele Antonin Novotny a mulțumit Adunării Naționale pentru încrederea acordată.Conform Constituției R. S. Cehoslovace, alegerea președintelui se face pentru o perioadă de cinci ani.In aceeași zi, A. Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, a rostit o cuvîntare din balconul cancelariei președintelui R. S. Cehoslovace din Hradul de la Praga, a- dresîndu-se reprezentanților oamenilor muncii din capitala R. S. Cehoslovace și delegațiilor din toate regiunile republicii care au venit să-1 felicite cu prilejul realegerii sale în funcția înaltă de președinte al R. S. Cehoslovace.A. Novotny a declarat, printre altele, că Partidul Comunist din Cehoslovacia și poporul cehoslovac vor urma și de acum înainte calea întăririi prieteniei, unității și colaborării cu Uniunea Sovietică și celelalte țări ale sistemului mondial socialist, calea întăririi coeziunii mișcării comuniste mondiale.Președintele R.S. Cehoslovace a a- rătat în continuare că la baza politicii externe a statului cehoslovac a fost și rămîne lupta pentru pace și coexistență pașnică a statelor cu o- rînduiri sociale diferite, dezvoltarea relațiilor comerciale cu toate țările din lume pe baza principiului deplinei egalități, sprijinirea forțelor care luptă împotriva imperialismului și a colonialismului, pentru independența națională și pentru libertate.In încheiere, vorbitorul s-a referit la succesele importante obținute de poporul cehoslovac în domeniul construcției societății socialiste, în domeniul aplicării hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, vorbind în mod amănunțit despre sarcinile concrete în viitor în domeniul îmbunătățirii organizării și conducerii industriei și agriculturii.

Studenții de la Universitatea din Londra demonstrează împotriva executării celor trei lideri al Congresului 
național african

~~7 NOI FĂRĂDELEGI ALE APARTHEID ULUI
Largă mișcare de solidaritate cu patrioții din R. S. Ä.

Presa franceză informează că recentul Congres al Confederației franceze a muncitorilor creștini (C.F.T.C.) a hotărît „laicizarea“ statutului său, schimbîndu-și denumirea în Confederația franceză democratică a muncii (C.F.D.T.). Peste 70 la sută din participanții la congres au votat în acest sens. După aprecierile presei, aceasta este, între altele, o manifestare a cerinței muncitorilor din această centrală sindicală de „a se abandona referirile la religie și de a se îndrepta spre o doctrină socialistă“.Conducătorii noii organizații sindicale și-au afirmat intenția de a întări mișcarea pentru revendicări profesionale.

Autoritățile rasiste din Republica Sud-Airicană au luat noi măsuri împotriva forțelor patriotice care luptă pentru abolirea politicii de apartheid. Agențiile de presă anunță că 315 persoane au fost declarate „interzise", sub învinuirea stereotipă de „activitate comunistă", aplicată oricui se pronunță împotriva rasismului. Potrivit legislației existente în R.S.A., aceste persoane nu au dreptul să mai participa la viața politică sau la manifestările publice.In același timp, se anunță că doi tineri au fost condamnați de tribunalul din Capetown în baza a- celorași acuzații.Miercuri, poliția sud-africană a arestat pe cunoscuta ziaristă Margaret Smith. Agenția U.P.I. relatează că d-na Smith a mai fost interogată de poliție în cîteva rînduri, dar nu a fost niciodată arestată în trecut. Ea a publicat numeroase articole în săptămînalul englez „Sunday

Times", în care a criticat diferite aspecte ale politicii guvernului R.S.A.Aceste noi măsuri îepresive sînt luate la numai o săptămînă de la săvîrșirea unei noi acțiuni criminale — executarea a trei activiști sindicali de culoare condamnați pentru că au luptat pentru eliberarea țării de sub dominația regimului rasist. Această nouă samavolnicie a trezit indignarea opiniei publice mondiale. La aflarea știrii, primul ministru al Kenyei, Jomo Kenyatta, a spus : „Protestez în termenii cei mai categorici împotriva acestei manifestări rasiste de o brutalitate și tiranie extremă". Intelectuali de frunte din Suedia au cerut guvernului să rupă relațiile cu R.S.A. în semn de protest împotriva măsurilor repre ve ale guvernului sud-african. A^ . ciația internațională a juriștilor de- mocrați a difuzat la Paris o declarație în care condamnă crima de la Pretoria.Mișcarea de solidaritate cu patrioții din R.S.A. se extinde.
O soluție europeană
pentru „Concorde“?

Continuînd să pasioneze opinia 
publică — scrie ziarul „Les Echos“ 
— afacerea „Concorde“ intră într-o 
fază de reflecție, corespunzînd unei 
reexaminări a situației.

După brutala repunere în discu
ție a proiectului franco-britanic de 
către guvernul laburist, apoi poziția 
fermă adoptată de Pompidou, ■ este 
evident că cele două părți caută un

Corespondență din Cairo

SESIUNEA ADUNĂRII
NATIONALE A R.A.UJoi după amiază s-a deschis cea de-a doua sesiune a Adunării Naționale a R.A.U. Prima sesiune a început la 26 martie și a durat trei luni. Cea de-a doua sesiune a fost deschisă de președintele Gamal Abdel Nasser, care a rostit un discurs privitor la politica internă și externă a țării.Adunarea urmează să aleagă pe unul din vicepreședinții săi în ședința de luni, după care își va da avizul asupra alegerii secretarilor parlamentari efectuată în cursul precedentei sesiuni. Marți, primul ministru Ali Sabri va lua la rîndul lui cuvîntul asupra problemelor politice de actualitate.Principalele probleme care vor fi luate în discuție în Adunarea națională se referă la producție, aprovizionare, locuințe etc. De asemenea sesiunea va examina și aproba noul buget.Răspunzînd la o întrebare referitoare la adoptarea constituției permanente a R.A.U., Sayed Marei, vicepreședinte al Adunării naționale, a spus că Adunarea va elabora constituția care va fi supusă apoi aprobării poporului. O procedură asemănătoare va fi urmată în problema alegerii președintelui republicii, fixată pentru luna ianuarie viitor. „Numele candidatului va obține majoritatea de treimi din numărul membrilor nării, a spus Sayed Marei, va pus unui plebiscit*.

Nicolae PLOPEANU

compromis. După cum a subliniat în 
fața Camerei Comunelor, Jenkins, 
ministrul aviației britanice, «s-ar 
putea să găsim o soluție care să ne 
lase posibilitatea să luăm în consi
derație construirea unui aparat 
supersonic economic acceptabili). 
Ziarul „Les Echos“ arată că denun
țarea acordului semnat în 1962 ar 
avea asemenea consecințe, atît pe 
plan juridic cît și pe planul colabo
rării franco-britanice, incit cei doi 
parteneri nu au nici un interes să 
precipite o ruptură. Cea mai bună 
soluție ar consta în continuarea stu
diilor începute și fabricarea mai 
multor prototipuri. Dacă este luată 
o hotărîre de renunțare, ea va fi a- 
tunci în cunoștință de cauză, iar stu
diile efectuate nu vor fi fost inutile. 
Dacă un asemenea studiu nu este 
dus la capăt, industria britanică de 
motoare nu ar mai putea lupta cu 
succes, ca pînă acum, cu omologul 
său american. In sfîrșit, asociind la 
studierea și fabricarea acestor pro
totipuri celelalte țări (vest) europene 
care au o industrie aeronautică acti
vă, adică Suedia, R. F. Germană, Ita
lia, Olanda, ar fi posibil nu numai 
să fie redusă sarcina financiară a 
celor două țări promotoare, dar și 
de a da proiectului franco-britanic 
„dimensiuni europene".

Protestul maselor din Japonia 
împotriva sosirii unui submarin atomic american 
în portul SaseboDupă cumTokio, submarinul atomic „Dragonul mării“ din cadrul flotei a 7-a a S.U.A. escortat de nave de patrulare japoneze și americane, a sosit joi dimineața la baza navală americană din portul Sasebo (sudul Japoniei), în ciuda existenței a numeroase forte polițienești, mobilizate de autorități, aproximativ 2 000 de persoane, deputați, oameni ai muncii și studenți au organizat o demonstrație de protest, în urma ciocnirilor care au avut loc au fost rănite mai multe persoane. Au fost operate arestări. în întreaga Japonie au început ieri adunări de protest în întreprinderi, organizate de sindicatele de ramură afiliate la Consiliul general al sindicatelor din Japonia.

s-a anunțat ieri din

★

Problema deschiderii porturilor japo
neze pentru staționarea submarinelor a- 
tomice americane a fost ridicată pentru 
prima dată în ianuarie 1963 într-o ce
rere a S.U.A. adresată guvernului japo
nez. Cererea a format încă de atunci 
obiectul unor vii dispute, în care au fost 
angajate toate partidele politice. Cercu
rile cele mai largi ale opiniei publice 
s-au pronunțat hotărît împotrivă. 
Oameni de știință japonezi au scos în 
evidență pericolul pe care-1 constituie 
staționarea submarinelor atomice, inclu
siv radioactivizarea apelor marine. (Se 
știe că peștele și plantele marine ocupă 
un loc important în alimentația japone-

ză). Protestele populației s-au înmulțit ; 
demonstrațiile au luat amploare. A fost 
creat un comitet național de luptă îm
potriva intrării submarinelor atomice in 
porturile japoneze. In aceste condiții gu
vernul japonez a tergiversat răspunsul 
la cererea S.U.A. La 17 august a.c. De
partamentul de Stat a adresat o notă 
memorială în care susține că submarine
le atomice nu se deosebesc de celelalte 
nave ale flotei maritime militare decit 
prin .„sistemul de propulsie“ și c”, jsn 
consecință „intrarea acestor subnet > 
în porturile Japoniei nu trebuie să u4-'i- 
stituie obiectul unor consultații preala
bile prevăzute prin Tratatul de securi
tate și asistență mutuală americano-ja- 
ponez“. La 28 august, în timp ce Parla
mentul japonez era în vacanță, guvernul 
a aprobat intrarea submarinelor atomice 
americane în porturile japoneze. Hotărî
rea a provocat indignare în întreaga 
țară. Ea a fost condamnată de toate 
partidele de opoziție, de organizațiile 
democratice de masă, de cercurile de 
intelectuali. întie 5 și 10 septembrie a 
fost organizat primul „val“ al manifes
tațiilor de masă. Un altul, de o amploa
re și mai tnare, a premers știrea prin 
care se anunța sosirea primului subma
rin atomic în portul Sasebo. în capita
lă, în porturile japoneze și în alte orașe 
au avut loc mitinguri și demonstrații de 
protest la care au participat sute de mii 
de oameni. Ieri, după cum anunță a- 
genția „France Presse“, ele au continuat 
pe întreg teritoriul Japoniei cu o și mai 
mare intensitate.

lzrael Sciziune

SCURTE ȘTIRI

anul care doua Adu- fi su-

în partidul MapaiP. Lavon, fost ministru al apărării și fost secretar general al Confederației Generale a Muncii din lzrael, a părăsit partidul Mapai (social-democrat) împreună cu un grup de partizani ai săi. Acest grup a hotărît crearea unei noi organizații muncitorești „Min Hayesod".In urmă cu trei ani un conflict a opus pe Ben Gurion, pe atunci președinte de consiliu, lui Lavon. De atunci Ben Gurion n-a încetat să se opună revenirii lui Lavon la un post de conducere. Partizanii acestuia din urmă au hotărît să părăsească partidul Mapai. In anturajul președintelui Consiliului de Miniștri, Eshkol, hotărîrea lui Lavon și a grupului său a fost primită cu surpriză și iritare — transmite A.F.P.

WASHINGTON. Ministrul 
german al apărării, Kai Uwe 
Hassel, care întreprinde o vizită ofi
cială în S.U.A., a avut joi întrevederi 
cu ministrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, și cu secretarul Departa
mentului de Stat, Dean Rusk. Potri
vit relatărilor agenției A.P., discuțiile 
s-au purtat pe marginea problemei 
creării forței nucleare multilaterale 
N.A.T.O., cooperării dintre S.U.A. și 
R. F. Germană în domeniul construc
ției armelor moderne etc.

vest- 
von

HAVANA. In Cuba se află în vi
zită o delegație comercială spaniolă 
alcătuită din zece persoane. Oamenii 
de afaceri spanioli au declarat că in
tenționează să ’ 
comerciale cu 
neze.

PEKIN. După cum transmite Chi
na Nouă, Pîn Cijen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
a primit delegația ziarului „Scînteia“, 
condusă de Nicolae Corbu, cu care a 
avut o convorbire prietenească, cor
dială. Au fost prezenți U Len-si, re- 
dactor-șef al ziarului „Jenminjibao“, 
Hu Ți-wei și Cen Ciun, redactori- 
șefi adjuncți ai ziarului. A fost, de a- 
semenea, prezent Dumitru Gheor
ghiu, ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Chineză. Pîn Cijen a oferit o 
masă în cinstea oaspeților.

care au la bord arme atomice să se 
folosească de bazele maritime și ae
riene din Ceylon, „constituie micul 
nostru aport la cauza menținerii păcii 
în întreaga lume și la prevenirea 
răspîndirii armelor nucleare“.

încheie noi contracte 
întreprinderile cuba-

COLOMBO. Luînd cuvîntul în Se
natul ceylonez, primul ministru al 
Ceylonului, d-na Bandaranaike, a de
clarat că hotărîrea Ceylonului de a 

permite navelor avioanelor

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al U.R.S.S. ’ ................. ~
Fedorenko, a avut 
secretarul general 
Națiunilor Unite, U 
căreia au fost dezbătute 
probleme legate de apropiata sesiune 
a Adunării Generale.

la O.N.U.. N. T. 
o întrevedere cu 
al Organizației 
Thant, în cadrul 

o serie da

Un avion do alimentare aparținind forțelor aeriene ale S.U.A. s-a pră
bușit în apropiere de Portsmouth pe o șosea de mare trafic. Avionul 

a luat foc
Foto : United Press International

ATENA. Ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la Atena, Peko Dapcevici, a re
mis primului ministru al Greciei, Pa- 
pandreu, și ministrului afacerilor exter
ne, Kostopoulos, invitația președinte
lui Vecei executive federale, Petar 
Stambolici, de a face o vizită în R.S.F. 
Iugoslavia, 
urmînd ca 
ulterior.

Invitația a 
data vizitei

fost acceptată, 
să fie stabilită

TOKIO.
Tokio a avut loc ceremonia de des
chidere a celei de-a Vl-a expoziții 
internaționale a cărții, organizată de 
A. P. Wales Organization din Londra 
sub auspiciile M.A.E. și ale Ministeru
lui de Finanțe japonez, la care par
ticipă 21 de țări și case de editură 
R. P. Romînă participă cu un stand 
de publicații din domeniul științei, 
artei, literaturii și sportului, precum 
și albume de prezentare generală.

La centrul comercial din
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