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ÎN PREGĂTIREA ACTIVIȘTILOR DE PARTID

și “ à raionului- ei muncesc, au

Să fie numai vremea

Din lumea largă
• Meteoriții — emisari ai Cosmojului pe 

Pămînt
• Limbajul straniu al liniilor și culorilor 

— Tatuajul

în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. se apreciază că unul din factorii care stau la baza succeselor dobîndite de partidul nostru îl constituie formarea, în decursul anilor, a zeci de mii de activiști de partid și de stat — oameni cu o buy.Atfpregătire politico- ideologică, cü un larg orizont profesional și cultural. Prin munca lor devotată, închinată patriei, intereselor poporului, cauzei construirii socialismului, activiștii partidului nostru și-au cîștigat o binemeritată dragoste și prețuire din partea celor ce muncesc.Sarcinile de mare complexitate care se pun în toate domeniile
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Vasile POTOP
prim secretar al Comitetului regional 

de partid Suceava

constructiei economice și culturale fac necesară îmbunătățirea în continuare a muncii de educare a cadrelor. De aceea, în Ra
portul la cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat îndatorirea orga
nelor și organizațiilor de 
partid de a se preocupa 
îndeaproape de ridicarea 
conștiinței politice și a ni
velului de pregătire pro
fesională ale activiștilor, 
de a acorda o mai mare 
atenție organizării studiu-

lui celor mai actuale pro
bleme teoretice.In cele ce urmează îmi propun să mă refer la cîteva măsuri luate în acest domeniu de Comitetul regional de partid Suceava, să arăt direcțiile spre care ne concentrăm atenția în prezent în vederea îndeplinirii acestei importante sarcini stabilite de Congres.
Învâțămîntul 
ideologic

Puncte de vedere

PROGRESUL TEHNIC

Bilanțul încheiat dupâ trei trimestre de colectivul Uzi
nei de mașini electrice București e rodnic : sarcinile de 
plan privind producția globală, marfă și productivita
tea muncii au fost depășite. In fotografie : muncitorul 
lori Ichim, care a contribuit la obținerea acestor reali
zări, executînd bobinajul statorului unui motor de 240 kW

Foto : A. Cartojan

Prin documentele laborate, Congresul IX-lea al P.C.R, a dat o orientare clară asupra problemelor actualei e- tape a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste și principalelor sarcini ale organizațiilor de partid, a adus o contribuție de cel mai mare preț la îmbogățirea gîndirii teoretice a partidului nostru în strînsă legătură cu munca practică de construire a socialismului. însușirea temeinicăa 
documentelor Congresu
lui constituie în momen
tul de față principala pîr- 
ghie pentru ridicarea pre
gătirii ideologice 
viștilor la nivelul 
lor actuale.Imediat dupăgreș, biroul comitetului regional de partid a ho- tărît să organizeze dezbateri cu toți activiștii, precum și cu cadrele de conducere din instituțiile regionale și raionale și din organizațiile de masă asupra unor probleme fundamentale cuprinse în documentele Congresului : direcțiile stabilite de Congres pentru dezvoltarea complexă și multilaterală a economiei ; orîn- duirea noastră de stat socialistă, înflorirea națiunii și a statului socialist ; rolul conducător al partidului în lupta pentru construirea so-

cialismului ; statutul — legea de bază a partidului ; activitatea internațională a P.C.R., normele relațiilor dintre partidele comuniste ; sistemul mondial socialist, principiile relațiilor dintre țările socialiste etc. Primele două dezbateri au și avut loc, ele fiind conduse de membri ai biroului regional (în raioanele Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului etc.), sau de secretari ai comitetelor raionale. Bogăția de idei cuprinsă în documentele Congresului, seriozitatea cu care activiștii le-au studiat au imprimat dezbaterilor o înaltă ținută, ele caracterizîndu-se, în general, printr-o temeinică argumentare teoretică, prin legarea strînsă a problemelor ridicate la Congres de realitățile regiunii, raionului. Activiștii Comitetului raional de partid Cîmpu- lung, de pildă, luînd în discuție ideea că industrializarea țării rămîne și în viitor în centrul politicii partidului, au demonstrat amplu că a- ceasta este o necesitate obiectivă, au arătat e- fectele multiple ale industrializării asupra dezvoltării economice, politice și sociale a țării, ca și a regiunii Suceava și a raionului- unde vorbit despre sarcinile ce le revin în prezent.
O dată cu începerea 

anului de studiu în învă- 
fămîr.tul de partid, orga* 
nizăm, în continuarea 
dezbaterilor amintite, stu
dierea mai aprofunda
tă și in mod diferențiat a 
documentelor Congresului 
de către activiști, în 
cadrul grupelor de stu
diu individual. Ne bizuim în această privință pe experiența de anul trecut, cînd studiul individual pe baza unor tematici diferențiate a dat bune rezultate. Examinarea tematicilor care au fost întocmite pentru acest an poate da o idee mai clară asupra felului cum intenționăm să realizăm diferențierea studiului.

Peisaj bucureștean. Pe calea Grivlțel

La București a avut loc o consfătuire avînd ca temă crearea unor tipuri cît mai variate de mobilă care să satisfacă cerințele actuale ale populației, discutarea măsurilor menite să ducă la evitarea paralelismului în producția întreprinderilor republicane și a celor de industrie locală, la ridicarea, în continuare, a calității mobilei. Consfătuirea a fost primită cu interes de către publicul consumator a cărui dorință este de a se merge perseverent pe linia modernizării mobilei, de a se înlătura elementele depășite, de a se acționa cu. mai multă energie pentru scurtarea drumului de la creația noilor modele la producție și de la producție la consumatori. Această acțiune face parte integrantă din măsurile stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R., care a pus în fața industriei sarcina de a manifesta „o atenție sporită pentru 
îmbunătățirea continuă a calității bunurilor de larg „consum, 
corespunzător exigențelor și gustului cumpărătorilor".Modernizarea mobilei a fost tema principală în jurul căreia au gravitat discuțiile purtate în consfătuirea de care am amintit. Dar ce se înțelege, în general, prin modern în materie de mobilă ? Uneori. chiar unii factori de răspundere din industria- -de .mobila .și din comerț concep acest, „modern“ ca un lucru secundar, limitat la formă. Or, așa cum bine a precizat tovarășul arh. GUSTAV GUȘTI,

DIPLOME
..ACORDATE ONOR FILME 
ȘTIINȚIFICE

Duminică s-au încheia! în Ca
pitală lucrările celui de-al XlX-lea 
Congres al Asociafiei internatio
nale a cinematografiei științifice și 
ale Festivalului international al fil
mului de știință popularizată. Au 
lost înmînate Diplome de onoare 
realizatorilor celor mai bune pro
ducții : Secfia filmului de știinjă 
popularizată : „Biologia păianjeni
lor’ (Anglia), „Domnul Plateau’ 
(Belgia), „Electronica industrială’ 
(Bulgaria), „Ciclul viefii la pădu
chele vegetal’ (Cehoslovacia), „A- 
portul respirației” (R.D. Germană), 
„Metamorfoza lepidopterelor’ (Ita
lia), „Lactobacilul acidofil selec
ționai’ (Japonia), „Plazmofronul" 
(Polonia), „Prietenul meu Max’ 
(România), „Fotografiile suprale- 

> felor lunare televizate de „Ranger- 
j IX" și „Păianjenul negru’ (S.U.A.), 

„Uvertura", „Muzica și mașina de 
calculat" și „Ritmurile biologiei’ 
(Ungaria), „Atenfie, operatie !” 
(U.R.S.S.). Secția filmului de învă- 
tămînl superior : „Angrenajele cir- 
care” (Anglia), „Concentrarea mi
neralelor’ (Belgia), „Cultura în vi
tro a celulei canceroase’ (Fran)a), 
„Betatron" și „Branchiosfoma lan- 
ceolatum’ (R.D. Germană), „De
ranjamente locale în circulația 
sangvină terminală’ și „Microcir- 
culafia verdelui de lissamina în ri
nichii animalelor cu sînge cald" 
(R.F.G.). „Construcția din prefabri
cate, elementele de dimensiuni re
duse, îmbinarea uscată de serie" 
(Olanda), „Plasticitatea globulelor 
roșii" (România), „Geometria des
criptivă’ (U.R.S.S.).

Străbătînd, în aceste zile frumoase de toamnă, ogoarele Olteniei, de la cheile Oltețului și pînă la Dunăre, remarci, în cele mai multe locuri, tragerea de inimă cu care se muncește la semănat. în condiții de secetă, pînă la 11 octombrie, din 315 211 ha peste 240 000 ha au și fost însămînțate. Meritul revine mecanizatorilor și țăranilor cooperatori din raioanele Calafat, Băi- lești, Corabia, Caracal și Craiova. Ei au urcat, în ultimele zile, săgeata pe graficul însămînțărilor, ter- minînd aproape în întregime această lucrare. Cu toate greutățile provocate de secetă, semănatul în a- ceste raioane, ca și în multe alte locuri din regiune, a fost efectuat în condiții agrotehnice bune. Dar acest rezultat nu satisface pe deplin.In regiunea Oltenia sînt 13 raioane și două trusturi Gostat. Merg ele toate în pas, cel puțin cu realizările medii pe regiune ? Sînt pe deplin folosite tractoarele și semă- nătorile, atelajele și timpul ? Răspunsul este negativ. Tn unele raioane se lucrează într-un ritm lent, iar în altele treaba e lăsată la voia în- tîmplărîi. Pe ogoarele Fîliașului, de pildă, în primele zile ale lui octombrie erau încă 13 cooperative agricole de producție care însăÂiînța- seră sub 100 ha. „în raionul Balș, ne-a spus tovarășul Mihai Pană, președintele consiliului agricol raional. zilnic stau fără să lucreze, în medie, 40 de tractoare“. în raionul Oltețu au fost cazuri cînd zilnic nu au funcționat 71 de tractoare. într-un șir de cooperative agricole

[f LA FILARMONICA
Roberto Benzi 
și Valentin Gheorghiu 

(pag. a Il-a)

g S P O R T
(pag. a V-a)

B Răsfoind 
presa străină 

(pag. a V-a)

fără a trece peste realizările certe 
obținute în acest domeniu, în acti
vitatea M.E.F. și a celorlalte de
partamente care concură la pro
ducerea mobilei sînt lipsuri se
rioase. Și nu o dată au fost elabo
rate planuri de măsuri pentru li
chidarea lor. De aceea, cred că 
discuțiile despre modernizare tre
buie să depășească stadiul con
fruntării platonice de idei și să treacă în cel al realizării lor prac
tice. Pentru aceasta trebuie găsite 
mijloacele cele mai potrivite".S-au făcut, în continuare, și o serie de propuneri privind crearea condițiilor materiale necesare producerii mobilei moderne ; în a- ceastă ordine de idei, este demnă de interes propunerea de a se studia împreună cu Ministerul învă- țămîntului posibilitatea creării unei secții tîn învățămîntul superior care să pregătească proiec- tanți de mobilă, atît de necesari în industria de specialitate.Ușor, elegant, modern. Ce te faci însă dacă unii nu acceptă nici măcar ideea de modernizare ? Așa. de pildă, reprezentantul Sfatului popular al regiunii Crișana, tov. CORNEL PETROVITÄ, era de părere că „gustul publicului nu se 
schimbă atît de repede, că ritmul 
modernizării mobilei nu trebuie 
grăbit“. „Dacă noi vom produce 
numai mobilă modernă — se întreba el cu îngrijorare — cine va 
mai face mobila tradițională î

Rodica ȘERBAN 
Gheorghe VTLCEANU

OVAȚII PENTRUvicepreședinte al C.S.C.A.S., această noțiune are implicații mult mai largi, vizînd însăși concepția și structura mobilei. „A crea o mo
bilă modernă — spunea dînsul — 
nu înseamnă doar a modifica anu
mite elemente ale formei. Este 
vorbfl, în principal, de calități care 
vizează funcționalitatea. Modernul 
este o îmbinare între rațional și economic, agreabil și unitar, tot
odată diversificat. Forma este sin
teza tuturor acestor caracteristici. 
Mobila modernă trebuie să fie su
plă, demontabilă, multifuncțională 
și să încînte totodată ochiul prin 
armonia de linii și culori. Deși nu 
intră direct în preocupările 
C.S.C.A.S., această instituție a ur
mărit < mobilă, 
ajutor 1 
rii : s-a
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evoluția producției 
dînd și o 

în direcția
: stabilit un nomencla

tor de gabarite pentru mobilier, 
s-au elaborat scheme de mobilare 
a interioarelor etc. Cred însă că,

Luni la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Paris, delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent-al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, a făcut o vizită în Franța. Din delegație au făcut parte tovarășii Maxim Berghianu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Cluj al P.C.R., Dumitru Popescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia“, Ion Iliescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, șef adjunct de secție la C.C. al P.C.R., și Nicu Bujor, activist la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întîm- pinați de tovarășii Florian Dănă- lache, Mihai Dalea, Virgil Trofin, de membri ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★La plecarea din Paris, delegația C.C. al P.C.R. a fost salutată de tovarășii Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Francez, Gaston Plissonnier, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Francez, Lucien Mathey, membru al C.C. al P.C. Francez.Erau, de asemenea, de fată V. Dimitriu, ambasadorul Republicii Socialiste România, și membri ai ambasadei, precum și Valentin Lipatti, delegatul permanent al Republicii Socialiste România la U.N.E.S.C.O.

De curînd, 
cinematografic 
tualități ne-a 
cîteva imagini 
să le zic ? —
Plimbîndu-se în aer li
ber, aparatul 
lent prin parcuri, peste 
zidurile unor venerabile 
monumente, pentru a se 
fixa apoi brusc asupra 
unor detalii care pulve
rizau reveria. Stranii 
sînt aceste detalii dezvă
luind o pecingine apă
rută la temelii pe care 
nici timpul n-a reușit să 
le macine, pe scoarța 
unor arbori ce și-au dă
ruit cîtorva generații 
umbra. Pecinginea e 
dira lăsată de trecerea 
prin zone de mari fru
museți a unor grăbiți 
candidați la nemurire.

Briceagul inconștient, 
căruia i se adaugă cre
ionul chimic, dalta sau 
chiar bidineaua muiată 
în cea mai tulbure vop
sea sufletească, devin 
instrumentele teribile 
prin care un Gigi sau o 
Lili încearcă să intre in

istorie, în veșnicie, la 
umbra cetății Neamțului, 
a Cheilor Bicazului sau 
măcar a unui stejar din 
parcul Craiovei. O pri
mă pedeapsă e însuși ri
dicolul gestului, ucigă
tor datorită suprapunerii 
peste sublim a unor

blică, admirabil folosită, 
ca un bumerang, de că
tre operatorul jurnalu
lui de actualități. El a 
avut ideea de a merge 
pe urmele briceagului 
inconștient, de a-i des
coperi proprietarul și de 
a proiecta pe ecran fi

care ele însele îl stri
vesc. Dar nu e suficient. 
Scrijelitura lăsată de el 
mai poate fi ștearsă, cu
rățată (deși uneori foar
te greu) de către admi
nistrația grijulie a res
pectivului parc sau mo
nument. Atenție, însă, la

scrijelituri căznite, cău- 
tînd să fixeze datele 
dintr-un formular de 
ilustrate (numele, ora
șul, cîteodată și adresa, 
mai totdeauna memora
bila zi a apariției pecin- 
ginei). O a doua pe
deapsă e această vani
toasă autodenunțare pu-

gura acestuia din urmă, 
pentru ca opinia publi
că, luînd cunoștință de 
obrazul gros, să-i aplice 
cuvenita, usturătoarea 
palmă !

Surprins în obiectiv, 
tristul personaj ce co
chetează cu nemurirea abia bîiguie cîteva vorbe

cealaltă scrijelituri, su
fletească, la crăpăturile 
morale ale unui astfel 
de troglodit 
gului. Mîna 
bilă care s-a 
îndărătnicie 
știrbi în cîteva clipe o- 
pere de veacuri, neopri
tă, poate cauza și alte

pagube bunului ob
ștesc.

Vrednice mîini clă
desc și înfrumusețează. 
Și iată, sfidîndu-le par
că, izolatul gest, și cu 
atît mai evident, al vre
unui rătăcit care stri
vește sub talpă țigara 
brutal aruncată pe par
chetul sălii de cultură, 
saù umple de ara
bescuri pereții cabinei 
telefonice, sau pictează 
obscenități 
dosnice.
Probabil că așa se în
șeală cel care trece, fi
rește indignat, pe lingă 
făptaș, dar totuși trece, 
ridicînd doar din umeri. 
Oblăduit astfel, incon
știentul briceag sau cre
ion chimic e ispitit la 
noi scrijelituri...

Operatorul l-a făcut 
să dea înapoi, proiec- 
tîndu-l pe ecran. O 
dată.

Dar el trebuie proiec
tat orlcind și oriunde, 
pe ecranul permanent 
desfășurat al opiniei 
noastre publice. Să-l 
vedem, va mai cuteza ?

Capitala R. D. Germane găz
duiește a noua édifié a festiva
lului „Zilele festive ale Berlinu
lui”. La actuala édifié își dau 
concursul numeroși artiști din 
Berlin și alte orașe ale R.D.G., 
precum și un mare număr de ar
tiști de peste hotare. Seară 
seară în principalele săli au 
spectacole susfinute de mari 
mafii artistice din multe fări 
lumii.

De un mare succes s-a bucu
rat zilele trecute spectacolul cu 
„Revista dragostei", prezentat la 
„Friedrichstadfpalast” de Tea
trul safiric-muzical „C. Tănase” 
din București.

Presa din R.D.G. consacră 
ample articole spectacolului pre
zentat de teatrul din București. 
Ziarul „Neues Deutschland”, 
subliniind că premiera a con
struit un succes deplin, arată că 
programul „dovedește că și în 
diferitele genuri ale muzei dis
tractive poate domni puritatea 
gîndurilor și a simfămintelor". 
„Oaspefii români — scrie ziarul 
— cultivă farmecul frumusefii fe
minine, plăcerea ritmurilor mo
derne în muzică și dans, umo
rul, făcîndu-le să se afirme cu 
mult temperament, joc spontan, 
elegantă și îndrăzneală". „Este 
greu să apreciezi — scrie în 
continuare ziarul — cui îi revin 
laurii : excelentului solist Con
stantin Drăghici, Doinei Badea, 
grupului de muzică populară, 
duo-ului de dans acrobatic sti
lizat Marica Negrea și Tudose 
Martinică în tabloul „Păianjenul", 
orchestre? de jazz, cu talentatul 
său dirijor Gelu Solomonescu, 
ori trio-ului muzical și instru
mental Caban. Și-au atins finta 
contribuțiile « multilaterale ale 
umoristului Mircea Crișan".

Este evidențiată apoi conlri- 
bufia trio-ului Stela Popescu, An
ton și Romică, și, în mod deo
sebit, a regizorului Nicolae Di- 
nescu și a scenografului George 
Voinescu. Ziarul menționează, de 
asemenea, calitățile baletului.

Directorul Teatrului „Friedrich- 
stadfpalasf ", Wolfgang Struck, 
ne-a declarat cu privire la spec
tacolele prezentate de Teatrul 
satiric muzical C. Tănase ■■ „Este 
un spectacol foarte bun, înainte 
de foaie foarte Ingenios, alcătuit 
cu elemente folcloristice înca
drate înlr-o revistă modernă. An
samblul are temperament, mem
brii săi interpretează programul 
cu voioșie, reușind să o trans
mită și publicului, care i-a răsplă
tit cu ovații".

Sub titlul „Teatrul bucureștean 
de revistă ovafionat" agenfia de 
presă A.D.N. publică o notă în 
care scrie, printre altele : „Tem
peramentul care abundă spumos, 
voci frumoase, umor care pro
voacă hohote de rîs și scene a- 
fractive de balet — acesta a fost 
darul teatrului de revistă bucu- 
reșfean făcut berlinezilor 
„Friediichstadtpalast".

Ștefan DEJU
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T E A T R E
• Teatrul de Operâ și Balet : 
CARMEN — 19,30.
• Teatrul de Stat de Operetă : 
TARA SURISULUI — '19,30.
• 'Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : MARLA 
STUART — 19,30, (sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — 19,30.
• Teatrul de Comedie: FIZI
CIENII — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Scnitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE VIA
ȚĂ — 19,30, (sala din Str. Al. Sa- 
hia nr. 7Ș A) : FII , CUMINTE, 
CRISTOFOR ! — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : MEDEEA — premieră 
— 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Teatrului Mic) : GAIȚELE — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
AMNARUL — 16.
• Teatrul satirlc-muzlcal , ' 1. Tă- 
nase" (sala Savoy) : CU . ÎUZI- 
CA... E DE GLUMIT — 20.
• Circul de stat : O SEARĂ LA 
CIRC — 20.

cinematografe

Dar tradiție nu înseamnă a face mobilă urîtă, nu înseamnă a produce, bunăoară, studiouri greoaie, cu 2 mc de material lemnos, mese capabile să țină stînci și dulapuri cît jumătate de cameră (cum produc unele fabrici). Poate să spună cineva că un asemenea sistem de lucru stă în tradiția industriei noastre de mobilă, cunoscută și a- preciată chiar peste hotare ? Din păcate, cu prea mare ușurință se uzează de formula „asta se cere la noi“, bătîndu-se astfel pasul pe loc. De aceea, este foarte bine că în cadrul consfătuirii s-a precizat cu limpezime că este necesară o 
cotitură radicală în toate regiunile, 
în foaie întreprinderile, pe tot fron
tul producției de mobilă înspre mo
dernizare.în ultimii ani s-a vorbit cu tot mai multă insistență de influența pe care 
trebuie s-o exercite comerțul asu
pra producției bunurilor de consum. Această activitate are o importanță principială, ea constituie un element de permanent progres în întregul circuit al aprovizionării. Din păcate — așa cum a reieșit și din consfătuire — comerțul nu-și exercită întotdeauna rolul așa cum se cuvine. „Conservatorismul cui
bărit în întreprinderile noastre — spunea vicepreședintele Sfatului popular regional Cluj — este încă 
întreținut de comerț. Adeseori, 
chiar reprezentanții comerțului 
sînt cei ce preferă acele tipuri de 
mobilă care nu ridică probleme 
deosebite. De exemplu, garniturile 
„Bistrița" și „Bobîlna" nu excelea
ză prin calitate și linie modernă. 
Au fost criticate și în această con
sfătuire. Dar comerțul continuă să 
le ceară“.Critici la adresa selecției pe care o face comerțul s-au mai formulat, și pe bună dreptate. Decurge limpede că întreprinderile și organizațiile comerciale sînt chemate să joace un rol mai activ în formarea și educarea gustului publicului, orientîndu-i în primul rînd pe lucrătorii din magazine spre mărfurile cele mai noi, cele mai reușite, moderne și înlesnindu-le folosirea mijloacelor de sondaj de care dispun pentru cunoașterea preferințelor cumpărătorilor..

vase comunicante, prin care expe
riența pozitivă, metodele înaintate să 
circule neîncetat, devenind bun al tu
turor. în minister s-a creat chiar un serviciu de coordonare a industriei locale. Ceea ce interesează însă aici sînt cîteva caracteristici esențiale : dacă s-a asigürat un a- parat competent și cu inițiativă, capabil să ajute realmente conducerea ministerului în acordarea a- sistenței tehnice, să înlesnească contactele între diferitele întreprinderi, să sprijine unitățile industriei locale în obținerea documentației tehnice și a materialelor.

Buna coordonare, 
condiție a progresuluiîn linii mari, am putea spune că populația e aprovizionată de doi furnizori : industria republicană și industria locală. Dar indiferent de cadrul de producție, interesul este să se fabrice mobilă frumoasă, bună. Iată de unde nevoia ca între cei doi principali producători să se facă simțită o colaborare strînsă, o coordonare permanentă. Mai mult. 
Ministerul Economiei Forestiere are 
datoria să îndrume întreprinderile 
Industriei locale în Introducerea noi
lor tipuri de garnituri cu linie mo
dernă, simple, cu gabarite reduse și 
funcționalități multiple. Faptul însă că unele voci din industria locală sînt tentate să se refere uneori la cunoscuta zicală „cine-mparte...“ dovedesc că lucrurile nu stau așa.în cadrul consfătuirii, bunăoară, tovarășul IL1E ION, directorul întreprinderii de industrie locală „Arta mobilei“ din Capitală, arăta : „Noi ne străduim să dăm popu
lației mobilă frumoasă și de bună 
calitate. Dar numai strădania nu 
ajunge Ministerul Economiei Fo
restiere, ca for coordonator, ar tre
bui să fie interesat ca materialele 
ce ne sînt repartizate să corespun
dă cerințelor producției. Dar de 
cele mai multe ori M.E.F. ne tra
tează ca pe un concurent și nu ca 
pe un colaborator : ne livrează 
cherestea și furnire de calitate ne
corespunzătoare. De obicei, carac
teristicile materialelor se situează 
la limita inferioară prevăzută de 
stasuri".

„Ajutorul primit din partea mi
nisterului este sporadic, spunea ing. ION STAICU de la Sfatul popular regional Banat. El s-a 
rezumat 
garnituri de 
repartizarea altora. Am 
cat să cerem sprijinul unități
lor economiei forestiere din regiu
nea noastră- Cum am fost pri
miți ? Iată un exemplu : voiam să 
introducem în unitățile noastre un 
utilaj care funcționa la IPROFIL- 
Arad. Ne-am adresat conducerii 
întreprinderii. Ni s-a pus la dis
poziție prospectul, dar în între
prindere nu ni s-a permis să in
trăm".Este, firește, un fapt izolat. Din el se desprinde însă o concluzie importantă și anume aceea că 
întreaga Industrie de mobilă trebuie 
să lucreze asemeni unul sistem de

La confecționarea oricărei piese de mobilier este nevoie, pe Îîngă lemn, și de alte materiale. Stofa, lacurile, chiar și accesoriile (broaște, chei, balamale) contribuie în mod esențial la îmbunătățirea calității, la obținerea unor garnituri moderne, simple, frumoase. în acest domeniu s-au obținut unele rezultate pozitive. Totuși, întreprinderile producătoare de mobilă întîm- pină în continuare greutăți în obținerea unei varietăți de materiale ajutătoare.Cel mai mult se plîng producătorii de mobilă de calitatea și sortimentul foarte redus al articolelor de feronerie. Nici nu au de unde alege. întreprinderile M.I.C.M. oferă doar două-trei modele de chei, broaște și balamale. Ce a răspuns criticilor tovarășul VASILE ALEXANDRESCU, ministru adjunct ? „E adevărat că în 
acest sector se mențin o seamă de 
lipsuri — a spus dînsul. Bunăoară, 
e îndreptățită plîngerea că broaș
tele de pe dreapta diferă de cele 
de pe stînga. Explicații însă există: 
broaștele de dreapta se fac la o în
treprindere, iar cele de stînga la 
alta. Și faptul că cheile de fontă 
au o formă învechită este adevă
rat. Dar vă asigurăm că ele vor fi 
înlocuite cu altele, de calitate înal
tă. Producătorii de mobilă vor pu
tea alege balamale și broaște po
trivite stilului fiecărei garnituri".Nu este pentru prima dată cînd M.I.C.M. promite. Dar din promisiuni broaște și balamale nu s-au putut fabrica pînă acum. La începutul anului în curs, Ministerul Industriei Construcțiilor și Ministerul Economiei au stabilit un program ducere în fabricație a 6 produse de feronerie cu 90 de tipo- dimensiuni, din care 25 trebuiau omologate în 1965. Pînă în momentul de față însă au fost asimilate doar 7 modele, iar calitatea producției de serie este mult sub nivelul modelului omologat.Pentru realizarea unor tipuri moderne de mobilă sînt necesare lacuri superioare și alte produse, cărora Ministerul Industriei Chimice nu le-a acordat atenția cuvenită. Ceea ce se cere, deci, este mărirea producției de nitrolacuri și a tuturor categoriilor de lianți, ținîn- . du-se seama și de numeroasele materiale noi folosite în producția mobilei.Cumpărătorii continuă să reproșeze industriei și faptul că garniturile sînt lucrate cu aceleași modele și culori de stofe.Iată ce spunea în această privință și tov. DUMITRU NICU- LESCU, secretar general în Ministerul Comerțului Interior : „Gama 
modelelor de stofe de mobilă, pre
zentate la contractările pentru 
1966, este foarte redusă. Din 35 de 
modele, doar 7 sînt noi. Sîntem 
puși în situația de a nu putea oferi 
cumpărătorilor varietatea tapițerii
lor cerute"Nici problema stofei de mobilă nu este nouă, ea a fost ridicată de nenumărate ori. Tov. BÄDILÄ, adjunct al ministrului industriei ușoare, a dat asigurări că numărul modelelor va crește, că se va îmbunătăți calitatea. Ar fi fost însă timpul să vorbim de realizarea unor asemenea promisiuni.

tățire simțitoare a activității în a- cest sector. Dacă ar fi vorbit însă și unii reprezentanți ai comerțului — responsabili de magazine, lucrători din depozite, vînzători — ar fi apărut, poate, mai subliniate, mai bine conturate, deficiențe esențiale privind linia, calitatea și estetica mobilei. Ei ar fi amintit, fără doar și poate, de doleanțe mai vechi, bine cunoscute, referitoare la necesitatea grăbirii ritmului în care sugestiile cumpărătorilor, cerințele lor, se transformă în produse noi, nu numai în expoziții, ci și în magazine ; dupăcum ar fi amintit că trebuie luate măsuri ca impecabilele prototipuri, oferite comerțului la contractări, să nu se degradeze toți producătorii, să-și îndeplinească gațiile asumate în ce privește termenele de livrare, cantitățile, sortimentele și calitățile prevăzute. în sfîrșit, s-ar fi putut spune multe despre sistemul încă imperfect și sărăcia mijloacelor de cunoaștere a cerințelor și gustului populației, despre ușurința cu care se acceptă uneori puncte de vedere înapoiate, despre prea multele concesii făcute la contractare și recepționare și chiar despre lipsa de imaginație a acelora însărcinați cu publicitatea noilor produse. Deși observațiile de mai sus nu s-au făcut auzite în consfătuire, ele au fost formulate cu nenumărate alte ocazii. Ceea ce interesează este deci ecoul lor, concluziile practice pe care le trag cei vizați.

■

LA FILARMONICA

De-ar fi vorbit 
și comerțul...Schimbul de păreri între cei care creează și produc mobila — care a constituit obiectul principal al consfătuirii — a fost util și, fără îndoială, va determina o îmbună-

★Dezbaterea care a avut loc în jurul problemelor mobilei constituie, fără îndoială, o bază temeinică de pornire spre un permanent progres în acest domeniu. Pe ce căi trebuie să se meargă ? Ce măsuri trebuie să se ia ?Pentru a se putea pune la dispoziția populației mobilă modernă, este nevoie de o coordonare precisă, de o colaborare mai substanțială între toți factorii care concură la realizarea mobilei. S-a insistat asupra obligațiilor ce-i revin Ministerului Economiei Forestiere, în calitate de coordonator al sectorului. îndeosebi industria locală trebuie să se bucure de un sprijin substanțial pentru a lichida rămânerea în urmă pe planul introducerii liniei moderne, al aprovizionării cu materiale de calitate corespunzătoare, al folosirii pe scară largă a materialelor noi. Tradiția anumitor regiuni în fabricarea mobilei să se manifeste nu în forme învechite, ci în produse moderne, care să pună în valoare cu o nouă prospețime și vigoare specificul local.S-a reliefat, de asemenea, importanța accesoriilor în vederea îmbunătățirii calității mobilei, indicîn- du-se departamentelor de resort să se ocupe cu toată seriozitatea de producția stofelor de mobilă, a lacurilor etc. S-a accentuat, de asemenea, asupra condițiilor pe care le are industria locală în organizarea unei producții proprii de feronerie. Este necesar să se analizeze activitatea fiecărei întreprinderi locale și, de la caz la caz, să se acorde sprijinul necesar profilării producției, reamenajării spațiilor de fabricație, dotării cu utilaje, intr-un cuvînt creării condițiilor prielnice unei producții la nivelul cerințelor. întrucît în a- ceste unități lucrează cadre cu înaltă calificare, cu experiență bogată și în producerea de mobilă stil, s-a hotărît profilarea cîtorva întreprinderi locale pe aceste sortimente, cerute atît pe piața internă cît și la export. S-a subliniat importanța cunoașterii cerințelor din fiecare regiune de către lucrătorii din comerț insistîndu-se asupra necesității educării gustului publicului prin mijloacele specifice acestui sector al deservirii.In încheiere, s-a arătat că dezideratul principal în producția de mobilă este de a se merge ferm pe linia modernizării, de a se răspunde atît cantitativ oît și calitativ exigențelor sporite ale cumpărătorilor.

S-ar putea ca mul Grieg-Liszt de Filarmonică săptămîna trecută să fi produs, la simpla lectură a afișului, o ușoară melancolie unora dintre cei pe care îi pîndește primejdia entuziasmelor premeditate pentru tot ceea ce cu un cuvînt — cît de vag I — numim un concert „interesant". Mult cîntatul Grieg și lunga simfonie „Faust" de Liszt alcătuiesc împreună o seară romantică și s-ar părea că asta nu mai e modern. Totuși Roberto Benzi și Valentin Gheorghiu au demonstrat că tot ce ține de marea și autentica pasiune a interpretării artistice devine, râmîne, 
este modern.Mai întîi celebrul concert pentru pian și orchestră în la minor Grieg, cestui lui să certul soartă a compozitorului polonez : orchestra dispare pe undeva, dincolo de coada pianului concertant, retrăgîndu-se într-o decentă rezervă de a-

de I se întîmplă a- Chopin al nordu- înfrunte, în con- instrumental, o similară cu aceea

companiator modest șl șters. Un muzician de prestigiu demonstra o- dată că nici cînd un slab acompaniator nu va putea fi un mare șef de orchestră. De aceea am deslușit cu multă plăcere, de la prima rostire a faimoasei teme inițiale — enunțare de către pian și răspuns al orchestrei — acea comunicare vie întte artiști care fac muzică împreună. Datorită ei, miile de auditori și alte zeci de mii de fideli ai televiziunii și radioului s-au bucurat cu adevărat de mult cîntatul Grieg, atît de sincer în expansiunile sale elegiace, nostalgice, ezoice, atît de meșter în a investi pianul cu solia confidențelor sale. O dispoziție excelentă, parcă o reîntîlnire cu curajul tînăr al totalei spontaneități s-au infiltrat, prin interpretarea lui Valentin Gheorghiu, pianisticii sale fastuoase. Iar permanenta înlănțuire dintre pian și orchestră. dialogurile pentru care s-a găsit tonul echilibrat, pauzele, accentele, acumulările,

pierderile de suflu, accelerațiile, tumultul mi-au strecurat un gînd, într-o ordine de idei foarte recentă : chiar și concertul de Grieg poate semăna, ca putere de sugestie,
care se cîntă cu inspirație și cu participarea fiecărui instrumentist, a- tunci cînd este solist sau împreună cu partida sa. Din frazele lungi, complicate, din ezitări, reve

La pupitru Roberto Benzi

i

cu un monolog însoțit de corul antic.Desigur, chiar și cu Roberto Benzi la pupitru — un dirijor care prin talentul său amintește de înțelepciunea textelor clasice unde se arată că pentru valorile autentice nu e nevoie de măsurătoarea anilor — simfonia „Faust" de Liszt a fost lunga. Romanticii vorbeau mult, pe îndelete, nu-i interesa proporția ci forța de ilustrare a ideilor poetice. Un astfel de poem cum este simfonia „Faust" trădează pe interpreți cel puțin tot atît cît șl cîteva pagini din Mozart. Benzi a condus o orchestră devenită — sub mîna și exigența sa — extrem de sensibilă la nuanțe de expresie și culoare ; a creat climatul acela în

niri, suspinuri, din rar.e- le accente hotărîte, din popasul asupra imaginilor picturale în tonuri fragile, din scăpărare rea și grotescă s-a creat — și cu cîtă artă 1 — atmosfera de lîncezeală a acestei simionii, statice chiar în concepția lui Liszt, care a ocolit acțiunea poemului în favoarea detalierii portretelor psihologice ale personajelor simbol.Atunci cînd glasul mlădios și puternic al lui Ludovic Spiess cînta alături de cor apoteoza „eternului feminin" cu care Goethe își încheie poemul, a fost limpede că sîntem nedrepți cu Liszt : oare nu-i datorăm lui foarte mult din cutremurarea cu care ne cucerește muzica lui Wagner ?
Ada BRUMARU

Răspunzînd dorinței cititorilor, redacția își propune să solicite forurilor de resort informații ample cu privire la măsurile ce se vor lua în continuare, referitoare la produsele ce vor fi contractate și introduse în comerț. Observațiile și, în general, părerile opiniei publice asupra îndeplinirii sarcinilor constituie, fără îndoială, un sprijin important în efortul comun pentru îmbunătățirea activității de producție și desfacere a mobilei.
■

în laboratorul de sericicultură al stațiunii centrale de 
apicultura și sericicultură din Capitală

Foto : M. Andreescu

Ieri In țară ; vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin, exceptînd Moldova 
unde s-au produs înnorări mal persistente. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
nord-vest. Temperatura aerului la orele 
14 era cuprinsă între 6 grade la Toplita si 
Joseni șl 18 grade la Drencova. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu cerul se
nin. Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins 18 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 13, 14 și 15 octombrie a. c. 
In țară : Vreme în general frumoasă. Ce
rul va fl variabil, mal mult senin. Vor că
dea ploi izolate în jumătatea de nord a 
tării. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
nord-vest. Temperatura în creștere ușoară 
la începutul Intervalului, apoi în scădere 
'începînd din nordul tării. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 șl plus 5 grade, Iar 
maximele între 9 șl 19 grade. Local mai ri
dicate. Izolat se va produce brumă. In 
București : Vreme în general frumoasă și 
in încălzire ușoară. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit Temperatura în 
creștere la început apoi în scădere ușoară.

• CEI MAI FRUMOȘI ANI — ci
nemascop : Sala Palatului — se
ria de bilete 1 501 — 10,30,
Luceafărul — 9,15; 11,30 ;-13,45 ; 16; 
18,15; 20,30.
• CARTIERUL VESELIEI : Pa
tria — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Republica — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
Festival (completare Știință și 
tehnică nr. 14) — 9; 11,30: 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15. ■ ./.
• ONORABILUL STAÏ'.ÙLAS, 
AGENT SECRET ; București — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, 
Feroviar — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 18; 
18,15; 20,30 (la toate completare 
Prima zi).
• CAMERA IN FORMA DE „L" : 
Capitol — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30 (completare Știință șl tehni
că nr. 15), Melodia — 9; 11,30; 14: 
16,30; 19; 21,30, Modern — 9.45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
• PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE : Victoria (completare 
Cine a luat pelicanii?) — io; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• LOCOTENENT CRISTINA : 
Central (completare La carnaval) 
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop : Lumina (completare Vi
zita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România In U.R.S.S.) —9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21, Floreasca (com
pletare Unde nu-i cap)’ — 10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30.
• FERNAND COW-BOY : Union 
(completare Acolo unde a trăit 
Hemingway) — 15,15; 18; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
• UN CARTOF, DOI CARTOFI :
Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30, Lira — 15,30; 18; 20,30 (la
ambele completare Lecție în in
finit), Moșilor (completare Vizita 
delegației de partid șl guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România în R. p. Bulgaria) — 15; 
17; 19; 21.
• TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA, APELE, 
IN NUMELE CELOR VII, CERA
MICA DIN OBOGA, CĂLĂTORIE 
IN PARADISUL PĂSĂRILOR, 
SUITA BĂNĂȚEANĂ : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
• CAPORALUL ȘI CEILALȚI :
Giuleștl (completare Comorile o- 
rașului scufundat) — 15,30; 18:
20.30. Cotrocenl (completare Casa 
cetate) — 15.30: 18; 20,30.
O CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) : Cultural (comple
tare Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. P. Bulga
ria) — 16; 19,30.
• A TRECUT O FEMEIE - cine
mascop : Miorița (completare 
Elevul de serviciu) — 9,45; 12;
14.15; 16,30; 18,45; 21.
O FEMEIA NECUNOSCUTA : în
frățirea între popoare — 10; 15,30; 
18; 20,30 (completare Elevul de 
serviciu).
a LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ : 
Excelsior - 9,30; 11,45; 14; 16,15: 
18,30: 20.45
• UNORA LE PLACE JAZUL :
Dacia — 9,30-—14 în continuare : 
16,15; 18.45, Vitan (completare
Sport nr 4/1965) — 15,45; îs; 20,15.
• APORT, MUHTAR ! - cine
mascop : Buzești (completare A- 
colo unde Carpațll întîlnesc Du
nărea — cinemascop) — 14,15; 
16.30; 18,45: 21.
• SAMBA : Crîngașl — 10,30: 16: 
18.15; 20.30 Pacea — 11; 16; 18.15;
20.30 (la ambele completare A cui 
e vina ?).
• UN LUCRU FĂCUT LA TIMP 
Grlvlța (completare La ce) rp.il 
înalt nivel) — 10; 12; 14; 16: 18,-si;
20.30.
A EVADATUL — cinemascop : 
Bucegl (completare Diligenta) — 
10; 12.15: 16: 18,15: 20.30.
O HOȚUL DE PIERSICI : Unirea 
(completare Fata de pe Someș) — 
16: 18.15: 20.30
A RUNDA fi : Tomis (completare 
Suită bănățeană) — 9.30; 11.30:
13.30' 16: 18.15: 20 30. Drumul Sării 
(completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România în 
U.R.S.S.) - 15: 17.39; 20
• OMUL MAFIEI: Flacăra (com
pletare Pictorul luminii) — 10: 16: 
18,15: 20.30. Volga (completare
Gravuri revoluționare) — 9.45;
12: 14.15: 16 30: 18.45: 21.
• CARAMBOL ' Munca (comple
tare Laminorul de țevi) — 16;
18.15: 20.30 Rahova (completare
Muzeul Zambaccian) — 16: 18.15;
20.30.
A CINEVA ACOLO SUS, MĂ IU
BEȘTE : Popular (completare
Știați că...) - 10,30; 16: 18.30; M.
• IDIOTUL : Arta — 9; 11,30; 14; 
16.30: 19: 21.30
• CORBII : Cosmos (completare 
Simetrie) - 16 18: 20,
• PROCESUL PROFESORULUI
WETR : Viitorii1 (completare MII- 
ne începe azi) — 1O; 15; 17,45;
20.30.
• DANSUL ETERN — cinema
scop : Colentina - 16: 18.15; 20'30.
• CULORILE LUPTEI - cine
mascop : Progresul (completare 
Sport nr. 4/1965; _ 15,30: 18: 20,15
• ROMULUS ȘI REMUS - cine 
mascop ■ Ferentari — io: .-16; 18,15; 
20,30 (completare Melodiile străzii 
— cinemascop)
® WINNETOU — cinemascop : 
Grădina .Vitan" — 18.45.
• HATARI (ambele serii) : Gr|» 
dina „Progresul-Parc" — 18,30.
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|S Pisica era venerată în E- 
““gipt și mumificată după 
moarte (ca numeroase alte 
animale, cum ar fi maimu
țele, crocodilii). Cu acest 
prilej stăptnli pisicii moarte 
își râdeau sprtncenele tn 
semn de doliu.

BJ Microbii pot face în anu- 
™mite condiții... analize 
medicale. Cîteva metode in
genioase pentru analiza to
xicității sîngelui cu ajuto
rul microbilor au fost puse 
de curînd la punct. Tn pre
zența sîngelui care conține 
anumite substanțe toxice, 
microorganismele respective 
(paramoecium caudatum) 
modifică ritmul de diviziune 
a celulelor șl precizează 
diagnosticul.

JȘJțJ Primăria orașului Copen
haga se mîndrește cu 

un uriaș orologiu astrono
mic care este atît de pre
cis tncît se consideră că va 
arăta ora exactă pînă în 
anul 3 000, dată pînă la 
care va funcționa fără a fi 
întors.

Tatuajul a fost practicat 
îndeosebi de populațiile 
aflate pe treapta de dez
voltare a comunei primi
tive sau în stadii timpurii 
ale societății împărțite în 
clase. El are o largă răs- 
pîndire și în prezent la 
numeroase populații din 
Polinezia, Melanezia, Mi- 
cronezia, Australia, 
Africa, America, 
răspîndit pe toate

LIMBAJUL STRANIU

Capitala anticului imperiu persan al Ahemenizilor, Persepolis, aflată pe teritoriul Iranului, este astăzi 
una dintre cele mai valoroase mărturii a înaltului nivel atins de civilizația persană. Construit spre sfîrșitul seco
lului VI î.e.n. de Darius, mărit apoi de Xerxes și Artaxerxes I, orașul uimește și astăzi prin .îndrăzneala arhitecți- 
lor săi. Coloane înalte de 20 m terminate prin capiteluri colosale făceau ca oamenii ce furnicau la picioarele lor 
să pară adevăr ați pigmei; sala de recepții a lui Darius cuprindea 10 000 de oaspeți. O adevărată pădure de 
colonade se dovedea impunătoare pînă și în prezența munților din apropiere.

Palatul lui Darius era construit din blocuri de piatră cioplită, dintre care unele se mai păstrează și 
astăzi. In anul 331 î.e.n. oștirile lui Alexandru Macedon au dat foc orașului. Partea cea mai bine conservată este 
„tezaurul“ unde era depozitul și arsenalul regal. El avea o curte cu porticuri din coloane de lemn acoperite 
cu tencuială policromă. Zidurile clădirilor sînt ornate cu basoreliefuri reprezentînd șiruri de personaje : perși și 
mezi, militari și oameni veniți să plătească tributul.

Asia, 
Este 

conti
nentele și la toate rasele 
— la europeoizi, la ne
groizi din Africa, Austra
lia, Oceania, la mongolo
izi din Asia. Pe cale etno
grafică s-a stabilit că for
mele cele mai dezvoltate 
de fatuare se înfîlnesc în
deosebi la acele popoare 
la care îmbrăcămintea nu 
acoperă cea mai mare 
parte a corpului, pentru 
că îmbrăcămintea face ca 
tatuajul să-și piardă func
ția sa estetică. Uneori o- 
biceiul s-a împrumutat de 
la alte popoare ; de pildă, 
în Egipt tatuajul a fost 
adus din Libia.

Sînt cunoscute în prin
cipal două procedee de 
tatuare, realizate cu instru
mente anume : tatuajul în 
relief, obținut prin incizii 
largi făcute în piele, și ta
tuajul Imprimat prin îm
punsături. Primul procedeu 
se practica de populațiile

băștinașe din Africa, Asia, 
Melanezia. Locuitorii din 
Lunda (Congo), de pildă, 
își tatuau pielea obținînd 
cicatrice dispuse în formă 
de stea sau alte figuri, 
în insulele Amiralității din 
Melanezia pielea se cres
ta fără nici o simetrie, cu 
o așchie ascuțită de obsi- 
diană. Crestături groase, 
cu un cuțit de bambus, își 
făceau negritoșii din zona 
muntoasă din insula Luson 
și băștinașii din Noua Ir
landă. Ca regulă, după 
crestarea pielei, rănile e- 
rau șterse cu cenușe de 
lemn sau alte substanțe. 
Procedeul fatuării prin îm
punsături este amănunțit 
descris de cercetători : cu 
ajutorul unui bețigaș muiat 
într-un fel de cerneală se 
face desenul pe piele, a- 
poi se ia o așchie în 
iormă de pieptene mic sau 
un spin ascuțit din tulpina 
unei specii de Discoreea, 
li se moaie vîrfurile de o- 
bicei într-o vopsea nea
gră, se pun pe piele și 
mutîndu-le mereu pe li
nia desenului se lovesc 
cu un ciocănaș de lemn ; 
vîrfurile ascuțite ale spi
nului sau ale pieptănașu- 
lui (de cremene, os sau 
lemn) intră în piele in- 
troducînd sub dermă co
lorantul. Sîngele ce curge

pe Pămînt
fiind

de tonenu

teorie a explodat la mare înălțime în aer, numărul fragmentelor căzute de mai multe mii.Pînă în anul 1957, cînd progresele științei și tehnicii moderne au îngăduit lansarea primilor sateliți artificiali ai planetei noastre, astronomii se resemnaseră să observe Cosmosul de la mari depărtări : prin lunete, telescoape și alte instrumente. Singurele obiecte cerești care făceau o excepție în această privință, lăsîndu-se contemplate și cercetate din imediată apropiere, erau pietrele căzute din cer, adică meteoriții.

ce, lovirea de trăsnet unor pietre obișnuite etc.Numai.că erorile oamenilor n-au putut împiedica în vreun fel căderea meteoriților, iar în anul 1803, cînd în apropiere de Paris a căzut o intensă ploaie meteo- ritică, Academia Franceză a trebuit să trimită, sub presiunea opiniei publice, o comisie științifică la fața locului, punînd capăt controversei.
fiilor Soarelui

1
I
I
1

f

spu- un

V-ați întrebat vreodată cum se explică asemănarea dintre cuvintele „sideral" și „siderurgie" ? Rădăcina acestei apropieri trebuie s-o căutăm în greaca veche, unde sideros înseamnă stea, dar în același timp fier. Ce legătură poate fi însă între stelele cerului și metalele Pămîntului ? Grecii din antichitate observaseră adesea căderea meteoriților din înaltul cerului • /■ și de aceea mulți îi consi- . derau „frînturi stelare". Cum meteoriții conțineau adesea un fier foarte pur, ei neau că acesta esteveritabil „metal stelar*.în treacăt, trebuie menționăm că din fier me- teoritic s-au confecționat în trecut arme și unelte de. o mare duritate, paloșele obținute din acest material fiind plătite cu o cantitate de aur egală cu greutatea ..lor.Dacă faptul însuși al observării unor căderi de pietre din spațiul cosmic se baza pe o realitate, superstițiile țesute în jurul acestor fenomene spectaculoase (însoțite uneori de izbucniri de lumină orbitoare și de bubuituri puternice), n-au fost puține. „Lumea cerească" fiind considerată de religie lăcașul divinită- fost în

să

ții, mulți meteoriți au socotiți sfinți și așezați temple sau în biserici.Reacția oamenilor știință față de aceste elucubrații a fost vehementă. Atît de vehementă, îneît, contestînd originea divină a meteoriților, s-a contestat și originea lor cosmică, referiri și la autoritatea Aristotel, care susținuse sorgintea meteoriților

de
cu lui că nu poate fi decît atmosferică, în secolele XVII-XVIII s-a format un puternic curent de opinie printre savanți, care încerca să explice proveniența meteoriților prin factori tereștri sau atmosferici : erupții vulcani-.

Dovedind în mod definitiv că meteoriții „cad din cer*, știința nu a rezolvat decît una dintre problemele puse de aceste stranii corpuri cerești. Era firesc ca mintea iscoditoare a o- mului să se întrebe pe unde se preumblă pietrele cerești în Cosmos înainte de a coborî pe Pămînt, cît de mari și cît de numeroase sînt.Astăzi se știe că meteoriții sînt membri ai marii familii a Soarelui, ca și planetele, cometele și aste- roizii, rotindu-se în jurul u- riașului glob solar, după a- celeași legi ale mecanicii cerești. Masa lor totală este extrem de mică, fiind a- preciată la mai puțin de o miliardime din masa Pămîntului. Dar dacă nici o altă categorie de membri ai sistemului nostru solar nu are o masă totală atît de mică, în schimb meteoriții sînt de departe cei mai numeroși — multe miliarde de miliarde. In ce privește dimensiunile meteoriților, acestea sînt foarte diferite, de la corpuri cu un diametru de cîțiva metri și chiar mai mult și pînă la mlcrometeoriții al căror diametru este de sub 0,1 mm.In spațiul interplanetar, există meteoriți care circulă răzleți pe drumul lor circumsolar (meteoriți sporadici) și alții care formează roiuri uriașe. Diametrele roiurilor ating milioane de kilometri Ploile meteorice (așa-zisele „ploi de stele") se produc de obicei atunci cînd un roi meteoric în- tîlnește planeta noastră. U- nele ploi sînt cu adevărat „torențiale".Pentru viitorul astronau- tlcii, densitatea și dimensiunea corpurilor meteorice prezintă evident o importanță considerabilă în legătură cu securitatea zborului cosmic. Să nu uităm însă că meteoriții de un centimetru diametru sari mai mari sînt considerați a fi, chiar în roiuri, la distanțe medii de zeci de kilometri unul de altul, pe-

Cel mal mare meteorit ajuns întreg pe Pămînt 
este Hoba (Africa de sud)

din Arizona (S.U.A.)Craterul meteoric

ricolul ciocnirii cu deci infim.
„Din cer
s-a

ei fiind
foc,

cu zgomot mare..."

dar ră-de

O veche cronică biașo- veană descrie astfel căderea unui meteorit din anul 1599 : „In cea de a patra zi din aprilie, seara, în cel de-al zecelea ceas, din cer s-a prăvălit foc, cu zgomot mare*. In 1690 găsim, tot în arhivele brașovene, descrierea, foarte sugestivă, a unei dîre meteorice, înfățișată ca „un semn, asemenea u- nei linii albe, care s-a menținut un timp pe cer, pe urmă s-a risipit, mînînd ca o mătură".Fără îndoială, astfelpriveliști ciudate nedumereau în acele vremi, cînd explicația adevărată a fenomenului nu putea fi încă dată. Astăzi, știința a dezlegat misterul. Finele stele căzătoare sînt provocate de pătrunderea în atmosfera terestră a corpurilor meteorice care rătăcesc în spațiul cosmic. Frecarea cu aerul, generatoare de căldură, se află la originea a ceea ce se numește un 
meteor, fenomenul luminos produs în atmosferă de piatra cerească.Procesul căderii corpului meteoric este de o foarte

mare complexitate și unele dintre aspectele sale nu 3Înt încă pe deplin lămurite. Cu toate acestea, ne vom opri asupra cîtorva aspecte fundamentale, care au fost lămurite. în primul rînd, să reținem faptul că frecarea cu aerul încălzește suprafața corpului meteoric pînă la 2 000—3 000° C, a- ceasta devenind incandescentă. Crusta exterioară a pietrei cerești începe să se topească și apoi să se évaporé ; intrusul cosmic pierde rapid din volum și greutate. Cea mai mare parte a pietrelor cerești, mici și mijlocii, ajung astfel să se volatilizeze în atmosferă, cu mult înainte de a atinge suprafața terestră.Corpurile meteorice mai mari au însă o altă soartă. Și lor încingerea suprafeței le volatilizează, deși numai parțial, substanța, în timp ce rezistența aerului le frî- nează considerabil viteza cosmică. Dar ele izbutesc să străpungă cuirasa atmosferică și ajung, întregi sau sfărîmate de o explozie, pe Pămînt. Masa totală de materie meteorică ce cade zilnic pe Pămînt a fost apreciată de specialiști la 1 000—10 000 tone, alcătuită însă în cea mai mare te din micrometeoriți.Căderile meteoritice mai cunoscute din noastră s-au produsMoci. lîngă Cluj, și la Sopot, în actuala regiune Oltenia. La Moci, corpul me-

In cazuri extrem de rare, pătrund în atmosfera terestră meteoriți uriași, sute sau de mii de greutate, cărora aerulreușește să le micșoreze simțitor viteza cosmică. A- cești meteoriți giganți, care apar, după unii specialiști, pe planeta noastră, cam o dată la 100 de ani, produc la căderea lor cutremure violente și puternice curente de aer, iar strălucirea lor în atmosferă rivalizează cu aceea a Soarelui.Un exemplu interesant este meteoritul din Arizona (S.U.A.), căzut — după părerea unor oameni de știință — cu mai bine de 700 de ani în urmă. Acesta a diz- locat 300 milioane de tone de rocă și a produs un crater cu un diametru de 1 200 m și o adîncime de 174 m, în apropierea căruia s-au găsit zeci de tone de așchii meteorice.Mai enigmatic este meteoritul Tungus, căzut în a- nul 1908 în Siberia și care a provocat cutremure înregistrate pînă în Australia și America, precum și o undă de aer care a ocolit de două ori Pămîntul. Ne- găsindu-se însă sfărîmături meteorice, ci doar o zonă destul de mare devastată, natura sa rămîne deocamdată neclară (după unii, ar fi pătruns atît de adîna în sol, îneît n-a mal putut fi găsit ; astronomii Whipple și Astapovici au emis chiar presupunerea că fenomenul s-ar fi datorat ciocnirii Pă- mîntului cu o cometă).Dintre meteoriții care au ajuns întregi pe Pămînt, e- xistă cîțiva care au atins recorduri de greutate. Să-l amintim pe Hoba, descoperit în 1927 în Africa de sud, cu o greutate de 90 tone la cădere, pe Anlhito, descoperit în nordul Groenlandei, de 33 tone, în sfîrșit pe Bacubirlto, căzut în Mexic, în greutate de 25 tone.
par-cele tara la

Desigur, nimic n-a apărut oamenilor de știință mai important în studiul meteoriților, decît analiza chimică a substanței lor. S-a dovedit astfel că în compunerea pietrelor meteorice

nu există nici un element chimic- care să nu existe pe Pămînt, ceea ce a adus o strălucită confirmare a tezei materialiste a unității materiale a lumii. Elementele cele mai răspîndite din meteoriți sînt : fierul, oxigenul, magneziul, nichelul, sulful, calciul și cobaltul.Pe baza alcătuirii lor, meteoriții au fost împărțiți în trei categorii principale: meteoriți feroși (sau sidero- liți), meteoriți pietroși (sau aeroliți) și meteoriți fero- pietroși (sau sideriți). Din cei peste 1 500 meteoriți înregistrați în cataloage, la sută sînt feroși, 60 sută pietroși și numai 5 sută fieropietroși.Descoperirea de elemente radioactive în pietrele cerești a permis stabilirea vîrstei lor, pentru unele dintre ele aceasta atingînd 3—4 miliarde de ani.In ce privește mineralele din care sînt alcătuiți meteoriții, multe dintre acestea sînt cele cunoscute de pe Pămînt (feldspatul, oli- livlna, piroxenul etc.). Altele, însă, sînt necunoscute, pe Terra, fiind produsele unor condiții de mediu cu totul diferite (lawrencitul, troilitul, schreiberzitul etc.), încă nu cu totul clarificate. Una dintre cele mai recente și mai interesante descoperiri, privitoare la meteoriți, a fost aceea a găsirii unor urme de viață, înglobate în masa acestora. M. Calvin a găsit într-un meteorit căzut în S.U.A. fragmente de nucleoproteine (deci constltuienți ai nucleului celulei), a căror origine este greu de contestat. în 1962, John Bernal a identificat, în doi meteoriți, căzuțl în continente diferite, cinci specii de fosile, mai ales de alge, care reprezintă mari similitudini între ele.Explicația nu este ușor de dat în această privință. Se poate doar presupune că meteoriții cu urme de viață reprezintă frînturi din- tr-o planetă sau un asteroid mare, pe care au existat cîndva vietăți.Cu sute de ani în urmă, cînd într-un oraș din centrul Europei a căzut un meteorit, el a fost expus în văzul tuturor, purtînd următoarea inscripție : „Despre această piatră mulțl știu multe, fiecare cîte ceva și nimeni de ajuns*. Deși astăzi cunoștințele despre meteoriți s-au îmbogățit și s-au adîncit considerabil, străvechea inscripție își mai păstrează din actualitate.

esfe șters cu diverse ule
iuri și apoi cicatricea se 
vindecă. Acest procedeu 
a fost mai larg răspîndii 
la popoarele care au pie
lea de nuanță mai deschi
să deoarece desenul ră
mîne mai vizibil.

Tatuarea la diverse po
poare diferă și pe sexe. 
La majoritatea popoarelor 
se tatuează și femeile și 
bărbații. La unele, numai 
bărbații sau numai femei
le. Nici suprafața ta
tuată nu este aceeași : 
la berberi, de exemplu, se 
fac tatuaje fine numai pe 
pomeții obrajilor, pe frun
te, bărbie și mîini ; pa- 
puașii își tatuează cu și
ruri de puncte pieptul, u- 
merii, coapsele, spatele ; 
indienii din Chaco își ta
tuează numai o parte a 
corpului.

Căutînd obîrșia tatuaju
lui și sensul în care el este 
privit de diferite popoare 
ale lumii, cercetătorii au 
ajuns la concluzia că ta
tuajul este considerat în 
principal ca podoabă, că 
dominantă în aprecierea 
tatuajului este, la majori
tatea popoarelor, valoarea 
sa estetică. Se pare că 
vopsirea corpului a și 
premers acțiunea tatuării. 

Și azi popoare cum sînt, 
de pildă, indienii de pe 
Amazoane, băștinașii din 
Gran-Chaco ș.a. practică 
atît vopsirea cît și fatua- 
rea. După toate probabili
tățile, omul a recurs la ta
tuaj din dorința de a men
ține o perioadă de timp 
mai îndelungată desenul 
cu 
corpul, desen care, consi
dera el, îi înfrumusețează 
înfățișarea. Și înfr-adevăr, 
nu arareori maeștrii tatua
jului au ajuns să obțină e- 
fecte estetice deosebite, 
să transforme tatuajul în
tr-o adevărată arfă. Cea 
mai înaltă culme au atin
s-o polinezienii. Tatuajul 
unor căpetenii din insula 
Houka-Hiva, format din 
desene simetrice și dese 
ce le acoperă corpul din 
cap pînă în picioare este 
atît de măiestrit realizat 
îneît imită o țesătură. Ja
ponezii își tatuau păsări 
sau alte animale, băștina
șii din Havai preferau re
prezentarea foarte exactă 
a florilor, animalelor etc. 
Nu arareori își tatuează 
flori și belugii din Belu- 
cistan (Pakistanul de vest). 
Frumusețea, conținutul es
tetic al tatuajelor poporu
lui maori din Noua Zee- 
landă sînt cunoscute în 
toată lumea.

Prezintă un deosebit in
teres modul în care apre
ciau tatuajul înseși popu
lațiile respective. în con
cepția despre frumusețe a 
maorilor, de exemplu, ta
tuajul ocupa un loc de 
seamă. în acest sens este 
grăitoare și întîmplarea u- 
nui pictor european care 
după, ce făcuse portretul 
unui localnic din Noua Ze- 
elandă, fără a-i frece ta
tuajul de pe față, îl a- 
rătă acestuia. Răspunsul 
plin de demnitate al băști
nașului a fost : portretul 
fără tatuaj nu-l reprezintă 
pe el. Motivele orna
mentale ale tatuajului se 
înfîlnesc adesea în forme 
identice și pe obiecte de 
uz zilnic. Este semnifica
tiv și faptul că la unele 
populații din Micronezia 
și Melanezia fiecare motiv 
ornamental al tatuajului 
avea un nume special. La 
băștinașii de pe coasta de 
sud a Noii Guinee exista 
un raport direct între de

sen și vîrstă. Unele motive 
ornamentale se transmit 
de la o generație la alta 
prin moștenire, iar cînd o 
populație se deplasează 
în altă parte ea își duce 
cu sine și tatuajele.

Acest fapt relevă însem
nătatea științifică pe care 
o poate avea studierea ta
tuajului pentru elucidarea 
unei probleme mai gene
rale din istoria popoarelor. 
De exemplu, studiindu-se 
tatuajul la muscogii din 
sud-estul Americii de 
Nord s-a observat că a- 
cesta este la fel cu cel al 
popoarelor de indieni 
din America Centrală. Ală
turi de alte elemente 
(lingvistice și de cultură 
materială și spirituală), ta
tuajul a devenit asffel un 
argument în favoarea pă
rerii că muscogii au tră
sături comune cu vechea 
populație din sud-vesful

Americii de Nord și din 
America Centrală.

Dar pentru diferitele po
poare din diverse regiuni 
ale globului tatuajele a- 
veau și alte semnificații. 
Astfel, la unele din ele ta
tuajul indica apartenența 
la comunitatea respectivă. 
Băștinașii din Australia pri
veau tatuajul ca semn dis
tinctiv al apartenenței la 
un anumit trib sau o grupă 
de vîrstă. Negrii african' 
au continuat să-și facă ta
tuaje cu semne specifice 
ale triburilor lor originare 
și pe continentul Ameri
can. în aprecierea laoție- 
nilor tatuajul era un semn 
al bărbăției și al curajului.

BDupă multiple experien
țe specialiștii sovietici 
au reușit să stabilească prin 

măsurători spectrografice 
temperatura unui fulger pe 
timp de furtună : 20 000°C.

I. M. ȘTEFAN

care și-a împodobit

Tatuaj pe spatele unei 
femei papuașe (Noua 

Guinee)

Tatuaj pe fața unei 
mei din insula Suon 

ceania)

Flăcăul ce nu fusese 
tuat nu avea voie să se 
scalde în partea de rîu 
situată în amonte de locul 
unde se scăldau fetele. Tn 
Africa se făcea o crestă
tură lungă pe coapsa băr
batului ca semn al cura
jului avut în luptă. La 
unele triburi tatuajul avea 
semnificație rituală : baiga 
din podișul indian central 
considerau că tatuajul le 
permite să se recunoască 
pe lumea cealaltă ; femeile 
eschimose din grupul net- 
silik considerau că nu pot 
ajunge în „țara fericirii’ 
dacă nu sînt tatuate fru
mos ; la Indienii kvakiutl, 
haida și țimșian din Ame
rica de Nord, cei care dan
sau cu prilejul sărbătorilor 
se tatuau cu reprezentarea 
totemului sau a duhului 
ocrotitor. La Indienii din 
Gran-Chaco tatuajul avea 
o semnificație socială : no
bilii își desenau întreaga 
față, mîinile șl pieptul, iar 
femeile își făceau numai 
cîteva linii negre pe față. 
La tribul mbaia din Ame
rica femeile nobililor își 
tatuau numai mîinile, de
oarece tatuajul pe față in
dica o situație socială in
ferioară. în insulele Mar
chize, Tuamotu și Tahiti 
oamenii săraci își puteau 
fatua numai coapsele, pe 
cînd bogății își tatuau în
treg 
care
își avea desenele sale. Ele 
serveau și ca semnătură. 

Cu semnificația semnului 
de amintire a fost adus 
tatuajul în Europa de că
tre marinari. Regiunea de 
unde l-au adus este sud- 
estul Asiei. în unele por
turi mari ale lumii există 
chiar saloane de „înfru
musețare" prin tatuaj. E- 
feefe estetice însă evident 
nu se obțin. în condițiile 
în care mijloacele de în
frumusețare și împodobi
re ale corpului omenesc 

sînt nenumărate, tatuajul 
apare drept un mod pri
mitiv de înfrumusețare, 
lipsit cu fotul de noimă, 
în zilele noastre el iese 
însă treptat din obiceiul 
tuturor popoarelor, indife
rent de treapta de dez
voltare istorică pe care- se 
află.

■ Originea panglicilor din 
țurul pălăriilor bărbătești 
datează din Evul Mediu. Pe 

atunci cavalerii legau eșar
fele iubitelor lor tn Jurul 
coifului.

M Săriturile cu prăjina erau 
“cunoscute încă din Gre
cia antică, dar în concursu
rile sportive europene ele 
au fost introduse abia tn 
1866. Primul campion la a- 
cest sport a fost engle
zul Wieler care a sărit 
înălțimea de 3,05 m. In 
timp de 100 de ani acest 
record a crescut cu aproape 
2 metri.

SB Patinajul are o origină 
■“foarte veche. Descoperiri 
arheologice au arătat că o- 
mul preistoric „patina" pe 
gheață cu oase de animale 
cioplite în formă de patine 
și legate de picior cu curele 
de piele.

■ Expediția lui R. Scott în 
Antarctica (1912) a lă
sat acolo multe alimente. 

Nu de mult, acestea au fost 
descoperite șl transportate 
în Anglia unde au fost su
puse unor analize de labo
rator. Rezultatul? După pes
te 50 de ani, toate produse
le alimentare erau perfect 
comestibile. Antarctica 
dovedește a fi cel 
bun... frigider.

se 
mai

corpul. La maori fie- 
conducător de trib

Ion VLADUȚIU 
candidat în științe 
istorice

pe

Una din fintiniie arteziene care împodobesc parcul de la Versailles

■■Malaria este combătută 
K28în multe regiuni din A- 
frlca de sud cu ajutorul peș
tilor. Tn bălțile șl mlaștinile 
unde există țînțarul anofel 
— purtătorul parazitului ma
lariei — se cultivă pești 
tilipin care tn scurt timp 
„sterilizează" regiunea res
pectivă.

ERB Cei mal bătrlnl copaci 
““■din lume trăiesc în Aus
tralia. S-a apreciat că vtrsta 
unor exemplare de Sagu 
este de 12 000—15 000 de 
ani. O. longevitate demnă 
de invidiat I

■■Dacă s-ar presupune dis- 
“"parifia albinelor de p» 
suprafața Pămîntulul, o dată 
cu ele ar dispare șl peste 
100 000 de specii de plante, 
la care polenizarea se face 
cu ajutorul albinelor.

KB Marea varietate de nu- 
anțe șl culori fnttlnite la 

părul oamenilor se datorea
ză proporției diferite tn 
care se combină anumite 
metale. Părul castaniu tsi 
datorește culoarea cuprului, 
cobaltului și flerului : cel 
blond — titanului, iar cel 
roșu — molibdenului.

■pin unele regiuni tropica- 
le este folosit un origi

nal bec... viu. In pungulite 
de pînză foarte subțire slnt 
Introduse insectele fosfores
cente numite Cucuio, care 
răsplndesc o lumină destul 
de puternică.

■■Pînă tn prezent slnt cu- 
noscute aproximativ 250 

de specii de pești care emit 
diferite sunete și cercetăto
rii consideră că în curtnd 
se va putea stabili un „dic
ționar" al semnificației a- 
cestor sunete.

tots
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Nimic nu poate concura cu extraordinara 
însușire a produselor de fabricație recentă de 
a stîrni comentarii atunci cînd apar pentru 
prima dată „în lume". Oameni de toate 
vîrstele și ocupațiile judecă — laudă sau cri
tică, după caz — tot ce apare nou, de la cel 
mai mărunt obiect de uz casnic și pînâ la ma
șinile complexe care alcătuiesc marile uzine 
moderne. Ceea ce nu înseamnă că absolut 
toată lumea se și pricepe. Ochiul neavizat 
distinge îndeosebi aspectele mai ușor sesiza
bile cum sînt „linia" formei, coloritul, în timp 
ce privirea versată a specialistului va sur
prinde noul în elementele lui esențiale. Tutu
ror, în uzină sau în fața vitrinelor magazine
lor, le sînt însă comune cîteva întrebări puse 
invariabil în legătură cu noutățile : Cît de 
bune sînt ? Ce aduc ele nou fată de tipurile 
și modelele precedente 1 Prin ce le sînt su
perioare ? E vorba, cu alte cuvinte, de a sta
bili măsura în care însușirile calitative, per
formanțele produsului respectiv, țin pasul cu 
progresul și cerințele tehnicii moderne. Pro
blemă de larg interes, de mare actualitate, 
PROMOVAREA PROGRESULUI TEHNIC ÎN FIE
CARE ÎNTREPRINDERE ȘI RAMURĂ INDUS
TRIALĂ, ÎN VEDEREA CREȘTERII PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII, REDUCERII CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE ȘI 
DE PRODUSE LA UN ~~
SARCINILE DE BAZĂ
IX-LEA CONGRES AL

PROGRESUL
REALIZÄRII 

ÎNALT NIVEL CALITATIV SE NUMĂRĂ PRINTRE 
ALE PLANULUI CINCINAL STABILIT DE CEL DE-AL 
PARTIDULUI.

Care sînt cele mai actuale aspecte ale promovării
progresului tehnic ?

Am adresat cîteva 
ale economiei.

întrebări unor specialiști din dlierite ramuri

Construct
A

In cît timp
de masin este

asimilat
un produs ?

în construcția de mașini, ne spune ing. NICO
LAE POPA, directorul teh
nic al institutului de cerce
tări tehnologice în con
strucția de mașini, greșul tehnic este determinat de un. complex de. factori : realizarea de 
mașini-unelte, instalații și 
utilaje cu înalte performan
țe, perfecționarea tehnolo
giei de fabricație, elabo
rarea" și 
materiale 
perioare, 
delor moderne de organi
zare a producției și a muncii. Promovarea lui este imperios necesară dacă avem.în vedere faptul că în 1970 industria constructoare de mașini va trebui să asigure două treimi din totalul mașinilor și utilajelor de care are nevoie economia.Am avut ocazia să constat, nu o dată, interesul viu al oamenilor din uzine față de progresul tehnic. Ceea ce e foarte bine. Atît doar că interesul, singur, nu ajunge. Mai sînt poticneli, se mai nesocotesc cerințe majore. Se scapă din vedere, de' pildă, rapiditatea cu care se dezvoltă tehnica pe plan mondial. Astăzi nu 
mai e suficient să moder
nizezi o mașină, o tehnolo
gie. E necesar să o faci în 
minimum de timp, foarte 
repede. Altfel modernizarea îmbătrînește, e depășită de nivelul general al tehnicii, își pierde mult din eficacitate. Totuși, pînă să apară un nou produs trec uneori 
3—4 ani. Cred că e foarte mult ! Actuala metodologie de avizare și aprobare a studiilor tehnico- economice privind însușirea noilor mașini e susceptibilă de multe perfecționări. Am convingerea că

majoritatea probleme
lor legate de asimila
rea produselor noi pot 
fi soluționate mai ra
pid pe calea acorduri
lor bilaterale între be
neficiar și executant.Fapt pe deplin posibil, dacă ținem seama că în uzine și fabrici a avut loc in ultimii ani un proces intens de maturizare a gîndirii tehnice. Avantajele sînt evidente : ar crește răspunderea întreprinderilor producătoare față de nivelul tehnic și calitativ al produselor pe care le fabrică, iar direcțiile generale din minister și-ar concentra și mai mult atenția spre studierea proiectelor care privesc asimilarea produselor de cea mai mare însemnătate pentru progresul economiei. Normativele, perfecționate în a- cest sens, pot fi respectate de uzine și fără a fi ținute tot timpul „de mînă“.Proiectăm și realizăm astăzi în țară mașini și utilaje de bună calitate, cu performanțe tehnice înalte, apreciate nu numai în țară ci și peste hotare. Cadrele noastre tehnice, oamenii de știință vor aduce în anii cincinalului o contribuție sporită la crearea de noi tipuri de mașini moderne. Totodată, uzinele vor fabrica unele produse pe bază de documentații și licențe achiziționate din alte țări. Problema care se pune este ca avantajele oferite de asimilarea de noi utilaje și instalații pe bază de licențe să fie

pro-

folosirea de noi 
cu proprietăți su- 
extinderea mefo-

că

Puncte de vedere TEHNIC
tribuie la micșorarea 
continuă a achiziției 
de licențe, la realiza
rea a noi produse (de pildă catalizatori).O problemă care ne preocupă în prezent, pe care intenționăm s-o rezolvăm în colaborare cu cîteva institute de cercetare, o constituie combaterea coroziunii instalațiilor și prelungirea duratei lor de funcționare. Cum ? Prin stabilirea compoziției, tratamentelor termochimice, acoperirilor etc., care asigură oțelurilor rezistența Tha- ximă la acțiunea corozivă a produselor petroliere. Mult de făcut avem și în ce privește punerea la punct a unei metode eficiente de desulfurare a gazelor pe care rafinăria le primește pentru prelucrare, precizarea condițiilor optime de depozitare și conservare a produselor petroliere, încît a- cestea să nu se degradeze . prin stocare îndelungată. Cu mai multă perseverență trebuie să ne îndreptăm atenția, chiar înainte dé a încheia a- cest an, spre sporirea extracției de produse aromatice pe baza folosirii solvenților selectivi, spre ridicarea randamentelor unor instalații și a calității produselor.

dintre noile instalații, de cocsare întîrziată, valorificăm gudronul rezidual. de la distilația atmosferică și în vid. Cu ani în urmă, gazele din rafinării erau utilizate drept combustibil ; acum, robinetul risipei s-a închis : le prelucrăm într-o instalație de absorbție și fracționare, obținîndu-se butan (utilizat cu precădere în petrochimie) și fracția propanpropilenă destinată chimizării.Majoritatea noilor instalații ale Rafinăriei Brazi sînt proiectate și fabricate în țară. Restul sînt importate. Nu mîine, . dar peste un timp o să ne punem, în cazul acestora din urmă, problema înlocuirii unor piese care se vor uza. După părerea mea, există posibilitatea ca uzinele noastre construc
toare de mașini, eventual 
o întreprindere specializa
tă, să realizeze piesele de 
schimb pentru aceste utila
je. Nu mai puțin important 
este ca
institutele de cercetări 
să fie preocupate în 
mai mare măsură de 
îmbunătățirea para
metrilor instalațiilor, 
indiferent de prove
niența lor, de elabo
rarea unor procese noi, 
originale, care să con-

nume tip se potrivește cel mai bine țării noastre.între specialiști se spune că... nimic nu se poate risipi mai ușor decît energia. Sursele noastre, ca de altfel ale oricărei țări, sînt limitate. De aceea trebuie să fim cît mai economi. Iată de ce, 
o dată cu problemele majo
re ale energeticii, evitarea 
risipei ar trebui să preocu
pe în mai mare măsură pe 
cercetători. Mă refer la posibilitățile de a folosi în proporții sporite resursele secundare — de pildă, căldura de la cuptoarele Martin, gazele de furnal. Trebuie să fie identificate și studiate posibilități de aducere a tuturor acestor resurse în circuitul energetic. S-a confirmat că extinderea termoficării industriale și urbane duce la economisirea energiei primare — și iată de ce trebuie să mergem și mai hotărît pe această cale.

O ultimă întrebare : 
care sînt tendințele pro
gresului tehnic în teh
nologie ?Tehnologiile, soluțiile tehnice de acum 10—15 ani, cînd altele erau cerințele, nu mai satisfac, în viitorul apropiat în diferite centrale din țara noastră se vor monta grupuri de 200 000 — 300 000 kW, adică cu o putere de cîteva ori mai mare decît a întregii termocentrale Doicești. Cum e și firesc, aceste agregate vor avea parametri (presiunea și temperatura aburului, tensiunea electrică a generatoarelor etc.), ridi- ’ câți. Ceea ce ridică imperios necesitatea perfecționării metodelor de exploatare și întreținere, pregătirea din timp a cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri înaltă calificare, care asigure funcționarea în condiții optime. Azi mai poate fi vorba derîmițare : toate centralele sînt — iar cele noi vor fi — interconectate în sistemul energetic național. De aceea și problemele care se pun spre a fi soluționate de specialiști sînt mereu mai complexe. Este, de aceea, deosebit de important
să fie organizată o co
laborare strînsă a spe
cialiștilor din institu
tele de cercetări și de 
proiectări, din Minis
terul Energiei Electri
ce, concentrîndu-se e- 
forturile spre soluțio
narea unor probleme 
cum sînt : asigurarea 
unui regim optim de 
funcționare a tuturor 
centralelor electrice, 
menținerea unei înal
te și permanente sta
bilități a sistemului e- 
nergetic național, a- 
tingerea unei econo
micități maxime în 
exploatarea acestuia.Iar de aici — necesitatea ca unitățile e- nergetice să fie înzestrate în continuare cu mașini și aparate, aparatură de măsură, de control de foarte bună calitate și înaltă precizie. După cum necesare sînt și diferite mașini electronice de calcul cu ajutorul cărora să poată fi stăpînit, prin dispecerul central, întregul sistem energetic.

se similare. Numai în acest fel a fost posibil ca la uzinele „Tractorul“ să se dezvolte o concepție tehnică proprie, iar produsele să. țină mereu pasul cu ce apare nou.
Dar între activitatea 

acestor centre și a insti
tutului dv. nu s-ar crea 
astfel un paralelism ? Nu. Dotate cu aparatură de încercare, ele trebuie să se ocupe de 

funcționarea produselor, să stabilească, de pildă, cum se comportă la vibrații, ce randament au etc., în timp ce institutul are menirea de a perfecționa 
modul de realizare a lor. Și, firește, să coordoneze activitatea centrelor din uzine.Prezintă interes și 
problema utilizării fondului 
pentru tehnica nouă. Uzinele dispun de un asemenea fond, destul de mare. Ideea creării lui este foarte bună.: cu acești bani se pot face cercetări și experimentări privind produse și tehnologii noi. Ceea ce e foarte important. Atît doar că aceste 
fonduri se utilizează extrem 
de greoi. Uzinele argumentează că sînt prea 
multe formalități de întocmit și cred că au dreptate. Actualele normative sînt depășite. E cazul de 
a stimula în mai mare mă
sură conducerile întreprin
derilor în folosirea fondului 
pentru introducerea tehni
cii noi, de a mări dreptul acestora de a dispune, dacă nu în întregime, cel puțin în anumite limite, de cheltuirea lui. Bineînțeles, fără a slăbi cu nimic pîrghiile financiare, în felul acesta, cu unele sume care acum rămîn neutilizate s-ar aduce multe îmbunătățiri de ordin tehnic care nu pot fi precizate anticipat.

nu li- fie de

valorificate cu o mai mare eficacitate. Orice întîrziere în aplicarea lor în producție aduce prejudicii economiei. Să nu uităm că o licență, oricît de nouă ar fi, în 4—5 ani se uzează moral, trebuie înlocuită. Credgreșesc afirmînd că cențele trebuie considerate ca punct plecare pentru realizarea de produse și mai perfecționate, care să țină mereu pasul cu progresul tehnic, să fie competitive pe piața externă.
în uzinele care au a- 
chiziționat licențe ar fi 
bine să se formeze mici 
colective de specialiști 
care să le studieze te
meinic și să poată 
„scoate“, în 3—4 ani, 
pe această bază, un 
produs nou, de con
cepție proprie, cu .per
formanțe superioare.Chiar dacă nu se lucrează după licențe, . în uzine sînt necesare 

nuclee de studii ?i cercetări 
care sä se ocupe de îmbu
nătățirea constructivă a 
produselor, de ridicarea 
caracteristicilor lor tehnice. Precizez : aceste nuclee nu trebuie să fie mari, dar specialiștii lor să dis
pună de standuri de pro
bă, să încerce permanent 
produsele, să le confrunte 
cu cele mai reușite produ-

să

trebuie căutat
permanent !

nostru :
MOGA, 
în Mi- 

i Con

Interlocutorul
Ing. ALEXANDRU 
director general 
nisferul Industriei 
sfrucjiilor de Mașini.Ca să mecanizezi sau să automatizezi procesele tehnologice — ne spune 

tov. Moga, referindu-se 
la tema anchetei noastre — nu-i de ajuns să întocmești proiecte bune : e nevoie de aparataj electric, hidraulic și pneumatic, de materiale cu însușiri fizice superioare. Progresul tehnic în construcția de mașini e condiționat deci și de modul în care e promovat noul în industriile electronică, electrotehnică. Ceea ce ridică problema sincronizării producției de mașini cu producția de aparataj și echipamente. S-a confirmat cît de importantă este organizarea fabricației centralizate, pe baza unei concepții unitare, a aparatelor și echipamentelor. Acțiunea întreprinsă în acest sens de ministerul nostru se desfășoară încă lent, cu repercusiuni asupra duratei asimilării și nivelului calitativ al unor mașini-u- nelte și utilaje pentru construcții.Progres tehnic înseamnă nu numai mașini, utilaje și instalații moderne, ci și introducerea largă a procedeelor tehnologice avansate. Unele metode, absolut moderne cu numai cîțiva au devenit miclasice. seamnă că nunț.ăm la ele, să le înlocuim neapărat cu ceva și mai nou, dar noul frebule 
căutat permanent. A promova progresul tehnic înseamnă, de pildă, a ob
ține piesele complexe prin- 
tr-un singur procedeu.

— un stu- acum. ace- fi. fa- eco-

Progresul tehnic va fi asigurat și cu ajutorul utilajelor executate aici, la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din București

cercetări proprii, să dea posibilitate cadrelor de specialitate, cercetători și proiectanți, să intervină operativ în realizarea de mașini moderne.
Energetică Potențialul

energetic — 
valorificat optim

trai al

Petrochimie Cercetarea

ani în urmă, clasice sau se-Asta nu în- trebuie să re-

Rezultă că trebuie adaptate și extinse miezurile complexe, formate cu bioxid de carbon (destul de bine cunoscute), cele formate în cutii calde procedeu mai puțin diat la noi pînă Multe piese din eași categorie pot bricate în condițiinomice prin extrudere la rece, deformare prin explozie etc. Da, accentuez, economice ! Pentru că u- nele cadre tehnice pierd din vedere acest aspect esențial. După părerea mea, eficacitatea 
cerii procedeelor tehnolo
gice moderne trebuie să 
fie privită complex, multi
lateral. Acțiunea nefavorabilă a unui factor nu trebuie să ducă nicidecum la renunțarea aplicării unui nou procedeu. Cu puține excepții o metodă tehnologică modernă nu modifică cheltuielile de manoperă, dar are efecte favorabile asupra reducerii consumului de materiale și determină îmbunătățiri calitative substanțiale. ceea ce justifică introducerea ei.în sfîrșit, în întreprinderile din cadrul ministerului nostru s-au propus numeroase invenții și inovații care în multe cazuri nu se aplică și nu se valorifică, deoarece nu există posibilitatea de a le realiza practic. Uneori, 
pe bază de brevet, invenții 
românești se folosesc peste 
hotare, Tocmai necesar dispună bine dotat destinat realizării prototipurilor invențiilor. Ca și de o puternică bază proprie de cercetări științifice care, între altele, să susțină licențele achiziționate cu

introdu-

iar în țară nu. de aceea consider ca ministerul să de un atelier

Creșterea în ritmurile 
prevăzute a producției 
industriale, dezvoltarea 
agriculturii și transpor
turilor, ca și ridicarea 
nivelului de
populației sînt condițio
nate de sporirea mai ac
centuată a producției' de 
combustibili, energie e- 
lectrică și termică. în
treaga activitate a ener- 
geticienilor este concen- 

, trată asupra unui obiecr 
tiv grandios : traducerea 
în viață a programului 
de 10 ani de valorificare 
a surselor energetice și 
electrificare a țării a- 
probat de cel de-al IX- 
lea Congres al parti
dului, Ce probleme de 
progres tehnic îi preo
cupă pe specialiștii din 
acest domeniu ? Ne vor
bește acad. .MARTIN BER- 
COVICI :România este o țară polienergetică. Dispune de resurse, variate de e- nergie primară : cărbuni, țiței și gaze naturale, cursuri de. apă. Pentru ca fiecărui consumator să i se asigure cea mai adecvată formă de energie, 
trebuie să fie stabilită 
cu precizie proporția 
cea mai avantajoasă a 
contribuției fiecăreia 
dintre aceste resurse 
la asigurarea necesa
rului de energie, să fie 
elaborată și dusă o po
litică energetică baza
tă pe specificul ,și po
sibilitățile țării noas
tre.O latură esențială a progresului tehnic în - a- cest domeniu o constituie 

valorificarea optimă a po
tențialului nostru energetic. Orientarea dată de partid în acest sens este clară.. Avem în față un plan decenal pentru înfăptuirea căruia trebuie să ne sur flecăm cu toții mînecile, de la omul de știință pînă la muncitorul energeti- cian. în primul rînd, este absolut necesară continuarea studiilor și cercetărilor proprii, complexe, legate de specificul țării noastre. Alegerea — din multitudinea de variante posibile — a celei mai e- ficiente soluții este o problemă de mare finețe

tehnică, ce poate fi rezolvată apelînd tot mai mult la metodele și mijloacele matematice de calcul moderne. Matematicienii sînt chemați să îmbrace matematic (să programeze, deci) și să rezolve cu a- jutorul mașinilor electronice modelul al problemei, energeticieni de condițiile specifice, de cantități, de repartiția geografică a consumatorilor etc., etc.
Planul de 10 ani 

prevede ca două din cele 
cinci resurse energetice 
primare — combustibilii 
lichizi și gazoși — să fie 
valorificate superior prin 
utilizarea lor ca materii 
prime, în special în in
dustria chimică. Dezvol
tarea energeticii noas
tre se va bizui deci pe 

-, trei pivoți : cărbunii, a- 
menajările hidroenerge
tice și energia nucleară. 
Care sînt particularită
țile promovării progre
sului tehnic în aceste 
trei domenii ?Cărbunele de care dispunem este, în general, de calitate inferioară (lignit). Ceea ce nu înseamnă nicidecum că el trebuie să fie lăsat pe un plan secundar. Pentru a îmbunătăți structural balanța energetică a țării a devenit necesar ca ligni- . tul să fie utilizat, în proporție rapid crescîndă, drept combustibil în centrale termoelectrice mari. De altfel, Congresul. al IX-lea al partidului a stabilit ca în viitorul foarte apropiat să fie construite noi asemenea centrale. De ce de puteri mart de pildă, de un milion kW ? Pentru că numai așa se pot asigura randamente maxime, pot fi reduse in- ' vestițiile specifice.în privința amenajărilor și construcțiilor hidroenergetice aș sublinia că specialiștii nu urmăresc în acest obținerea de energie, amenajarea cursurilor de apă — nume pentru irigații, prevenirea inundațiilor, asigurarea apei potabile și industriale necesare, dezvoltarea pisciculturii și stuficulturii, îmbunătăți-

în 
devalamatematic stabilit de în funcție energetice

domeniu doar ci complexă a și a-

çu să lor nu fă-

răspundă 
cu promptitudine 
cerințelor ridicate

V esa

de practică

rea navigației. Iată de ce este necesar ca toate a- ceste aspecte să nu fie privite izolat, ci în ansam
blul lor.După cum se știe, echipamentul 'hidromecanic și electric al noilor obiective se va realiza aproape integral în țară. Cerințele 
progresului tehnic pun în 
fața proiecfanților, cercetă
torilor și a constructorilor 
de mașini sarcina de a con
cepe și fabrica turbine hi
draulice, generatori elec
trici, baraje, ecluze, apara
tură de cel mai înalt nivel 
tehnic, cu randament ridi
cat, deplină siguranță 
exploatare, un grad înalt 
automatizare.în următorii ani se trece în țara noastrăutilizarea energiei nucleare. Este un domeniu inedit, făcînd parte prin excelență din tehnica nouă, din progresul tehnic, care entuziasmează specialiștii noștri și pune totodată gîndirea lor creatoare în fața unui serios și sever examen. Energia electrică produsă pe această cale este pe punctul de a deveni competitivă — ca preț de cost — cu cea produsă pe căi clasice. Dar pentru ca și viitoarele noastre centrale electro- nucleare să întrunească această condiție, sè cuvine ca încă de acum să a- cumulăm cît mai multă experiență, să ne ocupăm cil toată grija de formarea cadrelor de specialiști. Prezintă un deosebit interes și problema alegerii tipului de centrală a- tomoelectrică, știut fiind că în prezent există numeroase construcții pe deplin viabile de reactoare. Important este, și aici, de a stabili care a-

Prelucrarea
titeiulu

mod

A

In atenția 
s pecialiș- 

ti Ior :
ernizarea

instalațiilor
în esență, prin progres tehnic, în industria prelucrării țițeiului înțelegem valorificarea superioară a materiei . prime. 

ne spune tov. TEODOR 
NICOLAU, inginerul șef 
al Rafinăriei Brazi. în- tr-un complex de reformare catalitică automatizat, benzina de distilare primară cu cifră octanică mică o valorificăm optim, obținînd benzine cu

cifre octanice ridicate (90—95), hidrocarburi a- romatice și gaze de înaltă puritate destinate chimizării. Prin perfecționarea constructivă a instalațiilor, a crescut randamentul acestora, s-a îmbunătățit calitatea și pentru prima dată în țară s-a obținut un produs pseudocumenul — rie primă necesară triei lacurilor. La
nou, mate- indus- una

f
Continuând finii discu

ției, ne-am adresat unui 
specialist dintr-un dome
niu nou, cu mari pers
pective de 
petrochimia — ingineru
lui GAVRiL 
rectorul Combinatului 
trochimic Ploiești.A vorbi despre progresul tehnic înseamnă a avea cu prioritate în vedere problemele curente : fabricarea de noi produse, modernizarea tehnologiei, perfecționarea instalațiilor. Procesele pe care le aplicăm sînt, fără excepție, noi. Se lucrează la presiuni de 2 000 de atmosfere, cu aparatură modernă de reglare și automatizare, de control și analiză rapidă pe fluxul tehnologic. Noțiunea de nivel tehnic se materializează dacă amintim că o instalație ale cărei conducte măsoară 100 km, cu 11 000 de ventile și 4 000 de aparate măsură și control este servită de numai 16 meni într-un schimb, muncitori care, de prestează o muncă lectuală : urmăresc cațiile aparatelor, fruntă date și le interpretează, intervin cînd e cazul.Avem deschis larg în față cîmpul de promovare a progresului tehnic. Sar
cina trasată nouă, petrochi- 
mișfilor, de Congresul al 
IX-lea al partidului de a 
valorifica superior rezer
vele de hidrocarburi poate 
fi îndeplinită realizînd din 
combustibili sau solvenfi 
produse cu utilizări mai 
largi, cu valori superioare : 
mase plastice, fire și fibre 
sintetice pentru țesătorii, 
cauciuc sintetic, alcool eti
lic... dar cîte nu sînt ! în petrochimie, progres tehnic înseamnă a produce pe cîteva sute de metri pătrați tot alcoolul realizat anual din porumb. înseamnă fabricarea sintetică a lînei tunse de pe toate oile din țară la un loc. Și exemplele ar putea continua.

Ce sarcini concrete 
v-ați asumat pentru vii
torul imediat ?Să sintetizăm anhidrida ftalică, oxidul de etilenă și polietilena de medie și joasă presiune. De subliniat că producția celor două categorii de polieti-

dezvoltare :
MUSCA, di

ps-

de de- oa- Defapt, inte- indi- con-

lenă va avea la bază procedee de fabricație originale, românești.
După cîte ne-am 

dat seama, actualelor in
stalații li se pot aduce 
încă îmbunătățiri. In
tenționați să le reali
zați cu posibilități pro
prii ?
Consider că ar fi u- 

fil ca industria constructoa
re de mașini să-și lărgeas
că sortimentele pe care ni 
le asigură, căci acum se li
mitează mai mult la utila
je disparate. S-ar putea produce în țară și anumite motoare speciale, și compresoarele de care a- vem nevoie, și unele elemente de automatizare. Vom colabora mai activ cu ICECHIM, cu care am realizat de altfel polietilena de presiune medie. S-au cumpărat o serie de instalații noi, care folosesc aditivi, catalizatori, inițianți, promotori, co- loranți, uleiuri și solvenți * care se importă. Am convingerea că aceste produse pot fi realizate în țară. Cu o condiție : 
munca de cercetare, atît la 
noi în combinat, cît și în 
institute, să fie mai bine 
organizată, să răspundă cu 
mai multă promptitudine 
cerințelor ridicate de prac
tică. Dacă cercetările științifice ar avea o mare fi-, nalitate și ar pune la.' punct procesele chimice 
industriale, multe instalații n-ar mai trebui să fie importate.Indiscutabil, perfecționări se mai pot aduce instalațiilor noastre. Scopul urmărit trebuie să fie lărgirea gamei de materii prime utilizabile, realizarea de noi produse. Experiențele pe care le-am întreprins au confirmat că acest lucru este posibil. Cu investiții minime se pot obține efecte economice deosebit de mai’i — și aceasta constituie un obiectiv major, pus de partid în fața tuturor specialiștilor chemați să ridice activitatea de creație tehnică din țara noastră pe un plan superior.
[—---------------------------------

Anchetă organizată de 
ing. Adrian PRODAN

.
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a Marii Adunări Naționale
:*

a părăsit Capi- Ulan Bator, o Adunări Națio- Socialiste Ro-
Luni dimineața tala, plecînd spre delegație a Marii nale a Republicii mânia care, la invitația MareluiHural Popular al R. P. Mongole, va face o vizită în R. P. Mongolă. Din delegație fac parte deputății Kovacs György, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, conducătorul delegației, Vasile Mateescu, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură a M.A.N., președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional București, loan Ichim, secretar al Comitetului regional Bacău al P.C.R., pröf. univ. Tudor Ionescu, membru îi 'Comisia de politică externă a Matii Adunări Naționale, directorul Institutului de cercetări alimentare, Constantin Zaharia. profesor la Școala medie din Vaslui, Ion Negoiță, membru al Comisiei pentru agricultură și silvicultură a M.A.N., președintele cooperativei

agricole de producție „11 Tunie“- Pechea, regiunea Galați, Erou al Muncii Socialiste.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de de- putați ai Marii Adunări Naționale și funcționari superiori ai M.A.N. și M.A.E. Au fost de față Togoociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole în Republica Socialistă România, și membri ai ambasadei.
★In aceeași zi delegația a sosit la Moscova, unde a avut o întrevedere cu I. V. Spiridonov, președintele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească. (Agerpres)
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PREZENTAREA UNUI FILM 
COREEANCu prilejul împlinirii a 20 de ani de la crearea Partidului Muncii din Coreea, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Giăn Du Hoan, a organizat luni seara la Teatrul -.Ion Creangă“ prezentarea filmului coreean „Iubiți viitorul“.Au participat Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, prof. Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură, ziariști. Au fost

de față șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.
VIZITA SECRETARULUI 
GENERAL AL UNIUNII 
INTERPARLAMENTARELuni seara a sosit în Capitală André de Blonay, secretar general al Uniunii interparlamentare care face o vizită în țara noastră la invitația Grupului român al acestei Uniuni. Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de deputății în Marea Adunare Națională Teodor Marinescu- Traian Ionașcu — vicepreședinți ai Comitetului de conducere al Grupului român al Uniunii interparlamentare — C. Paraschivescu-Bălăcea- nu. de funcționari superiori ai M.A.N.

dl.
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loc după ce o împărțire și mai Judicioasă a

(Agerpres)
Ședința secției de hortiviticultură
a Consiliului Superior al Agriculturii

ț,uni dimineața au început în Gujîitală lucrările ședinței lărgite a secției de hortiviticultură a Consiliului Superior al Agriculturii. Se dezbat unele măsuri pentru dezvoltarea legumiculturii și îmbunătățirea desfacerii produselor în anul 1966.La ședință participă președinții consiliilor agricole regionale, ingineri, președinți și brigadieri din cooperativele agricole cultivatoare de legume, directori și ingineri șefi din trusturile Gostat și unitățile acestora cu sector legumicol dezvoltat, specialiști din institute de cercetări și stațiuni experimentale, reprezentanți ai organizațiilor comerciale și fabricilor de conserve.Iau parte tovarășii Iosif Banc și Ianoș Fazekaș, membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliu-

lui de Miniștri, Virgil_ Țrofin, secretar al ‘ -----Giosan, Superior Șchiopu, mentare, Constantin Mateescu, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, membri ai conducerii ministerelor comerțului interior și exterior, ai Comitetului de stat pentru prețuri.în prima zi au fost prezentate referate cu privire la rezultatele obținute în legumicultură în cursul anului 1965, măsurile pentru dezvoltarea producției și îmbunătățirea desfacerii în anul viitor, precum și cu privire la sortimentul de legume recomandat unităților cultivatoare în perioada 1966—1970. Au urmat apoi discuții.Lucrările ședinței continuă.(Agerpres)

C.C. al P.C.R., Nicolae președintele Consiliului al Agriculturii, Bucur ministrul industriei ali-

Cercetări științifice
în regiunea Porților de FierA

Academia Republicii Socialiste România a hotărît să înființeze o comisie complexă care să studieze teritoriul de cîteva sute de hectare ce urmează a fi inundate prin formarea lacului de acumulare al complexului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. Președintele acestei comisii, acad. Miltiade Filipescu, a dat redactorului Agerpres, Gh. leva, cîteva a- mănunte asupra cercetărilor ce vor fi întreprinse.Scopul acestor cercetări, a declarat acad. M. Filipescu, este, pe de o parte, cunoașterea amănunțită a rezervelor de materii utile, a vestigiilor trecutului, monumentelor heologice și arhitecturale etc, care ie conține solul acestei giuni, iar pe de alta culegereadate privind economia, etnografia,
arpe rede

favorabll. Conservato- află de mai mult timp criză de conducere, care în mai multe cazuri naște- zvonuri cu privire la de-

va juca un. rol im-scande co- liberali precum guvern.
sub lozinca «Sinceritate și guvern». Programul elec- lui Pearson nu este în amănunt, dar din făcută la dizolvarea
în al încă pro- par- con-

anului 1963, Pearson că nu a obținut odssăvîrșlre spri- din prerie. Suc- destul de limitat vest și în unele ale provinciei Ontario, guvernul său s-a sprijinit

jinul tuturor grupărilor populației și tuturor părților țării. De un astfel de sprijin nu s-a bucurat nici unul din guvernele de după ultimele alegeri. La alegerile din primăvara nu numaimajoritate absolută, dar i-a lipsit aproape cu jinul provinciilor cesul său a fost și pe coasta de ținuturi Astfel,în special pe ținuturile din răsărit, provincia Quebec și marile orașe. Dacă alegerile ar fi cîștigate de conservatori, care nu sînt agreați în Quebec, ar veni la putere un guvern căruia i-ar lipsi sprijinul Canadei franceze.Partidul «nou democrat», cu o orientare de stînga, speră să tragă unele foloase de pe urma apatiei electorale și a faptului că, potrivit unor sondaje, aproape o treime a alegătorilor sînt încă nehotărîti. Conducătorul acestui partid, Douglas, susține că mulți canadieni s-au „plictisit” de vechile partide.

să aibă mai logică mandatelor ar fi fost sancționată prin lege.In cele din urmă, guvernul Pearson mai are pe umeri o ipotecă ceportant în campania electorală. Este vorba de ivirea unui dai în care sînt învinuiți rupție mai mulți politicieni de mai mică importanță, și membri ai actualuluiiar Diefenbaker a și făcut cunoscut că își va duce campania electorală cinste toralcunoscut clamațla lamentului se pot trage unele duzii. Pearson afirmă că pentrurezolvarea problemelor interne și externe din următorii ani Canada are nevoie de un guvern cu adevărat reprezentativ, adică de un guvern care să dispună nu numai de o majoritate absolută în parlament, ci să se bucure și de spri-fauna și flora, pentru a fi păstrate și transmise posterității.Comisia este formată din 13 colective : geologie, geografie, antropologie, arheologie, lingvistică și folclor, economie, faună, floră etc., care reunesc peste 150 de oameni de știință și specialiști din cadrul institutelor de specialitate ale Academiei, din universități sau institute departamentale. Unele colective au și făcut primele deplasări documentare în regiunea Porților de Fier.Conform planului, activitatea de cercetare a comisiei va fi încheiată în anul 1969, atunci cînd apele Dunării vor acoperi teritoriul viitorului lac de acumulare. Rezultatele acestor studii și cercetări își vor găsi reflectare în exponatele viitorului Muzeu al Porților de Fier (care va fi înființat în orașul Tur- nu Severin), precum și într-o amplă monografie teritoriuluiinundat. (Agerpres)
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șov (18-8), finalizat de Ion Moser
Foto s Gh. Amuza

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 La Madrid s-au încheiat lucrările 

celei de-a 63-a sesiuni a congresului 
Comitetului internațional olimpic, în 
cadrul căreia s-au luat hotărîri deose
bit de importante pentru mișcarea o- 
limpică. Printre altele, Congresul a ho- 
tărît să adauge încă 11 probe la com
petițiile de natatie, proba de skeet (ta
lere aruncate din turn), la tir și bia- 
tlonul, pe echipe, la Jocurile de iarnă. 
Voleiul a fost recunoscut definitiv ca 
sport olimpic Organizarea turneului 
feminin la Olimpiada din Mexic este 
însă condiționată de prezența a 16 e- 
chipe în turneul final. Congresul a a- 
P' bat propunerea ca, la cea de-a XX-a 
ediție a J.O. din 1972 numărul sportu
rilor să fie sporit de la 18 la 21.

® Selecționata feminină de volei a 
României s-a clasat pe primul loc în 
turneul internațional de Ia Torun (Polo
nia). Voleibalistele române au ciștigat 
toate cele trei întîlniri susținute : 3—0 
cu echipa Belgiei, 3—1 cu selecționata 
secundă a Poloniei și cu 3—2 echipa 
Poloniei.

• Iiicepînd diD anul viitor, rugbiul 
'feroviar va avea propria sa competiție. 
Ta propunerea delegatului României, 
Congresul Uniunii internaționale a 
sportului feroviar (U.S.T.C.), care si-a 
încheiat recent lucrările la Leipzig, a 
hotărît organizarea unor întîlniri inter
naționale bilaterale între echipele re
prezentative feroviare de rugbi ale An
gliei, Franței, R D. Germane, Româ
niei (Rapid-București) si U.R.S.S. Aceste 
întîlniri urmează să preceadă campio
natul european feroviar de rugbi.

O în ziua a doua a campionatelor 
feminine de atletism ale U.R.S.S. care 
au loc la Alma Ata, Maria Itkina a 
stabilit un nou record unional în pro
ba de 400 m plat cu ’impui de 52’’9/10 
(vechiul record era de 53” si aparținea 
lui Itkina). Proba de săritură în lungi- 

'rpe a fost cîștigată de Tatiana Scelka- 
nova cu 6,50 m, iar cea de aruncare a 
suliței de recordmana mondială Gorcia- 
kova cu 56,22 m.

campioni

Premiera 
filmului românesc 
,,Cartierul veseliei

la lupte libereDuminică seara, la Brașov au fost cunoscuți noii campioni ai țării la lupte libere. In ordinea categoriilor au intrat în posesia titlurilor următorii luptători : Ion Focaru (Dinamo București) ; Gheorghe Tăpălagă (Steaua) ;
Alexandru Geantă (Steaua) ; Paul Cîrciumaru (Steaua) ; Ștefan Tampa (Steagul Roșu Brașov) ; Gheorghe Ureianu (Steaua) ; Francise Bolla (Mureșul) și Ștefan Stîngu (Steaua). (Agerpres)

La cinematograful „Patria Capitală a avut loc luni seara B premiera noului film românesc ■ „Cartierul veseliei“, realizat de I regizorul Manole Marcus, care îm- ■ preună cu loan Grigorescu sem- « nează și scenariul. Filmul a fost | distins cu Premiul pentru regie la * Festivalul filmului de la Mamaia R din acest an. Au fost prezentați | publicului cîțiva dintre realizato- ■ rii filmului. ■(Agerpres) S

Brigada

ziarele scriu fost țara unei

Ziarul elvețian „NEUE ZÜR
CHER ZEITUNG" publică un ar
ticol referitor la campania electo
rală din Canada.La opt noiembrie, canadienii vor merge la vot pentru a cincea oară în opt ani.La începutul acestei campanii e- lectorale liberalii (care se află în prezent la guvern — n.r.) au un atu puternic. Dar liderii liberali nu sînt siguri că viitoarele alegeri, care se vor ține peste unul sau doi ani, se vor desfășura pe un fundal economic rii se într-o a dat re lamiterea lui Diefenbaker din postul de lider al partidului. Nemulțumirea se manifestă deosebit de puternic în rîndul membrilor de partid provenind din rîndurile canadienilor de origine franceză. Dar și în alte cercuri ale partidului conservator a început să se caute un înlocuitor pentru Diefenbaker. Este de înțeles că liberalii nu vor ca, printr-o tărăgănare a alegerilor, să se dea timp conservatorilor să-și reorganizeze conducerea.Există însă și argumente împotriva ținerii de noi alegeri. Printre acestea se menționează în special apatia unei mari majorități a canadienilor de a se prezenta din nou în fața urnelor. Chiar șicare sprijină politica liberală că fixarea de noi alegeri a grăbită și nenecesară și că putea fi scutită de neliniștea noi campanii electorale.Un alt argument împotriva ținerii de alegeri în acest an și pe care conservatorii îl vor folosi în favoarea lor, este faptul că de un an se lucrează la o nouă împărțire a circumscripțiilor electorale. Prin imigrări și mișcări interne de populație, numărul celor cu drept de vot din cadrul diferitelor circumscripții electorale s-a schimbat într-atîta, îneît repartizarea mandatelor nu mai este proporțională cu numărul voturilor. Planul existent pentru refacerea circumscripțiilor electorale urmează să fie votat în următoarea perioadă de legislatură a parlamentului. Ar fi fost deci mai bine — și de această părere este și Pearson (liderul liberalilor și șeful guvernului — n.r.) — ca alegerile

Ziarul „LE FIGA
RO" scrie următoa
rele despre activita
tea unei unități spe
ciale a armatei ame
ricane din Vietnamul 
de sud :

„Este un 
fă, format 
voluntari 
plin de 
stifuind
«desfrunzire», 
nea ei, fără precedent 
în analele 
lui constă în... a
frunzi copacii din 
glă pentru a-i 
pe partizanii 
vietnamezi de un ca
muflaj natural, cu aju
torul căruia își pregă
tesc ambuscadele pen-

corp de eli- 
exclusiv din 
cu pieptul 

medalii, con-
brigada de 

Misiu-

războiu- 
des- 
jun- 
lipsi 
sud-

Studiul perseverent 
o investiție 
cu eficiență maximă

melor practice ale construirii socialismului.Prin extinderea studiului individual se va pune capăt situației care a existat anul trecut în raioane ca Săveni, Botoșani, Dorohoi, unde mulți activiști care absolviseră școli de partid au fost înscriși în cercuri și cursuri inferioare pregătirii lor. Corespunzător nivelului lor de pregătire, numeroși alți activiști vor urma cursurile universității serale de marxism-leninism, ale școlilor serale economice.

depozitele 
de echipa- 
alimente și 
adăpostesc ' 

atacuri.
arme

rezervoare

tru ca apoi să se ascun
dă în mijlocul naturii.
La adăpostul acestei
protecții naturale, ei își 
amplasează 
de arme, 
ment și de 
tot aci se 
între două

Avînd drept 
lănci, țevi, 
și tone de substanțe 
chimice pentru distru
gerea vegetației, cei a- 
proximativ douăzeci de 
membri ai brigăzii de 
«desfrunzire», cu aju
torul a patru avioane 
C. 123, au început dis
trugerea bolților de ver
deață ale ascunzișurilor 
aproape de necucerit 
ale dușmanului.

Ideea acestei distru
geri sistematice a frun
zișurilor dese din junglă 
datează din 1961 ; ex
periențele secrete s-au 
înmulțit, iar din 1962 
«desfrunzirea» a atins 
stadiul punerii în apli
care : au fost desfrunzi
te fîșii de junglă de 
mai multe sute de metri, 
de o parte și de alfa a 
drumurilor și a căilor de 
apă, folosite de 
voaiele 
giunea 
gului.

Dacă
locuri frunzișul a căzut 
cu grafia cu care cad 
frunzele toamna, lăsînd 
crengile intacte, au fost 
și cazuri cînd pădurea 
a căpătat un aspect cal
cinat după trecerea a- 
vioanelor C. 125 ale 
brigăzii de «desfrunzi
re» a forțelor aeriene 
americane”.

con- 
milifare în re- 

deliei Mekon-

în numeroase

Astfel, vom ține seama în primul rînd de specificul fiecărui raion. în orașele Suceava și Botoșani, bunăoară, în care s-a dezvoltat mult industria și în- mod deosebit industria lemnului, se va pune accentul pe sarcinile trasate de Congres cu privire la promovarea progresului tehnic, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, ridicarea eficienței economice a investițiilor — raportate la situația concretă din întreprinderile industriale existente în raion și mai ales la cele aparți- nînd ramurei forestiere. în raionul Săveni. unde agricultura deține ponderea economică principală, studiul individual va fi axat pe problemele aplicării politicii partidului de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii, de întărire economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție. în ceea ce privește activul regional, există posibilitatea de a diferenția studiul și în raport cu domeniul de activitate al tovarășilor, elaborînd tematici diferite pentru cei ce lucrează în domeniul organizatoric, al propagandei, economiei, științei și culturii etc.Ne propunem să luăm toate măsurile pentru desfășurarea studiului individual la un înalt nivel. Astfel, la fiecare temă, vor fi pregătite referate, care vor analiza unul sau altul din aspectele ei esențiale. Folosirea acestei metode poate contribui la îmbogățirea conținutului dezbaterilor, la stimularea gîndirii creatoare. Grupele de studiu vor fi conduse de cele mai pregătite cadre, membri ai comitetelor regional și raionale de partid. Sîntem convinși că astfel organizat, studiul activiștilor va răspunde cerințelor actuale, îi va ajuta substanțial la o mai bună înțelegere a problemelor puse de Congresul al IX-lea al P.C.R., a realităților interne și internaționale, ca și la rezolvarea cu succes a proble-

lor3 — 5 sînt zile.
in-

In practica munciiînvățămîntul de partid nu epuizează căile de ridicare a nivelului ideologic și de pregătire profesională ale activiștilor. De un real a- jutor în pregătirea 
instruirile lunare de
Pe primul plan al acestor 
sfruirl noi situăm informarea întregu
lui aparat asupra problemelor celor 
mai actuale ale politicii partidului, a- 
supra celor mal noi hotărîri și indi
cații ale conducerii de partid, asupra 
sarcinilor concrete ale organizației 
regionale în etapa respectivă.

Instructajele lunare reprezintă, în 
același timp, și un prilej de analiză 
critică a muncii, de verificare a felu
lui în care activiștii știu să aplice 
în practică cunoștințele dobîndite. La o recentă instruire a activiștilor Comitetului raional Botoșani, de pildă, analiza rapoartelor prezentate de instructori a pus față în față experiența pozitivă a unor instructori ca Gh. Dupac, Dumitru Mateș ș.a., care dau un ajutor eficient organizațiilor de bază pe care ]e - - - se și cual altora, care în loc să muncească cu birourile organizațiilor de bază, cu masa membrilor de partid, încearcă să rezolve sarcinile exclusiv cu președinții cooperativelor agricole de producție. Din asemenea analize, întemeiate pe fapte de viată, activiștii pot învăța mai mult decît dintr-o lecție teoretică, abstractă.La multe dintre comitetele raionale de partid se obișnuiește să se organizeze. în cadrul instruirilor, 
vizite de documentare Tn uni
tăți industriale șl agricole fruntașe. Activiștii comitetului raional de partid Săveni. de pildă, după ce au ascultat o expunere privind întărirea economico-organizatorică a

îndrumă, au legături strîn-, cu oamenii muncii, ascultă țin seamă de părerile lor, stilul impropriu, administrativ

cooperativelor agricole de producție, s-au deplasat la cooperativa a- gricolă Ripiceni, unde au putut cunoaște o experiență bună în organizarea producției și retribuirea muncii.
Foarte bună este metoda de a in

vita activul de partid la plenarele de 
comitete, în care se dezbat princi
palele probleme economice, cultural- 
educative, ale vieții interne de partid. Astfel, la o recentă plenară a comitetului regional de partid care a analizat activitatea organelor și organizațiilor de partid pentru dezvoltarea creșterii animalelor, au participat aproape 400 de activiști și alte cadre din regiune. Metoda este practicată tot mai mult și de comitetele raionale. Expresie vie a conducerii și a muncii colective, participarea âctivului la plenare nu numai că se răsfrînge pozitiv asupra conținutului dezbaterilor și al hotărîrilor adoptate, dar dă posibilitatea activiștilor să aibă o privire de ansamblu asupra problemelor, face să crească competența și răspunderea lor în lupta pentru realizarea sarcinilor.

Cunoștințele activiștilor se dezvoltă 
mult în focul muncii nemijlocite pen
tru aplicarea politicii partidului. A in
trat în practica noastră antrenarea ac
tivului de partid la studierea anumi
tor probleme ale muncii de partid, în prima parte a anului 1965, de exemplu, colective și brigăzi formate din aparatul de partid și tovarăși din activul de partid au studiat modul de organizare și des- .fășurare a învățămîntului ideologic, munca politică de masă în întreprinderi. activitatea cultural-e- ducativă, stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, activitatea lor pentru valorificarea superioară a masei lemnoase, realizarea programului de investiții etc. Studierea acestor probleme, sintetizarea celor constatate pe teren, desprinderea unor concluzii și propunerea de măsuri pentru remedierea unor situații solicită multilateral cunoștințele activiștilor, le lărgesc orizontul, permițîndu-le să cunoască mai bine experiența valoroasă a unor organizații de partid și să participe mai eficient la înfăptuirea politicii partidului.Se obișnuiește, de asemenea, ca fiecărui activist să i se încredințeze spre studiu, pe o perioadă mai lungă, o anumită problemă a vieții de partid. Așa, spre exemplu, activiștii Comitetului raional de partid Cîmpulung au studiat pe teren, în cursul lunii august, modul

cum organizațiile de partid repartizează sarcini comuniștilor, iar în luna septembrie, problema controlului îndeplinirii hotărîrilor. în condițiile unei atente îndrumări din partea organelor de partid, asemenea studii reprezintă un mijloc prețios de ridicare a nivelului de pregătire profesională al activiștilor, de creștere a capacității lor de orientare.
Un larg orizont cultural

deal în a-

Multitudinea problemelor pe care le ridică în prezent conducerea de către partid a construcției socialiste cere activiștilor, pe lîngă o bună pregătire politico-ideologică, temeinice cunoștințe profesionale de specialitate.In acest scop, au fost create condiții ca activiștii să-și completeze studiile în învățămîntul de stat. Un număr tot mai mare de activiști' au acum studii superioare specialitate.Lărgirea orizontului cultural activiștilor este, de asemenea, atenția organelor de partid. încest scop se organizează expuneri ale unor oameni de știință și cultură. Activul comitetului regional, de pildă, a audiat cu mult interes conferințe despre artă ca formă a conștiinței sociale, opera lui Tudor Arghezi, monumentele istorice și arhitectonice din regiunea Suceava și altele. Tn mai multé raioane ș-au ținut expuneri despre formarea limbii și a poporului român, s-au organizat vizite la muzee și expoziții, la casele memoriale „Mihail Eminescu“, „George Enescu“, „Ci- prian Porumbescu“. Considerăm însă că toată această activitate ar trebui să capete o mai mare amploare, să răspundă mai bine necesităților de informare a activiștilor cu ceea ce este nou în știință, tehnică, artă și literatură. în acest scop, vom solicita mai mult cadrele din regiune și vom invita personalități din principalele centre culturale ale țării.
Exemplu 
de principialitate 
comunistăîn documentele Congresului se dă o înaltă apreciere caracteristicilor activiștilor — strîns legați de mase, purtători înflăcărați ai cu- vîntului partidului, luptători neo- bosiți pentru continua îmbunătățire a muncii, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului.

pentru fericirea întregului popor. Comitetul regional de partid îmbină indisolubil activitatea pentru ridicarea nivelului ideologic și de pregătire generală a activiștilor cu educarea lor în spiritul acestor înalte trăsături proprii militantului comunist. Lectori ai C.C. al P.C.R., membri ai biroului comitetului regional de partid au făcut în fața activului expuneri despre importanța respectării stricte a principiului conducerii colective, folosirii criticii și autocriticii, dezvoltării exigenței și spiritului de răspundere. Biroul regional a analizat, într-una din ședințele sale, munca organelor raionale și o- rășenești de partid pentru formarea profilului moral-politic al activistului. Concluziile desprinse și măsurile luate în urma analizei au dus la lichidarea unor neajunsuri în acest domeniu, la îmbunătățirea conținutului muncii de educare a activului de partid. Meritățiativa comitetului raional de partid Fălticeni, care, în vara acestui an, a analizat într-o plenară a sa munca biroului în vederea dezvoltării combativității activistului, a pasiunii și spiritului de răspundere în muncă, pentru întărirea legăturilor cu masele și comportarea corectă în viața socială și în familie.îmbinînd armonios munca pentru ridicarea nivelului politico- ideologic și lărgirea orizontului cultural cu dezvoltarea trăsăturilor morale comuniste vom asigura o pregătire multilaterală a activiștilor, ceea ce se va răsfrînge pozitiv în viața organizațiilor de partid, în întreaga activitate politico-organi- zatorică de edificare a noii societăți.

relevată ini-

Să fie numai 
vremea de vină?

(Urmare din pag. I)Din această cauză rele și semănătorile se la capătul tarlalelor. De asemenea, din lipsa pieselor de schimb, remedierea defecțiunilor se face
tractoa- odihneau

destul de greu. în raioanele din nord, unde există terenuri ne- mecanizabile, s-a prevăzut să lucreze la semănat și atelajele. Dar nu s-a urmărit aplicarea acestei măsuri bune. In raionul Oltețu. de pildă, în ziua de 9 octombrie, din 990 atelaje prevăzute a lucra la însămînțări au ieșit la cîmp doar 490. Din situația centralizată la serviciul S.M.T. al Consiliului agricol regional Oltenia reiese că în ziua de 8 octombrie nu au lucrat aproape 500 de tractoare. Și acesta nu e un caz izolat.Iată numai cîteva din „cauzele obiective“ pentru care pînă la 11 octombrie raioanele Filiași, Turnu Severin, Strehaia, Gilort și Oltețu nu au însămînțat decît 50 pînă la 65 la sută din suprafețele prevăzute. încă un exemplu. în ziua de 10 octombrie, în raionul Filiași, din viteza zilnică planificată de 1 250 ha s-au realizat la semănat doar 331 ha. în vreme ce zeci de cooperative agricole din Oltenia au terminat semănatul, altele — mare parte dintre ele vecine cu cele fruntașe și avînd condiții asemănătoare — abia au însămînțat jumătate sau trei pătrimi din suprafețele prevăzute. Te întrebi : unde au fost controlul, îndrumarea și sprijinul organelor locale, al specialiștilor ?Potrivit indicațiilor consiliului a- gricol regional, semănatul trebuia să se încheie la 10 octombrie. Adevărul este că în unele raioane, printre care, de pildă, Balș și Oltețu, mai este nevoie de încă 10—12 zile pentru a termina însămînțările.Insămînțările de toamnă au întârziat și în unitățile din cadrul celor două trusturi Gostat din regiune. Gospodăriile de stat din aceste trusturi mai au de semănat 15 000 ha cu grîu. Această rămînere în urmă față de posibilitățile tehnice existente se datorește, în bună parte, și faptului că atît Trustul Gostat Craiova, cît și cel de la Turnu Severin au început lucrările de toamnă cu mare întîrziere.In regiunea Oltenia există toate posibilitățile pentru ca în următoarele zile campania de însămînțări să fie încheiată în cele mai bune - condiții agrotehnice.



TURCIA

Rezultatele 
scrutinuluiANKARA 11 (Agerpres). — în legătură cu alegerile legislative care au avut loc duminică în Turcia, presa turcă apărută luni dimineața apreciază în ansamblul ei că Partidul dreptății a obținut suficiente voturi pentru a-și asuma singur puterea. Presa consideră că Partidul dreptății a obținut 60 la sută din voturi și prevede că el va obține între 240 și 260 de locuri în noul parlament, iar Partidul republican al poporului își va reduce numărul de de- putați la 190. Pe locul trei se așteaptă să se situeze Partidul națiunii. condus de Osman Boliikbași, urmat de Partidul muncitoresc.După cum relatează cotidianul „Hurriyet“, în urma votării au fost alese următoarele personalități : Suleyman Demirel, președintele Partidului dreptății, Ismet Inönü, președintele Partidului republican al poporului, Osman Boliikbași, președintele Partidului națiunii, Mehmet Aii Aybar, președintele Partidului muncitoresc, profesorul Ali Fuat Basgil (Partidul dreptății), Yuksel Menderes, fiul fostului președinte al Consiliului de Miniștri turc, Adnan Menderes, și Nilufer Gursoy, fiica fostului președinte al Republicii Turce, Celal Bayar.într-o declarație făcută presei luni seara, liderul Partidului dreptății, Suleyman Demirel, a menționat că deși rezultatele definitive ale alegerilor nu sînt încă cunoscute, partidul său a repurtat un succes electoral care îi va permite | să formeze singur guvernul.
Situația din

DJAKARTA 11 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă anunță că în capitala Indoneziei continuă să fie menținute starea de asediu și restricțiile de circulație în cursul serii și nopții. Potrivit relatărilor postului de radio Djakarta, începînd de duminică seara autoritățile militare au impus restricții de circulație și în nordul insulei Sumatra. Sediul societății de radiodifuziune din Djakarta, telegraful, centrala telefonică internațională și urbană din Djakarta continuă să fie ocupate de trupe. Același post de radm a anunțat că armata de uscat a preluat direct conducerea agenției oficiale de presă „Antara“. Legăturile între Indonezia și lumea exterioară continuă să fie întrerupte, singurele surse de informare fiind postul de radio Djakarta și unele ziare care apar sub controlul armatei.Postul de radio Djakarta a relatat despre continuarea demonstrațiilor organizate de elemente apar- ținînd partidelor „Nahdatul Diurna“ și „Mașumi“, ultimul Tind interzis de guvernul indonezian. Cu prilejul acestor demonstrații s-au făcut din nou auzite lozinci anticomuniste și cereri privind interzicerea Partidului Comunist din Indonezia. Același post de radio a anunțat că armata indoneziană a ocupat sediul sindicatelor de la Atjeh (Sumatra). Se menționează totodată ocuparea sediilor unor organizații obștești din diferite localități.Postul de radio Djakarta a a- nunțat că la 11 octombrie s-a reîntors la palatul Merdeka din Djakarta președintele Sukarno, venind de la reședința sa de vară de la Bogor. în aceeași zi. președintele Indoneziei a primit pe noul ambasador al Elveției la Djakarta. Su-
Lucrările Congresului 
sindical mondialVARȘOVIA 11. — Corespondentul Agerpres, G. Gheorghiță, transmite : Luni 11 octombrie au continuat lucrările celui de-al VI-lea Congres sindical mondial de la Varșovia. Ședința de dimineață a fost prezidată de Lazaro Pena, secretar general al Centralei revoluționare sindicale a oamenilor muncii din Cuba, vicepreședinte al F.S.M. Congresul a ales în unanimitate Comisia de candidaturi, Comisia de validare și Comisia de regulament. în comisiile de candidaturi și regulament au fost aleși și membri ai delegației sindicatelor din Republica Socialistă România, în continuarea lucrărilor. Luis Padilla, secretar al F.S.M., a prezentat raportul prevăzut la punctul doi al ordinii de zi : „Dezvoltarea solidarității sindicale internaționale și lupta oamenilor muncii și a popoarelor' din țările coloniale și de curînd eliberate pentru cucerirea și consolidarea independenței lor naționale, pentru dezvoltarea economică și socială, independentă, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului“. în ședința de după-amiază au continuat discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate de Louis Saillant și Luis Padilla.

DELEGAȚIA C.C. AL P.C.R. 
A SOSIT LA ROMAROMA 11 (Agerpres). — Luni după-amiază a sosit la Roma delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C-C. al P.C.R., care face o vizită în Italia la invitația C.C. al Partidului Comunist Italian.La sosire, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Mario

Cerem respectarea acordurilor de Ia Geneva — pace în Vietnam": sub 
această lozincă au demonstrat recent tineri norvegieni la Oslo

Trupe agresoare 
forțelor patrioticeSAIGON 11 (Agerpres). — O companie a celei de-a 173-a brigăzi de parașutiști americani care împreună cu alte unități australiene
Indonezia

karno a avut apoi întrevederi cu doi miniștri, care i-au prezentat rapoarte în legătură cu situația din țară, precum și cu Aii Sastro- amidjojo, secretarul general al Partidului național din Indonezia. După întrevedere, Sastroamidjojo a declarat că partidul său sprijină apelul făcut de președintele Sukarno cu privire la încetarea ciocnirilor dintre diferitele elemente ale armatei de uscat.

In limbaj cinematografic, ultimul tur de manivelă înseamnă că s-a terminat munca pe platou și, o dată cu ea, și etapa cea mai importantă pentru realizarea unei noi pelicule. Prin comparație, pentru că tot este vorba despre filme, se poate spune că dezbaterile finale din Senatul italian privind noua lege a cinematografiei au avut rolul definit prin această expresie.Marea aulă de la Palazzo Madama a oferit spre sfîrșitul acestor dezbateri cîteva imagini oarecum neobișnuite. Tribunele rezervate publicului, de obicei puțin populate, erau de data aceasta arhipline. Producători, regizori și actori de cinematograf părăsiseră, pentru cîteva ceasuri, studiourile pentru a urmări ultimul act al unor lungi și furtunoase discuții purtate de senatori asupra proiectului de lege guvernamental prezentat încă din sesiunea de primăvară de ministrul turismului și spectacolelor. Corona.Disputa s-a agravat după ce, în cursul acelei sesiuni, reprezentantul partidului democrat-creștin, Zac- cagnini, contrar înțelegerii intervenite între partidele care compun guvernul, a propus un amendament la articolul prin care se urmărea, de fapt, introducerea unei cenzuri administrative asupra producțiilor cinematografice. Amendamentul accentua posibilitatea ca legea să fie folosită, sub motivul unei așa- zise nerespectări a principiilor etice, pentru a se împiedica prezentarea filmelor cu caracter social.Reacția socialiștilor a fost violentă atunci. Drept răspuns, ministrul Corona a amenințat cu demisia, iar ziarul „Avanii* a dezlănțuit o adevărată polemică. La reluarea sesiunii de toamnă însă, grupul majoritar al coaliției de centru-stînga a prezentat spre discuție o nouă formulă de compromis a sus-amintitului articol. Această formulă acceptă în principiu amendamentul lui Zaccag- nini într-o altă formulare, dar care nu schimbă esența lucrurilor. După adoptarea amendamentului, senatorul democrat-creștin Gava a declarat că noul text reprezintă un important pas înainte spre principiile democrației creștine.In timp ce în aula de la Palazzo Madama se desfășurau ample dezbateri, Asociația oamenilor de cultură din domeniul cinematografiei a adresat o scrisoare ministrului Corona prin care încercarea de a se atenta la libertatea creației ci

Alicata, membru al Direcțiunii, secretar al C.C. al P.C.I., Armando Cossutta, membru al Direcțiunii C.C. al P.C.I., Giuliano Pajetta, membru al C.C. al P.C.I., șeful secției externe, senatorul Antonio Roasio, membru al C.C. al P.C.I., de activiști ai C.C. al P.C.I.A fost, de asemenea, prezent Mihai Marin, ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, și alți membri ai ambasadei.

în ambuscadele 
siîd-vietnamezeparticipă, începînd de vineri, la o operațiune în așa-numita zonă D — la 50 kilometri nord-vest de Saigon — a căzut duminică după- amiază într-o ambuscadă organizată de forțele patriotice.în noaptea de duminică spre luni, o patrulă a forțelor de poliție formată din 12 persoane a căzut într-o ambuscadă organizată de patrioți în cartierul Cholon din Saigon. Patru polițiști au fost uciși și doi răniți.Agenția de presă „Eliberarea“, organul oficial al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, a publicat o declarație în care condamnă folosirea de către Statele Unite a substanțelor toxice în acțiunile împotriva patrioților sud- vietnamezi. Aceste acțiuni, se spune în declarație, reprezintă o încălcare a acordurilor de la Geneva din 1954 și a convenției internaționale din 1925, care interzic folosirea substanțelor toxice.

nematografice este condamnată, calificînd noua lege ca o lovitură împotriva tradiției naționale.Pusă la vot, noua lege a fost a- probată. dar numai senatorii apar- ținînd partidelor din coaliția guvernamentală au fost pentru, în timp ce toți ceilalți senatori repre- zentînd partidele de opoziție s-au declarat împotrivă. Ziarul „TUnita" publică un editorial intitulat „O lege contra cinematografiei", ară- tind că „lupta pentru o nouă lege asupra cinematografiei, pentru a- părarea libertății artistice nu a luat sfîrșit...”Acum urmează ca legea să fie supusă discuției și în Camera deputation
Ion MARGINEANU

Ce se poate întimpla dacă se 
sparge o conductă ? în Brooklyn,

MOSCOVA. La 11 octombrie, la invitația lui R. Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S., a sosit la Moscova Raul Castro Ruz, membru

OSLO. Primul ministru norvegian, Einar Gerhardsén, a prezentat luni demisia cabinetului său regelui Olav al Norvegiei. El a cerut regelui să însărcineze,o altă personalitate cu foimarea noului guvern. Demisia guvernului Ger- hardsen urmează înfrîngerii suferite la recentele alegeri parlamentare de Partidul muncitoresc norvegian care s-a aflat la putere, cu o scurtă întrerupere, timp de 30 de ani.

Nev; York, numeroase familii au 
iost nevoite să se evacueze, iar 
automobilele (unele din ele răs
turnate) plutesc în voia valurilor

Congresul P. C. 
din ChileSANTIAGO DE CHILE 11 (Agerpres). — In capitala statului Chile și-a început lucrările cel de-al 13-lea Congres al Partidului Comunist din Chile. La congres iau parte delegați din diferite regiuni ale țării, precum și delegați din partea partidelor comuniste și muncitorești frățești. Partidul Comunist Român este reprezentat de Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Suceava al P.C.R.Raportul de activitate al C.C. al P.C. din Chile a fost prezentat de Luis Corvalan, secretar general al C.C. al P.C. din Chile. Delegații la congres urmează să dezbată raportul prezentat și propunerile cu privire la modificări în statutul partidului. Apoi vor alege organele de conducere ale partidului.

în Adunarea Generală 
a O.N.U.NEW YORK 11 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Ședința de luni dimineața a fost deschisă de vicepreședintele adunării, Gershon Collier (Sierra Leone), deoarece, după cum a anunțat secretarul general U Thant, președintele celei de-a 20-a sesiuni, Amintore Fanfani, nu va putea participa un timp la lucrări din cauza unui accident.Șeful delegației Libiei, Wahbi Bury, s-a referit la problemele colonialismului și rasismului, con- damnînd măsurile represive luate de autoritățile portugheze în Angola, Mozambic și Guineea Portugheză, precum și politica de apartheid promovată în Republica Sud- Africană. Au luat apoi cuvîntul miniștrii de externe ai Nigerului și Gabonului.Ultimul vorbitor în ședința de luni dimineața a fost șeful delegației Boliviei, Fernando Ortiz Sanz. El a subliniat importanța și acuitatea problemelor economice ale țărilor în curs de dezvoltare.Tot în cadrul ședinței de luni dimineața s-a anunțat sosirea la sediul O.N.U. a delegației Insulelor Maldive. Marți, în curtea din fața Palatului Națiunilor Unite va fi arborat și drapelul celui de-al 117-lea stat membru al O.N.U.

Jgg La Viena au fost publicate luni o serie de date în legătură cu relațiile economice ale Austriei cu Piața comună și cu Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.) din care rezultă că Austria tinde din nou să se apropie lot mai mult de „cei șase". Valoarea importurilor din țările A.E.L.S. a fost in primul semestru al anului 1965 de 3,8 miliarde șilingi, în timp ce valoarea mărfurilor Importate din tarile C.E E. a atins cifra de 15 miliarde șilingi. Valoarea exportului Austriei în țările A.E.L.S. a reprezentat 3.5 miliarde șilingi, iar in țările C.E.E. 19,2 miliarde șilingi în raport se arată că circa

59 la sută din importul total austriac revine Piotei comune, .15 la sută A.E.L.S.-ului, în ceea ce privește exportul, 47 la sută revine țărilor C.E.E., 18 la sută țărilor A.E.L.S., iar restul altor zone geografice.H| In ultimul ra- 
™ port trimestrial 
al băncii Chase 
Manhattan din Neu: York, cu privire la 
America Latină, se 
spune că, deși în pri
ma jumătate a aces
tui deceniu exportu
rile Americii Latine 
au crescut în medie 
cu 5,2 la sută anual, 
ele au rămas, totuși, 
în urma ratei de creș
tere a comerțului 
mondial (8,5 la sută), 
cît și a creșterii anua
le a exporturilor ce
lorlalte țări în curs de 
dezvoltare (6,2 la sută).

al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C. Cuban, locțiitor al primului ministru și ministru al forțelor armate revoluționare din Cuba.
SOFIA. La 11 octombrie, T. Jiv- kov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a avut o convorbire prietenească cu G. Thomson, ministru de stat in Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii. în aceeași zi, ®. Thomson a participat la o conferință de presă la care au luat parte ziariști bulgari și străini.KHARTUM. Muncitorii șomeri din Khartum au manifestat luni pe străzile orașului. Ei s-au adunat in fața clădirii Departamentului muncii, cerînd să fie reprimiți la lucru. Manifestanții au fost împrăș- liați de călre forțele polițienești, care au operat arestări.

MOSCOVA. în comunicatul dat publicității cu privire la rezultatele vizitei în Uniunea Sovietică a lui Modibo Keita, secretar general al partidului Uniunea sudaneză, cele două părți „condamnă cu hotărîre colonialismul și neocolonialismul în țoale formele lor de manifestare". Uniunea Sovietică și Republica Mali „condamnă intervenția militară a imperialismului în Vietnamul de sud și, acțiunile agresive împotriva R. D. Vietnam". Părțile se pronunță cu holărîre pentru restabilirea imediată a drepturilor legitime ale R. P. Chineze în.O.N.U. Ele „se pronunță pentru convocarea unei conferințe internaționale. pentru dezarmare, cu participarea tuturor statelor, în anul 1966", L- .Brejnev, A. Kosîghin și A. Mi- koian au acceptat invitația lui Modibo Keita de a vizita Republica Mali.

380 de muncitori constructori de la șantierul „Barbican" din Londra au 
fost concediați. In fotografie : aspect de la mitingul de protest ai mun

citorilor,

RAPORTUL LUI KIM IR SEN LA ANIVERSAREA
PARTIDULUI MUNCII DIN COREEAPHENIAN 11 (Agerpres). — In raportul prezentat la ședința festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a Partidului Muncii din Coreea, Kim Ir Sen, președintele C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri, a vorbit pe larg despre calea glorioasă a comuniștilor coreeni, care au dus o luptă dîrză pentru succesul revoluției. El a precizat, după cum relatează Agenția coreeană de știri, că sarcina primordială actuală a poporului nord-coreean constă în „grăbirea construcției socialiste în jumătatea de nord a țării, întărirea mai departe a bazei revoluționare a țării, sprijinirea pe orice cale a luptei revoluționare a poporului sud-co- reean și întărirea consecventă a solidarității cu forțele revoluționare internaționale, astfel încît să se înfăptuiască eliberarea Coreei de sud de sub jugul imperialismului american și să se realizeze unificarea țării“.„întărind mai departe forțele lor revoluționare din punct de vedere politic, economic și militar, a declarat Kim Ir Sen, partidul și poporul nostru vor obține, fără îndoială, victoria în revoluția pe scară națională“.

Aceasta a dus la fap
tul că partea Americii 
Latine din volumul co
merțului mondial a 
scăzut între anii 
1959—1964 de la 7,5 la 
6,5 la sută. In ce pri
vește datoriile pe ter
men lung ale țărilor 
Americii Latine, ele 
au crescut de la 848 
milioane dolari în 
1959 la 1 354 milioane 
dolari în 1963.

g Cele 15 000 de întreprinderi particulare pentru transportul de pasageri din Argentina au cerut o sporire cu 44 la sulă a tarifelor de călătorii, in timp ce guvernul nu aprobă decit o sporire de 35 la sută. întreprinderile ■au anunlat că in cazul că nu vor obține acest spor vor reduce treptat traficul pe diferitele trasee.

PARIS. Celebrul scri
itor francez François 
Mauriac, laureat al 
Premiului Nobel pen
tru literatură, mem
bru al Academiei fran
ceze, a împlinit 80 
de ani. Cu prilejul ani
versării, radioteleviziu- 
nea franceză a transmis 
mai multe emisiuni o- 
magiale.

PARIS. D.a invitația Partidului Comunist Francez, e delegație de activiști ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a făcut e vizită de 10 zile ,în Franța. în timpul șederii la Paris și în cadrul vizitelor întreprinse în țară, delegația a examinat probleme legate de agricultură în general, și în special probleme privind politica'P. C. Francez în a- cest domeniu.

în domeniul relațiilor internaționale, a arătat vorbitorul, politica externă a R.P.D. Coreene constă în „apărarea unității lagărului socialist și a solidarității mișcării comuniste internaționale, dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu tinerele state independente din Asia, Africa și America Latină, sprijinirea mișcării anti- imperialiste, de eliberare națională a popoarelor din aceste regiuni, precum și a mișcării revoluționare a popoarelor din toate țările, lupta împotriva politicii imperialiste de agresiune și războj și pentru pacea în lumea întreagă și progresul omenirii“. Kim Ir Sen a exprimat, de asemenea, solidaritatea poporului coreean cu lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. Poporul coreean, a subliniat el, va fi totdeauna alături de poporul frate vietnamez.Partidul Muncii din Coreea — a spus raportorul — va continua lupta principială pentru unitatea lagărului socialist și solidaritatea .mișcării comuniste internaționale, pe baza principiilor marxism-leni- nismului și internaționalismului proletar și pe baza principiilor Declarațiilor de la Moscova, din 1957 și 1960.

Revista „Der Spiegel" publică acest 
grafic despre creșterea investițiilor 

americane in Europa occidentală
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SANTIAGO DE CHILE. Parlamentul latino-american, reunit duminică la Santiago de Chile, a declarat că respinge.și condamnă categoric rezoluția Camerei Reprezentanților S.U.A., care prevede în caz de „a- gresiune" intervenția unilaterală armată în țările Americii Latine. E . roui parlamentului latino-american a declarat că va apăra cauza țărilor”' Americii Latine într-o discuție directă și deschisă cu membrii Congresului Statelor Unite.PARIS. . La chemarea Mișcării pentru pace din Franța, 2 000 persoane din șapte departamente au manifestat fn jurul bazei americane situate la 7 km de Evreux, capitala departamentului Eure. Manifestanții purtau pancarte cu in-, scripții: „Pace în Vietnam", „U. S. .go home".
BERNA. Ministrul de 

externe al Elveției, Frie
drich Wahlen, a făcut a- 
pel la femeile elvețiene 
să-i convingă pe soții lor 
să voteze în favoarea a- 
cordării dreptului de vot 
femeilor. El a subliniat 
că nerezolvarea acestei 
probleme aduce prejudi
cii prestigiului interna
țional al Elveției. Ulti
ma dată, acum șase ani, 
a avut loc un referen
dum în această proble
mă, rezultatul fiind : 
651 930 voturi contra și 
numai 323 727 pentru. 
Numai în cîteva cantoa
ne ale Federației elve
țiene femeile au drept 
de vot în problemele de 
interes local.

NOTE

UN WEEK END 
s AGITAT PROVOCAT 
I DE „PROBLEMA 
I RHODESIANÄ“
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La Downing Street 10, șe
dința primului ministru-. len- 
glez, week-endul n-a fost de
loc liniștit. In cursul zilei de 
duminică au avut loc convor
biri. Seara, Harold Wilson, 
care se afla la Chequers, a re
venit pe neanunțate la Lon
dra, pentru a avea o convor
bire oficială de aproape două 
ore cu liderul opoziției, 
Edward Heath. Subiectul : cel 
care de aproape o săptămînă 
deține „capul de afiș“ — așa- 
numita problemă rhodesiană.

După cum s-a anunțat, ulti
ma rundă a convorbirilor an- 
glo-rhodesiene, despre care 
primul ministru rhodesian, Ian 
Smith, spunea că va fi „defini
tivă și concludentă“, a eșuat. 
La sfîrșitul celor cinci zițe de 
tratative, toate încercările 
premierului Wilson de a-l'Jăe- 
termina pe Smith să renunțe 
la intenția de a proclama in 
mod unilateral independența 
Rhodesiei au rămas fără re
zultat. Hotărîndu-se să se în
toarcă acasă, Smith anunța 
că „singura carte pe care o 
mai putem juca este o decla
rare unilaterală de indepen
dență“.

Este cunoscută semnificația 
care se dă la Salisbury aces
tei formule. Ea urmărește să 
consolideze un stat rasist, să 
perpetueze dominația celor 
230 000 de albi asupra celor 4 
milioane de africani, practic 
îndepărtați de la viața politi
că. „Declărînd unilateral in
dependența, europenii din 
Frontul rhodesian — scria A- 
lain Jacob de la „Le Monde“ 
— ar avea mina liberă pen
tru a administra țara după 
bunul lor plac, africanilor 
nerăminîndu-le decit să se 
resemneze cu soarta lor“. Cum 
este și firesc, un asemenea 
plan trezește împotrivirea ho- 
tărîtă a populației africane, 
care se bucură de sprijinul și 
solidaritatea a numeroase țări 
africane. In încercarea de a 
găsi o ieșire, partea engleză 
a propus un plan privind pro
clamarea independenței nu
mai în condițiile transferului 
treptat al puterii în mîinile 
majorității populației africa
ne. Conțină pe alianța cu co
lonialiștii portughezi și 'rasiș- 
ții din Africa de Sud, Smith 
a respins acest plan. Propune
rea făcută duminică de mi
nistrul englez pentru relațiile 
cu Commonwealthul, Bottom- 
ley, privind convocarea unei 
conferințe constituționale la 
care să participe și reprezen
tanții populației africane, a 
fost și ea respinsă. „O dată cu 
capul nu vom admite un. gu
vern ales prin vot universal" 
— a spus acest rasist învete- 
rat. Premierul Wilson a arătat 
că dacă Smith își va pune în 
aplicare planul, s-ar vedea 
constrîns să aplice sancțiuni 
economice ; la fel vor proceda 
ceilalți membri ai Common- 
wealthului și o serie de alți 
membri ai O.N.U.

Ian Smith a părăsit ieri 
Londra, plecînd spre Salisbu
ry. Se va aventura el in de
clararea unilaterală a inde
pendenței ?

Radu BOGDAN

Prima platformă de foraj petro
lier engleză „Sea Gem" în apele 
Mării nordului la 42 mile est de 

Humber

BONN. Organizația studențească 
vest-germană „Uniunea liberală a 
sfudenfilor" s-a pronunțai pentru 
stabilirea relafiilor între R. F. Ger
mană și fările socialiste.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînteli" Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorli voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


