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Intr-o scrisoare trimisă recent redacției, 
Ion Lucaci, inginer șei al Combinatului de celuloză și hîrtie Su- ceayd1, ne semnalează că .in ultima vreme continuitatea lucrărilor de construcție și montaj din cadrul etapei a doua de dezvoltare a combinatului e îngreunată, în parte, de întîrzierea livrării unor utilaje tehnologice. Spicuim din scrisoare :

„Majoritatea uzine
lor furnizoare își respectă cu conștiinciozi
tate obligațiile con
tractuale. Altele, însă, 
amină de la o lună la 
alta livrarea comenzi
lor. Este vorba, îndeo
sebi, de uzina „Inde
pendența“ -Sibiu, care 
execută diferite utila
je pentru stația de e- 
purare a apei rezidu
ale. De comun acord. 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul In
dustriei Chimice au 
stabilit ca termen de 
livrare a acestor uti
laje trimestrul IV al 
anului în curs ; pe a- 
ceastă bază, noi am în
cheiat din vreme con
tractul cu uzina fur
nizoare. Nu am stat 
însă cu brațele încru
cișate. Ne-am depla
sat în mai multe rîn- 
duri la Sibiu, și am în

cercat să convingem 
pe tovarășii din con
ducerea uzinei să ne 
livreze utilajele în lu
na octombrie. Străda
niile noastre au fost 
zadarnice. De fiecare 
dată am primit răs
punsul că ele vor fi 
încărcate în vagoane 
și expediate la... 30 
decembrie.

După cîte am aflat, 
uzina „Independența" - 
Sibiu a cerut minis
terului nostru să ami
ne comanda pentru 
trimestrul II al anului 
viitor. Am mers din 
nou la Sibiu și am 
rămas surprinși de 
răspunsul primit de 
la unul din inginerii 
șefi ai uzinei : „în nici 
un caz nu vă putem 
livra utilajele pînă în 
luna martie anul vii
tor. Dați-ne în jude
cată. Veți cîștiga și o 
să vă plătim penali
zări...“Este de-a dreptul izbitoare seninătatea cu care este privită, în acest caz, neres- pectarea termenelor contractuale. Ce repercusiuni va avea a- ceasta asupra îndeplinirii planului de investiții, asupra producției combinatului' din Suceava? O asemenea întrebare se pare că nu și-au pus încă tovarășii din conducerea uzinei fur

nizoare. Amînarea livrării comenzii are multiple implicații e- conomice. Cu toate că partea de construcții aferentă a fost terminată la începutul lunii septembrie, neprimind utilajele nu există posibilitatea să se realizeze anul acesta un volum de lucrări de construcții-montaj în valoare de 800 000 lei. Dar nu numai atît. întîrziind punerea în funcțiune a stației de epurare, o dată cu evacuarea apelor reziduale se irosește lunar o cantitate de fibre a cărei valoare se ridică la aproape 200 000 lei. Iată, deci, ce înseamnă o comandă „onorată“... cu amînări.Despre stadiul livrării utilajelor pentru marile șantiere de către uzina „Indepen- dența“-Sibiu ne-au mai scris și alți constructori și beneficiari din țară. Mulți dintre ei apreciază eforturile pe care constructorii de mașini din uzina sibiană le fac pentru realizarea comenzilor destinate industriilor chimice, ’ siderurgice, miniere, dar în același
Ing. N. PANTILIE

(Continuare 
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ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN CAPITALĂ

Bilanț rodnici 
in realizarea 
planului

Conform datelor operative ale Direcției orășenești de statistică, planul producției globale industriale a Capitalei pe cele zece luni ale anului a fost îndeplinit în proporție de 102,5 la sută. Producția obținută este cu 12,6 la sută mai mare față de realizările din perioada corespunzătoare a anului, trecut.Colectivele întreprinderilor bucu- reștene au realizat peste plan 2 267 tone de laminate finite pline, 5 127 tone de țevi, aproape 30 tone mase plastice, 1 012 200 mp țesături din bumbac, peste 209 000 perechi de încălțăminte cu fețe din piele, 47,3 tone unt, 1 339 tone de uleiuri comestibile. Productivitatea muncii a crescut cu 8,1 la sută față de primele zece luni ale anului 1964.

După cum s-a anunțat în ziarele de ieri, în cursul după-amiezei de joi, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- lescu-Mizil și Manea Mănescu, care fac o vizită de cîteva zile în regiunea Cluj, au fost oaspeții studenților și cadrelor didactice universitare din acest important centru cultural al României.La intrarea universității „Babeș- Bolyai“ studenți și profesori, în număr impresionant, veniți de la toate instituțiile de învățămînt superior din localitate, au făcut conducătorilor de partid și de stat o caldă și entuziastă primire. Urale și ovații puternice pentru partid și guvern, pentru România socialistă răsună minute în șir. Un grup de tineri și tinere, fruntași la învățătură, înconjoară cu dragoste pe înalții oaspeți, oferindu-le flori. însoțiți de cadre didactice ale facultăților clujene, oaspeții se îndreaptă spre sala consiliului profesoral printr-un adevărat culoar viu, alcătuit din studenți care aclamă puternic. într-un nestăvilit entuziasm tineresc, ei dau glas sentimentelor de recunoștință și profund atașament față de partid, a cărui politică le-a asigurat lor, ca și întregului nostru tineret, o viață plină de înalte sensuri și frumusețe.în solemna sală a consiliului profesoral, la intrarea căreia se află tablourile unor iluștri oameni de știință și cărturari ardeleni, foști profesori ai universității clujene, are loc o întîlnire a conducătorilor de partid cu rectori și profesori din învățămîntul superior din Cluj.Salutînd pe înalții oaspeți, acad. 
C. Daicoviciu, rectorul universității „Babeș-Bolyai“, a subliniat că prezența conducătorilor de partid și de stat constituie o nouă confirmare a înaltului interes pe care partidul îl poartă învățămîntului superior, promovării științei și culturii.Vorbind despre dezvoltarea universității, el a arătat că în momentul de față aici își desfășoară activitatea 8 facultăți, cursurile la zi fiind urmate de peste 5 000 de studenți — români, maghiari și de alte naționalități. Universitatea dispune de 14 cămine modern înzestrate, aproape 70 la sută din numărul studenților sînt bursieri.Referindu-se la importanța unificării celor două universități clujene, înfăptuită cu mai mulți ani în urmă, vorbitorul a spus: Din a- . ceasta nu am "avut decîtr de cîști- • gat, atît din punct de vedere material și științific, cît și educativ și politic. Este hotărîrea unanimă a membrilor corpului didactic de a-și îndeplini misiunea lor cît mai bine, la un nivel cît mai înalt. Se muncește împreună, se fac excursii împreună, este o frăție care se verifică și se întărește pe zi ce trece, un rezultat cu care ne mîndrim cu adevărat. Și din acest punct de vedere ne îndreptăm cu recunoștință privirea către partid, care ne-a ajutat printr-o politică școlară la cel mai înalt nivel.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la înalta răspundere care revine cadrelor didactice universitare în asigurarea unei strînse împletiri a învățămîntului cu sarcinile concrete ale dezvoltării economiei și culturii, în formarea de tineri temeinic pregătiți profesional, cu o înaltă ținută morală, cetățeni demni ai României socialiste.A luat apoi cuvîntul acad. Aurel 

Moga, rectorul Institutului de medicină și farmacie, care a scos in evidență rezultatele pozitive obținute în pregătirea profesională a studenților, îndeosebi din ultimii ani, ca rezultat al unei îndrumări atente din partea cadrelor didac-

tice și a unei activități practice comune a studenților și profesorilor în clinicile orașului. El s-a referit apoi la necesitatea îmbunătățirii continue a metodelor de predare și formelor organizatorice în învăță- mîntul superior medical.Prof. Alexandru Domșa, rectorul Institutului politehnic, a arătat că institutul, deși tînăr, cuprinde în momentul de față circa 2 400 de studenți. Subliniind contribuția pe care cadrele didactice și studenții

Referindu-se la colaborarea dintre cadrele didactice, dintre studenții de diferite naționalități — prof. Joan Demeter, prorector al Universității „Babeș-Bolyai“, a a- rătat că datorită dorinței și strădaniei comune a tuturor cadrelor didactice și studenților clujeni — români, maghiari și de alte naționalități — care lucrează cot la cot, această colaborare se bazează pe o trainică și sinceră frăție. Vorbitorul a scos în evidență grija deosebită pe care partidul și statul o acordă asigurării deplinei egalități în drepturi a tuturor - cetățenilor patriei noastre, adîncirii și dezvoltării continue a frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, fapt subliniat și cu prilejul întîlnirilor dintre conducă-

Relevînd succesele obținute dd institutele de învățămînt superior din oraș, secretarul general al C.C. al P.C.R. a arătat că Clujul — vechi centru cultural al țării — s-a dezvoltat continuu în anii regimului nostru socialist, ocupînd în prezent un loc de cinste în ansamblul științei și culturii din țara noastră. Vorbitorul a scos în evidență preocuparea cadrelor care lucrează în acest centru universitar pentru ridicarea nivelului în- vățămîntului și al cercetărilor științifice pe o treaptă din ce în ce mai înaltă, pentru sporirea contribuției lor la realizarea programului trasat de Congresul partidului. Mersul înainte, în ritm rapid, al învățămîntului și științei constituie un factor de o deose-

uzinele „Industria sirmei" Cîmpia-TurziiLa

Sosirea
din R. P. 0. Coreeană
a tovarășului
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Gheorghe Apostol

în sala Teatrului Consiliului Central al Sindicatelor din Capitală a avut loc vineri după-amiază adunarea festivă consacrată celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Pe fundalul scenei, unde se afla portretul lui Vladimir Ilici Lenin, încadrat de drapelele de stat ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Republicii Socialiste România, erau înscrise datele festive „1917—1965“ și urarea : „Trăiască a 48-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie“.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Florian Dănălache, Mihai Dalea, I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, Gheorghe Necula, prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R., Teodor Marinescu, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune, Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Ion Marinescu, ministrul industriei meta

lurgice, Dumitru Lazăr, șef adjunct de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, E. A. Vasiukova, conducătoarea delegației Asociației de prietenie sovieto-română, Eugenia Măndiță, secretar ăl Comitetului orășenesc București al U.T.C., și Florea Pătrașcu, secretar al Comitetului de partid al uzinelor „Republica“.în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor obștești și instituțiilor centrale, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei, academicieni și alți oameni de știință și cultură, activiști de partid și de stat și ai organizațiilor obștești, generali și ofițeri superiori, ziariști români și străini.Era prezentă delegația Asocia

ției de prietenie sovieto-române,. care se află în țara noastră pentru a participa la manifestările prilejuite de cea de-a 48-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.La adunare au participat, de a- semenea, șefii, unoi’ misiuni diplomatice acreditați la București și membrii Ambasadei Uniunii Sovietice.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Uniunii Sovietice.Despre cea de-a 48-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a vorbit tovarășul Florian Dănălache, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R.A luat apoi cuvîntul ambasadorul extraordinai- și plenipotențiar al Uniunii Sovietice în Republica Socialistă România, I. K. Jegalin.în încheiere a fost prezentat un program artistic. (Ager.pres)

Vineri seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Phenian, tovarășul Gheorghe Apostol, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care, la invitația Cabinetului de Miniștri- al Republicii Populare Democrate Coreene, a făcut o vizită în această țară. Prim- vicepreședintele Consiliului deMi- ’ niștri a fost însoțit de Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, Petre Blajovici și Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, miniștri, conducători ai unor instituții centrale.De asemenea, au fost de față I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, Riăm Gion Riăn, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Democrate Coreene la București, și membrii acestei ambasade.(Agerpres)

institutului au adus-o la rezolvarea unor probleme tehnice complexe ridicate de întreprinderi din localitate, el a arătat necesitatea unei evidențe exacte a potențialului științific al regiunii, în vederea utilizării lui cu maximum de e- ficacitate.în cuvîntul său, prof. Emil Ne- 
gruțiu, rectorul Institutului agronomic „Dr. Petru Groza“, a arătat că această instituție de învățămînt superior, care împlinește 100 de ani de existență, a pregătit în anii puterii populare mai mulți specialiști decît în 75 de ani sub regimul bur- ghezo-moșieresc. Vorbind apoi despre importanța unei legături tot mai strînse a învățămîntului superior agricol cu cerințele practice ale producției, el a subliniat importanța stațiilor pilot, dotate cu utilaje moderne, fabricate în țară, în care viitorii ingineri agronomi să lucreze sub conducereă nemijlocită a profesorilor lor.A luat apoi cuvîntul prof. Daniel 
Popescu, rectorul Institutului de arte plastice „Ion Andreescu“. El a arătat că studierea organizată a documentelor celui de-al IX-lea Congres al partidului, ca și concluziile întîlnirii conducătorilor de partid și de stat cu oameni de cultură și artă, au un rol deosebit de important în munca de îndrumare a studenților, în promovarea unei arte și concepții artistice strîns legate de realitățile țării și poporului nostru. Vorbitorul a subliniat totodată necesitatea îmbogățirii materialelor documentare ale bibliotecilor universitare cu cele mai noi lucrări din domeniul artei.Prof. Liviu Comes, prorector al Conservatorului „Gheorghe Dima“, a vorbit oaspeților despre unele probleme privind legarea mai strînsă a procesului de învățămînt de cerințele artei din țara noastră. El s-a referit la crearea unui climat științific și în acest domeniu prin organizarea periodică a unor sesiuni științifice de specialitate și editarea unor noi lucrări de muzicologie.

torii de partid și de stat și oameni de știință, cultură și artă, în documentele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., precum și în raportul prezentat cu privire la proiectul noii noastre Constituții.Despre dezvoltarea impetuoasă a activității de cercetare științifică și despre rezultatele obținute de oamenii de știință, din Cluj în acest domeniu à vorbit acad. Raluca Ri- 
pan, președintele Filialei Academiei Republicii Socialiste România. Vorbitoarea a scos în evidență sprijinul permanent primit din partea partidului și statului nostru de către oamenii de știință clujeni. Ea s-a referit apoi la necesitatea unei mai bune coordonări a activității științifice și la dotarea unor institute cu aparataj modern.în numele studenților clujeni, au luat cuvîntul Steluța Almășan, de la Facultatea de filologie, și Adal
bert Ladânyi, de la Institutul agronomic, care au arătat că grijii purtate de partid, prin asigurarea unor condiții deosebite de viață și învățătură tuturor studenților, fără deosebire de naționalitate, studenții îi răspund prin dragoste și devotament față de partid și România socialistă. Ei au subliniat că documentele Congresului al IX- lea al partidului constituie un îndreptar în întreaga activitate a studenților.

că cu de

Primit cu vii și puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mulțumind pentru cuvintele de înaltă apreciere rostite de cadrele didactice și oamenii de știință clujeni la adresa partidului nostru, vorbitorul a subliniat că primirea călduroasă făcută de profesorii și studenții clujeni, ca și de, întreaga populație a orașului, constituie o expresie vie a puternicului atașament al oamenilor’ muncii din orașul Cluj față de politica justă a Partidului Comu- ' nist Român și a Comitetului săuCentral. (Continuare în pag. a IlI-a)

bită importantă pentru înfăptuirea sarcinilor pe care partidul și le-a propus — înaintarea poporului nostru pe drumul socialismului și comunismului. Așa cum s-a subliniat și la Congres, a spus vorbitorul, în condițiile de astăzi, ale unui avînti puternic al științei și culturii, socialismul și comunismul nu se pot înfăptui decît pe baza și prin contribuția celei mai înaintate științe. De aici și preocuparea, grija permanentă a partidului, a conducerii sale pentru dezvoltarea învățămîntului și științei.Referindu-se apoi la faptul în cadrul discuției s-a vorbit căldură despre sprijinul datpartid pentru asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a procesului de învățămînt și a cercetării științifice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că și în viitor asigurarea bazei materiale a învă- țămîntului și științei va sta în centrul atenției partidului și guvernului. Problemele activității științifice, preocuparea pentru o mai bună coordonare a cercetărilor își vor găsi curînd rezolvarea prin crearea Consiliului național al cercetărilor științifice. Vorbitorul a subliniat necesitatea unei tot mai bune îmbinări a cercetării fundamentale cu practica, a dezvoltării colaborării și coordonării în domeniul activității științifice.Privitor la pregătirea studenților, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat că economia, cultura și știința, întreaga dezvoltare a țării cer cadre competente, cu o pregătire din ce în ce mai înaltă. Scoțînd în evidență rezultatele pozitive obținute de centrul universitar Cluj în munca de formare a unor specialiști cu o bună
Paul ANGHEL 
Adrian IONESCU 
Mircea MOARCAȘ

HI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu de vorbă cu țăranii cooperatori din comuna Luna, raionul Turda
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Pe urmele articolelor „Scînteii“

VIZATE

Pictorul amator
Foto : Gh. Vințilă
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Publicăm în continuare răspunsurile primite în urma apariției în „Scînteta” a unor articole și anchete privind activitatea unor întreprinderi Industriale și șantiere de construcții. O bună parte din răspunsuri indică măsurile concrete, eficiente, luate în vederea îmbunătățirii activității Altele se dovedesc a fi formale, analizează Insuficient cauzele care au generat anumite neajunsuri.

După publicarea articolului cu titlul de mai sus („Scinteia“ nr 6698) — in care erau semnalate unele deficiente privind eșalonarea dării în folosință a locuințelor și execuția lucrărilor planificate pe a- cest an in orașul Timișoara — la redacție au sosit două răspunsuri. Sfatul popular al orașului Timișoara ne informează ; 
„Pină la jumătatea lunii 
septembrie au fost preda
te 327 de apartamente ; 
alte 277 de apartamente 
sînt în stadii avansate și vor fi terminate pină la 
30 octombrie. Aceasta în
seamnă că prin măsurile 
luate, pînă la sfîrșitul lu
nii octombrie vor fi reali
zate două treimi din pla
nul anual ; celelalte locu
ințe vor fi gata pînă la 
sfîrșitul anului"

A trecut însă și 30 octombrie. La cele 327 apartamente date în folosință pînă la 15 septembrie s-au mai adăugat., numai 33, în loc de 277. Se vede limpede că răspunsul este formal și urmărește să ascundă adevărata stare a lucrurilor, faptul că planul construcțiilor de locuințe este mult rămas în urmăDe altfel, apare straniu calculul celor chemați să asigure, ei în primul rînd. execuția ritmică a locuințelor Chiar dacă s-ar fi realizat cele 277 de apartamente. în mod firesc, oricine își pune întrebarea- dacă în zece luni s-au realizat numai două treimi din numărul apartamentelor planificate, cum este posibil ca cealaltă treime să fie gata în numai două luni ?în scrisoarea primită de la Trustul regional de construcții Banat se spune : „Sarcinile actuale ale 
trustului au crescut de 
trei ori față de anul 1959,

sporul cel mai mare înre- 
gistrî.ndu-se la Timișoara. 
Urmare a acestei creșteri, 
grupul de șantiere din Ti
mișoara pune cele mai 
grele probleme în ce pri
vește realizarea sarcinilor 
de plan, eforturile depuse 
pentru a face față aces
tora fiind mari și nu 
totdeauna încununate 
succes“Argumente „tari“ — mic de spus ! în scrisoare nu se arată însă făcut trustul pentru achita în cele mai condiții de sarcinile rite ce i-au revenit cest an, pentru a înlătura deficiențele existente pe șantiere. Ca justificare la critica făcută pentru eșalonarea nerationaiă a dării în folosință a locuințelor se spune : „Frontul de 
lucru la începutul acestui 
an era foarte redus" De ce oare ? Cine altcineva decît trustul avej sarcina să asigure din vreme condițiile favorabile desfășurării normale a lucrului pe șantiere ?

Conducerea Trustului re
gional de consfrucții-Banat 
nu a tras învățămintele cu
venite din deficiențele 
existente anul acesta în în
deplinirea planului. Recent, un redactor al ziarului nostru a vizitat din nou șantierele timișorene și a constatat că pregătirea frontu
lui de lucru pentru anul vi
itor nu este satisfăcătoare. 
La Timișoara au fost atacate 
plnă acum blocuri cu nu
mai 380 de apartamente, și 
acestea fiind într-un stadiu 
Incipient ; foarte puțin 
față de volumul lucrărilor de 
construcții de locuințe pla
nificate pentru anul 1966. 
La Reșița situația este șl mai 
dificilă. Ne întrebăm : în asemenea condiții, se mai poate pune problema unei pregătiri corespunzătoare a construcțiilor a- nului 1966 ?

îndeni-ce a a se bune spo- în a-

Sub ; mărul I nostru ; tico! în o serie xistente prinderi Brașov privind calitatea produselor. în răspunsul primit de la Combinatul pentru industrializarea lemnului Blaj se tă ' „Critica a fost 
tă și ne-o însușim, 
cunoaștem că nu 
fost suficient de rativi în înlăturarea ca
uzelor care 
deficiențe de 
produselor 
timp, această 
făcut obiectul unor ana
lize serioase în organiza
ția de partid, in consfă
tuirile de producție, sta- 
bilindu-se planuri con
crete de măsuri tehnice și 
organizatorice Măsurile 
se referă. între altele, la 
respectarea fluxului teh
nologic la fabrica de mo
bilă. asigurarea locurilor 
de muncă cu sculele și 
dispozitivele necesare și 
utilizarea rațională a a- 
cestora. întărirea contro
lului de calitate la recep
ția materiilor prime și a 
produsului finit, îmbu
nătățirea finisajului Lua
rea celor mai potrivite mă
suri. urmărirea atentă a a- 
plicării lor nu au întîrziat 
să-și arate efectul : indicii 
de calitate la placaj șl plăci 
fibrolemnoase au crescut, 
s-a redus numărul reclama- 
țiilor".în legătură cu același articol, conducerea filaturii de lînă „Octombrie roșu“ din Ghimbav ne comunică : „Cele consemnate în articol au constituit pentru specialiștii noștri un semnal de alarmă în vederea înlăturării defectelor de calitate la produse“ Tn loc să indice concret ce măsuri intenționează să ia, conducerea întreprinderii vine numai cu vagi promisiuni: „vrem 
cu orice preț să ajungem 
în situația de a nu mai 
avea nici o reclamație. să 
satisfacem pe deplin ce
rințele beneficiarilor". Un

acest titlu, în nu- 6730 al ziarului s-a publicat un ar- I care se semnalau de neajunsuri e- în unele între- din regiunea
răspuns mai formal nici că se putea 1A răspuns redacției și conducerea IPROFIL-Mă- gura Codlei, care la început încearcă să justifice calitatea necorespunzătoare a caroseriilor pentru autocamioane : „Am fost 
nevoiți uneori să utilizăm 
cherestea cu umiditate 
mare și nu avem condiții 
pentru respectarea timpu
lui necesar uscării vopse
lei la aplicarea unui nou 
strat". Este bine totuși că s-au studiat posibilitățile de înlăturare neajunsuri, întreprinderii capacități de ponibile la reușind să producția lemnos de täte. Prindouă barăci metalice se va lărgi și spațiul pentru vopsire.
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Argeș s-a dezvoltat 
concludente : celOi

obstacole“
fructelor

în urma apariției în „Scinteia" nr. 6727 a articolului mai sus amintit, conducerea uzinei „Independența“ din Sibiu a trimis redacției o scrisoare în care se spune : 
„Este adevărat că benefi
ciarul — întreprinderea 
de prefabricate din beton 
Craiova — a reclamat u- 
nele neajunsuri privind 
calitatea transportoarelor 
cu lanț. Aceste defecțiuni 
nu au putut fi constatate 
în uzină, deoarece tran
sportoarele au un gabarit 
mare și nu sînt posibile 
asamblarea și rodarea lor 
în gol. Beneficiarul se a- 
răta nemulțumit și de ca
litatea necorespunzătoare 
a știfturilor cu care sînt 
echipate inelele stelate. 
Dar in timpul exploatării 
s-au rupt doar 12 bucăți 
datorită viciilor ascunse".Nu ne putem declara mulțumiți de răspunsul primit. De fapt el caută să susțină că lucrurile ar merge bine. Concluzia cu care se încheie scrisoarea — „față de volu
mul mare de utilaje e- 
xecutate și livrate în
treprinderii de prefabri
cate din beton Craio
va. considerăm că recla- 
mațiile beneficiarului au 
fost de minimă importan
ță" exprimă o concepție ciudată a conducerii uzinei față de calitatea produselor Trebuie să ne mulțumească constatarea că au fost puține sesizări?

Oare ar trebui să se ajungă la respingerea a zeci de tone de utilaje pentru ca conducerea tehnico- administrativă a uzinei să treacă la luarea de măsuri ? In răspunsul primit la 
redacție nu se preconizează 
nici o măsură, nu se des
prinde o poziție fermă, ho- 
țărîtă 
repeta asemenea situații, în scrisoare se precizează că au fost înlocuite produsele necorespunzătoare. Dar se pune în mod firesc întrebarea : cine suportă 
cheltuielile și pierderile 
terminate de produsele 
slabă calitate !La același articol primit răspuns și din partea Direcției generale de utilaj petrolier și minier din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Forul tutelar arată că în- tr-adevăr „280 perechi de 
inele stelate au prezentat 
diferite defecțiuni". Ce măsuri s-au luat, ce se va face în viitor pentru eliminarea deficiențelor și îmbunătățirea calității u- nor piese și utilaje rămîne o enigmă. Forul tutelar nu 
este Interesat ca neajunsu
rile privind calitatea produ
selor realizate la uzina „In
dependența” din Sibiu să 
fie Înlăturate I Problema îmbunătățirii caracteristicilor tehnice și economice ale produselor, a livrării la termen și la un înalt nivel calitativ a utilajelor pentru marile șantiere

este deosebit de importantă și se cuvine să i se a- corde pretutindeni întreaga atenție.Ni se pare semnificativă neconcordanța între cifrele arătate de uzină și de forul tutelar privind numărul inelelor stelate cu defecțiuni. Care să fie totuși adevărul ?în legătură cu problemele ridicate în artico' ne-au scris și Institutul de studii, experimentări și proiectare pentru industria celulozei, hîrtiei, fibre artificiale și valorificarea stufului, întreprinderea nr. 6 construc- ții-montaj Craiova, Uzina „Grivița Roșie“-București.

Patrimoniul pomicol al regiunii 
simțitor In ultimii ani. Cifrele sini 35 00(i ha de livezi exislenie li s-au adăugat peste 45 000 
ha de plantații noi Mari bazine pomicola tinere au fost 
create tn raioanele Muscel. Curtea de Argeș, Rm. Vi/cea 
și Găești ; o parte din plantațiile amintite au și intrat pe 
rod. Recolta de anul acesta este bună. Potrivit evaluă
rii specialiștilor de la consiliul agricol regional, s-au ob
ținut peste 140 milioane kg fructe. Peste 2—3 ani, această 
cifră va fi de 3—4 ori mai mare.

Așadar, in regiune este belșug de fructe — situație 
care insă nu se reflectă în aprovizionarea magazinelor 
specializate. Nu de puține ori In aceste magazine fruc
tele sint pipernicite, veștede murdare de praf și de pă- 
mînt. incit îți piere orice poftă să le cumperi. Dacă îi 
întrebi însă pe tov. Ion Bălleanu. vicepreședinte al 
U.R.C.C. Argeș, și Mihai Stere, director comercial al OCL 
Mixt Piteșii, cum decurge acțiunea de preluare și valo
rificare a fruc'eloi. ti se răspunde „Totul merge nor
mal" „Am lost mai bine pregătiți ca niciodată". „Nu 
sini probleme". „Am achiziționai mai mult decîl am pre
văzut1'... Afirmațiile sînt însă în totală discordantă cu 
realitatea. După cum vom vedea. în drumul lor plnă la 
consumator fructele au de întîmpinat o seamă de greu
tăți care ișl au izvorul tn organizarea, defectuoasă 
muncii, incepind cu achiziționarea și 
portul și depozitarea Este vorba de 
cu obstacole" a fructelor.

a 
lerminind cu trans- 
o adevărată „cursă

pentru a nu se mal

de- 
deam

Recent, biroul Comitetului regional de partid Argeș a analizai ■um decurge aprovizionarea populației cu fructe și legume. Concluzia? URCC Argeș (președinte V. Florescu), Fructexport (director N. Voinea), ca și Direcția comercială regională desfășoară o activitate nesatisfăcătoare, lăsînd problema achizițiilor doar în seama unităților din subordin'e. Deși producția estimativă se cunoștea cu luni în urmă, recolta bogată de fructe a găsit unitățile contractuale pe picior greșit. Au lipsit spiritul gospodăresc, măsurile chibzuite pentru organizarea centrelor de preluare și sortare (numai URCC dispune de a depozi-

aprovizionarea cutelor, pentru ambalajele necesare și transportarea operativă a produselor.Ne aflăm în comuna Albești, raionul Curtea de Argeș. Aici Se înregistrează o recoltă de fructe ne- maiîntîlnită în aceste jocuri. Ne- maiîntîlnil este însă și modul cum sînt tratate fructele. O însemnată iuri mint, sub cerul liber, așteptînd de mai multe săptămini să fie transportate spre consumatori. Datorită condițiilor proaste de depozi tare, ele s-au depreciat mult; după evaluări aproximative, circa 10 000 kg nici sum. $i

cantitate de mere din so- alese stau trîntite pe pă-
nu mai pot fi date tn con- acesta e doar un exemplu

Lipsă de prevede

re sau lipsă de 

răspundere? După

cit se pare, șl una 

șl cealaltă. Renul-

tatul? Mari canti

tăți de mere xac

sub cerul liber In

comuna Albești și

In multe alte CO'

mune din regiunea

Ârgeș

Foto : M. Clor

a Teatrul de operă șl balet I 
TOSCA — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă t 
LYSISTRATA — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 15, VIZITA BĂ- 
TRINE1 DOAMNE — 19,30 (Sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 
15,30, TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : PRO
CESUL (spectaco1 prezentat de 
Teatrul de stat de Comedie din 
Leningrad) — 19,30
Î Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

ra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚA 
— 19.30, (sala Studio, str. Al..' Sahia 
nr. 76 A) INTRIGA ȘI IUBIRE — 
19.30.
e Teatrul „C. I. Nottara" ."ala 
Magheru) : LUNA DEZMCT” ,'E- 
NIȚILOR — 19,30, (sala Studio) : 
OPT FEMEI — 20.
e Teatrul ,,Barbu Delavrancea" 1 
ȘCOALA NEVESTELOR — 20.
0 Teatrul Mic : JOCUL IELELOR

evreiesc de stat : 
— 20.
Institutului de artă 

cinematografică „I. L. 
PRIVEȘTE ÎNAPOI

— 19.30.
• Teatrul 
WOYZECK
• Studioul
teatrală și 
Caragiale" : ________ ___
CU MINIE — 20.
e Teatrul .Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : KATIA ȘI CRO
CODILUL — 15,30 și 17,30, (sala 
din str. Academiei) : UMOR PE 
SFORI — 9, AMNARUL — 15.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO
RUL de FRANCEZĂ — 20, (sala 
Victoria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.
o Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU mai SUS — 20.
? Circul

IRCULUI 
de Circul 
— 20.

de stat : PARADA 
(spectacol prezentat 

Mare din Budapesta)

TE LEV IZ IU NE
• 19,00 — Jurnalul televiziunii
O 19,15 — Pentru copii și tine
retul școlar : „Cireșarii" de 
Constantin Chlrlță. Enigma din 

Neagră : ,,In ultima 
20,00 — Tele-enclclo-

21.00 — Fapt divers
- Cu mască., și fără 
(emisiunea a Il-a) e 

22,05 — Jurnalul televiziunii, Sport, 
Buletinul meteorologic.

Peștera 
clipă" « 
pedle * 
0 21.05 - 
mască

(INEMA10GÜAIE
e la Fayette — film pentru 
ecran panoramic : Patria — 9.45 ; 
12 : 14,15 ; 15,30 ; 18,45 : 21.
o Festivaiu’ filmului sovietic : 
TREI SURORI — cinemascop : 
Republica — 9,30 : 11,45 : 14 ;
16.30 . 18,45 ; -----
• FURTUNA 
cinemascop :
11.30 , 13,45 ;
e UNCHIUL
9 45 - 12 ■ 14 15
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE? -
București — 9,15

• 9,30 :
21.15
DEASUPRA ASIEI —
Luceafărul — 9.15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
MEU ; Grivița - 

16,30 ; 18,45 ; 21.
----- - IjrAlrlț U vJ IVI

— cinemascop 
Muuuicçu — a,15 ; 12 ; 15,30
18.15 ; 21. Feroviar — 9,30 : 12.15 
15 ; 17,45 ; 20 30. Tomis — 
12 ; 15.15 ; 18 ; 20,45. Modern 
11.30 : 14 : 16,30 ; 10 ; 21.30.

La Agpvacoop Curtea de Argeș, sîntem informați că1 pină acum au fost preluate 4 700 tone de mere. Dintre acestea au ajuns la consumatori circa 1 000 de tone. Restul? Stau la centrele de achiziție, în aceleași condiții ca la Albești.— De ce nu sînt ridicate merele ?.......
— Lipsesc ambalajele și mijloa

cele de transport — ni se răspunde.Aflăm un lucru surprinzător: din dispoziția conducerii Uniunii regionale a cooperativelor de consum, la întreprinderea forestieră Curtea de Argeș a fost oprită fabricarea ambalajelor. Acuma, cei de la cooperație se roagă de întreprindere să le confecționeze rapid lăzile ne cesare.Din constatările de pe teren rezultă că nici ambalajele 
nu sînt bine folosite. La centrele din Rm Vîlcea, Boiculești, Cîmpu- lung, de exemplu, stau imobilizate mii de lăzi noi-noute. Altele sînt stricate și nereparate. Dar se para că nimeni nu le vede.

Și transporturile sînt, la rîndul 
lor, defectuoase. în livada cooperativei agricole de producție din Curlea de Argeș au zăcut zile în șir, fără a fi ridicate, peste 10 006 kg de mere deja ambalate, deși depozitul se află doar la cîtiva pași. In raionul Muscel, preluarea fructelor de la unitățile agricole se desfășoară în ritm nesatisfăcător. Pînă de curînd, Agevacoop nu ridicase nici jumătate din cantitățile stabilite

Cum sînt tratate fructele în de
pozite ? — iată o altă problemă 
căre merită discutată. La depozitul din gara Rm. Vîlcea, la numai cîtiva păși de linia ferată, privirile se opresc asupra unei grămezi me de mere amestecate cu și zgură. In apropiere sînt cit munții de lăzi goale și pline, trîntite unele peste altele. La descărcarea camioanelor, care continuă să sosească, se aud de departe pocnituri puternice. Parcă s-ar descărca bolovani, nu merel La încărcarea lăzilor în vagoane stăruie ecoul acelorași zgomote.— După părerea noastră — ne spun cei de la CFR — vina o poartă nu atît responsabilul depozitului, cît mai ales conducătorii Agevacoop Rm. Vîlcea. Să lași o asemenea bogăție pe seama unui singur em, a responsabilului de depozit, este de neconceput I

Intr-adevär, sä fi dispărut cu 
desăvîrșire orice control asupra 
acestui sector, atît din partea or
ganelor locale, cît șl a Centro- 
coop-ulul î

existente

enor- praf stive

★
ta toaleta fructelor, pomicultoril pun mare preț pe sortare — operație din cele mai utile. Dar în multe locuri din regiunea Argeș se merge încă pe linia unui număr excesiv de sortări. Prima aparține producătorului, a doua — achizitorului, a treia — șefului depozitului intermediar, a patra — sortatorilor de la depozitul de bază. Ciclul se încheie la magazin. Trecînd prin a- tîtea mîini, lovite și trîntite în mașini și depozite, este firesc că fructele nu mai ajung la consumatori așa cum au fost culese. Nu ar li 

mai bine ca sortarea sä se facă o 
singură dată, șl anume în momen
tul preluării de la producător, lai 
de aici fructele sä fie încărcate In

mașini șl predate direct beneficia
rului ? Acolo unde cantitățile de
pășesc necesarul de consum, ele 
ar trebui sä ajungă, fără nici un 
ocol, în depozite. în felul acesta ar fi înlăturate deprecierile, eliminate cheltuielile de- manipulare, s-ar ciștiga timpDe altfel, fructele se depreclazâ 
și se Irosește timp cu manipulări 
inutile și din cauză că încadrarea 
lor la o calitate sau alfa rămino 
la aprecierea nu întotdeauna o- 
biectivă a responsabililor centre
lor de achiziție. „Pentru că achizitorii din comună nu au încadrat just perele cooperativei noastre — ne-a spus ing. agr. Ion Gulie din Cio- frîngeni — am fost nevoiti să facem mai multe drumuri cu camioanele încărcate, între Rm. Vîlcea șl Curlea de Argeș. S-a pierdut timp, au crescut cheltuielile de'transport și nici marfa n-a avut de cîștigat".Ion Răducu, responsabilul depozitelor Agevacoop Slatina, ne înfățișează un alt aspect. De la depozitele din Mihăiești (Muscel) si Horezu li s-a trimis e mare cantitate de mere și pere care nu corespund nici pe departe calității și preturilor indicate în actele de însoțire. Aici achizitorii au făcut, pare-se, rabat serios la calitate și au fost generoși la preț- Dar cui folosește o asemenea practică ?

★După cum s-a văzut, cursa cu obstacole a fructelor din regiunea Argeș e grea și nu s-a încheiat. Deși există asemenea cantități, nu s-a găsit nimeni care să ia inițiativa asigurării unei aprovizionări continue, cu aiutorul oricăror mijloace existente la îndemînă, a magazinelor de specialitate. Si apoi, regiunea Argeș este și furnizoare^ altor regiuni.' Dacă nu prididește singură cu ambalajele și transpor. tul, de ce nu solicită sprijinul organizațiilor comerciale beneficiare, între altele șl al celor din Capitală? Este greu de presupus că un asemenea sprijin nu ar fi fost oferit. URCC Argeș nu dispune în mo- I mentul de fată nici de suficiente j depozite. Se pot găsi soluții, fără doar și poate, și în această pri- | vintă.
Un lucru este cert: nu poate să 

continue nici o clipă nesocotirea 
acestei imense bogății de fructe. 
Se impun măsuri grabnice, cu 
sprijinul organelor locale de par
tid șt de stat, al Centrocoop, Ml- I 
nisterului Transporturilor și Te- | 
lecomunicațillor, Ministerului Co
merțului Interior.

Gheorghe CÏRSTEA
coresp. „Scînfeii"

15,30 ; 
—-j ;
9.15 ; 
- 9 ;

• PĂCAT DE BENZINA : Capitol
(completare Calitate în cantitate 
industrială) — 10; 12'; 14 ; 16.15 ; 
18,30 ; 20,30, Moșilor (completare
Au fost salvați) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Floreasca (completare Acolo unde • 
a trăit Hemingway) — 10 ; 12 ; 14 : 
16 ; 18,15 : 20,30
0 MARILYN — cinemascop : 
Festival (completare Călători? în 
paradisul pasărilor) — 9,45 ; 12 ;
14.15 .■ 16.30 ; 18,45 . 21. Excelsior -
(completare Comorile orâștilui 
scufundat) — 9,45 : 12; 14.15;
16,30: 18 45; 21.
O CĂLĂTORIE IN JURUL PA- 
MÏNTULOI : victoria - 10 ; 12 ; ’ 
14; 16.15. 18,30; 20,45, Flacăra
jcompletar» Chibrituri) — 10 ; 14 ; 
16,15; 18,30'; 20,45, Rahova (Cont- 1 
pletare Mexico-Expres) — 16 ;
18.15 ; 20,30.
• DULCEA PASARE A TINERE-

I ȚII - cinemascop : Central — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; :6 ; 18.30 ; 21, Miorița 
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21.
• CEAPAEV : Lumina (comple
tare Plonferia nr. 5/1965) — 9,45 : 
12; 14, 16,15: 18,30 : 20,30.
0 BANDA __
Soclul) - 16 , 18,15 , 20,30.
• PROGRAM
Doina
• VESELIE 
Doina 
5/1965) 
20,30.
« LA 
DOUĂ

Union (completare

PENTRU COPII :

LA ACAPULCO : 
(completare Pioniera nr. 
- 11.30 : 13.45 : 16 : 18.15 ;

HOTARUL DINTRE CELE 
OCEANE - CAMPIONUL 

ARAM HACIATURIAN : 
Timpuri Noi — 10^—21 în conti
nuare.
® RUNDA 6 : Giuleștl (completare 
Vizita delegației de partid șl gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.) : 16 :
18.15 ; 20 30.
e CAPORALUL SI CEILALȚI : 
Cultura! - 15.30 ; 18 ; 20,30. Co-
lentina — 15,30 . 17.45 ; 20.
s spărgătorul — cinemascop: 
Infrătriea între popoare — 10 ; 
15 ’.5 . ;a ; 20,15.
e JUDEX ; Dacia — 9—15 tn con
tinuare . 17 • 19 ; 21.
» CAMERA IN FORMA DE „L" : 
Buzești - 8,45 11.15 : 13.30 : 16 :
18.30 ; 21.
« ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Cosmos — 16 ;
18 : 20 Bucegl - 9,30 : 11.45 :
16.15 : 18.30 ; 20,45. Pacea - 16 ;
18 . 20 (la toate completare
Prima zi).
• A TRECUT O FEMEIE - ctnț- 
m-iscop Unirea (completare 
Elevul de serviciu) - 16: 18;13,C 
20,30. >-
0 CARAMBOL i Vltan (comple
tare Căciula fermecată) — 15 : 17 ;
19 ; 20,45
0 DOMNUL - cinemascop : Mun
ca (completare Construim) —
10.30 14 . 16.15 ; 18,30 : 20.45.
0 SAMBA : Popular - 10.30 : 16 :
18.30 , 21, Progresul — 14,30 :
16,45 ; iO : 21,15 (la ambele com
pletare A cul e vina?)
0 PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop Arta (completare
Gestapovlstu; Schmidt) _ to ;
12.30 . 15 : 17 30 : 20. Lira (com
pletare Muzeu1 Zambacclan) —
15.30 . 18 . 20.30
® PÏNA LA ORAȘ NU E DE
PARTE - cinemascop : Crîngașl 
(completare In numele celor vii)/ 
— 16 : 18 ; 20
0 LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZA t 
Viitorul - 15 30 . 18 : 20,30.
O CINEVA ACOLO SUS MJ 
IUBEȘTE : Volga (completare 
Știați că _ IO ; 12.30 : 15.30 : 18 : 
20,30.
0 CARTIERUL VESELIEI : Fla
mura — 10 ; 12,30 : 15.30 ; 18 : 20,30. 
0 CORBII : Drumul Sării — 16- 
18 ; 20.
0 LALEAUA NEAGRA - cine
mascop : Ferentari (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în R.P Bulgaria) — 
10 : 15,30 ; 18 : 20.30.
0 HOȚUL DE PIERSICI : Cotro- 
cenl (completare Fata de pe So
meș) — 15 ■ 17 • 19 ; 2i,

. 10.

Cum e vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 noiembrie a.c. In 

tară : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, mai ales 
în jumătatea de sud-vest a tării, unde vor cădea ploi locale. 
In rest, precipitații neînsemnate. Vînt slab, pînă la potrivit, cu 
intensificări la începutul intervalului. Temperatura in scădea 
în nordul țării și staționară în celelalte regiuni. Mintmele vor 
fi cuprinse Intre minus 5 și plus 5 grade, local mal coborîte, 
Iar maximele între 7 și 17 grade. în București : Vreme schim
bătoare, cu cer variabil. Vînt slab, pină la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.
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Vizita conducătorilor de partid
și de stat în

(Urmare din pag. I)pregătire profesională, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat grija ce o manifestă corpul didactic din Cluj pentru continua ridicare a nivelului învățămîntului și a chemat toate cadrele didactice să depună eforturi în această direcție, să manifeste o exigență tot mai mare în munca de pregătire a viitoarelor padre de specialiști.Ocupîndu-se de problemele muncii educative în rîndul tineretului studențesc, vorbitorul a subliniat rezultatele bune obținute în această privință, ca urmare a muncii depuse, atît de corpul profesoral cît și de organizațiile obștești — U.T.C., asociațiile studențești — sub conducerea organizațiilor de partid. Tineretul universitar își însușește cu sîrguință cunoștințe bogate, depune eforturi pentru ridicarea nivelului său de pregătire profesională și de cultură generală.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a remarcat cu satisfacție că între tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități există un spirit de colaborare frățească și că munca, învățătura în comun se dovedesc a fi calea cea mai justă pentru ca toți tinerii să se simtă din toate punctele de vedere cetățeni egali ai României socialiste, să ia parte activă la întreaga activitate — profesională și politică — fără nici o deosebire de naționalitate. El a arătat că la Cluj de multă vreme lucrează, învață, locuiesc împreună oameni de diferite naționalități. Acest lucru este un rezultat al dezvoltării istorice. Pornind de la realitatea obiectivă că aici trăiesc români, maghiari și germani, că vor trăi în continuare împreună, partidul și guvernul asigură toate condițiile ca ei să se simtă și să acționeze întotdeauna în strînsă unitate, ca cetățeni deplin egali în drepturi ai patriei noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

subliniat că în regiunea Cluj, ca și în alte regiuni ale țării, deplina egalitate în drepturi și colaborarea » frățească dintre oamenii muncii români și cei de alte naționalități constituie un rezultat al politicii consecvent marxist-leniniste a partidului nostru, arată justețea acestei politici, atitudinea profund înternaționalistă a Partidului Comunist Român. Partidul nostru va milita în continuare cu toată energia pentru întărirea frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Vorbitorul s-a referit apoi la necesitatea creșterii și formării de noi cadre de cercetători în toate domeniile științei și tehnicii, oameni care dovedesc aptitudini, dragoste și hotărîre de a lucra în acest domeniu. Profesorii generației noastre trebuie să pregătească, stăpîniți de un înalt spirit patriotic, noi cadre de cercetători care să ridice la un nivel și mai înalt știința și cultura din țara noastră.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat cadrelor didactice, oamenilor de știință și cultură, tuturor studenților clujeni multă sănătate, noi succese în activitatea lor închinată prosperității scumpei noastre patrii.După această drele didactice, partid și de stattoarele de mineralogie și de fizica corpurilor solide din cadrul universității, întreținîndu-se cordial cu profesori și studenți. înainte de plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat spor la muncă și la învățătură miilor de studenți Care au salutat pe conducătorii de partid și de stat.Vizita la universitate a prilejuit momente impresionante de fierbinte dragoste și profund atașament al cadrelor didactice, oamenilor de știință și studențimii clujene față de Partidul Comunist Român și Comitetul său Central.

al metalului incandescent, dirijat cu măiestrie în dreptul agregatelor de către muncitori. Prin mîi-de sîrmă. Raportînd că anul 1965 reprezintă cel de-al 10-lea an de cînd colectivul uzinei în frunte cu „ ___________ - ------ —comuniștii realizează lună de lună nile lor trec zilnic pînă-la 300 tonede țagle sau profile ușoare de bună catorii, vorbitorul a arătat totodată calitate., că în ce privește calitatea produselor rezultatele obținute nu se situează încă, la unele produse, la nivelul exigențelor sporite ale beneficiarilor.Discutîndu-se despre înzestrarea diferitelor secții ale uzinei cu utilaje noi, tovarășii Nicolae Ceaușes-. cu și Ion Gheorghe Maurer au'subliniat necesitatea de ' a se manifesta o exigență maximă în contractarea și recepționarea noilor mașini, care trebuie să' corespundă celor mai înalte, cerințe ale tehnicii moderne.In hala laminorului de profile, de la înălțimea unei pasarele, oaspeții

planul de producție la toți indi- de țagle sau profile ușoare de bunăIn dreptul unor, utilaje care nu au dat satisfacție deplină, conducătorii de partid și de stat cer ex- . plicații asupra ; măsurilor luate, se ' interesează de îmbunătățirile ce pot. fi aduse de specialiștii fabricii- . acestor instalații. Discuția, conti-, nuă apoi asupra altor preocupări, ce frămîntă colectivul uzinei, cum ar. fi, problema. perfecționării pro- | ducției de electrozi, atît de nece- | sară economiei naționale. Iînconjurați de un mare număr | de muncitori, conducătorii . de H partid și de stat își iau rămas bun g de la harnicul' colectiv al uzinei 1 „Industria sîrmei“ din Cîmpia;! Turzii.urmăresc drumul complex
La
de
s/

cooperativele agricole
producție 
„Arieșul

„Scînteia"
7/

Plecarea din R. P. 0. Coreeană
a tovarășului Gheorghe Apostol

PHENIAN 5. — Trimisul special, I. Cîrje, transmite : Vineri dimineața, tovarășul Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care la invitația Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene a făcut o vizită în țara prietenă, a plecat din Phenian spre patrie.La aeroport, oaspetele român a fost condus de tovarășii Kim Cean Man, Kim Guan Hiop, vicepreședinți ai Cabinetului de Miniștri, Han San Du, ministrul finanțelor, Pak Sen Cer, ministrul afacerilor externe, miniștri, conducători ai unor organizații obștești, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Phenian, numeroși oameni ai muncii.Au fost de față Manole Bodna- raș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Phenian, și membrii ambasadei, precum și Giăn Du Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.

MOSCOVA. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : La 5 noiembrie, în drum spre patrie, tovarășul Gheorghe Apostol a sosit la Moscova.La aeroportul Vnukovo, au venit în întîmpinare K. T. Mazurov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., L. F. Ili- ciov. locțiitor al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.Au fost de față, de asemenea, Nicolae Guină,.ambasadorul României în U.R.S.S.. și membri ai ambasadelor Republicii Socialiste România și R.P.D. Coreene.K. T. Mazurov a oferit în cinstea oaspetelui român un prînz care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.în aceeași zi, tovarășul Gheorghe Apostol a plecat din Moscova spre București.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE ENGLEZEVineri dimineață, delegația Parlamentului englez, în frunte cu Ian Mikardo, membru al Comitetului Național Executiv al Partidului Laburist, a plecat' într-o călătorie prin țară. La Constanța, la sediul sfatului popular al orașului, președintele Petre Nicolae a înfățișat oaspeților aspecte privind dezvoltarea social-economică a orașului. Apoi, membrii delegației au vizitat stațiunile Mamaia, Eforie sud și Stațiunea experimentală Dobro- gea, precum și Muzeul regional de arheologie. La amiază, președintele sfatului popular al orașului a oferit un dejun în cinstea oaspeților.în timpul călătoriei, parlamentarii britanici sînt însoțiți de deputății C. Paraschivescu-Bălăceanu și Mircea Rebreanu. (Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE

ÎNTOARCEREA DE LA BELGRAD

A DELEGAȚIEI MILITARE ROMANE

întîlnire cu ca- conducătorii de au vizitat labora- ...Sîntem pe frumoasa vale a Arieșului, străjuită de crenelurile de bazalt ale Munților Apuseni. Ne îndreptăm acum spre comuna Luna, unde se află cooperativa a- gricolă de producție „Scînteia“. Panglica șerpuitoare de asfalt străbate locuri de o rară frumusețe; la o cotitură apare o masivă construcție, ascunsă pînă atunci privirilor de o pădure deasă de brazi. Aici se află sediul cooperativei agricole. Tradiționala pîine și sare, precum și plosca cu „țuică tare“ sînt oferite oaspeților de bă- trînul Gheorghe Mazăre și de soția sa Iuliana, cei mai vechi cooperatori din această comună. Ei se

călduroasă primire conducătorilor deȚăranii cooperatori din comuna Mihai Viteazu, raionul Turda, fac o 
partid și de stat

în mijlocul metalurgiștilor

de la Cîmpia T urzii
de-a doua zi a vizitei con-Cea ducătorilor de partid și de stat în regiunea Cluj a început cu o deplasare la Cîmpia-Turzii, unde se află una din marile întreprinderi ale regiunii — uzinele ,.Industria sîrmei“.în ciuda ploii mărunte de toamnă, populația Clujului a ieșit din nou pe bulevarde și străzi, condu- cînd cu ovații și fluturări de ste- gulețe și eșarfe multicolore coloana de mașini ce se îndrepta spre dealul Feleacului.De-a lungul șoselei, locuitorii satelor ies în întâmpinarea oaspeților. La Feleac, Vîlcele, Tureni, Poiana și prin celelalte comune, coloana trece parcă pe sub o adevărată boltă de flori. Porțile caselor sînt împodobite, după obiceiul locului, cu ștergare. Sînt sate înnoite, oglindind prin întreaga lor înfățișare transformările adînci petrecute în anii construcției socialiste în viața țărănimii noastre.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer răspund cu căldură la salutul celor ce le ies în întîmpinare. Apoi orizontul clinelor domoale ale dealurilor este dominat de verticalele îndrăznețe ale turnurilor fabricii de ciment de la Turda. Și aici populația orașului a ieșit în întîmpinarea oaspeților. Mașinile înaintează prin rîndurile dese ale mulțimii de oameni care aștern în calea oaspeților un adevărat covor de flori. Dintr-o mașină deschisă, conducătorii de partid și de stat schimbă saluturi prietenești cu cetățenii orașului, care ovaționează puternic pentru partid, pentru Comitetul său Central.Aceeași primire entuziastă li se

și în orașul Cîm- uzinele „Industriala intrarea în
face oaspeților pia Turzii, la sîrmei“.In așteptare, uzină oamenii își împărtășesc gîn-durile și sentimentele cu care în- tîmpină pe înalții oaspeți. Ei ne mărturisesc cu emoție că sînt profund mișcați de atenția ce li se acordă de către conducerea de partid și de stat- subliniind că a- ceastă vizită constituie pentru ei o înaltă cinstire și, totodată, un puternic imbold pentru activitatea lor de viitor. Sînt sentimente care izbucnesc năvalnic în momentul cînd conducătorii de partid și de stat sosesc în uzină. Pentru minute întregi freamătul muncii ce răzbate surd din marile hale este acoperit cu totul de ovațiile miilor de muncitori, tehnicieni și ingineri care-i salută pe oaspeți.Are loc o întîlnire cu conducerea întreprinderii în sala consiliului tehnic. Directorul general al întreprinderii, loan Stanatiev, informează cu acest prilej despre dezvoltarea uzinelor „Industria sîrmei“ și despre rezultatele obținute, amintind totodată lipsurile și greutățile care mai persistă și a căror lichidare stă în atenția colectivului. înfățișarea de azi a uzinelor este o concludentă ilustrare a politicii de industrializare socialistă, de dezvolta-e armonioasă a regiunilor țării. Directorul întreprinderii a subliniat că în anii șesenalului s-au realizat aici importante lucrări de investiții care au mărit simțitor capacitatea uzinei. El a exprimat mulțumiri pentru faptul că cu sprijinul conducerii partidului a fost introdusă acționarea electrică la laminorul

bucură azi, alături de toți cooperatorii, de roadele muncii unite: „Este pîine din pîinea noastră, vă rugăm să o gustați“.în scurta convorbire de la sediul cooperativei, președintele Gavril Olteanu îi informează pe înalții oaspeți despre rezultatele obținute în dezvoltarea producției vegetale, în zootehnie, în ridicarea nivelului de trai al cooperatorilor din comună. în acest an s-a obținut o producție medie la hectar de 2 300 kg la grîu, 3 700 kg la porumb, a- proape 20 000 kg la sfeclă de zahăr, iar producția de lapte va a- junge pînă la sfîrșitul anului la circa 3 000 litri pe cap de vacă furajată. S-a dezvoltat averea obștească, au crescut veniturile cooperatorilor. Fondul de bază al cooperativei a atins 3 000 000 lei, valoarea zilei muncă ridicîndu-se la 25 de lei. Relevînd aceste realizări, președintele cooperativei a arătat că mai sînt încă numeroase rezerve nefructificate, posibilități de dezvoltare a producției în toate sectoarele. Din discuția care a urmat acestei scurte informări, a reieșit experiența valoroasă a acestei cooperative în sporirea producției agricole vegetale și animale, în aplicarea cu eficiență a retribuției suplimentare, precum și grija ce se manifestă față de bătrînii din cadrul cooperativei.Conducătorii de partid și de stat, însoțiți de inginerul cooperativei, Octavian Barna, au vizitat apoi fermele de animale, care au impresionat prin buna lor organizare și gospodărire. Cooperativa are 5 grajduri, care adăpostesc circa 400 de vite mari, din care 57 la sută sînt vaci și juninci.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se locuitorilor comunei, care s-au a- dunat în fața sediului cooperativei, a arătat că rezultatele obținute de această vrednică unitate a- gricolă socialistă sînt bune. Datorită creșterii continue a produc-

ției agricole, vegetale și animale — a spus vorbitorul — s-a întărit cooperativa, au sporit veniturile membrilor ei.„Este rezultatul muncii dv., dar în același timp toate acestea se da- toresc sprijinului pe care partidul și guvernul îl acordă neîncetat cooperativelor agricole de producție, agriculturii noastre socialiste, întregii țărănimi. A devenit clar, tovarăși, pentru toată țărănimea, că drumul arătat de partid, drumul unirii și al muncii în comun, este singurul în stare să asigure țărănimii noastre bunăstarea și fericirea.Cooperativa dv. este o unitate dintre cele mai bune. Realizările dv. de pînă acum sînt tocmai o dovadă grăitoare că toate cooperativele noastre de producție agricolă pot și trebuie să ajungă la același nivel. Trebuie să vă spun că în alte regiuni ale țării avem cooperative încă și mai bune, ceea ce obțineți dv. nu este deci limita maximă, sînt încă multe de făcut. Trebuie să depuneți eforturi și mai perseverente pentru a obține rezultate mai mari la grîu, la porumb și celelalte culturi vegetale, pentru a dezvolta sectorul zootehnic.Cunoașteți cu toții hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului nostru, privind âezvoltaréa a- griculturii în România noastră' socialistă. In următorii ani va trebui să obținem o creștere importantă a producției agricole în toate sectoarele, prin dezvoltarea unei agriculturi intensive, înzestrată cu tehnica modernă, înarmată cu toate cuceririle științei. Statul va ajuta agricultura noastră, acordînd noi investiții, ridicînd nivelul mecanizării și al înzestrării tehnice, trimi- țînd spre ogoare specialiști, semințe selecționate ; dar hotărîtoare pînă la urmă este munca dv. Conducerea partidului este tocmai de aceea convinsă că țărănimea noastră nu-și va precupeți eforturile pentru a îndeplini și depăși sarcinile puse în fața ei de cel de-al IX-lea Congres.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat celor de față să dobîndească succese și mai frumoase în întărirea cooperativei, să sporească producția cît și veniturile, să ducă o viață îmbelșugată și fericită.Vizita din prima parte a zilei se încheie în comuna Mihai Viteazu, unde conducătorii de partid și de stat sînt oaspeții țăranilor din cooperativa agricolă de producție „Arieșul“. Aceeași primire tradițională, caldă și entuziastă. La pîi-. ne și sare, Letiția Botezan adaugă. o frumoasă urare din bătrîni de sănătate și fericire. Apoi, oaspeții și gazdele intră împreună în sediul cooperativei.După informarea despre dezvoltarea cooperativei, prezentată de președintele Paul Kereki, se poartă discuții bogate în sugestii și învățăminte.— După cum se vede, remarcă tovarășul Ceaușescu, sînteți o cooperativă cu rezultate bune, dar se pare că cei de la Luna au rezultate și mai bune.întrebările și răspunsurile se succed, ele conturează un tablou dinamic al gospodăriei, al posibilităților ei de dezvoltare.—• Aveți 874 bovine, dar numai- 246 de vaci în producție. De ce?.— Efectivul inițial a fost foarte mic, răspunde inginerul agronom. Alexandru Adam. Ne propunem nu numai să mărim efectivul, dar să trecem și la o serioasă selecție.Discuția îmbrățișează și alte sectoare, realizările ca și lipsurile fiind supuse unei examinări a- tente.Conducătorii de partid și de stat- apreciază rezultatele bune obținute pînă acum, producțiile mari .Ta hectar, realizate în anul acesta: 2 056 kg la grîu, peste. 3 000 kg Ja porumb, peste 22 000 kg la sfeclaJ de zahăr.— Aveți bune condiții pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, spune tovarășul Ceaușescu, și trebuie să munciți cu perseverență pentru a pune în valoare aceste- posibilități.Despărțindu-se de țăranii din comuna Mihai Viteazu, secretarul general al C.C. al P.C.R. și-a exprimat convingerea că, muncind cu hărnicie, înfrățiți, membrii cooperativei „Arieșul“ — români, maghiari și de alte naționalități — I vor reuși să obțină noi succese în I dezvoltarea producției și le-a urat I fericire și belșug.

Vineri la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Belgrad, delegația militară a Republicii Socialiste România, care a făcut o vizită oficială și prietenească în R.S.F. Iugoslavia.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, membrii delegației au fost în- tîmpinați de tovarășii general-colonel Ion Ioniță, general de armată Floca Arhip, general-colonel Mihai Burcă, adjuncți ai ministru-

.lui forțelor armate, general de armată Iacob Teclu, președintele Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori.Au fost de față Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, membri ai ambasadei și atașați militari la București.
★ ★La plecarea din Belgrad, delegația a fost condusă de generalul de armată Ivan Goșnjak, locțiitor al comandantului suprem, secretar de stat pentru apărarea națională, Milan' Mișkovici, secretar federal pentru afacerile interne, general-colonel Rade Hamovici, șeful . marelui stat major, general-co- lonel Iefto Șașici, general-colonel Veliko Kovacevici, general-colonel Viktor Bubani — adjuncți ai se-

Șantierul si uzina’ »
furnizoare

(Urmare din pag. I)timp critică, pe bună dreptate, că anumite contracte nu sînt respectate întocmai. Am căutat să aflăm care sînt cauzele, deplasîndu-ne la fața locului.
O verigă slabă — 
pregătirea fabricațieiNe-am adresat mai întîi conducerii uzinei. De la început inginerul-șef DORIN FULEA a precizat că, în linii mari, întreprinderea s-a achitat de obligațiile față de principalii beneficiari. Planul pe nouă luni din acest an a fost realizat în întregime, atît la producția globală cît și la producția marfă.— Cum explicați atunci neînde- plinirea comenzii de utilaje destinate șantierului Combinatului de celuloză și hîrtie din Suceava ?

— Nici nu am lansat-o în fabri
cație. De-abia acum se elaborează 
documentația. întârzierea în livra
re este certă și nu ne face deloc 
cinste. După părerea mea, o cauză 
este esențială : sortimentul fiind 
prea larg, serviciile noastre de con
cepție nu pot face față mereu 
pregătirii în avans a fabricației, 
în plus, nu întotdeauna tehnologia 
prevăzută este bine pusă la punct. 
Pe parcurs constatăm că anumite 
soluții tehnice nu au fost suficient 
studiate și trebuie perfecționate în 
timpul fabricației. Dar asta cere 
timp.Nu se poate spune că în uzină nu se înțelege însemnătatea elaborării din vremea documentației de execuție și a pregătirii temei- ; nice a tehnologiei de fabricație. Sînt necesare, totuși, măsuri mai hotărîte pentru întărirea activității de concepție, pentru legarea ei : mai strînsă cu cerințele curente ale producției din secții. Propria experiență a colectivului uzinei a- rată că atunci cînd proiectele sînt minuțios elaborate și analizate, ■ cînd tehnologia, ține pasul cu elementele noi care apar în tehnica actuală, cînd se asigură o asistență tehnică calificată în fabricație, produsele sînt realizate la termen și la un înalt nivel calitativ.

— O bună parte din documenta
ția de execuție pentru utilajele ce 
se livrează marilor șantiere este 
întocmită de institutele de proiec
tări departamentale, ne spune ing. LUCIAN BOGDAN, șeful atelierului montaj. O conlucrare mai ope
rativă cu aceste institute, mă refer 
îndeosebi la IPROCHIM și IPRAN 
din Capitală, ar fi de un real fo
los uzinei. Or, ce se întâmplă ? 
Cînd sînt necesare modificări la 
anumite documentații, așteptăm pe 
proiecianți cel puțin o săptămînă

cretaruluî de stat pentru apărarea națională, Franko Peșici, președintele Skupștinei orașului Belgrad, Dince Belovski, adjunct al secretarului de stat pentru afacerile externe, generali și ofițeri superiori ai armatei populare iugoslave. Au fost de față Aurel Măl- nășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
pînă vin să constate despre ce este 
vorba. Apoi, încă g săptămînă sau 
două pînă ei precizează ce trebuie 
făcut pentru punerea la punct a 
proiectelor.Se desprinde, deci, necesitatea conjugării eforturilor colectivului uzinei cu cele ale proiectanților și beneficiarilor pentru asigurarea tuturor condițiilor impuse de fabricația utilajelor complexe destinate marilor șantiere. Nu trebuie pierdut nici o clipă din vedere că livrarea la termen și la un înalt nivel calitativ a acestor utilaje constituie o răspundere comună.
Un început bun 
care trebuie continuatîn secția mecanică II stăm de vorbă cu lăcătușul ROMULUS VILA, secretarul organizației de bază de la montaj.

— Pînă acum cîteva luni, ne spune interlocutorul, la noi în ate
lier era o situație destul de grea. 
Comenzile se lansau în fabricație 
cu zecile, dar puține dintre ele erau 
duse la capăt în timpul prevăzut. 
Lucram pe apucate, ne împrăștiam 
forțele, nu se urmăreau reperele 
necesare fiecărei comenzi în parte. 
De la forje, strungărie ușoară, 
strungărie grea și atelierul freze, 
piesele nu soseau ritmic, în ordi
nea succesiunii montajului.— Care este situația în atelier ?

— Mult mai bună. Din inițiativa 
comitetului de partid, s-a ținut o 
adunare generală comună a orga
nizațiilor de bază din cele cinci a- 
teliere, în care am dezbătut o sin
gură problemă: ce trebuie făcut 
pentru asigurarea unei ritmicități 
normale a lucrului la montaj. în 
urma sugestiilor și propunerilor 
făcute în adunare, conducerea uzi
nei a repartizat mai judicios pro
ducția pe decade și echipe ; în ate
lierele prelucrătoare s-au întocmit 
grafice pentru introducerea piese
lor în fabricație în funcție de ce
rințele montajului.Estes-a îmbunătățit simțitor tea la montaj. De unde semestru se realiza în numai 18—20 la sută din în prezent s-a ajuns la sută. Este un începuttrebuie continuat. Mai ales că le comenzi își fac și acum mult stagiul în atelier. între altele. este cazul agregatului pentru tăiat țevi de plumb, comandat de Combinatul chimico-metalurgic din Baia Mare.

— Agregatul este gata, dar în
curcă încă spațiul în atelier pen
tru că, înainte de expediere, trebuie 
probat, ne spune șeful de echipă AUGUSTIN GLIGOR. Nici pînă a-

adevărat, în ultimele luni ritmicita- în primul decada I producție, 30—32 la bun, care une- cam

Cu piesa „Dragă mincinosule“ de J. Kilty, prezentată vineri seara pe scena Teatrului de Comedie, colectivul Teatrului de Comedie din Leningrad a susținut cel de-al treilea spectacol din turneul bucureș- tean. După reprezentație, artiștii sovietici s-au întîlnit cu colegii lor de la teatrul din Capitală. în a- ceeași zi, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a primit sediul comitetului pe membri colectivului oaspete.
★Teatrul de Stat din Brașov găzduit vineri seara primul spectacol al Ansamblului de cîritece și dansuri al Armatei populare chineze de eliberare. Publicul a aplaudat îndelung măiestria artiștilor chinezi. La sfîrșitul spectacolului artiștilor le-au fost oferite flori. Solii artei chineze vor mai prezenta spectacole la Brașov în zilele de 6 și 7 noiembrie.
★Reputatul dirijor Igor Marke- vitch (Elveția), oaspete al Capitalei noastre, a apărut vineri seara la pupitrul orchestrei simfonice a Radioteleviziunii în concertul prezentat la Studioul de concerte al Radioteleviziunii. Programul a cuprins Simfonia a Vl-a „Patetica“ de Ceaikovski și „Ritualul primăverii“ de Stravinsky.

la ai
a

LOTOLa tragerea Loto din 5 noiembrie 1965 au fost extrase din urnă următoarele numere: 36 86 62 63 68 14 13 51 54 69. Premii suplimentare: 78 54 23.
cum conducerea uzinei nu a creat 
condițiile necesare efectuării pro
belor.

Ce spune forul tutelar 
și care este realitateaLa Direcția generală de utilaj petrolier și minier din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini sînt cunoscute întîrzierile cu care uzina „Independența“ din Sibiu.li- vrează anumite utilaje pentru marile șantiere. Inginerul PETRE ORÄNESCU, director tehnic în minister, apreciază că uzina a încheiat cu prea multă ușurință contracte cu diverși beneficiari, fără să studieze dacă are condiții pentru realizarea comenzilor. Care este părerea conducerii uzinei ?— Este adevărat că pînă acum, 
din dorința de a satisface cerințele 
beneficiarilor, am acceptat să fa
bricăm mai repede unele utilaje, ne spune inginerul-șef DORIN FU- LEA. Nu ne-am cîntărit însă bine 
forțele. Diferite termene de livrare 
nu au fost stabilite în mod realist 
și pînă la urmă nu au fost respec
tate...Directorul general al uzinei, ing. MIRON NEGRILĂ completează :

— în anumite cazuri, am fost 
împinși de forul tutelar să accep
tăm comenzile. Ar fi bine ca, la 
repartizarea sarcinilor pe între
prinderi, direcția noastră generală 
să țină mai mult seama de capaci
tatea de producție și de dotarea 
tehnică a fiecărei uzine. Nu mai 
vorbim că, uneori, ni se impune 
să realizăm suplimentar comenzi 
pe care nu le-au executat alte uzi
ne. Așa s-a întîmplat recent cu 
foarfecile ghilotine pentru Combi
natul chimico-metalurgic Baia 
Mare, care — de ce să n-o spunem 
— ni s-au cam băgat pe gît. O 
asemenea comandă a mai trecut pe 
la alte două uzine și a fost respinsă.Considerăm că punctul de vedere al conducerii uzinei ar merita să rețină atenția forului tutelar. îp fapt se pledează pentru asigurarea, pe baza studierii atente a cerințelor, a stabilității profilului de producție și a planului uzinei. Se pune întrebarea : există o fundamentare tehnico-economică reală potrivit căreia direcția generală repartizează uzinei „Independența“ comenzi ■ de utilaje pentru aproape toate ramurile industriale — petrolieră, chimică, siderurgică, minieră, materiale de construcții, alimentară, etc. ? După cit se știe, sînt și alte uzine specializate în fabricația unora din aceste utilaje. în orice caz, a devenit evidentă necesitatea ca ministerul să studieze posibilitățile de a se stabili uzinei un fii de producție cit mai bine turat. pro- con-

Cele de mai sus subliniază încă o dată importanța sebită a livrării la termenele prevăzute a utilajelor tehnologice destinate noilor obiective industriale. Aceasta reprezintă o importantă sarcină de stat, căreia conducerile uzinelor furnizoare trebuie să-i acorde întreaga atenție. Orice în- tîrziere, orice amînare a livrărilor îngreunează activitatea constructorilor și montorilor pe șantiere. Nu trebuie scăpat nici o clipă din vedere că lucrările pe șantiere sînt eșalonate în cadrul unor grafice riguros întocmite, că există o strînsă interdependență între termenele de livrare a utilajelor, cele de montaj și datele planificate de dare în funcțiune a noilor capacități de producție.

deo-
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A V I O N U
un instrument

al geologului

L

Privitorul de pe sol urmărește avionul: abia l-a văzut și iată că acesta se întoarce din nou, urmînd parcă același drum, apoi revine iarăși, foarte a- proape de traseul dinainte 'și așa mereu, aidoma unui tractor care, sus pe cer, răstoarnă brazdă după brazdă. într-adevăr, el cercetează solul, fîșie cu fîșie, imprimîndu-i imaginile pe peliculă fotografică. Dacă veți vedea un avion, fă- cînd asemenea curse primăvara sau toamna tîrziu, să știți că e în slujba geologilor. Pămîntul fiind dezvelit, fără vegetație, zăpada dispărută sau încă neapărută, el poate fotografia cu ușutintă configurația terenului. Vara, cînd pădurile se prezintă în toată splendoarea lor, el va lucra pentru silvicultori. Filmul, îndeosebi cel color, le va relata acestora din ce specii sînt alcătuite marile masive păduroase, permițîn- du-le evaluarea rapidă a bogățiilor forestiere. Pedologii fac cercetări din a- vion, în special în perioadele de după arătură. Luate de la distanțe relativ mici, imaginile filmate le vor o- feri indicii asupra componenței solului...Aparatul fotografic de la bordul avionului ■ nu se a- seamănă cu cele obișnuite. Este mai mare și mai greu: are distanță focală de 70— 1 000 mm și cîntărește cîte- va sute de kg Dimensiunile nu trebuie să ne mire, deoarece aparatul are și un motor care trage filmul, lung de pînă la 120 m, cît și o instalație automată care asigură expunerea filmului la intervale regulate, în funcție de viteza avionului.Respectînd cu strictețe cursul, pilotul veghează ca aparatul de zbor să fie mereu la aceeași înălțime, ca înclinația lui să nu depășească 3 grade. Altfel, imaginile devin mult deformate, nu mai sînt concludenteSă presupunem că avionul s-a întors la bază, că filmul a fost developat Vom vedea că imaginile luate succesiv se acoperă parțial unele pe altele, atît longitudinal, adică de-a lungul cursului urmat de avion, cît și transversal, potrivit cu cursul urmat la înapoiere. Uneori apar și goluri, porțiuni de teren scăpate de pilot, atunci a- vionul va trebui să evolueze din nou asupra zonei respective.Să privim mai atent imaginile. Știm că la orice fotografie, obiectele aflate mai aproape de obiectiv, apar mai mari ; așa se în- tîmplă și la fotograme. Deformările sînt mai mici în centru și mult mai mari spre periferie. De acest fapt, firește, trebuie să se țină seamă cînd se montează fotografiile, una lingă alta, în ordinea succesiunii lor ; din cauza deformărilor datorate perspectivei, a modificărilor de scară pricinuite de oscilațiile a- vionului etc, „iotoschema" obținută astfel reprezintă doar o hartă aproximativă a zonei cercetate. Geologului însă îi va oieri un material deosebit de prețios, deoarece fotogTa mele prezintă nenumărate amănunte altfel nedezvăluite.Fotogramele înfățișează nu numai șesurile, viroa- gele, dealurile, munții. Privite cu aparatură optică specială, toate aceste formații apar în relief, pre- zentînd dungi, desene, ornamentații ciudate ale so lului, invizibile celui ce parcurge zonele respective pe jos. Apare întreaga con figurație a formațiuniloi geologice, așa cum au iost răvășite și aduse la supia față prin fenomenele tecto nice. Fotograma luată de lo. înălțime îi dezvăluie astfel cercetătorului dintr-o dată direcția, înclinarea, groși mea stratelor, așa cum a- par ele la suprafața pămîn tulul, tiindu-i necesai a deseori doar să parcurgă un singur traseu pentru a-și forma o imagine asupra structurii geologice a stra tului Pe fotogramă se vede cum se continuă stratul și unde se pierde acest strat. 

Geologul poate să conchidă astfel cum și unde trebuie căutat, dacă este nevoie, prin foraje, pentru a se preciza minereurile utile existente. Se ușurează astfel foarte mult sarcina geologului care, operînd numai pe sol, este nevoit să cerceteze numeroase trasee, de cele mai multe ori la întîmplare, pînă poate stabili conturul unei formațiuni.Dar fotograma e utilă nu numai în zonele cu trecut geologic agitat, ci și în cele relativ liniștite, netede; luată de la înălțime ea scoate la iveală anumite denivelări, de exemplu bolți din adîncuri care ar putea ascunde zăcăminte de petrol sau gaze. Fotograma permite geologului și în- tr-un caz și în celălalt, să-și amplaseze punctele de observație în zone precis conturate, scutindu-1 de căutări de lungă durată, de interpretări eronate. în combinație cu celelalte metode de cercetare — seismice, foraje etc. — prospecțiunile gravimetrice nu mai merg la întîmplare, se îndreaptă spre zonele cele mai promițătoare, se economisesc multă muncă și multe chel- 'tuieli.Cu aceasta nu se încheie însă rolul aerofotografiei. Tehnica modernă permite ca harta aproximativă despre care am vorbit înainte, să devină o hartă fidelă. „Autografele", aparate optice foarte fine, îngăduie e- liminarea deformărilor din fotografii și realizarea au

h telefon... AntarctidaI. Sotikov, membru al expediției sovietice din Antarctida, a vrut să vorbească la telefon cu familia sa de la Moscova. Distanța este enormă. Totuși, dorința s-a dovedit realizabilă Prin radio- telefon s-a stabilit intîi legătura cu Wellington, capitala Noii Zeelande De aici, cu Oakland, unul dintre marile porturi ale tării Prin cablu submarin, s-a realizat, peste Pacific, legâtura cu Honolulu, capitala insulelor Hawai. A urmat, traversînd mai departe oceanul, apelul la Vancouver, de pe coasta apuseană a Canadei Undele au pornit peste continentul american spre Montreal, situat in partea răsăriteană a țării și a continentului. Apoi, străbătind Oceanul Atlantic, au sosit la o centrală din Scoția de aici și-au continuat drumul spre Londra De aici pînă la Moscova nu mai era departe, iar acolo a sunat telefonul...
Cartea tehnică
cu ilustrații mobile

De obicei, în cărțile tehnice, ilustrațiile înfățișează 
doar o anumită fază a unui proces, urmînd ca citi
torul să-și imagineze, el singur, întreaga lui desfă
șurare. Aceasta creează dificultăți în înțelegerea tex
tului, mai ales atunci cînd se abordează pentru pri
ma dată problema respectivă.

Pentru a prezenta mai sugestiv radiotehnica, a 
apărut recent, în Ungaria, o carte cu ilustrații mo
bile, intitulată „Principikon-1’. Cartea, destul de vo
luminoasă, adăpostește în coperțile ei 12 scheme 
mobile. Pe acestea se pot urmări, pe rînd, modifică
rile care au loc, cititorul avînd posibilitatea să-și dea 
seama. în succesiunea lor. de toate fenomenele fi
zice, specifice procesului studiat.

Primul volum al cărții a apărut în șase limbi.

Este posibilă transplantarea 
memoriei ?

La Universitatea din California s-au efectuat ex
periențe care pa> să confirme posibilitatea trans
plantări memoriei de la un creier la altul. Se con
sideră că efectul poate fi obținut prin injectarea de 
acid ribonucleic element fundamental al mecanis
mului de memorie.

In cadrul experiențelor, un grup de șobolani a 
fost învățat să mănînce dintr-un vas anumit, la au
zul une' pocnituri. Din creierul lor s-a extras apoi 
o cantitate de acid ribonucleic, care a fost introdus 
în creierul altor șobolani. In 7 cazuri din 25, șo
bolanii cărora li s-a „injectat" memorie, s-au în
dreptat spre vasul cu mîncare, cind auzeau pocni
tura.

Un efect similar s-a observai șl la alte grupe de 
animale. ,lnjectîndu-se”, o dată cu acidul nucleic, 
o reacție memorizată la apariția luminii. La anima
lele de experiență efectul acidului ribonucleic a 
apărut la 5 ore după injecție și s-a menținut timp 
de 24 de ore S-a observat că memoria „injectată" 
dispare treptat, dacă nu este consolidată printr-un 
antrenament continuu.

tomată a unei hărți precise care redă în relief imaginea zonelor cercetate, cu mult mai multă exactitate decît hărțile clasice. Fotogramele și hărțile realizate pe baza lor sînt de mare folos nu numai geologului, ci și oricărui cercetător pe teren, fie el geograf sau pedolog, constructor de poduri, șosele sau de hidrocentrale, deoarece ele îi dezvăluie toate amănuntele, pînă și posibilitatea ivirii unor inundații, lunecări și surpări de terenuri.în ultimii ani, aerofoto- grafia a fost mult perfecționată Utilizarea unor filme de diferite sensibilități, de filme color, de filme spec- trozonale care recepționează numai anumite culori, permite identificarea a mult mai multor amănunte ale solului, stabilirea cu mare precizie pînă și a speciilor de plante existente pe sol. Aceasta vine iarăși în ajutorul geologilor, deoarece vegetația nu se localizează uniform pe toate rocile ; bunăoară, dacă vegetația este mai verde, mai deasă, pe film apar nuanțe deosebite .care permit să se tragă concluzii diferite asupra rocilor respective.Aerofotografia exclude, în mare măsură, din activitatea geologului factorul care se numește întîmplarea. Dispunînd de fotograme, el are încă de acasă o imagine a regiunii care urmează să fie cercetată, poate evita traseele neconcludente. El nu mai este nevoit

.Autograful" — un aparat optic complex — permite transformarea fotogramelor, 
mate din avion, prin eliminarea tuturor deformărilor datorate perspectivei sau 

oscilațiilor, în hărți de mare precizie

ră parcurgă terenul în căutarea unor eventuale deschideri, formațiuni la zi. El nu știe încă ce-i ascunde subsolul, dar cunoaște întreaga structură de suprafață, cum merg straturile, limitele între formațiuni. Re- curgînd apoi la celelalte metode de cercetare geologică, el are posibilitatea de a reconstitui pînă la o anumită adîncime structura subsolului.în condițiile actuale, cînd în țara noastră se pune un atît de puternic accent pe

O chemare urgentă la In
stitutul de cercetări în con
strucții : un șantier solicită 
verificarea calității betoane
lor la etajul interior al 
unei clădiri cu multe e- 
laje. Betoanele au fost tur
nate iarna, timpul era fri- 
lutos. Se bănuia că betonul, 

Există în acest stîlp de beton defecte ascunse 
sunetele vor informa cu precizie...

înghețat imediat după turna
re, nu va putea atinge re
zistența prevăzută în proiect 
șl nici suporta greutatea 
etajelor superioare. Trebuia 
deci intervenit imediat. îna
inte ca lucrările de finisaj să avanseze.

Echipa de încercare a so
sit pe șantier. Se intind 
cabluri După curățirea su
prafeței betonului și netezi- 
rea ei cu o piatră de poli
zor se aplică pe ea strfns 
presat emițătorul de ultra 
sunete Impulsurile scurte, 
emise la intervale regulate 
străbat întreaga grosime a 
betonului fiind captate de 
receptorul așezat pe partea 

dezvoltarea cercetării geologice, aerofotografia ar trebui să facă parte din arsenalul obișnuit al geologului. Consider că ar fi u- tilă organizarea unor cursuri în școlile de specialitate de toate nivelele în care cercetătorii de pe teren să fie inițiați în descifrarea fotogramelor, după cum ar fi utilă și editarea unor manuale care să transmită celor interesați cunoștințele necesare. într-adevăr, studiul fotogramelor cere multă răbdare, în schimb per

opusă. Dacă betonul este de 
bună calitate, distanta este 
parcursa foarte repede. Ul
trasunetele îl traversează 
insă cu atit mai încet, cu 
cit este înghețat pe o adin- 
cime mai mare. Un aparat 
cu tub catodic, ca la televi
zoare. permite citirea timpu

Iul scurs intre momentele 
emisiei șl recepției ultrasu
netelor. Cunoscînd distanta 
dintre emițător și receptor 
se poate stabili viteza ultra
sunetelor. Din registrul de 
turnări se extrag datele pri
vind betonul încercat : cît și 
ce ciment a fost folosit, ce 
lei de agregat, cind anume 
s-a turnat betonul. Măsură
torile făcute cu ajutorul 
ultrasunetelor împreună cu 
toate aceste date, permit, 
calcularea rezistenței beto 
nulul și elaborarea măsuri
lor de consolidare necesare

Căror însușiri se datorea
ză larga aplicare a ultrasu
netelor în controlul calității 

mite o organizare mai bună și mai rațională a muncii pe teren, scutește de multe eforturi fizice inutile, contribuie la o reducețe simțitoare a cheltuielilor de prospectare, asigurînd în același timp obținerea mult mai rapidă a rezultatelor scontate.
Ion DRAGHINDA 
geolog, întreprinderea 
de prospecțiuni 
și laboratoare 
a Comitetului geologic 
București

materialelor?. Ultrasunete
le repiezintă, ca și sunetele, 
vibrații elastice ale unui 
corp material. Dar spre 
deosebire de sunete, tonul 
sau frecvența lor sini atît 
de înalte incit nu mai pot 
fi percepute de urechea o- 
mului. Tot datorită frecven
ței lor ridicate, ele se pro
pagă sub formă de fascicole 
destul de înguste, formînd 
asemănător luminii, in spa
tele obstacolelor „sonore", 
zone de „umbră" sau de 
„tăcere". Această proprieta
te le face utilizabile pentru 
examinarea defectelor din 
materiale.

Viteza de traversare a 
materialului de către ultra
sunete depinde de coeziu
nea materialului, adică de 
legătura dintre particolele 
din care este alcătuit. Ea 
este cu atît mai mare cu cit 
această legătură este mai 
puternică, tn comparație cu 
alte radiații, cum sint cele 
nucleare, ultrasunetul are 

. proprietatea de a străbate 
grosimi mari, materiale den
se, fier sau beton, fără a fi 
absorbit sau slăbit prea pu
ternic.

Pe șantiere, ultrasunetele 
dau un ajutor neprețuit în 
descoperirea și precizarea 
formei și mărimii unor de
fecte ascunse, cum sînt ca
vernele, rosturile de turna
re, fisurile, cuiburile din be
toane. Pot fi determinate 
relativ ușor șl grosimile 
unor straturi degradate prin 
acțiunea exterioară a unor 
agenți chimici, a focului etc.

Recent, pe șantierul unui 
combinat chimic s-a deter
minat cu ajutorul ultrasune
telor adincimea rosturilor de 
turnare la fundațiile unor 
motocompresoare. S-a con
statat că ele nu mergeau 
mai adina de o zecime din 
grosimea elementelor și că 
sînt posibile măsuri de con
solidate simple șl darea Ime
diată in exploatare a fun
dațiilor. S-a evitat astfel de
molarea fundațiilor, prevă
zută In proiectul inițial de 
remediere, realizîndu-se e- 
conomii însemnate și scur
tarea termenului de dare în 
exploatare a construcției.

La un depozit de cereale 
executat din planșee susți
nute de stîlpi în formă de 
ciuperci în timpul încărcă
rii de probă un număr de 
stîlpi au cedai încercările 
cu ultrasunete au arătat că 

i accidentul era provocat de

Primele emisiuni experimentale de televiziune în culori au fost efectuate în S.U.A. în timpul celui de-al doilea război mondial. Cam în același timp, a fost pus la punct încă un. sistem de televiziune în culori, devenit cunoscut sub numele de sistemul N.T.S.C, Sistemul prezintă însă serioase imperfecțiuni. Condițiile atmosferice și de relief influențează negativ calitatea recepției. Culorile se estompează sau „virează". Cu toate perfecționările aduse de-a lungul anilor, telespectatorii sînt nevoiți să regleze mereu culorile în timpul emisiunii. în R.F. Germană, specialiștii au descoperit un mijloc de stabilizare a culorii ; așa a apărut sistemul N.T.S.C.-P.A.L., care-1 ameliorează pe cel american. Specialiștii francezi, la rîndul lor, au rezolvat problema, plecînd de la alte principii. Ei au elaborat sistemul SECAM — sistem care a fost acceptat în vederea introducerii și de către țara noastră.Cel care a pus la punct acest sistem este un inginer francez, astăzi în vîrstă de 54 de ani, Henri de France. Pionier al televiziunii în Franța, Henri de France construia, la vîrsta 

următoarea cauză : sub ciu
perca din virf se formase in 
stilp un gol, straiul de be
ton din jur fiind de calitate 
necorespunzătoare. Ultrasu
netele au arătat că circa 20 
la sută din stîlpii construc
ției prezentau defecte ase
mănătoare Măsurile luate 
au permis darea in exploa
tare a construcției in sigu
ranță deplină și realizarea 
unor economii însemnate de 
materiale și manoperă, țață 
de o consolidare totală.

Metodele ultrasonice sînt 
eticienle in cazurile cînd va
riațiile de rezistență ale be
tonului sînt provocate de 
modul de compactare, de 
proporția de apă, de calita
tea cimentului sau de cea a 
agregatelor folosite în pre
parare. Ele nu sînt însă su
ficient de sensibile în va
riațiile de rezistență provo
cate de modificarea cantită
ții de ciment folosite.

Ultrasunetele pot fi utile 
și la cercetarea fenome
nelor fizico-chimice care 
au loc în timpul întăririi 
betonului -, ele permit studie
rea proceselor de microfisu- 
rare și de rupere a betoa- 
nelor, determinarea proprie
tăților lor elasto-dinamice 
etc.

Pe șantiere, ultrasunetele 
mai pot informa asupra de
fectelor unor construcții me
talice, asupra calității îmbi
nărilor sudate, a unor roci, 
mase plastice, construcții de 
lemn asamblate prin lipire 
și multe altele.

Țara noastră a obținut 
succese însemnate In dome
niul aplicării ultrasunetelor 
in construcții, fără a se fi 
epuizat Insă toate posibilită
țile de utilizare. Cercetătorii 
șl inginerii care lucrează in 
acest domeniu ar trebui să 
continue explorarea com
portării ultrasunetelor In 
controlul calității betoa- 
nelor, a fenomenelor de 
întărire a betoanelor le
gat de accelerarea aces
tui proces, îmbinarea me
todelor ultrasonice cu alte 
metode nedistructive, cum 
sînt cele cu izotopi ra
dioactivi și încă multe al
tele. Sint probleme dificile, 
dispunem Insă de toate con
dițiile pentru rezolvarea lor.

Ing. Ioan FÄCAOARU 
candidat în științe tehnice, 
membru al Comisiei de 
acustică a Academiei Re
publicii Socialiste România 

de 11 ani, primul său aparat de radio, la 19 ani se ocupa cu periecționarea sistemului de televiziune alb—negru. în ultimii 17 ani el s-a consacrat îndeosebi televiziunii în culori. Consilier științific la Compania franceză de televiziune (C.F.T.), Henri de France, împreună cu o echipă de specialiști, lucrează la aplicarea procedeului său în producția industrială. în laboratoarele C.F T. de la Le- vallois-Paris, pe care le-am vizitat, numeroase aparate de televiziune în culori sînt gata de a fi expediate în diferite țări. Emisiunile experimentale din Franța spre Algeria și Anglia au și început. Etapa televiziunii în culori în Europa bate la ușă.în legătură cu viitorul a- propiat al televiziunii în culori, l-am- solicitat pe dl. 
Henri de France să-mi împărtășească părerile sale :— Dacă pînă acum ne-am ținut de conferințe, mi-a spus domnia-sa. pe un ton glumeț, a sosit momentul de a pregăti televiziunea în culori din punct de vedere industrial. După cum se știe, în Franța ea va demara peste 2 ani, în septembrie 1967. De la acea dată se vor vinde aparate receptoare care vor fi fabricate în serie. Dar pentru a le putea vinde atunci, ele trebuie fabricate mai dinainte. în prezent încercăm prototipul, analizăm prețul de cost, procedeele tehnologice. Se poate spune că fabricarea aparatelor de televiziune în culori va începe în 1966.

— Cîte țări s-au pro
nunțat pînă acum pen
tru sistemul SECAM ?— Peste 23 de țări din Europa, Africa, Orientul Mijlociu și America Latină. Este de așteptat și acordul unor țări din Asia.

— în ce stadiu se află 
sistemul SECAM și ce 
probleme mai urmează 
a fi rezolvate ?— Sistemul SECAM este deja pus la punct, prototipul este fabricat. Trebuie arătat că trecerea la fabricarea aparatelor de televiziune în culori nu va însemna o reconversiune a industriei existente. Procedeul de fabricare este simplu, impu- nîndu-se evident unele modificări față de actuala industrie de televiziune.— Care sint perspec
tivele televiziunii în cu
lori ?— Cred că oamenii s-au cam săturat de sistemul alb-negru. Eu cred în televiziunea în culori ; vedem lumea în culori ; apare normal deci, ca și imaginea de pe ecranele televizoarelor să fie multicoloră. Totuși, alb-negrul va continua un timp să predomine. Iar în viitor culoarea va înlocui probabil sistemul folosit în prezent. Se va repeta, așadar, un fenomen cunoscut din istoria filmului. Astăzi filmul în culori deține 

Henri de France șl un tip recent al televizorului său 
în culori

cam 50 la sută din pelicula ecranizată. Dar în televiziune, culoarea e mai importantă decît în cinematograf. Ea va revoluționa televiziunea. Tendința aceasta se explică și prin necesități de ordin artistic, domeniu în care televiziunea în culori oferă un plus de posibilități. Necesitatea ei se afir- 1 mă și în domeniul educativ^ de exemplu, în școală : aici există largi posibilități de exploatare a culorii pentru prezentarea diferitelor obiecte studiate, cum ar ti geologia, botanica, geografia fizică și economică, și altele. Pe plan artistic și educativ, deci, televiziunea în culori aduce un progres de mare importanță. Desigur, prețul aparatelor de televiziune în culori va fi mai ridicat decît al receptoarelor de pînă acum. Așa este orice început în tehnică. A- paratele de pînă acum, alb-negru, vor continua, desigur, să se vîndă mai departe și se va menține totdeauna o diferență de preț. Există de altfel și astăzi filme alb-negru. In prezent facem emisiuni experimentale „confidențiale" pentru ultimele puneri la punct ale aparatelor de recepție.
— Vreți să ne arătați 

avantajele SECAM față 
de celelalte procedee e- 
xistente ?— Cred că sistemul SECAM va fi sistemul dominant, întrucît a fost adoptat de mai multe țări decît sistemul american și cel vest-german. El oferă o imagine de bună calitate, transmisia nu e deteriorată de distanță. Receptorul SECAM n-are nevoie de reglarea culorii : el e reglat definitiv la ieșirea din fabrică ; practic, e foarte greu să-ți reglezi singur culoarea. Considerăm stabilitatea imaginii ca un mare succes.SECAM este singurul sistem ce permite înregistrarea și utilizarea imaginii pe banda magnetică. Reprezintă un avgntaj și faptul că banda se poate șterge și folosi pentru alte înregistrări. Televiziunea europeană în culori va fi deci axată pe magnetoscop, care joacă același rol ca și magnetofonul pentru radio. Se poate spune că magnetoscopul este „magnetofonul" televiziunii în culori ! Prin urmare', sistemul SECAM oferă numeroase avantaje. El funcționează mai bine și nu costă mai scump decît celelalte sisteme.Convorbirea cu dl. Henri de France, pionier al televiziunii franceze, s-a încheiat aici. L-am întrebat dacă televiziunea în culori îi absoarbe întreaga activitate. Mi-a mărturisit că-1 pasionează și alte probleme de electronică. Despre acestea cu alt prilej.

Interviu realizat de
Al. GHEORGHIU(Paris)
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Cuvîntarea tovarășului Florian Dănălacheîmpreună cu întreaga omenire progresistă, a spus tovarășul Florian Dănălache, poporul român sărbătorește împlinirea a 48 de ■arii de la Marea Revoluție Socia- Lștă din Octombrie, eveniment istoric de uriașă însemnătate, care a marcat începutul unei noi epoci în dezvoltarea societății — epoca trecerii de la capitalism la socialism, a triumfului marxism-leninismului pe scară mondială.Urmările dezastruoase ale primului război imperialist, puternica manifestare a crizei sistemului capitalist, agravarea antagonismelor societății burgheze au determinat ridicarea la luptă a maselor populare, în multe țări, creîndu-se o situație revoluționară.în Rusia, muncitorii și țăranii, sub conducerea partidului bolșevic, făurit și educat de Vladimir Ilici Lenin, au sfărîmat cel mai puternic reazem al reacțiunii europene — țarismul, au răsturnat do- . minația capitaliștilor și moșierilor, instaurînd orînduirea socialistă.în anii imediat următori Revoluției din Octombrie, în numeroase țări creștea nestăvilită lupta revoluționară a maselor muncitoare. Au avut loc revoluții în Germania, Ungaria și Finlanda. în China, Indonezia, India, s-a intensificat rialistă.în România, deveniseră tot tradicțiile sociale. Orînduirea bur- ghezo-moșierească intrase într-o adîncă criză politică. în aceste condiții s-a accentuat procesul de radicalizare a maselor, luptele revoluționare au crescut impetuos, mișcarea muncitorească s-a transformat într-o largă mișcare de masă. Chiar din primele zile ale Revoluției din Octombrie, proletariatul român, prin numeroase acțiuni, greve, adunări și demonstrații, și-a manifestat solidaritatea cu puterea sovietică. Formînd batalioane și gărzi revoluționare, muncitorii și țăranii români au luptat alături de Armata Roșie împotriva intervenției imperialiste.Această tradiție a prieteniei frățești cu patria lui Octombrie a fost dusă mai departe de mișcarea comunistă din România. Partidul nostru comunist a popularizat în rîndul maselor succesele popoarelor sovietice, a militat pentru o politică de pace și bună înțelegere între țara noastră și U.R.S.S., s-a ridicat împotriva^ războiului anti- sovietic, a organizat și condus insurecția armată victorioasă de la 23 August 1944.„Prietenia româno-sovietică —a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — s-a dezvoltat și întărit în lupta comună a popoarelor român și sovietic împotriva fascismului. După instaurarea puterii populare în România, între țările noastre s-au statornicit legături trainice de solidaritate, alianță și colaborare frățească“.Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, a continuat vorbitorul, a deschis calea schimbării din temelii a vieții popoarelor din Rusia. Clasa muncitoare, sub conducerea partidului bolșevic, în alianță cu țărănimea și ceilalți oameni ai muncii, au făurit, pentru întîia oară în istorie, orînduirea socialistă, reușind într-un termen istoric scurt să construiască o puternică industrie, să realizeze transformarea socialistă a agriculturii, să înfăptuiască o grandioasă revoluție culturală. în prezent, oamenii sovietici muncesc pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de P.C.U.S. privind construirea bazei tehnice materiale a societății comuniste.Realizările Uniunii Sovietice în făurirea societății comuniste, succesele poporului român pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste ''hezășuiesc lărgirea continuă a relațiilor economice, tehnico-științi- fice, culturale, în interesul reciproc al popoarelor noastre. Vizita pe care a făcut-o în Uniunea Sovietică, în luna septembrie, delegația de partid și guvernamentală a țării noastre reprezintă o nouă contribuție la întărirea colaborării româno-sovietice.Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, poporul român urează oamenilor sovietici noi și tot mai mari izbînzi în uriașul efort constructiv de înflorire multilaterală, economică și culturală a patriei lor.în perioada care a trecut de cînd salvele „Aurorii“ vesteau începutul unei ere noi în istoria universală, a continuat vorbitorul, transformări revoluționare de uriașă însemnătate au modificat radical tabloul lumii contemporane. Victoria revoluției și instaurarea puterii populare în China și într-o serie de alte țări, avîntul mișcării de eliberare națională au dat lovituri după lovituri sistemului imperialist. au adîncit criza generală a capitalismului, au adus într-un stadiu nou procesul revoluționar mondial.Pe mai bine de un sfert din întinderea pămîntului flutură biruitor stindardul socialismului, sub faldurile căruia pășește mai mult de o treimé a omenirii.Viața a confirmat și confirmă zi de zi forța sistemului mondial socialist. prestigiul și influența socialismului în lume. La aceasta își a- duce contribuția fiecare țară socialistă. Construirea noii societăți este opera istorică a'poporului din țara respectivă, rodul eforturilor și muncii sale creatoare.Progresul economic și tehnico- științific al țărilor socialiste se

Mongolia, Coreea mișcarea antiimpe-în acea perioadă, mai puternice con-

sprijină totodată pe relațiile de colaborare și întrajutorare statornicite între ele.Stricta respectare a principiilor de bază ale relațiilor dintre țările socialiste — internaționalismul socialist, egalitatea în drepturi, independența și suveranitatea națională, neamestecul în - treburile interne, avantajul reciproc și întrajutorarea tovărășească — constituie o obligație de cea mai mare însemnătate atît națională cît și internațională, reprezintă condiția primordială a dezvoltării și întăririi unității și solidarității popoarelor țărilor sistemului socialist mondial.Poporul român își aduce propria sa contribuție la creșterea forței și influenței sistemului socialist prin realizările pe care le-a obținut și le obține în construirea noii orîn- duiri.în orașele și satele României socialismul a învins deplin și definitiv. Aceasta constituie cea mai mare victorie politică a partidului nostru după cucerirea puterii.în prezent, oamenii muncii își mobilizează • eforturile pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice ale Congresului al IX-lea al partidului, măreț program de dezvoltare multilaterală a patriei noastre, de înălțare a ei pe noi trepte ale civilizației socialiste.Referindu-se la creșterea mișcării muncitorești și comuniste internaționale, a mișcărilor democratice, vorbitorul a spus că, în condițiile

de astăzi, o deosebită importantă are întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale, în această privință, principalul constă în respectarea strictă a normelor de bază ale raporturilor dintre partide, în dezvoltarea relațiilor de încredere, stimă și respect reciproc.Țările socialiste, clasa muncitoare internațională sprijină multilateral mișcarea de. eliberare națională și noile state independente care, manifestîndu-se ca forță antiimperialistă activă și factor important de afirmare a ideilor păcii, libertății și independenței popoarelor, constituie — la rîndul lor — un aliat de nădejde al socialismului. Unitatea acestor forțe este un puternic accelerator al progresului social contemporan.în zilele noastre, pacea este cauza vitală a întregii omeniri. Salvgardarea ei impune mai mult ca oricînd lupta într-un singur front și întărirea continuă a unității tuturor forțelor iubitoare de pace.împreună cu popoarele tuturor țărilor socialiste, poporul nostru militează neabătut pentru apărarea și consolidarea păcii, pentru zădărnicirea acțiunilor cercurilor imperialiste agresive, care amenință pacea în lume. în centrul politicii sale externe, Republica Socialistă România pune întărirea relațiilor de prietenie și colaborare frățeas-
Cuvîntarea tovarășului IPartidul Comunist al Uniunii Sovietice acordă o mare importantă întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar, creșterii forțelor democratice și de eliberare din întreaga lume. Unirea eforturilor tuturor forțelor revoluționare ale contemporaneității în lupta împotriva imperialismului apare ca una din condițiile esențiale ale asigurării victoriei cauzei păcii și socialismului. Comitetul Central al P.C.U.S. și guvernul nostru manifestă o permanentă atenție și grijă pentru dezvoltarea și întărirea prieteniei frățești cu toate țările socialiste.La dezvoltarea și întărirea prieteniei și colaborării frățești a popoarelor sovietice și român, o contribuție utilă a adus vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oamenii sovietici au primit peste tot cu însuflețire și bucurie pe solii României socialiste. în această primire s-au reflectat sentimentele calde pe care

După ce a transmis tuturor oamenilor muncii din țara noastră un fierbinte salut frățesc din partea popoarelor Uniunii Sovietice și urarea de noi și mari succese în construirea socialismului, vorbitorul a spus :Au trecut 48 de ani de la memorabila zi cînd în focul revoluției socialiste, realizată de către muncitorii și țăranii Rusiei, sub conducerea slăvitului partid al bolșevicilor în frunte cu Lenin, a fost creat primul stat socialist din lume, Republica Sovietelor. Victoria revoluției a deschis o nouă eră în istoria omenirii, era prăbușirii capitalismului mului.Subliniind nii Sovietice remarcabilă a invincibilității.și vitalității învățăturii lui Marx, Engels și Lenin, vorbitorul a spus : Experiența construcției socialiste acurnulată în țările frățești a îmbogățit tezaurul comun al marxism- leninismului. Formele construcției socialiste au devenit foarte variate. Acum noi putem, comunicînd și îmbogățindu-ne reciproc experiența, să găsim și să folosim cele mai bune forme și metode pentru dezvoltarea pe mai departe.Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie este pentru noi, oamenii sovietici, cea mai solemnă și luminoasă sărbătoare. în aceste zile noi aducem un omagiu de profund respect veteranilor revoluției, glorioșilor reprezentanți ai proletariatului și țărănimii din Rusia și din alte țări. Noi ne amintim cu recunoștință și de numele sol- daților români care au trecut de partea revoluției și care au luptat pentru libertatea și independența țării sovietelor, în rîndurile Armatei Roșii.în continuare, vorbitorul a trecut în revistă marile succese obținute de U.R.S.S. în dezvoltarea politică, economică și culturală în timpul celor 48 de ani ai puterii sovietice. Socialismul, al cărui plan de construcție a fost schițat de Lenin, a devenit în Uniunea Sovietică o realitate evidentă. Au fost create puternice forțe de producție, crește neabătut producția industrială și agricolă. în timpul îndeplinirii planului de șapte ani au fost înfăptuite o serie de importante măsuri în vederea ridicării bunăstării materiale a poporului. Realizările științei și tehnicii sovietice, care ocupă o poziție de frunte în o serie de direcții importante ale progresului tehnico-științific în lume, se bucură de o recunoaștere mondială.Realizările țării noastre în construirea comunismului — a spus I. K. Jegalin — au creat o bază trainică pentru rezolvarea unor sarcini noi și mai grandioase. După Plenarele C.C. al P.C.U.S., care au avut loc în ultima perioadă, partidul și guvernul nostru îndreaptă eforturile comuniștilor și ale întregului popor spre creșterea continuă a eficacității producției socialiste, spre continua îmbunătățire a muncii în industrie și agricultură. Pretutindeni se desfășoară o largă întrecere socialistă pentru întîmpi- narea cu cinste a Congresului al XXIII-lea al partidului.Concentrîndu-și eforturile pentru ridicarea economiei, științei, culturii și bunăstării poporului, Comitetul Central al P.C.U.S, și guvernul sovietic duc în același timp o luptă fără răgaz pentru menținerea păcii în întreaga lume și întărirea prieteniei între popoare.Oamenii sovietici cer cu hotărîre încetarea războiului tîlhăresc dus de imperialiștii S.U.A. în Vietnam. Uniunea Sovietică se opune cu fermitate și hotărîre politicii a- gresive a S.U.A. îndeplinindu-și datoria sa internaționâlistă, poporul sovietic a acordat și va acorda Republicii Democrate Vietnam ajutorul care îi este necesar pentru respingerea agresiunii armate a imperialismului american.

și afirmării socialișcă dezvoltarea Uniu- reprezintă o mărturie
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alene, aceeași, la ca și la As- bordul „Ra- cu pernă de în amurg la de lumini ce
Purtîndu-și apele Volga pare Gorki, Saratov trahan. De pe chetei", vasul aer, privesc ghirlandele strălucesc în stepă. Sînt satele de pe Volga, altă dată adîncite în beznă. Pe lîngă noi trec vapoare încărcate cu mărfuri. Sirenele răsună prelung de cîte ori vasele se întîlnesc. E fluvialul salut : noroc.„Racheta" acostează la debarcaderul din Kuibîșev, fostul Samara, unde ne o- prim pentru un scurt popas. E un oraș ca multe altele de pe Volga. De obicei, călătorul pășește într-o așezare nouă de-a dreptul în actualitate. Cine Volga oriunde parații cu trecutul. Și asta pentru că mai fiecare din orașele Volgăi a înscris cîte o pagină de seamă în istoria luptelor proletariatului vechii Rusii.Despre trecutul Kuibîșevului, fostul Samara, ne-au vorbit și marinarii de pe vas șl confrații de la ziarul din localitate, ghidurile pe care le găsești la librării și numeroasele mărturii din muzeele orașului. Parcă-1 văd așa cum era ...un tîrg gubernial de negustori și nobili cu case arătoase, înconjurate de cartiere mizere. Maxim Gorki care a trăit aici la sfîrșitul veacului trecut nota cu amărăciune într-un articol de ziar : „Din una sută de mii de locuitori, numai opt mii știu să citească".De pe ulița principală care taie orașul în două ajungi în fostele cartiere muncitorești unde te întîmpină blocurile noilor microraioane. Doar ici-colo au mai rămas ca mărturie a vechilor vremuri cîte un „derevniak" — casă de lemn.In Samara și-a petrecut o parte din tinerețe Vladimir Ilici Lenin, Pe una din străzile orașului se mai păstrează și astăzi modesta căsuță a familiei Ulianovilor. Am pășit cu emoție în încăperea în care a locuit Lenin. Totul e modest așa cum a fost Lenin toată viața.In zilele furtunoase ale revoluției, care a ridicat și proletariatul din Samara la lupta împotriva intervențio- niștilor albgardiști, printre luptătorii revoluționari s-a

călătorește pe simte mai mult ca nevoia unei com-

că cu toate țările socialiste. Acțio- nînd în spiritul coexistenței pașnice, România promovează relații multilaterale, cu toate statele, fără deosebire de orînduirea socială.După ce a subliniat poziția țării noastre față de o serie de probleme ale vieții politice internaționale, tovarășul Florian Dănălache a spus : Oamenii muncii din România condamnă cu indignare intervenția militară a S.U.A. în Vietnamul de sud, agresiunea împotriva Republicii Democrate Vietnam. Poporul nostru își manifestă deplina solidaritate cu toate forțele care luptă pentru eliberarea națională și socială, se ridică împotriva oricăror încercări de amestec în treburile interne ale altor popoare.în lupta pentru salvgardarea păcii, o importanță primordială o are întărirea unității și coeziunii sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste internaționale. Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România, călăuzin- du-se după hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului, își vor a- duce și pe mai departe contribuția la întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste mondiale sub steagul glorios al ideilor marxism-leninismului.întreaga evoluție a evenimentelor de-a lungul anilor care , s-au scurs de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie este o confirmare a forței transformatoare și invincibilității ideilor marxism- leninismului. Ea demonstrează că victoria socialismului și comunismului în întreaga lume este inevitabilă.

Combinatul metalurgic din Mag
nitogorsk este unul din cele mai 
importante centre ale industriei 
grele din Uniunea Sovietică. în fotografie : furnalul de mare ca
pacitate recent intrat în funcțiune

Adunări consacrate 
zilei de 7 Noiembrie

K. Jegalinle nutrește poporul sovietic față de poporul român. Astăzi noi putem constata cu o satisfacție deosebită că relațiile dintre țările și popoarele noastre se dezvoltă cu succes. Sîntem profund convinși că colaborarea multilaterală sovieto- română răspunde nu numai intereselor vitale ale ambelor noastre popoare, dar și intereselor socialismului și comunismului mondial, intereselor păcii.Poporul sovietic se bucură în mod sincer — a spus în încheiere I. K. Jegalin — de succesele importante ale oamenilor muncii din România în dezvoltarea industriei, a- griculturii, științei și culturii. Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român a obținut victoria socialismului în țara sa. Cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., adoptarea noii Constituții a Republicii Socialiste România au fost evenimente remarcabile pe drumul poporului român către un viitor comunist. Noi dorim din tot sufletul muncitorilor, țăranilor și intelectualilor României socialiste noi succese pe drumul păcii, lui și comunismului.
aflat și un detașament de soldați români. La muzeul din localitate există o foaie de ziar îngălbenită de vremuri. Se numește „Steagul roșu* — ziarul partizanilor români. în paginile sale scrise în limba română găsești cu emoție cuvinte avîn- tate, chemări la lupta pentru socialism, pentru o viață nouă.Despre transformările prin care a trecut orașul de-a

progresu-

Numeroși tehnicieni și funcționari de la uzinele „Electroputere“ din Craiova au participat vineri la adunarea festivă consacrată zilei de 7 Noiembrie. Tov. Nicolae Pădureanu, secretarul comitetului de partid al uzinei, a vorbit despre însemnătatea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, nare și V. Ambasadei București.

muncitori, ingineri,

A luat parte la adu- S. Sîlkin, consilier Uniunii Sovietice al la

La invitația Asociației de prietenie sovieto-române, o delegație A.R.L.U.S. a plecat vineri după- amiază în Uniunea Sovietică pentru a participa la manifestările prilejuite de cea de-a 48-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Delegația este condusă de Vasile Daju, membru al Consiliului de Stat, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Banat. Din delegație fac parte artistul poporului Costache Anto- niu, rectorul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale“, Ana Boghină, Erou al Muncii Socialiste, Andrei Halma- ghi, directorul Atelierelor de reparat material rulant „16 Februarie“

din Cluj, Mihai Ispas, directorul Casei prieteniei româno-sovietice, Ion Crișan, țăran cooperator din comuna Copăceni, raionul Turda.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost condusă de Vasile Mateescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii București, Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și membri ai Consiliului General A.R.L.U.S. Au fost de față I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★Cu același prilej a avut loc o adunare festivă la clubul rafinăriei Ploiești. Tov. Vasile Paraschivoiu, secretar al comitetului de partid al rafinăriei, a vorbit despre însemnătatea marii sărbători. A luat, de asemenea, cuvîntul J. K. Tom- sin, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice.

Festivalul filmul 
sovietic

Vineri a avui 
cinematografului

ti 1

sala 
la 

„Pa-

la Galați, în 
..Centrar, și 

Deva, în sala cinematografului 
tria", deschiderea Festivalului filmului 
sovietic.

La Galați au fost prezentați și ci
neaștii sovietici Samson Samsonov, 
Margareta Volodina, Galina Polskih 
și Vasili Livanov, aflați în țara noas
tră cu acest prilej.

tîmpină inginerul N. Savicev care ne conduce în cuprinsul uzinei.L-am întrebat despre noutățile din uzină. Interlocutorul nostru ne-a vorbit despre străduința muncitorilor de a realiza economii și a folosi cît mai deplin rezervele de producție. Pe un panou într-o secție, ca într-o cronică cotidiană, sînt înscrise evenimentele zilei. Iată doar cîteva: astăzi au

■ n
Vineri dimineața a sosit în Capitală, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., o delegație a A- sociației de prietenie sovieto-române, pentru a participa la manifestările ce vor avea loc in țara noastră-cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Delegația este condusă de É. A. Vasiukova, vicepreședintă a Asociației de prietenie sovieto-române, doctor în științe medicale, directorul Institutului de endocrinologie din Moscova. Din delegație fac parte S. S. Oganesian, membru al Asociației de prietenie din Armenia, rectorul Institutului de medi-

cină din Erevan, V. Luks, prim- secretar al Uniunii scriitorilor din Letonia, președintele Asociației de prietenie sovieto-române, din R.S.S. Letonă, V. V. Ivanov, șef de secție la Comitetul de radio și televiziune din Moscova, și A. I. Rotanova, secretara Comitetului P.C.U.S. de la tipografia „Krasnîi proletari“ din Moscova.
★în aceeași zi, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto- române au făcut o vizită la Consiliul General A.R.L.U.S., unde au fost primiți de Marin Florea Io- nescu, vicepreședinte al Consiliului.

cultural „Rulmen-„Racheta" ne aș- debarcader. Că- Alexei Vasilievici cu va- din co-

palatului tul" etc....Vasul teaptă la pitanulMuraviov își strecoară măiestrie vasul printre poarele și barcazele port. De pe puntea de mandă el salută în trecere pecolegul său de pe un petrolier proaspăt acostat: „E prietenul Iuri Vasilievici — ne lămurește el. Abia s-a întors

al „Luntrașilor". Locul — numit Șiriaevo — cîndva un sat cu cocioabe de lemn — ne apare acum cu totul altfel — cu case de un alb viu, pe fundament de piatră ; o mare parte din locuitori lucrează într-o întreprindere metalurgică. Dacă Repin ar trăi și s-ar întoarce pe aceste meleaguri ar picta alte tablouri...

CU„RACHETA“
Mare în stepăîn zare apare „Marea Kuibîșev". Vasul „escaladează" o ecluză și se oprește la debarcaderul orășelului care a luat iiință lîngă Kuibîșev, fostul Stavropol, rebotezat „Togliatti" în amintirea marelui conducător al proletaria-

zent la Kuibîșev

Repin

Orășelul metalurgîștilor din Kuibîșev

VOLGAPE
cinci mari

în funcțiune :

• Trecut și pre

• Pe urmele lui
I* ‘

o®

• Port spre

lungul cincinalelor vorbesc numeroase cifre. Au luat naștere ramuri industriale noi, întreprinderi de construcții, de mașini, o uzină de rulmenți, șantiere navale de reparații etc. Pe cuprinsul re- mari au pe-giunii s-au descoperit zăcăminte de petrol și luat naștere exploatări trolifere.
Spirit inovatorNe oprim într-un cartier al •orașului să vizităm uzina de rulmenți „Kuibîșev". Ne în-

Intrat în funcție noile mașini semiautomate inovate de brigada de creație a tovarășilor N. Ghilevici, V. Vasiliev și A. Sergheev care asigură uzinei importante economii de metal. O altă inovație aparține chiar inginerului Savicev și aduce o economie de o mie tone de metal pe an.Dar viața cotidiană a uzinei se desfășoară și în afara porților ei și aceste evenimente sînt înscrise, de asemenea pe panou — repartiția de locuințe, construirea

din Helsinki... a călătorit pe Volga în sus, iar de aici pe canalul Volga — Baltica la Tallin și în Finlanda". Și astfel mi-am mai notat în carnet o nouă realitate a Kuibîșev- ului de azi : orașul a devenit un port de tranzit spre cinci mări.„Racheta" despica apele Volgăi luînd cu repeziciune curs spre munții Jigulii. Privesc satele care defilează pe maluri. Alexei Vasilievici ține să-mi arate locul unde a poposit cîndva Repin spre a imortaliza zguduitorul tablou

tului italian. Și aici găsim întreprinderi recent construite sau date o fabrică. de aparate e- lectrotehnice, o alta de instalații pentru uzinele de ciment și chimice. Cea mai tînără e uzina de cauciuc sintetic.Vasul se desprinde de debarcader și acum plutim pe valurile „Mării Kuibîșev". Din apropierea Kuibîșevului ea se întinde pe un teritoriu lung de cinci sute optzeci de kilometri pînă la Ulianovsk, orașul natal al lui Lenin. A- lexei Vasilievici mă asigură că „Marea Kuibîșev" nu e cu nimic mai prejos decît o mare obișnuită și, ca dovadă, ne arată valurile care tălă- zuiesc înspumate la prova vasului. Uneori e bîntuită de furtuni, iar pescarii sînt ne- voiți să se retragă la mal

pentru adăpost. Toată a- ceastă întindere de apă a « fost creată de mîna omului. Apele au fost zăgăzuite la poalele munților Jigulii, acolo unde s-a înălțat hidrocentrala ce poartă numele lui Vladimir Ilici.în fața ochilor ne apare, ca într-un tablou, barajul puternicei hidrocentrale. Drumul nostru continuă cu mașina peste baraj. Hidrocentrala prezintă un complex hidrotehnic a cărui construcție a cerut inginerilor și muncitorilor multă pricepere și străduință. Cum să zidești fundamentul unei asemenea grandioase construcții pe stîncile munților Jigulii, care prin natura lor prezintă multe crăpături ? Iată prima greutate care a stat în calea constructorilor. Și hidrocentrala a fost construită nu pe stîncă ci pe... nisip. Au fost așezate plite de metal la poalele munților Jigulii, iar deasupra s-a turnat beton.
Douăzeci 
de hidroagregateDispecerul de serviciu ne conduce în subsolul hidrocentralei unde vuiesc generatoarele. Douăzeci de droagregate putere de wați. Apele în paletele șase sute șaptezeci și cinci de metri cubi de apă pe secundă. întreaga instalație e condusă de la „masa automată". Hidrocentrala de la Kuibîșev e numai una din cascada de hidrocentrale de pe Volga.Cînd am plecat de la hidrocentrală, de pe marea Kuibîșev se întorceau vasele de pescari. Am aflat că în adîncurile mării trăiesc nu mai puțin de treizeci și șase de specii de pește și că pescuitul devine din an în an mai prosper.Volga pare aceeași la Gorki. Saratov sau Astrahan: dar pe malurile ei viața e mereu nouă, în veșnică schimbare. Poate că nici u- nul din fluviile sovietice nu reflectă mai puternic decît Volga marile transformări care s-au petrecut și se petrec în procesul construirii comunismului pe pămîntuj sovietic.

hi- fiecare cu o 115 000 de kilo- Volgăi aruncă mașinilor cîte

Ambrozie MUNTEANU
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La Salisbury „stare

NIGERIA stat african
excepțională“ teatrul unei ascuțite

ȘOC LA
WHITE HALL,

- RICOȘEU 
ÎN CITY

Cu cîteva ore mal înainte, a sosit aci vestea că guvernul de la Salisbury a proclamat starea excepțională îd Rhodesia de sud. A- ceasta a fost apreciată in cercurile oficiale ca o măsură de agravare serioasă a crizei rhôdesiene. Știrea a parvenit chiar in momentul in care se pregătea întrunirea unui grup restrîns de miniștri, sub conducerea premierului Wilsqn, pentru a discuta probleme de apărare. Ordinea de zi a fost schimbată brusc, dîndu-se prioritate situaiiei din Rhodesia de sud. Premierul britanic nu a fosi înștiințai in prealabil de guvernul sud- rhodesian pe căi diplomatice, ci a trebuit să alle știrea din presă.Referindu-se la primele reacții, cercurile ziaristice arată că declararea stării excepționale este privită ca un contraatac al șefului guvernului rhodesian, Cît privește de guvernul la Londra dispusă să Ziarul „Evening News „Miniștrii britanici nu acceptă explicațiile guvernului sud-rhodesiao că măsura ăr fi fost necesară din cauza amenințărilor interne și a pericolului, nespecificat, al unor a- tacuri din afară". Cel mai multi sînt înclinați să creadă că starea excepțională a fost instaurată mai degrabă cu scopul de a pregăti terenul pentru declararea „independentei unilaterale", adică pentru consfințirea unui stat rasist.Premierul Wilson a plecat vineri seară cu trenul la Nottingham, dar au fost luate măsuri necesare în vederea unei eventuale reîntoarceri urgente: mașini ale politiei vor staționa in diferite puncte pe traseu pentru a-l putea lua din tren și transporta imediat la Londra.In cursul după-amlezii de vineri au survenit reacții rapide la bursa din Londra Acțiunile multor firme care au interese în Rhodesia de sud înregistrează scăderi.
L. RODESCU

Ian Smith, motivele tnvocate sud-rhodeslan, aici putină lume este le dea crezare, scrie i

tensiuni politice
IU Un „echilibru" precar Rezultate elec
torale la antipod @ Politica monopolurilor 
și adversitățile tribale

După recentele alegeri legislative, 
cîștigale de partidul de guvernă- 
mînt „Alianța națională nigeriana* 
(N.N.A.) în detrimentul partidului 
„Marea alianță progresistă unită’ 
(U.P.G.A.) ți partidului „Grupul de 
acțiune". Nigeria occidentală a de
venit în ultimele zile teatrul uno' 
tulburări persistente, mai ales în re
giunile Ekiti și Ujebu. Numai în lo
calitatea Gabara-Uro (regiunea Ekiti) 
au fost ucise 15 persoane.

De mai bine de un an, Nigeria * 
este zguduită de repetate crize și 
tensiuni politice ascuțite, ceea ce 
relevă existența unor adinei nemul
țumiri în nndudle populației și ara
tă cit de precar este „echilibrul* 
stabilit între provincii, între partide, 
între cei doi oameni care împart 
puterea : doctor Azikiwe, președin
tele republicii, și Aboubakar Bale- 
wa, primul ministru federal. Prima 
criză serioasă a izbucnit la sfîrșitul 
lunii mai 1964 printr-o grevă gene
rală, la care au participat peste 
1 milion de muncitori. O nouă ma
nifestare a nemulțumirilor a avut loc 
cu prilejul alegerilor generale din 
decembrie anu1 trecut.

După formarea guvernului, aproa
pe de-a lungul întregului an s-au 
manifesta’ cu regularitate divergen
țele între partidele rivale. Concomi
tent a fost intensificată represiunea 
împotriva „studenților recalcitranți* 
(în luna iunie din universitatea din 
Lagos au fost excluși cîteva sute) și 
„oponenților cel mal turbulenți*.

Acesta a fost climatul în care s-au 
desfășurat acum trei săptămîni ale
gerile pentru reînnoirea camerelor în 
provincia occidentală a Nigeriei. 
Din nou Incidente — morți, răniți 
și cîteva sute de arestări.

Rezultatele oficiale ale alegerilor 
indică 65 de locuri pentru N.N.A. 
și numai 10 pentru U.P.G.A. Acesta 
din urmă contestă însă în mod for
mal rezultatele oficiale și publică

in 
ele 
25

ziarul său următoarele cifre : 68 
locuri pentru U.P.G.A. ș! numai 
pentru partidul guvernamental.

Cauza evenimentelor din Nigeria 
rezidă în primul rînd în influența 
băncilor și monopolurilor interna
ționale, în special americane ți en
gleze, care dețin poziții importante 
și care caută să mențină țara în ro- 
lu1 de furnizor de materii prime și 
produse agrare. Scăderea prețurilor 
produselor destinate exporturilor, în 
special la materii prime — arahide, 
cafea — a lovit greu economia ni
gérians. Concomitent, monopolu
rile, cît și oamenii politici, care le 
servesc interesele, folosesc în sco
purile Io' deosebirile ți adversită
țile dintre triburi, ceea ce a con
tribuit la actuala tensiune.

„Oare toate incidentele șt ma
nifestațiile care au avut loc în ulti
ma vreme pot fi considerate doar 
niște semne ale unei febre de care 
Nigeria suferă de multă vreme sau 
ni se anunță o criză mult mai gra
vă se întreba zilele trecute zia
rul parizian „Le Monde".

C. BENGA
Alger, 5 noiembrie.

paris Conferința

Cu o suprafață de 9SS 678 km pă- 
tratl. Nigeria este cea mai mare tară 
din Africa. Populația el este de 55.6 
milioane de locuitori. După un secol 
de dominație colonială Nigeria își 
capătă independenta la 1 octombrie 
1960, continuînd să aibă statut de do
minion britanic. La 1 octombrie 1963 
Nigeria se proclamă republică.

Nigeria are numeroase bogății mi
nerale : cositor, cărbune, columbit, 
aur, petrol, cupru. Majoritatea popu
lației se ocupă cu agricultura șl 
creșterea vitelor.

ÎNTRUNIREA CONSILIULUI DE SKWTATt
Rezoluția adoptată în legătură cu con
flictul indiano-pakistanezNEW YORK 5 (Agerpres). — Consiliul de Securitate care s-a întrunit vineri pentru a examina conflictul indiano-pakistanez a adoptat cu 9 voturi și 2 abțineri (U.R.S.S. și Iordania) o rezoluție în care cere guvernelor celor două țări să dea instrucțiuni forțelor lor armate să colaboreze cu Națiunile Unite, să înceteze orice activi-

täte militară și să pună capăt încălcărilor înțelegerii de încetare a focului. Documentul stabilește măsuri în vederea elaborării unui plan cu termene precise și a unui orar convenabil de retragere a trupelor celor două părți. Secretarul general al O.N.U. a fost însărcinat să prezinte un raport asupra aplicării acestei rezoluții.
„RĂZBOIUL

BENZINEI

în fotografie — o 
stație de benzină 
mobilă. Veți zice, o 
inovație pentru înles
nirea aprovizionării 
vehiculelor chiar pe 
drum, o înlesnire în 
plus. Poate. Dar a- 
tunci de ce se chea
mă „stație-pirat" ?...De luni de zile, între „British Petroleum", „Shell" și „Esso" — companii de distribuire a produselor petroliere — se desfășoară o aprigă

luptă de concurență, po care presa străină, nu fără temei, a etichetat-o drept „războiul benzinei". Recent, ca primă victimă a benzinei", a „AGIP Ltd",.războiului căzut filiala din Anglia a trustului italian ENI. Acum patru ani, îngrijorat de pătrunderea pe piața italiană a firmelor engleze de distribuție, ÈNI a inițiat ' o contraofensivă, in-

stalînd chiar pe teritoriul concurenților o rețea de stații de benzină. Nu de mult, a devenit însă cunoscut că „Esso", — în schimbul sumei de II milioane de dolari — va prelua instalațiile AGIP-ului, adău- gîndu-le la cele ale sale.Concurența îmbracă și alte forme, linele firme nădăjduiesc să obțină victoria în acest „război* datorită frumuseții tinerelor pe care le-au angajat să vească benzină, panii au „cisterne-pirat", cele din fotografie, care circulă pe șoselele cele mai frecventate, oferind automo- biliștilor grăbiți produse petroliere, deseori de calitate inferioară dar la un preț scăzut. Cum se vor termina ostilitățile ? E greu de spus, dar o veche experiență arată că înfruntările de acest fel se încheie potrivit zicalei: „Peștele cel mare îl înghite pe cel mic".

deser- stațiile de Alte com- introdus ca

L. SORESCU

INCIDENTE GRAVE IN CIPRU

P. C. din Danemarca

aspectele po- I iprobate nea- |

de dreapta la consu- P. Chineze de la Me- chinez un protest energic gu-

— Corespondentul Alexandroaie, trans- aproape un an ae situația din Cipru a

presă

celui de-al

SCURTE ȘTIRI

SANTO DOMINGO. Numărul cres- 
cînd al incidentelor și actelor teroriste 
din Santo Domingo arată că situația 
politică din țară devine din ce în ce 
mai încordată. în ultimele zile au a- 
vut loc mai multe incidente printre 
care șl asasinarea lui Luis Arias Col
lado, ajutorul șefului forțelor constitu- 
ționaliste, Caamano.

MANGUA. Rămășițele avionului 
militar argentinian „DC-4“ care a dis
părut marți în regiunea canalului Pa
nama și care avea la bord un număr 
de 69 de persoane, se pare că ar fi 
fost descoperite la o depărtare de 100 
de km est de San Jose. Avionul a că
zut într-o regiune de păduri virgine, 
unde nu există nici un mijloc de co
municație.

VREM

Post scriptum:

orașul Tund- 
atacă o ma- 
a studenților

Experții au calculat că numai 
cu prețul unui singur bom
bardier se pot construi 7 

școli... _

ATENA 5. Agerpres, C. mite : După calm relativ, devenit din nou extrem de încordată. Cauza înrăutățirii situației se datorește izbucnirii unor incidente grave între ciprioții greci și turci din Famagusta. S-au înregistrat victime.In fața acestei situații, Consiliul de Miniștri al Turciei, reunit în cadrul unei ședințe, a hotărît ca reprezentantul Turciei la O.N.U. să ceară convocarea Consiliului de Securitate.După ședința Consiliului de Miniștri, Ihsan Caglayangil, ministrul afacerilor externe, și Haluk Bayul- ken, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, i-au convocat succesiv pe ambasadorii Statelor

Unite, Marii Britanii și Greciei și le-au cerut să intervină pentru a pune capăt incidentelor.La Atena, vicepreședintele Consiliului de Miniștri și ministru .al afacerilor externe, Ilias Tsirimo- kos, a făcut o declarație unei delegații a E.D.A. in care a afirmat că guvernul grec nu va interveni în treburile interne ale Ciprului. „Guvernul grec, a precizat el, dup- tă alături de poporul cipriot, care este reprezentat de guvernul său legal, pentru a atinge scopul comun al independenței neîngrădite“. Observatorii politici din capitala Greciei subliniază la rîndul lor că premierul grec Stephanopoulos se află în permanent contact cu guvernul cipriot, urmărind astfel evoluția situației.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a he- tărît convocarea celei de-a 7-a sesiuni ordinare a Sovietului Suprem al U.R.S.S., cea de-a 6-a legislatură, pentru data de 7 decembrie.
LONDRA. In circumscripția e- lectorală londoneză Westminster joi au avut loc alegeri parțiale pentru desemnarea unui deputat in Camera Comunelor în locul fostului președinte al Parlamentului. Candidatul Partidului conservator, John Smith, a obținut 15 037 voturi, față de 8 300 acordate candidatului laburist A.J.S. Springle și de 1 595 Înregistrate de candidatul liberal Stephen Jakobi,

RIO DE JANEIRO. Observatorii politici se așteaptă ca președintele Braziliei să procedeze la o remaniere a guvernului său încă în cursul acestei săptămîni. Potrivit acestor observatori, se consideră că numai cei trei miniștri militari iși vor păstra posturile In viitorul cabinet. Pe de altă parte, mi- ' nistrul de justiție a declarat că . : „au loo încălcări ale «actului instituțional» din partea unei anumite prese“. Ziarul „Diario de Noticeas" scrie că au fost pregătite liste cu persoane ce vor fi private de drepturi politice și mandate de arestare pentru 50 de deputați și 250 de ziariști.

Luctătgle Congresului Nota a guvernului chinez
adresată guvernuluiCOPENHAGA 5 (Agerpres). — La 5 noiembrie la Copenhaga au început lucrările ./..l _1XXII-lea Congres al Partidului Comunist din Danemarca. Raportul C.C. al P.C. din Danemarca „Noile perspective ale Danemarcei" a fost prezentat de Jespersen Knud, . președintele partidului.La congres participă reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din numeroase țări, printre care tovarășul Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar a) Comitetului regional Bacău al P.C.R.

indonezian
PEKIN 5 (Agerpres). — Agenția China-Nouă relatează că la 4 noiembrie, Ambasada R. P. Chineze de la Djakarta a adresat o notă Ministerului Afacerilor Externe al Indoneziei, în legătură cu incidentele provocate la 2 noiembrie de elemente latul R. dan. în notă, guvernul adresează vernului indonezian împotriva a- cestui atac, cerîndu-i în același timp să asigure securitatea consulatelor chineze de la Bandjarma- sin și Makasar.

MOSCOVA, în legătură cu acordul intervenit intre S.U.A. și R. F. Germană cu privire la înființarea în statul Texas (Fort Bliss) a unei școli militare pentru instruirea personalului vest-ger- man asupra minuirii rachetelor americane, Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. declară, după cum anunță TASS, că „răspunderea pentru implicațiile periculoase ale acțiunilor sus-menționa- te incumbă guvernului S.U.A."
La Accra, lideri ai mișcării de eli
berare națională din Angola și 
Mozambic expun situația din a- • 

ceste colonii portugheze

a candidatului forțelor de stingăPARIS 5 (Agerpres). — După anunțarea candidaturii generalului de Gaulle la alegerile de la 5 decembrie, principalul contracandidat la postul de președinte al Franței rămîne François Mitterrand. In cursul unei conferințe de presă, acesta a declarat că el este „singurul candidat al forțelor de stânga care sînt unite pentru prima dată în ultimii 30 de ani“.Mitterrand a exprimat din nou ideea necesității regrupării forțelor politice din țară. El consideră mai ales că gruparea care îl sprijină (din care fac parte comuniștii, socialiștii, radicalii și alte cîteva curente republicane) are perspective bune. Mitterrand a subliniat că programul său politic prevede a- tragerea pactului Atlanticului de nord „în sistemul coexistenței pașnice", renunțarea la „caracterul ofensiv" al acestui bloc și lichidarea în interiorul lui a „hegemoniei marelui aliat al Franței“ — Statele Unite ale Americii. Acest lucru înseamnă că nu toate : liticii S.U.A. trebuie aprobate

părat, în acest sens dînd exemplu politica S.U.A. în Vietnam și America Latină. El s-a pronunțat pentru unitatea politică a Europei occidentale și împotriva creării unei forțe atomice de șoc naționale, pe care a caracterizat-o drept „neoportună și primejdioasă“. El s-a declarat în favoarea unei politici potrivit căreia „nici un conflict nu poate fi rezolvat pe cale militară“.

HAGA. Pe ordinea de zi a Consiliului ministerial al Uniunii Europei occidentale au figurat expuneri referitoare la relațiile dintre Est și Vest. Ministrul de externe britanic, Stewart, a declarat că in prezent este important să se mențină contactele stabilite cu U.R.S.S. șl celelalte țări socialiste. Secretarul de slat francez pentru afacerile externe, Habib Deloncle, a subliniat că există condiții favorabile pentru o „normalizare progresivă a relațiilor dintre statele occidentale și statele răsăritene ale Europei".

BELGRAD. Intr-o ședință extraordinară academicianul Tudor Ar- ghezi a fost ales membru al Academiei Sîrbe de Științe și Artă în secția de literatură și lingvistică. Au mai fost aleși alți 38 de noi membri, personalități din lumea întreagă.
MOSCOVA. Cineaștii sovie

tici au transpus pentru prima 
oară pe ecran figurile creato
rilor comunismului științific 
Marx și Engels în filmul „Un 
an cit o viață", ultima reali
zare a studioului cinematogra
fic „Mosfilm“.

DALLAS. Henry Wade, procu
rorul general în procesul lui Jack 
Ruby, a declarat că se pronunță în 
favoarea comutării pedepsei cu 
moartea a acestuia în închisoare 
pe viață. Wade s-a declarat gata 
să sprijine o asemenea cerere, 
întructt, după cum a afirmat el, 
consideră că „Ruby nu a 
poate încă tot ceea ce știe".

SA INVAȚAM!"

PREMIERUL CIU EN-LAI
A PRIMIT DELEGAȚIA 

ROMÂNĂCULTURALĂPEKIN 5 (Agerpres). — La 5 iembrie, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit pe membrii delegației culturale a Republicii Socialiste România, condusă de Ion Moraru, vicepreședintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, cu care a avut o convorbire cordială, prietenească. Au mai fost prezenți Și Si-min, adjunct al ministrului culturii al R. P. Chineze, și alte persoane oficia și Dumitru Gheorghiu, rul României Ia Pekin.
Vietnamul de sud

Puternic atac 
al forțelor patriotice

CIND ARTILERIA SUD- 
COREEANÄ TRAGE IN... 

AMERICANISAIGON 5 (Agerpres). — O com
panie întărită a forțelor de elibe
rare din Vietnamul de sud a ata
cat vineri dimineața postul întărit 
al trupelor americane aeropurtate 
dc la Ben Tre, la aproximativ 45 mile de Saigon. Purtătorul de cu- vînt al trupelor americane a declarat că pagubele suportate în urma acestui atac al partizanilor sînt considerabile. Agenția Associated Press relatează, de asemenea, că o unitate de artilerie sud- 
corecană, care operează în Vietnamul de sud, a deschis focul îm
potriva... diviziei aeropurtate ame
ricane, din apropierea orașului Qui Nhon. Un număr de șase soldați 
americani au fost uciși, iar nume
roși alții răniți.

Miliarde, zeci de miliarde cheltuite pentru înarmări... In ace
lași timp, în numeroase țări occidentale se manifestă o acută criză 
de fonduri pentru școli și universități.

Există clase de școală unde elevii sînt înghesuiți într-adevăr 
ca sardelele. Știri din presă relatează că sînt nu puține cazuri cînd 
se învață în vagoane de cale ferată dezafectate, în șoproane și ma
gazii. O criză gravă se resimte și în ce privește căminele studen
țești.

Școli pentru albi, școli pentru negri... La Milwaukee, Wis
consin (S.U.A.), elevii negri manifestează împotriva segrega

ției în școli

In piața Domului din Amsterdam. 
Un student într-un butoi — pentru 
a atrage atenția opiniei publice 
asupra lipsei de cămine studen

țești

Columbia, 
ja. Poliția 
nifestație 
care cer îmbunătățirea 
condițiilor de învăță- 

mînt
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