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Lucrările agricole de toamnă

Detector electronic pentru

controlul automat

al concentrațiilor de gaza

Colectivul laboratorului de electro
nică al Institutului de cercetări știin
țifice pentru protecția muncii al 
C.C.S. a realizat un detector electro
nic portabil care semnalează optic 
și acustic prezenta concentrațiilor 
de gaze și 
diferite locuri de 
teranul minelor, 
mice, petroliere, 
Aparatul exercită

tovarăși
și-au încheiat vizita in Birmania

Indiei, șlO gardă militară ghiotantul președintelui 
alte persoane oficiale.

★
în cursul zilei, avionul i 

Tașkent.
Pe aeroport, pavoazat cu 

de stat ale Republicii Populare Ro« 
mine, Uniunii Sovietice si Uzbeki- 
stanului, conducătorii Rominiei fră
țești au fost întîmpinați de Șaraf 
Rașidov, membru supleant al Prezic 
diului C.C. al P.C.U.S., prim-secret 
tar al C.C. al P.C. din Uzbekistan, 
Iadgar Nasriddinova, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Uzbece, Rahmankul Kurba
nov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S., Uzbece, Sarvar Azi
mov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afacerilor, 
externe al R.S.S. Uzbece, și alte 
persoane oficiale.

La primirea pe aeroport a fosî. 
prezent Nicolae Guină, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne în, 
U.R.S.S.

a 
' i : ■ prezentat onorul. S-a intonat Imnul

; făcută -în de Stat •' al Uniunii Birmane,la invitația f generalu- Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
„L, președintele. Consi- . Dej și generalul Ne Win au trecut 

liului Revoluționar, luhi diminea- tn revistă garda de onoare. Apoi s-a 
fa, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, 
Stat 
mine, 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, și Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
au plecat pe calea aerului spre pa
trie. Ei au fost conduși la aeropor
tul Mingaladon de generalul Ne Win, 
precum și de membri ai Consiliului 
Revoluționar și ai guvernului bir
man.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu și-au luat rămas bun 
de la șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Rangoon, precum și de 
la înalții demnitari birmani prezenți

RANGOON 22 (Agerpres). — ‘De pe aeroport, 
la. trimisul' special I. Gălățeanu

încheindu-și 
Birmania, l 
lui Ne Win,

a sosii la

drapelele
intonat Imnul de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

Generalul Ne Win a urat drum 
bun înalților oaspeți romîni. Tova
rășul Gheorghiu-Dej a mulțumit și 
l-a rugat pe generalul Ne Win să 
transmită poporului birman urări de 
pace și prosperitate.

Generalul Ne Win și-a exprimat 
speranța într-o apropiată revedere.

La ora 7, ora locală, avionul a de
colat.

președintele Consiliului de 
al Republicii Populare Ro- 
împreună cu tovarășii Ion

vapori inflamabili în 
muncă (în sub- 

la instala|ii 
siderurgice etc.), 
controlul perma

nent asupra mediului înconjurător și 
semnalează automat, printr-o sirenă 
de alarmă sau prin lămpi, momentul 
cînd concentrațiile de vapori sau de 
gaze se apropie de limita minimă de 
Inflamare. Mijloacele de semnalizare 
(sirenele de alarmă sau lămpile) pot 
fi așezate la distante mari de locul 
unde este amplasat aparatul,

Experiențele făcute la Uzinele „23 
August“ din Capitală, în unele mine 
din Valea Jiului și la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara au dat re
zultate bune. în curînd va începe 
fabricarea în serie a aparatului pen
tru a fi pus la dispoziția întreprinde
rilor industriale. (Agerpres)

chi-

Cibernetica și progresul tebnic"

Celebrul 7D2"

la timp și de bună calitate
In regiunea București semănatul 

griului se apropie de sfîrșit
Lucrînd cu hărnicie, 

mecanizatorii, colectiviștii 
și muncitorii din gospodă
riile de stat din regiunea 
București au obținut suc
cese la semănatul griului 
de toamnă. Folosind în 
mod rațional capacitatea 
de lucru a tractoarelor și 
mașinilor, organizîndu-și 
munca pe schimburi de zi 
și de noapte, ei au reușit 
să insămințeze cu grîu 
pînă în seara zilei de 21 
octombrie a.c. 447 428 ha

din 474 500 ha planificate. 
Pînă la această dată au 
terminat complet semăna
tul griului gospodăriile 
colective din raioanele Ur- 
ziceni, Răcari, Roșiori, 
Titu, Slobozia, Turnu-Mă- 
gurele și gospodăriile de 
stat din trustul Călărași. 
Sînt de asemenea pe ter
minate cu semănatul griu
lui și gospodăriile colec
tive din raioanele Lehliu 
și Videle.

De ce întîrzie semănatul
în regiunea Crișana?
In regiunea Crișana trebuie să se insămințeze în 

această toamnă aproape 200 000 ha, dintre care peste 
180 000 ha cu grîu și secară. Pînă' acum s-au însămîn- 
țat în total doar 135 150 hă. In raioanele Gurahonț, 
Criș, Salonta, muncile agricole sînt avansate, însămîn- 
țîndu-șe mare parte din suprafață. în aceste raioane, 
consiliile agricole au îndrumat ch competență gospo
dăriile colective în folosirea tuturor forțelor la se
mănat.

Nu se poate spune că în raioanele Marghita și Ora
dea nu ar exista condiții asemănătoare pentru efec
tuarea la timpul optim a tuturor muncilor agricole. 
Ținînd seama de numărul tractoarelor și al atelajelor 
existente în aceste raioane, mersul lucrărilor agricole 
se desfășoară totuși într-un ritm nesatisfăcător. în 
raionul Marghita, spre exemplu, sînt multe gospodă
rii colective care au posibilități mari să termine se
mănatul la timp, dar nu lè folosesc. La gospodăria 
colectivă din Săcueni s-a tărăgănat zile în șir semă
natul griului pe motiv că pămîntul este „tare”. Dar 
realitatea este alta. Dacă s-ar fi grăbit recoltatul po
rumbului, atunci și pregătirile terenului s-ar fi putut 
face mai bine. Cele 13 tractoare, 56 atelaje și 3 auto
camioane existente în gospodăria colectivă nu sînt însă 
folosite la întreaga lor capacitate. Așa se explică de 
ce s-au recoltat pînă acum numai 42Q ha porumb din lucrări agricole, în gospodăriile nele Sînmarfin și Racu, raionul 
cele 575 ha existente. Aci se constată un decalaj între 
pregătirea terenului și semănat. Aceasta se daforește 
faptului că în ultimele zile s-a lucrat cu o viteză de 
numai 25 ha pe zi în loc de 74 ha cit este viteza 
planificată.

In raionul Marghita mai sînt și alte gospodării 
colective unde recoltatul porumbului, pregătirea te
renului și semănatul bat încă pasul pe loc. în gos
podăria colectivă din Pișcolt s-au recoltat abia 280 ha 
porumb din cele 456 ha cultivate. Iată de ce și pregă
tirea terenului și semănatul sînt rămase în urmă.

în raionul Oradea sînt multe gospodării colective 
printre care cele din Roșiori, Vaida, Diosig și altele, 
care au dat zor lucrărilor agricole. în alte unități însă, 
datorită slabei organizări a muncii, semănatul este 
întîrziat. La gospodăria colectivă din Hidișelu de Sus 
s-au semănat cu grîu doar 50 ha din cele 580 ha pla
nificate. Consiliul de conducere al gospodăriei (pre
ședinte Teodor Pașca), în loc să organizeze munca pe 
brigăzi și echipe și să mobilizeze toate atelajele la 
lucru, amină de pe o zi pe alta semănatul. Și alte 
gospodării colective printre . .. _
Ceica, Ciuhoiu, Chigic, au semănat pînă acum supra
fețe foarte mici.

Este necesar ca organele de partid, de stat și agri
cole din regiunea Crișana să ia toate măsurile pentru 
terminarea la timp a însămînțărilor.

H. GROSU » 
coresp. „Scînteii”

care cele din Burzuc,

La gospodăria colectivă „Viață nouă" din comuna 
Brehuești, regiunea Suceava, se însămînțează ulti
mele hectare cu grîu de toamnă. Iată-I în fotografie 
pe tractoristul Constantin Afloarei, de la S.M.T. Bo- 

El execută lucrări do bună calitate.
(Foto : Agerpres)

toșani.

★
La ora 10,30, ora locală, avionul 

special a făcut o escală de o oră în 
capitala Indiei. Pe aeroportul Palam 
se aflau Jai Sukh Lai Hathi, minis
trul muncii al Republicii India, a-

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Comisia pentru răspândirea cunoștin
țelor cultural-știin)ifice de pe lîngă 
Comitetul de cultură și ntă a! Sfa
tului popular regional Ploiești a or
ganizat ieri la Uzinele „1 Mai“ din 
Ploiești un simposion pe tema : „Ci
bernetica și progresul tehnic“.

La simposion au făcut expuneri 
prof. univ. Remus Radule), membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, director al Institutului de ener
getică al Academiei R. P. Romîne, 
prof. univ. Cornel Penescu, prorecto
rul Institutului politehnic din Bucu
rești, și ing. Ilie Papadache, șef de 
secfie la Institutul de cercetări elec
trotehnice. Ei au vorbit despre ciber
netica și aplicațiile ei in tehnică și 
biologie. Expunerile au fost urmărite 
de peste 2 000 muncitori, tehnicieni 
și ingineri.

Premiera filmului rominesc

Luni seara, la cinematograful „Re
publica“ din Capitală a avut loc pre
miera filmului romînesc „Celebrul 
702“, producție a studioului cinema
tografic București.

(Agerpres)

In raioanele Ciuc și Gheorghieni

Cum se desfășoară recoltarea și transportul cartofilor
Zilele acestea, pe lingă alte cartofi și colectiviștii din cornu-

colective din raioanele Ciuc și
Gheorghieni se face și recolta- Gheorghieni, și altele, 
ful cartofilor, cultură care ocupă 
mari suprafețe în aceste raioane. 
Consiliul agricol regional a fă
cut recomandări privind terme
nele de recoltare pentru a se 
evita orice pierderi. S-au luat 
măsuri ca transportul cartofilor 
din cîmp și pînă la depozite și 
stații de ambarcare să fie bine 
organizat, iar cei rămași peste 
noapte la marginea cîmpului să 
fie acoperifi și feriți de frig,

în mai multe locuri, recoltatul 
cartofilor, începînd la timpul 
stabilit, se apropie de sfîrșit. La 
gospodăria colectivă din Sîn- 
timbru-Ciuc, consiliul de condu
cere a prevăzut în planul său 
de lucru ca recoltatul cartofilor 
să fie terminat în timpul 
mai scurt. Asigurînd forța 
muncă necesară și cele 80 
atelaje ale gospodăriei, pînă a- 
cum colectiviștii au recoltat car
tofii de pe cea mai mare parte 
din suprafață. în ultimele zile au 
recoltat suprafețe însemnate cu

cel 
de 
de

Ciuc, Difrău și Joseni, raionul

Cu foate că timpul esfe foarte 
înaintat, în raioanele Ciuc și 
Gheorghieni sînt încă mari su- 
prafefe de cartofi 
deoarece în 
rii 
daf atenfie organizării muncii. 
Așa 
Mihăileni, raionul Ciuc, unde re
coltatul cartofilor a început 
cu mare întîrziere. Mașinile de 
recoltat cartofi nu sînf folosite 
cu întreaga lor capacitate din 
cauză că S.M.T.-urile din Lăza- 
rea și Miercurea Ciuc nu au 
gurat din timp 
schimb necesare.

Paralel cu recoltatul este 
césar să fie luate măsuri pentru 
grăbirea fransporfului cartofilor 
la centrele de desfacere. în ul
timele zile a fost transportată o 
mare parte din cartofii achizifio- 
nafi. In unele locuri însă sînt 
deficienfe în ce privește orga
nizarea transportului de la cîmp 
și pînă la rampele de încărcare

nerecolfafe

colective
unele gospodă- 

nu s-a acor-

stau lucrurile Ia G.A.C.

asî-
piesele da

ne-

C.F.R. La G.A.C. Difi-Su, de 
pildă, nu se folbsește întreaga 
capacitate de transport a atela
jelor. Cantități însemnate de 
cartofi au rămas pe cîmp. 
Înfîrzierea transportului cartofi
lor se daforește și faptului că 
I.R.T.A. Gheorghieni și Toplija 
n-au asigurat numărul necesar 
de autovehicule.

Cu toate că în ultimele zile 
s-a accelerat ritmul fransporfului 
cu vagoanele C.F.R., mai sînt 
cantități de cartofi neridicate pe 
rampele de la Mihăileni, Ciceu 
și Tușnad, raionul Ciuc, Lăzarea 
și Difrău, raionul Gheorghieni 
etc.

Consiliile agricole din raioa
nele Ciuc și Gheorghieni tre
buie să urmărească zilnic rit
mul lucrărilor, să ajute conduce
rile gospodăriilor colective în 
repartizarea mai jusă a mij
loacelor care le stau la dispo
ziție, astfel ca recoltatul șl trans
portul cartofilor să fie terminate 
în cel mai scurt fimp.

L. DEAKI 
coresp. „Scînteli”

LABORATORUL UZINEIAmintirea pri
mului contact cu 
laboratorul nu se 
stinge poate nici
odată, nici chiar la acei dintre in
gineri care nu și-au dedicat viața 
muncii științifice de cercetare, pen
tru că locul unde roadele gîndirii 
și calculelor își capătă prin expe
riență verificarea practică impune 
de la început respect. In fond, aici 
se dezleagă tainele materiei, iar as
tăzi s-a ajuns atît de departe în q- 
ceastă privință 1 Importanța labora
torului a crescut enorm în actuale
le condiții de dezvoltare ale tehni
cii și producției, de neconceput fără 
munca de laborator. în afară de în
ființarea și dezvoltarea unui mare 
număr de baze de studii și cerce
tări cu laboratoare bine înzestrate, 
în țara noastră s-au dezvoltat sim
țitor în ultimii ani laboratoarele de 
uzină. Acestea dețin un rol de prim 
ordin în acțiunea de ridicare a ni
velului tehnic al industriei care se 
desfășoară în lumina Directivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R., ele 
contribuind activ 
progresului tehnic în procesul de 
fabricație.

Laboratorul de 
gat de procesul de producție, este 
pe zi ce trece un tot mai activ ele
ment de control al procesului teh
nologic și calității producției, cola
borator de nădejde al serviciilor de 
concepție în promovarea progresu- 
h -tehnic. Și totuși mai sînt uzine 
ale căror laboratoare nu-și desfă
șoară activitatea la nivelul cores
punzător, nu dau randamentul do
rit. Din păcate, rolul și importanța 
laboratorului de uzină nu sînt în
țelese încă pe deplin în unele uni
tăți industriale. Unii tovarăși au pă
reri preconcepute, greșite, cu privi
re la laborator, considerîndu-1 „ne
productiv", de importanță secun
dară. De aci se ajunge nu numai 
la poziția de „copil vitreg" a la
boratorului, dar mal ales la faptul 
deosebit de grav că acesta nu con
tribuie, așa cum ar putea s-o facă, 
la promovarea noului, la ridicarea 
nivelului tehnic al producției, la ®-

la promovarea

uzină, strîns le-

liminarea unor lipsuri altfel mal . 
greu de înlăturat.

*
Laboratorul trebuie să fie mult 

mai mult decît un organ de control 
solicitat mai ales în cazul unor de
fecțiuni; el trebuie să fie un centru 
de cercetări tehnico-științifice al în
treprinderii, cu o tematică proprie, 
specifică procesului de producție 
respectiv, 
arzătoare 
Existența unui asemenea laborator 
bine dotat cu aparatură și încadrat 
cu specialiști pasionați care-și des
fășoară activitatea pe baza unui 
plan bine întocmit este o garanție 
a introducerii pe scară largă a teh
nologiei avansate în fabricația cu
rentă. în laborator s-au adaptat la 
condițiile materiilor noastre prime 
turnarea de precizie în modele u- 
șor fuzibile și cea în forme întărite 
cu bioxid de carbon, care aplicate 
apoi în condiții de mare serie au 
dus la obținerea unoj economii de 
milioane de lei Aportul labora
torului în perfecționarea tehnologiei 
este evident.

La Uzinele „23 August-' din’ Capi
tală s-au înțeles bine sarcinile ac
tuals ale laboratorului : în afara 
zecilor de .mii de analize 
rente, secțiile laboratorului stabi
lesc cauzele și mijloacele de pre
venire a degradării și defectării 
materialelor și produselor, caută noi 
metode de lucru. Astfel, s-au stu
diat și se studiază noi metode de 
protecție anticorozivă a suprafețe
lor, cauzele fisurării rolelor turnate 
pentru liniile de ciment, îmbunătă
țirea comentării unor piese din o- 
țeluri aliate, stabilirea tehnologiei 
de prelucrare plastică șl tratamen
tul termic pentru unele oțeluri, îm
bunătățirea oțelurilor elaborate șl 
altele. Răspunzînd altei sarcini ca
re-! stă în față, șl anume de a sta
bili materialele care pot înlocui In 
bune condiții pe cele deficitare șl 
scumpe, aici -i-au întocmit studii 
documentate.

axată pe cele mai 
probleme ale uzinei.

cu-

La Fabrica de mașini electrice- 
București, cercetările pentru asigu
rarea bunei funcționări a produse
lor în diferite condiții a due la gă
sirea unor noi metode de încercare 
în diferite condiții de exploatare, 
cum este cea pentru determinarea 
încălzirii electro-motoarelor asincro
ne în timpul funcționării, fără opri
rea mașinii.

Mai multă preocupare ar trebui 
să existe pentru realizarea cu mij
loace proprii a aparaturii de încer
cări specifice respectivei întreprin
deri. Laboratoarele de uzină au, în 
sfîrșit, menirea să acorde în per
manență asistență tehnică produc
ției, să studieze posibilitățile de îm
bunătățire continuă a calității și 
aspectului produselor. Ocupîndu-se 
de aceste probleme, laboratorul are 
un caracter productiv de primă im- 
portapță, care trebuie privit ca 
atare.

Laboratorul de uzină trebuie să 
colaboreze cu serviciile de concep
ție și mai ales cu secțiile și sectoa
rele productive, care să-i facă su
gestii și sesizări pe baza cărora să 

' aibă o activitate continuă. Așa stau 
lucrurile la Uzinele „23 August“ din 
Capitală, al căror laborator se 
bucură de un binemeritat pres
tigiu tocmai datorită probleme
lor rezolvate în strînsă legătu
ră cu acestea, eficacității solu
țiilor date, promptitudinii inter
vențiilor în situații dificile. Nu la fel 
stau lucrurile cu laboratorul Uzinelor 
„Vulcan" din București, a cărui co
laborare cu alte secții în sensul de 
mai sus este neînsemnată. Rezulta
tele acestui laborator și preocupă
rile actuale ne dau convingerea că 
aportul lui la perfecționarea pro
ducției ar putea fi mult mai mare 
în condițiile unei colaborări rodnice 
cu serviciile și seoțiile productive, 
mai ales că dispune de dotarea ma
terială corespunzătoare.

Spre deosebire de Uzinele „23 Au
gust", la „Vulcan" și alte uzine nu 
există un plan sistematic de cerce-

tari al laboratoru
lui, plan absolut 
necesar mai ales 
la întreprinderile 

complexe. El trebuie 
colaborare cu serviciile 
șef, tehnolog șef, meta-

cu sarcini 
întocmit în 
constructor 
lurg șef, axat pe problemele care
preocupă mai mult aceste servicii și 
aprobat de inginerul șef de con
cepție.

Dată fiind importanța laboratorului 
de uzină ca element de cercetare, cu 
un cuvînt greu de spus în privința 
prevenirii rebuturilor, a îmbunătă
țirii calității, a perfecționării tehno
logiei, el trebuie să aparțină, iie de

Ing. ADRIAN PRODAN

DECLARAȚIA COMUNĂ 
dată publicității cu prilejul vizitei în Uniunea 

Birmană a Excelenței sale Gheorghe Gheorghiu-Dej,
președintele Consiliului

La invitația președintelui Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, Excelența Sa Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, împreună cu Excelența Sa Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, 
și însoțiți de Excelența Sa Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, de membri ai Marii Adunări Națio
nale și persoane oficiale ale guvernului romîn, au vi
zitat Uniunea Birmană între 20—22 octombrie 1962. Din 
delegație au mai făcut parte domnul Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comerțului exterior, și 
domnul Horațiu Iancu, ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în Uniunea Birmană.

în timpul vizitei, cei doi președinți au avut un 
schimb de vederi liber și deschis în probleme de in
teres comun pentru guvernele și popoarele romîn și 

•birman.
Cei doi președinți au fost do acord că menținerea 

păcii mondiale și stabilirea atmosferei do prietenie și 
înțelegere pe plan internațional constituie o răspun
dere primordială a conducătorilor de stat.

Ei și-au exprima! hotărîrea de a-și spori eforturile 
pentru rezolvarea pe calea tratativelor a tuturor pro
blemelor internaționale, pentru a contribui la slăbirea 
încordării internaționale și la asigurarea unei păci 
trainice în lume. Ei cheamă pe toți cei interesați să 
continue să manifeste chibzuință și spirit de răspun
dere și să-și dubleze eforturile pentru a rezolva aceste 
probleme prin discuții pașnice.

Cei doi președinți au fost de acord că, pentru a 
reda comunității internaționale atmosfera de prietenie 
și de înțelegere, este esențial să se asigure dezarma
rea generală, totală și efectivă. Ei consideră că totala 
interzicere a experiențelor nucleare în toate mediile, 
sub un control efectiv și care să lege toate statele ce 
posedă arma nucleară, constituie primul pas necesar 
spre dezarmarea generală. Ei Iac apel la toate statelo 
care posedă arma nucleară ca, fără nici o întîrziere, 
să adere la un astfel do acord cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare.

Cei doi președinți depiing menținerea existenței co
lonialismului în multele salo forme și manifestări. Ei 
fac apoi la toate țările să sprijine lichidarea din so
cietatea umană a acestui sistem nodrept, prin care o 
națiune asuprește pe alta și o exploatează în scopul 
și folosul ei propriu.

Cei doi președinți sînt de părere că fiecare națiune 
are dreptul deplin la autodeterminare, de a-și făuri 
propriul său destin pe baza propriilor sale convingeri 
și aspirații, fără nici un amestec străin.

Coi doi președinți au examinat, de asemenea, si
tuația de răminere în urmă a unei mari părți din 
populația lumii și au căzut de acord ca Republica 
Populară Romînă și Uniunea Birmană să coopereze în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite ș! in afara aces
teia pentru a îndemna guvernele interesate să acțio-
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neze în așa fel încît resursele comunității umane, Io- 
losite în prezent pentru înarmare și mobilizate pentru 
război, să fie dirijate și utilizate pentru bunăstarea 
omenirii.

Cei doi președinți au folosit prilejul pentru a trec® 
în revistă actualele relații comerciale dintre state, In 
special acelea dintre statele dezvoltate din punct de 
vedere industrial și statele în curs de dezvoltare. Cel 
doi președinți sînt de, acord că trebuie promovat un 
asemenea comerț care să apere interesele statelor 
în curs de dezvoltare ; avînd în vedere în special 
tendința spre blocuri comerciale restrictive, el con
sideră necesar să se convoace, sub auspiciile Organi
zației Națiunilor Unite, o conferință privind comerțul 
internațional, la care problemele actuale și de pers
pectivă ale comerțului internațional să fie examinate 
cu atenție pentru a se evita măsurile șl metodele 
discriminatorii care împiedică dezvoltarea normală 
a comerțului internațional.

In cursul schimbului de vederi dintre cei 
ședinți, președintele Consiliului Revoluționar a folosit 
prilejul pentru a expune președintelui Consiliului de 
Stai programul prevăzut pentru dezvoltarea Uniunii 
Birmane pe calea birmană spre socialism. Președin
tele Consiliului de Stat și președintele Consiliului Re
voluționar au fost de acord că, deși programul este 
birman atît în concepții cil și în aplicare, asigurarea 
unei colaborări prietenești reciproc avantajoase din 
partea unor state prietene, pe calea sprijinului ma
terial și tehnic, va constitui un ajutor prețios în reali
zarea Iui. Cei doi președinți au căzut de acord sâ 
examineze în continuare acest aspect.

Avînd în vedere nivelul înalt al industriei petro
liere, miniere și chimice din Romînia și dorința Birma- 
niei de a dezvolta aceste ramuri ale economiei sale, 
cel doi președinți au convenit că trebuie să se acorde 
atenție posibilității promovării colaborării Romîniei cu 
Birmania în aceste domenii.

Președintele Consiliului de Stat a transmis pre
ședintelui Consiliului Revoluționar invitația de a vizita 
Republica Populară Romînă la o dată ce-i va ii con
venabilă. Președintele Consiliului Revoluționar a ac
ceptat cu plăcere invitația, data urmînd a fi stabilită 
pe cale diplomatică.

Cei doi președinți au trecut în revistă relațiile prie
tenești dintre Republica Populară Romină și Uniunea 
Birmană. Ei sînt satisfăcuți că aceste relații, bazate 
pe principiile respectului reciproc al suveranității șl 
independenței, egalității și colaborării în avantajul 
reciproc, au devenit mai strinse ca rezultat a! actua
lei vizite a președintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne. Cei doi președinți s-au anga
jat să depună toate eforturile in vederea dezvoltării 
pe mai departe a acestor relații prietenești dintre 
cele două guverne șl popoare.

General NE WIN 
președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

doi pre-

Semnarea declarației 
comune romîno-birmane

RANGOON 22 (Agerpres). — de la trimisul special : 
Luni dimineața, la Casa de oaspeți a guvernului 

birman a avut loc semnarea „Declarației comune dată 
publicității cu prilejul vizitei în Uniunea Birmană a 
Excelenței Sale Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului ' -

Declarația a 
Gheorghiu-Dej, 
R. P. Romîne, 
Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane.

Din partea romînă au fost de față Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe, Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ho
rațiu Iancu, ambasadorul R. P. Romîne în Uniunea 
Birmană și alte persoane oficiale.

Din partea birmană au fost prezenți Aung Gyi, mi
nistrul industriei și comerțului, Saw Mynt, ministrul 
informațiilor și culturii, colonel Hla Aung, ministrul 
învățămîntului și sănătății și N Soe Tin, secretar per
manent pentru afacerile externe.

de Stat al R. P. Romîne”.
fost semnată de tovarășul Gheorghe 
președintele Consiliului de Stat al 

și de generalul Né Win, președintele

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale 
generalului NE WIN,

Președintele Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane

RANGOON
Părăsind teritoriul frumoasei dumneavoastre țări, 

la înapoierea în patria noastră, vă mulțumim încă o 
dată pentru grija și atenția cu care ne-ati înconjurat 
în cursul vizitei noastre și vă transmitem dumnea
voastră și poporului birman cele mai bune urări.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
De pe bordul avionului special.
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Yemen, 
Abdallah As Sallal, a adresat o te
legramă tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, în care mulțumește pentru fe
licitările transmise cu ocazia creării 
Republicii Arabe Yemen și pentru 
recunoașterea guvernului acesteia.

^Totodată se exprimă convingerea ' 
că relațiile dintre cele două țări vor 
permite dezvoltarea colaborării din
tre popoarele romîn și yemenit, spre 
binele păcii generale și progresului.

Secția metalografle a laboratorului central de la Uzinele „23 August" din București. Inginerul Dimitrie 
Mîntulescu stabilește punctele critice de transformare a oțelului folosit la fabricarea arborilor cotiți.

Produse de calitatea I 
peste plan

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
Principalul obiectiv care stă la baza 
întrecerii socialiste desfășurate dei 
colectivul fabricii de piele și încăl
țăminte „Partizanul" din Bacău este 
ridicarea continuă a nivelului cali
tativ al produselor. Pe primele trei 
trimestre ale anului, colectivul a- 
cestei întreprinderi a dat peste plan 
13 400 perechi bocanci, 4 365 kg 
talpă și 142 metri pătrați piele ca
litatea I.
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Ce
stilul

și cum s-a discutat despre 
de muncă al sfatului popular

' Statutul P.M.R. 
B încredințat or
ganizațiilor de 
partid din institu
ții, deci și celor 
din sfaturile popu
lare, sarcina de a 
(veghea ca toți lu
crătorii să cunoască și să aplice în 
piod just hotărîrile partidului și gu
vernului, să îndeplinească la timp și 
Jn condiții bune sarcinile specifice 
pare stau în fața instituției, să re
zolve cu promptitudine, fără nici un 
ifel de tărăgănare, problemele ridi
cate de oamenii muncii, să întăreas
că necontenit legăturile lor cu ma
sele. Asemenea probleme importan
te trebuie să constituie obiect de 
analiză în cadrul dărilor de seamă, 
pa și în dezbaterile adunărilor de 
îalegeri de partid la sfaturile 
populare.

Cum s-au reflectat toate acestea 
în adunarea de alegeri a organizației 
'de bază al Sfatului popular orășe- 
pesc Galați ?

★
Firește, darea de seamă prezenta

tă cu acest prilej s-a referit în pri
mul rînd la unele realizări ale sfa
tului popular. Au fost citați o serie 
'de membri de partid activi și alții 
mai puțin activi. Au fost înșiruite 
multe probleme, multe nume. Dar 
nu s-a făcut o analiză temeinică a 
stilului de muncă al lucrătorilor din 
pparatul sfatului popular.

Darea de seamă nu a stimulat pe 
Vorbitori să scoată la iveală lipsurile 
și să ia o poziție hotărîtă față de ele, 
să dezvăluie metodele greșite de 
muncă, să folosească cu curaj'o cri
tică combativă. Discuțiile s-au des
fășurat în aceeași atmosferă căldu
ță și astfel statornicirea unui stil co
respunzător de muncă în toate sec
toarele — problemă atât de impor
tantă — a fost de fapt escamotată.

Pentru perfecționarea metodelor 
3e muncă ale aparatului sfatului se 
pere asigurarea unei legături strîn- 
jee cu masele, un înalt grad de 
receptivitate a semnalelor venite din 
partea oamenilor muncii, atenție

față de propunerile și sugestiile lor. 
Cum stau lucrurile la Galați din 
acest punct de vedere ?

Și în acest oraș participarea ce
tățenilor la buna gospodărire este 
tot mai activă. Cu diferite prilejuri 
cetățenii au propus acțiuni pentru 
Continua înfrumusețare a orașului, 
pentru ridicarea nivelului de gospo
dărire. Pe baza propunerilor și ini
țiativelor venite din masă, comite
tul executiv a în
tocmit un plan de 
măsuri. Ce s-a în- 
tîmplat însă ? Pla
nul a stat luni de 
zile închis într-un 
sertar, fără ca ci
neva să-și mai a- 
mintească de el. O serie de lipsuri 
semnalate cu luni în urmă se mențin: 
cartiere, străzi principale continuă 
să fie neîngrijite. Pentru extin
derea rețelei de apă și canalizare 
s-au alocat fonciuri suficiente, dar 
comitetul executiv n-a urmărit ca 
lucrările prevăzute să fie realizate 
și banii n-au fost cheltuiți decît pe 
jumătate. De ce a fost dat uitării un 
plan important, întocmit pe baza a 
sute și sute de sugestii prețioase? 
Cine răspunde de acest , lucru ? 
De ce o astfel de atitudine birocra
tică nu a fost supusă criticii organi
zației de bază ? Bineînțeles întreba
rea e valabilă nu numai pentru 
biroul organizației de bază.

Să se fi întâmplat acest lucru din 
neînțelegerea rolului ce revine orga
nizației de bază a sfatului popular ? 
Greu de crezut. In orice caz, modul 
superficial de tratare a problemelor 
vorbește și despre insuficienta în
drumare a acestei organizații de că
tre comitetul orășenesc de partid.

★
Problemele care puteau fi discu

tate la această adunare sînt nu

Adunări flc dări de scamă

meroase. Pentru organizația de 
bază de la sfatul popular ar fi 
fost însă deosebit de important 
să dezbată cu mai multă exigență 
cum s-a desfășurat munca de edu
care a lucrătorilor, cum au fost com
bătute unele manifestări și compor
tări necorespunzătoare calității de 
funcționar în aparatul de stat. Pe 
bună dreptate adunarea a evidențiat 

pe mai mulți tova
răși, printre care 
Marian Simiones- 
cu. Eugenia Link, 
Barbu Dragoș, 
Ilie Teodorașcu, 
funcționari atenți 
față de cetățeni, 

conștiincioși în îndeplinirea îndato
ririlor.

Există însă și altfel de oameni. In 
zilele din preajma adunării de ale
geri am vizitat mai multe secțiuni 
ale sfatului popular și am fost mar
tori ai unor atitudini cu totul ne
corespunzătoare. Iată un caz. La ore-: 
le de primire, la secțiunea de preve
deri sociale s-a prezentat o bătrîni- 
că cu o cerere. De partea cealaltă 
a ghișeului, o funcționară tânără 

•i-a vorbit într-un mod necu
viincios. Lipsă de respect și soli
citudine au manifestat funcționarii 
acestei secțiuni și în cazul Măriei 
Dominenko, care solicitase un ajutor 
dg -boală. Au purtat-o de la unul la 
altul, cînd cu puțină atenție și cu 
ceva mai multă solicitudine proble
ma ar fi fost rezolvată fără nici o 
dificultate. Desigur, biroului organi
zației de bază, unor membri de partid 
le sînt cunoscute asemenea atitudini. 
Dar ele au fost trecute sub tăcere, 
în timp ce activitatea acestei sec
țiuni a fost lăudată mult în darea 
de seamă. Membrii organizației de 
bază ar trebui să se gîndească mai

$i alegeri in organizațiile de ăază

serios de ce spiri
tul critic și auto
critic nu e la înăl
țime în această 
organizație.

Lipsa de aten
ție și politețe ca
racterizează, din

păcate și pe unii membri ai comitetu
lui executiv. Nu odată, la orele de 
audiență, tovarășii vicepreședinți 
Nicolae Voinescu și Ștefan Pas
cali vorbesc pe un ton repe
zit. Nimic nu dă dreptul acestor 
tovarăși, cu atît mal mult cu cît de
țin funcții de răspundere, să jignea
scă pe cei veniți în audiență. Nu e 
de mirare deci că, ocolind sfatul 
popular, numeroși cetățeni ai orașu
lui se adresează deseori direct co
mitetelor regional și orășenesc de 
partid.

In adunarea de dare de seamă și 
alegeri, membrii de partid din orga
nizația de bază a Sfatului popular 
orășenesc Galați au tras unele con
cluzii mai ales datorită intervenții
lor celor doi tovarăși trimiși de că
tre comitetele orășenesc și regional 
de partid. Ajutorul acestora nu tre
buie însă să se oprească aici.

îmbunătățirea continuă a metode
lor de muncă în această instituție 
depinde în cea mai mare măsură de 
activitatea organizatorică și educa
tivă pe care o va desfășura organi
zația de bază de aici. Este nece
sar ca toți membrii și candi- 
dații de partid din instituție să 
se străduiască să îmbunătățească 
activitatea tuturor secțiunilor ei. O 
răspundere mare au membrii 
partid din
popular. Cu cît aceștia 
să strîngă 
le dintre sfatul popular și 
cu atît va fi mai puternic 
acordat sfatului popular de masele
de oameni ai muncii, mai intensă 
participarea lor la acțiunile sfatului.

în cadrul unităților Cooperativei de 
producție meșteșugărească „Muncitoa
rea” din comuna Topoloveni, regiunea 
Argeș, se fabrică articole de artizanat și 
covoare apreciate pentru desenul șl co
loritul lor.
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conducerea

„Din istoria luptelor greviste 

ale proletariatului din Rominia" (vol. II)

IN CARTIERUL BUCU
REȘTI DIN ORADEA. 
La Oradea se înalță 

mai noi 
ale orașului,

Oradea 
unul din cele 
cartiere 
cartierul... București. Con
structorii au dat de cu
tând în folosință încă 158

■ de apartamente noi.

speciale pentru adoles
cenți și copii. O parte 
din aceste produse au 
și apărut în magazine.

LA ODIHNĂ. în a- 
ceste zile la Hercula- 
ne se află la odihnă 
și tratament aproape 
2 000 de oameni ai 
muncii sosiți din toate 
colțurile țării.

din 6 unități : alimen
tara, magazine cu 
produse metalo-chimi- 
ce, textile-încălțămin- 
te, un restaurant etc.

MODERNIZĂRI 
DRUMURI. Construc
torii de drumuri din 
Galați, au început să

PENTRU TRANS
PORTUL LEMNELOR 
DIN EXPLOATĂRI, 
Sectorul de exploa
tare Făget al între
prinderii forestiere 
din Lugoj a primit în 
această toamnă noi
utilaje. La parchetele lucreze la moderniza
re exploatare Povir- 
ghîna și Coștei au so
sit încă două funicu- 
lare tip Mîneciu, iar 
la parchetul Bușteni 
și Lanțeș — două fu- 
niculare tip Wyssen. 
De asemenea, în sec
tor au fost montate 3 
decovile 
pentru 
lemnelor.

LUCRĂRI DE TER- 
MOFICARE. LA O- 
nești se execută în pre
zent importante lu
crări de termoficare. 
La magistrala 1-Sud 
s-au racordat zeci de 

de locuințe, 
aceasta se ter- 

lucrările la 
magistrală 2- 

care va asigura

mecanizate 
transportul

rea șoselei ’Brăila — 
una din cele mai im
portante artere ale o- 
rașului. Vechea stra
dă, pe care abia pu
teau circula în para
lel două mașini, va 
deveni un frumos bu- 

de 
de

DE blocuri
Luna 
mină 
noua 
Nord,
încălzirea : a 1 354 de 
apartamente, a 
școli, spitalului și a< 
patru complexe co-i 
merciale aflate în ■ 
construcție.

unor

NOI DE IM-

levard încadrat 
mai multe cartiere 
locuințe noi.

MO-
MODELE 

PERMEABILE. La Fabrica 
de confecții „Bega“ din 
Timișoara a început în 
acest semestru produc
ția a 44 modele noi de 
impermeabile, din folii 
de policlorură de vinii. 
Au fost realizate modele

COMPLEX
DERN. In orașul Sla
tina a fost inaugurat 
de curînd complexul 
comercial „Steaua ro
șie", care deservește 
pe cumpărătorii din 
cartierul cu același 
nume. Acest complex 
modern este format

CEA MAI „INAL- 
TĂ" ȘCOALA DIN 
RAION. Satul Lunca- 
nii de Sus, raionul Fă
get, se află cățărat pe 
o culme a munților ' 
Poiana Ruscă la o al
titudine de 700 de me
tri. Pentru elevii de 
aici a fost construită 
o școală nouă. Local
nicii susțin că aceas
ta este cea mai „înal
tă“ școală din raionul 
Făget.

(Foto :

Oameni ai zilelor noastre

Ion Radu. Ei au dat glas părerilor 
multor membri și candidați de par
tid.

A fost apreciat faptul că Crețu 
s-a străduit nu numai să-și ridice 
nivelul lui de calificare. I-a avut 
mereu în vedere și pe tinerii din 
brigada pe care o conduce. Aceștia 
au trecut în ultimii ani la clase 
noi, superioare, de calificare.

— în secție se găsesc destui oa
meni săritori, gata să ia în primire 
o lucrare urgentă. Dar, vedeți dum
neavoastră — explica inginerul-șef 
— de cele mai multe ori avem ne-

Cînd șuierul sirenei vestește 
sfîrșitul schimbului de lucru, 
Jpamșnii își curăță sculele, le aran

jează cu grijă în sertare și se în
dreaptă spre spălător și vestiar. 
Așa se întâmplă în fiecare zi și la 
secția matrițe de la Fabrica de ma
șini electrice-București. Dar se gă
sesc aici și oameni pentru care 
semnalul sirenei nu înseamnă în
totdeauna sfîrșitul schimbului.

...Atelierul a rămas aproape pus
tiu. Pe un banc mai pot fi văzute 
scule. Matrițerul Nicolae Crețu nu 
și-a adunat pilele, ciocanul, poan- 
soanele. In menghina lui rămăsese voie de mîini foarte pricepute, lu- 
prinsă o matriță.

— Ai aflat, comanda asta spe
cială nu suferă întârziere — îi zise 
Mihu lui Crețu, după ce desfăcu 
pe banc un pachet cu mîncare. Să 
ne gîndim cum să facem mai bine.

Au mîncat și s-au apucat apoi 
din nou de treabă. De fapt, nimeni 
nu. le spusese să rămînă în atelier 
după-amiază. Ei s-au înțeles însă 
•ă cîștige timp.

Trecuse vremea. Dincolo de gea
murile mari ale atelierului coborîse 
neobservat întunericul serii.

★
...Propunerile pentru membrii vii

torului birou al organizației de bază 
au fost făcute. Rămînea să-și spună 
părerea, cine dorea, dar mai ales 
cei care-i cunoșteau mal îndea
proape. I-a venit rîndul și lui Crețu. 
El făcuse parte și din vechiul birou 
al organizației de bază. Aoum se 
propusese să fie reales. La drept 
vorbind, despre Crețu, ca și des
pre ceilalți tovarăși propuși pentru 
biroul organizației de bază, fieca
re din cei de față la adunarea de 
partid ar fi avut ceva de spus. Pen
tru a caracteriza activitatea lui, au 
luat cuvîntul trei tovarăși : tngine- 
rul-șef al uzinei, Sandu Segal, rabo
torul Gheorghe Iordache și maistrul

crările noastre urgente pretind o 
înaltă calificare ; ți se cere să te 
bați cu sutimi și miimi de milime
tru. Băieții lui Crețu ne-au făcut de 
atâtea ori dovada că știu eă lucre
ze și repede, dar și bine. De fapt, 
cum i-a crescut, așa-i are acum.

S-a mat spus despre el că este 
nu numai un bun lucrător și șef de 
brigadă, dar și un apropiat tovarăș 
de muncă, exemplu de comportare 
în uzină și dincolo 
Rabotorul Iordache 
tul că, în munca depusă de 
chiul birou al organizației de bază, 
Crețu s-a sprijinit întotdeauna pe 
oameni. „Se consulta adesea cu 
noi. După ce stabileam unele mă
suri care urmau să fie luate, ur
mărea mereu felul cum sînt înde
plinite“.

de porțile ei. 
a relevat fap- 

ve-

★
Cretu poate fi cunoscut 
nu numai după piesele 
mina lui, piese executate 
măiestrie, nu numai după 

și-a cîștigat-o

Nicolae 
mai bine 
ieșite din 
cu multă 
autoritatea pe care 
prin experiența dobîndită in cei zece 
ani de cînd oste matrițer ; el poate 
fi cunoscut mai ales după meritele 
colectivului pe care îl conduce de 
mai bine de doi ani.

în evidența brigăzii figurează 12 
oameni. Cel mal în virată e șeful

monstrează că, în ciuda ilegalizării 
sale de către clasele exploatator 
partidul a strîns legăturile cu : 
sele, a organizat lupta muncit 
Studiul cu privire la luptele .j 
1929—1930 ale metalurgiștilor de la 
uzinele „Lemaître"-București evocă 
unul din episoadele importante ale 
acțiunilor organizate de partid în 
anii crizei economice împotriva po
liticii antipopulare a guvernelor bur- 
ghezo-moșierești.

Monografiile referitoare la greva 
de la fabrica „Schiel"-Brașov (1934), 
greva generală a minerilor din Ani
na (1935) și greva muncitorilor de 
la fabrica d'e vagoane „Astra"-Arad 
(1936) scot în evidență aspecte din 
experiența P.C.R. de împletire a 
acțiunilor pentru satisfacerea re
vendicărilor economice ale muncito
rilor cu sarcinile luptei împotriv: 
fascismului, împotriva pregătiri: 
războiului antisovietic. In studiul 
despre greva metalurgiștilor de 
la fabrica „Goldemberg"-București 
(1939) se relevă rezultatele pozitive 
ale acțiunii organizațiilor P.C.R. de 
a folosi chiar și posibilitățile de ac
țiune în cadrul breslelor pentru a 
mobiliza masele la lupta împotriva 
dictaturii regale, pentru apărarea 
intereselor clasei muncitoare.

Volumul de studii „Din istoria 
luptelor greviste ale proletariatului 
din Romînia" pune la dispoziția 
cursanților și propagandiștilor din 
învățămîntul de partid, a cadrelor 
didactice și a tuturor celor care stu
diază istoria Partidului Muncitoresc 
Romîn, un bogat material documen
tar monografic.

Volumul al doilea, recent editat 
de Editura Politică, al lucrării „Din 
istoria luptelor greviste ale prole
tariatului din Romînia", publicat 
sub egida Institutului de istorie a 
partidului de pe lrngă C.C. al P.M.R., 
cuprinde 11 studii consacrate unor 
importante lupte greviste care au a- 
vut loc în perioada 1890—1939. Stu
diile incluse în volum contribuie la 
popularizarea glorioaselor tradiții 
revoluționare ale proletariatului din 
țara noastră, ilustrează combativita
tea și forța mobilizatoare a orga
nizațiilor partidului comunist, lupta 
lor consecventă pentru unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare, pentru 
apărarea intereselor ei vitale.

Studiile „Grevele minerilor din 
Dognecea și Moravița-Vașcău din a- 
nul 1890”, „Greva generală din Ga
lați din iunie 1907", „Greva gene
rală a lucrătorilor tipografi din 
București (iulie—august 1910)", 
„Luptele muncitorilor de la Galați 
din 13 iunie 1916 și acțiunile de so
lidarizare din București și din țară" 
reflectă procesul dezvoltării forțelor 
sănătoase, revoluționare în cadrul 
mișcării noastre muncitorești, al 
Partidului Social-Democrat, în ciuda 
liniei oportuniste a conducerii aces
tuia.

Cea mai mare parte a studiilor 
incluse în volum se referă la ac
țiuni desfășurate în perioada de 
după crearea Partidului Comunist 
din Romînia. Astfel, greva generală 
de la Reșița (1926) ca și acțiunile 
greviste ale tipografilor din Bucu
rești (1926—1927) — ce fac obiec
tul unor studii ale culegerii — de

de 
sfatului 
vor ști 

legături- 
cetățeni, 
sprijinul

Mondialele de volei
mai mult

SONIA MOLDOVANU

Laboratorul uzinei
(Urmare din pag. I-a)

inginerul șef de concepție, fie de un 
serviciu tehnic de concepție, și în 
nici un caz nu poate fi un simplu 
organ de control.

★
Baza materială a laboratoarelor 

de uzină se îmbunătățește mereu, 
aparatura și utilajele existente per- 
mițînd efectuarea unor cercetări de 
înalt nivel științific. La aceasta con
tribuie cunoașterea profundă a ele
mentelor problemelor și entuziasmul 
personalului, dornic să participe la 
perfecționarea producției. Aceasta 
trebuie să fie o caracteristică a tu
turor lucrătorilor din laboratoare. 
Spre munca în laborator nu trebuie 
îndrumați oameni la întîmplare, ci 
atrase elemente cu practică 
ducție, cu aptitudini pentru 
tatea de cercetare.

Munca unor laboratoare
mai mult sprijinită de organizațiile 
de partid, de conducerile uzinelor, 
să fie create condiții de studiu șl 
experimentare în vederea introduce
rii noului, a progresului tehnic în 
producție. Laboratorul să nu fie 
un organ căruia să 1 se ceară 
soluții urgente cînd apar defecțiuni. 
El

mare rol revine organizațiilor de 
partid care, printr-o îndrumare și un 
control atent pot determina conti
nua îmbunătățire a muncii labora
toarelor.

Ministerele de .resort ar putea con
tribui din plin la acest lucru prin 
elaborarea unui plan de activitate 
al laboratoarelor de uzină mai im
portante.

Firește, colaborarea cu institute
le de cercetări și de învățămînt su
perior în scopul evitării paralelis
melor, a irosirii forțelor cu rezolva
rea unor chestiuni 
nu poate fi 
mandată.

deja rezolvate 
decît călduros reco-

MOSCOVA (prin telefon). — E- 
chipa feminină a țării noastre a 
obținut ieri cea de-a treia victorie 
în turneul final. întrecînd cu sco
rul de 3—0 (15—10, 15—4, 18—16) 
formația R. D. Germane. Sportivele 
noastre au prestat un joc eficace, 
de un bun nivel tehnic, 
numeroase 
viu aplaudate de public, Echipele 
masculine au avut ieri zi de o- 
dihnă.

Una din cele mai mari surprize 
de pînă acum 
echipa R. P. 
fost conduse 
lonezele au 
prezentativa 
3—2 (12—15, 
15—8).

După prima jumătate a turneu
lui final, în fruntea celor două 
samente se află echipa Uniunii 
vietice (la 
poniei (la 
învins ieri

Echipele 
noi meciuri : la feminin, cu echipa 
Japoniei, iar la masculin cu R. P. 
Polonă.

realizînd
acțiuni spectaculoase,

a fost produsă de
Polone. După ce au 

la seturi cu 2—0, po- 
reușit să învingă re- 

R. S. Cehoslovace cu 
5—15, 15—12, 15—9,

cla- 
So- 
Ja- 
au

masculin) și echipa 
feminin). Japonezele 
cu 3—0 echipa Braziliei, 
tării noastre susțin azi

în pro. 
activi-

trebuie

trebuie antrenat într-o mun
că de prevenire a unor astlel 
de situații și, în acest sens,

Gheorghe Duș
ul anu, loan Teodo- 
rescu, Nicolae Cre
tu, Victor Lazăr, 
Vasile Mihu exa
minează cum a 
fost ajustată o ma
triță.

★

tehnico-economică a 
de uzină bine do- 

legătură cu proble-

M. POPESCU

„Studii și materiale de istorie 

contemporană" (voi. II)

Eficacitatea 
unul laborator 
tat, în strînsă 
mele producției, este incontestabilă. 
Laboratorul îșl justifică din plin exis
tența șl cheltuielile care se fac pon- 
tru el, preocupîndu-se permanent de 
efectul economic al muncii sale. 
Laboratoarele de uzină pot și tre
buie să-și sporească participarea la 
eforturile colective pentru mărirea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea ’all- 
tății produselor. în acest fel ele își 
vor îndeplini cu succes sarcinile, 
contribuind într-o măsură tot mal 
mare la progresul tehnic.

Sosirea ansamblului de patinaj 
artistic al n. s. Cehoslovace

a sosit în 
de patina] ar-

Ia;1 după-amiază 
Capitală ansamblul 
fistic al R. S. Cehoslovace. Oaspe
ții vor prezenta pe patinoarul „23 
August“ mai multe spectacole cu 
revista „Reportaj pe gheață“. Pri
mul spectacol la București va avea 
loc joi 25 octombrie, cu începere 
de la ora 19,30.

M. Clooj

sin-

trebu- 
o ma- 
decu-

brigăzii : 
de ani. 
dar atunci cînd 
acționează, cînd 
iau o hotărîre, 
sînt uniți de par
că ar fi un 
gur om.

In atelier 
ia executată 
triță pentru 
pat tole de motoare 
electrice. Maistrul 
l-a încredințat lu
crarea lui Vasile 
Mihu. Omul s-a 
pus pe treabă. Termenul de execu
ție al lucrării era „scurt“. în ajuto
rul lui Mihu au venit tovarășii lui 
de muncă. Peste sarcinile lor de 
producție, Victor Lazăr, Nicolae 
Crețu, Gheorghe Dumitru i-au în
tins o mînă de ajutor. Lucrarea a 
fost împărțită în... felii. Aù executat 
anumite părți din lucrare și nu
mai după 
terminată, 
execuție a 
täte. Nici 
dator tovarășilor 
înaintea adunării 
de seamă și alegeri, el a ră
mas peste program — așa cum am 
arătat la început — ca să-l ajute pe 
Crețu la executarea unei alte ma
trițe. Se spune în brigadă : „Sîntem 
unul pentru toți și toți pentru unul*.
|Ohatea de seamă prezentată 
80*' în adunarea generală 

ocupat de multe probleme 
preocupă îndeaproape pe 
muniștii din secția matrițe, 
a venit vorba despre mijloacele 
de perfecționare a procesului de 
producție, oamenii și-au întors 
privirea spre Crețu și spre bă
ieții care-1 înconjurau. Tinerii din 
brigada condusă de el sînt cunos-

trei zile au predat-o, 
maistrului. Termenul de 

fost
Mihu

redus la jumă- 
nu le-a
săi. Cu 

generale de dare

rămas 
o zi

s-a 
care 
co- 

Cînd

cuți ca militanți pentru noul în teh
nică. Mihu șl Lazăr au fost de cu
tând într-un schimb de experiență 
la o uzină din Brașov. S-au întors 
de acolo cu multe planuri de viitor 
care au și început să se concreti
zeze.

Ce înseamnă îmbunătățirea pro
cesului tehnologic în secția matri
țe ? Printre altele, înseamnă și re
ducerea operațiilor executate ma
nual. Locul obișnuitelor scule și al 
muncii manuale trebuie să fie luat 
de mașini. Multe asemenea proble
me au fo3t rezolvate la uzina din 
Brașov. Mihu și Lazăr și le-au înti
părit bine în memorie. Și lată-i a- 
cum, împreună cu alți muncitori 
din secție, lucrînd la confecționarea 
unor dispozitive care urmează să 
fie adaptate la strunguri, freze, 
mașini de rectificat.

Fiecare membru din brigadă este 
un om de nădejde, fiecare poate e- 
xecuta lucrări din cele mai compli
cate. E și firesc. Crețu le-a fost un 
bun exemplu și un bun sfătuitor. El 
are pînă acum 26 de inovații, apli
cate cu bune rezultate. Tot Crețu 
a dat „tonul’ și cînd a fost vorba 
de înscrierea la cursurile școlii me
dii. Cinci elevi a avut brigada a- 
nul trecut. In timp ce Crețu și Du
mitru Gheorghe mal au doar un

pas pînă să ia maturitatea, au pă- 
. șit pragul clasei a VIII-a în aceas
tă toamnă alți doi tineri din briga
dă : Ion Nenciu și Ion Văduva.

Hn brigada condusă de Crețu, 
oamenii reprezintă un colectiv 
închegat, puternic. Problemele de 

viață, de familie nu rămîn nici ele 
indiferente colectivului. Se mai în
tâmplă ca în calea cuiva să apară 
greutăți, necazuri. Brigada îi sare în 
ajutor. Trăiește cineva din bri
gadă un eveniment mai deosebit 7 
Cu toții sînt alături de el. Vic
tor Lazăr, Gheorghe Dușmanu, mal 
acum cîteva luni, și recent Ion Vă
duva și-au întemeiat cămine, s-au 
căsătorit. întreaga brigadă a fost 
prezentă de fiecare dată la oficie
rea căsătoriei șl, se înțelege, cu 
multe buchete de flori.

Sînt doisprezece oameni în bri
gadă. Șapte dintre ei — membri 
și candidați de partid. Cu toții îl 
cunosc bine, îl simt aproape pe cel 
care urma să fie reales în biroul 
organizației de bază. Dar, firește, 
cel mai bine II caracterizează fap
tele. Cu unanimitate de voturi 
muniștii din secția matrițe l-au 
ales pe Nicolae Crețu în biroul 
ganizației lor de bază.

C. MORARU

co- 
re- 
or-

Lucrarea cuprinde studii, note și 
comunicări consacrate mișcării mun
citorești din țara noastră și rolului 
conducător al partidului în diferite 
etape ale luptei pentru răsturnarea 
regimului burghezo-moșieresc și in
staurarea puterii populare.

Cu privire la perioada avîntului 
revoluționar din 1917—1921 șînt pu
blicate studiile : „Momente din acti
vitatea desfășurată la sate de militan- 
ții aripei revoluționare a mișcării 
muncitorești în frunte cu grupurile 
comuniste” de FI. Dragne, „Momen
te din luptele minerilor din Valea 
Jiului" de M. Kertész și Gr. Chiriță, 
„Din luptele muncitorilor reșițeni în 
anii avîntului revoluționar" de E. 
Cimponeriu, „Date privind pregătirea 
și desfășurarea Congresului I al 
Partidului Comunist din Romînia" de 
V. Liveanu, și comunicările : „Din 
activitatea șl lupta grupurilor revo
luționarilor romîni din Rusia pentru 
apărarea puterii sovietice" de R. 
Deutsch, „Reforma agrară" din 1921 
pe una din marile latifundii din nor
dul Moldovei" de Tr. Lungu.

Situației clasei muncitoare șl a ță
rănimii în anii crizei economice din 
1929—1933 îl sînt consacrate studiile: 
„Demascarea lr> unele materiale ale

Partidului Comunist din Romînia a 
politicii antițărănești duse de partidul 
național-țărănesc" de A. Petric și 
„Despre activitatea P.C.R. la sate 
și dezvoltarea luptei maselor țără
nești" de Al. Gh. Savu, precum și 
comunicarea „Date privind exploata
rea muncitorilor petroliști din Valea 
Prahovei în anii crizei economice" de 
N. Lupu.

Prima perioadă a revoluției popu
lare din țara noastră este tratată in 
studiile : „Din lupta condusă de 
P.C.R. pentru demascarea și scoate
rea elementelor fasciste din aparatul 
de stat, instituții și întreprinderi (23 
August 1944—6 martiè 1945)" de D. 
Turcuș, „Din lupta maselor conduse 
de P.C.R. pentru instaurarea regimu
lui democrat-popular (ianuarie—6 
martie 1945)” de V. A. Varga, „As
pecte ale folosirii parlamentului de 
către forțele democratice conduse de 
Partidul Comunist Romîn (decembrie 
1946—decembrie 1947)" de V. Teodo- 
rescu și comunicarea „Din lupta ma
selor muncitoare conduse de Partidul 
Comunist din Romînia împotriva sa
botării de către clasele exploatatoare 
a producției pentru frontul antihitle
rist (23 August 1944—6 Martie 1945)’’ 
de M. Fătu.

585 232 vizitatori

în zilele da duminică șl luni, cel de-al 
IV-lea Pavilion de mostre a cunoscut o 
afluenfi deosebită : 197 052 de vizita
tori. Pe lingi numeroși locuitori ai Ca
pitalei, au venit la pavilion, cu trenurile 
sau cu autocarele O.N.T.-„Carpa|l“, și

cîteva mii de vizitatori din regiunile Ar
geș, Brașov și Ploiești.

în cele 10 zile de la deschidere, cel 
de-al IV-lea Pavilion de mostre a fost 
vizitat de 585 232 de persoane, printre 
care și mulfi turiști străini care ne vizi
tează fara. (Agerpres)

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Trubadurul — (orele 
19,30). Teatrul de Stat de Operetă : 
Bocaccio — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Apus de soare — (ore
le 19,30). (Sala Comedia) : Fiicele — (ore
le 19,30). (Sala Studio) : Vicleniile lui 
Scapin — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Antoniu și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettlé și doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Sfînta Ioana — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia 76) : Cred în tine — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala 
pentru tineret) : Oceanul — (orele 20). 
(Sala pentru copii) : Salut voios — (orele 
18). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulcști: 
Hoții și vardiștii — (orele 10,30). Tea
trul evreiesc de Stat : De la A la Z - 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (Sala Victoriei) : Muzica, bat-o 
vina — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață și o 
maimuță și Rochița cu figuri — (orele 
16). (Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — 
(orele 16). Circul de Stat : Punct turistic 
— Circul ! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re
publica (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,30), 1 
Mal (10 ; 12 ; 15 ; 17,05 ; 19,10 ; 21,15).
Centrul înaintaș a murit în zori rulea
ză la cinematografele Magheru (10 ; 12 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21), București (9 ; 11 ; 13 ; 
15; 17; 19; 21), Gh. Doja (9 45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) și Miorița (10; 12; 14;
16.15 ; 18,30 ; 20,45). La 30 de ani rulează 
la cinematografele V. Alecsandrl (15 ; 
17; 19; 21), Tineretului (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Bandiții din Orgoloso ru
lează la cinematografele I. C. Frimu 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), 8 Mar
tie (10,30; 12 30; 15; 17; 19; 21).Sub ploaia 
atomică — cinemascop: Elena Pavel (10; 
12; 14,15; 16 30; 18,45; 21), înfrățirea între 
popoare (10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20 30), Flo- 
reasca (16 ; 18,15 ; 20,30), B. Delavrancea 
(16 ; 18 ; 20). Casa de la răscruce : Lumi
na (rulează în continuare de la orele 
9,45 pînă la orele 14 ; după-amiază 16,10; 
18,30 ; 20,45), Flacăra (16 ; 18,15 ; 20,30), 
Luceafărul (15,30 : 18 ; 20,30). Vîrsta dra
gostei : Victoria (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45). Omul cu două fețe : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45;
21). Program pentru copil : 13 Sep
tembrie (10 ; 11,15). O viață : 13 Septem
brie (12,45 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Raidul văr
gat : Timpuri noi (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 15). Filme 
documentare rulează în continuare de 
la orele 17 pînă la orele 21 la ci
nematograful Timpuri noi. Alarmă în 
munți : Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
Departe de patrie : Cultural (16; 18.15; 
20,15). Vtntul sudului : Alex. Ponov 
(9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,05 ; 19,10 ; 21,10). învie
rea — ambele serii : Grivlța (16 ; 19,30). 
La noapte va muri orașul : C’-tln David 
(15,30 ; 18 ; 20,30). Cartierul viselor : V.

Roaită (10,15 ; 12,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 16 
Februarie (16 ; 18 ; 20). Palatul de cleș
tar : Unirea (16 ; 18 ; 20). Nouă zile dln- 
tr-un an : Alex. Sahia (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 
16,30 ; 18.45 ; 21), 23 August (10 ; 12,30 ;
16 ; 18,30 ; 21). Șampanie și melodii ru
lează la cinematograful T. Vladimirescu 
(15 ; 17 ; 19 ; 20,45). Drumuri despărțite : 
Munca (16 ; 18,15 ; 20,30), Olga Banele
(16 ; 18,15 ; 20,30). Aventurile lui Huckle
berry Finn — cinemascop : Popular 
(15; 17; 19; 21,10), G. Coșbuc (9,45;
12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). De la Apeninl 
la Anzi — cinemascop : Arta (15 ; 17 ; 
19 ; 21). Tintin și misterul „Lînci de aur“: 
Moșilor (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Lazarillo 
de Tormcs : Donca Simo (16; 18,15; 
20,30), Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
Drum de încercare rulează la cinema
tografele M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), 
30 Decembrie (16 ; 18,15 ; 20,30). Două 
vieți — ambele serii : Iile Pintilie (15,30 ; 
19). Vals pentru un milion : 8 Mai (15 ;
17 ; 19 ; 21). Cînd comedia era rege și 
Vîrsta de aur a comediei rulează la ci
nematograful Libertății (10 ; 13,45 ; 16,30 ; 
19,45). Alexandr Ncvski : Drumul Serii 
(16; 18,15; 20,30). Acord final ; Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru cel mici : 
Să ne facem jucării... 19,30 — Filmul 
pentru copii „Smeul șl praștia“ — o pro
ducție a studiourilor cehoslovace. 19,40 
— Emisiune de știință șl tehnică : Nou
tăți din Institutul de cercetări miniere, 
de ing. Virgil Hîncu. Jurnal de știință 
și tehnică. 20,00 — Transmisiune de la 
Teatrul Regional București : Spectacol 
Alecsandrl „IAȘII-N CARNAVAL“ șl 
„MILLO DIRECTOR“. In pauză : filmul 
documentar „Noi la festival" — o pro
ducție a Studioului „Alex. Sahia“ Bucu
rești. In încheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA r
Ieri în țară ; Vremea a fost frumoasă 

cu cer mal mult senin. Vtntul a suflat 
în general slab. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
17 grade Ia Timișoara, Lugoj și Ber- 
zeasca șl 10 grade la Gheorghieni. In 
București : Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cer mai mult senin. Vîn- 
tul a suflat în general slab. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra 15 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 octombrie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros, 
cînd va ploua local. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere ușoară 
la început, apoi în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 șl piua 
6 grade, local mai scăzute la sfîrșitul 
perioadei. Iar maximele între 8 șl 18 
grade. îngheț slab local tn nordul tării. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere ușoară 
la început, apoi în scădere.
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Dineul oferit în cinstea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej de către generalul Ne Win

Primirea de către tovarășul 
Petre Borilă a ambasadorului 

Turciei la București

RANGOON 22 (Agerpres). — Tri
misul special Ion Gălățeanu trans
mite :

Duminică seara președintele Con
siliului Revoluționar al Uniunii Bir
mane, generalul Ne Win, a oferit 
un dineu în cinstea președintelui 
r’.'onsiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

La dineu au luat parte Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum și amba
sadorul R. P. Romîne * 
lancu Horațiu.

Din partea birmană 
generalul Aung Gyi, 
'Consiliului Revoluționar, 
al industriei și comerțului, colonel 
Saw Mynt, membru al Consiliului 
Revoluționar, ministru al informa
țiilor și culturii, precum și alți 
membri ai Consiliului Revoluționar 
și guvernului Uniunii Birmane.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
'diplomatice acreditați la Rangoon, 
personalități ale vieții culturale și e- 
conomice birmane.

în timpul dineului, care s-a des- 
Îășurat într-o atmosferă cordială, 
generalul Ne Win și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Pej au rpsțit 
(toasturi.

Aducînd un călduros salut condu- 
tătorilor de stat romîni în numele 
Consiliului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, al guvernului revoluționar 
și al popoarelor Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win a spus : Este un 
prilej într-adevăr remarcabil să pri
mim pentru prima dată vizita celor 
mai de frunte conducători ai Romî
niei, deși în trecut distanțele geo
grafice și evenimentele istorice au 
menținut națiunile noastre despărți
te, împiedieîndu-ne să intrăm în re
lații prietenești. Această primă vizi
tă a excelenței voastre și a misiu
nii de bunăvoință pe care o condu-

în Birmania,

au participat 
membru al 

ministru

ceți ne oferă prilejul de a reafir
ma călduroasa prietenie pe care cele 
două popoare ale noastre o resimt 
unul față de celălalt.

Subliniind că sînt abia cîteva luni 
de cînd Consiliul Revoluționar și 
guvernul revoluționar al Uniunii 
Birmane și-au asumat sarcina de a 
îndruma națiunea birmană pe calea 
spre socialism după modelul birman, 
generalul Ne Win a arătat în con
tinuare : Permiteți-mi, Excelență, să 
vă spun, că împreună cu colegii mei 
am urmărit cu profund respect și 
admirație rolul pe care l-ați jucat 
în dezvoltarea Republicii Populare 
Romîne, mai întîi ca muncitor slu
jind cauza revoluției populare și 
mai tîrziu în calitate de conducă
tor al țării și poporului dv.

în numele Consiliului Revoluțio
nar, guvernului revoluționar și po
porului Uniunii Birmane, a spus 
vorbitorul, aș vrea să transmit Ex
celenței Voastre și prin dv. Parti
dului Muncitoresc Romîn, guvernu
lui romîn și poporului romîn un 
mesaj în care ne angajăm să con
tinuăm eforturile de a întări și mai 
departe prietenia dintre cele două 
națiuni ale noastre prin colaborare 
economică și contacte culturale mai 
strînse.

Generalul Ne Win a toastat în 
sănătatea stimaților oaspeți din Ro- 
mînia, președintele Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor exter
ne, pentru prietenia dintre popoare
le romîn și birman 
Iii au fost puse în 
vizite.

Aș vrea înainte 
mulțumesc din inimă pentru aten
ția și grija cu care am fost încon
jurați în permanență în aceste două 
zile de cînd ne aflăm pe pămiîntul 
frumoasei dv. patrii — a spus tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
pentru cuvintele calde de prietenie 
pe care le-ați exprimat la adresa 
poporului romîn, la adresa noastră,

reprezentanți ai Romîniei socialis
te. Deși țările noastre sînt situate în 
regiuni geografice îndepărtate, acea
sta nu a împiedicat ca poporul ro
mîn să urmărească cu admirație și 
spirit de solidaritate, lupta eroică 
încununată de succes a poporului 
birman împotriva dominației străi
ne, pentru libertatea sa națională. 
El dă o înaltă apreciere eforturilor 
dv. pentru consolidarea independen
ței și prosperitatea Uniunii Birma
ne. Noi vă dorim realizarea străda
niilor dv. de a uni forțele națiunii 
pentru dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a țării și ridicarea 
bunăstării poporului.

însuflețite dé o sinceră afecțiune 
și stimă reciprocă, a spus în conti
nuare tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, popoarele noastre sînt 
dornice de pace și libertate, de prie
tenie și colaborare. Vizita noastră 
aici, la amabila dv. invitație, a ară
tat încă o dată marea importanță 
pe care o au întrevederile între 
conducătorii de state, schimbul de 
informații și de păreri asupra 
blemelor de interes comun.

Ne exprimăm convingerea, a 
tat președintele Consiliului de
al Republicii Populare Romîne, că 
relațiile dintre Romînia și Uniunea 
Birmană vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, multilaterală, 
statelor și popoarelor

Tovarășul Gheorghe 
Dej a toastat pentru 
prosperitatea poporului 
pentru sănătatea președintelui Con
siliului Revoluționar, generalul Ne 
Win, și a celorlalți înalți demnitari 
birmani, pentru prietenia și colabo
rarea frățească dintre Romînia și 
Uniunea Birmană, pentru pace și 
conlucrare internațională.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Dineul a fost urmat de un specta
col cuprinzînd frumoase cîntece și 
dansuri populare birmane.

Luni 22 octombrie 1962, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Petre 
Borilă, a primit în audiență de pre
zentare pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Turciei la 
București, Semsettin Arif Mardin.

Primirea de către tovarășul 
Ștefan Voitec a deputatului 

grec Stavros Kostopoulos
Luni după-amiază Ștefan Voitec, 

președintele Marii Adunări Națio
nale a R- ?• Romîne, a primit la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
pe dl. Stavros Kostopoulos, vice
președinte al Partidului liberal, 
vicepreședinte al Ligii de prietenie 
greco-romîne, deputat în parlamen
tul grec, care ne vizitează țara.

La întrevedere, care a decurs
într-o atmosferă cordială, a luat
parte deputatul Stanciu Stoian,
secretarul grupului național romîn
al Uniunii Interparlamentare.

(Agerpres)

pro

ară- 
Stat

ale cărei teme- 
cursul actualei

de toate să vă

în interesul 
noastre.

Gheorghiu- 
fericirea și 

birman,

O delegație de activiști 
ai P. M. R. a plecat 

în R. P, Ungară
La 22 octombrie a plecat în R. P. 

Ungară, în schimb de experiență, o 
delegație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Romîn condusă de to
varășul Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al Co
mitetului regional Bacău al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de membri 
ai C.C. al P.M.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față' Jeno Kuty, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Industria sovietica în cursul trimsstrului III, ca ur
mare a faptului că capacitățile de 

A . A producție n-au fost folosite decîtin continuu a Vint î» parte, în S.U.A. p^ue#a de 
oțel a fost de circa 18 615 000 tone 
metrice. în aceeași perioadă Uniu
nea Sovietică a produs 18 900 000 
tone metrice de oțel.

Comenfînd această știre, V. N. Kos
tin, vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru siderurgie și metalurgie 
neferoasă de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., a arăfat în ziarul 
„Sovetskaia Rossia" că succesul si- 
derurgișfilor sovietici nu este întîm- 
plăfor, ci este determinat de legi o-

Poporul sovietic transformă în reali
tate hotărîrile istorice ale Congresului 
al XX/l-lea al P.C.U.S.

Industria se dezvoltă cu pași repezi. 
Pe primele nouă luni ale anului 1962 
volumul produefiei industriale a cres
cut cu 9,5 la sută în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului tre
cut, după cum s-a arătat în datele Di
recției Centrale de Statistică de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
publicate zilele trecute la Moscova,

Producfia de fontă a crescut cu 3,3 
milioane tone, de o|el — cu 4 milioane 
tone, laminate — cu 3,1 milioane tone. 
In primele 9 luni ale acestui an au fost 
extrase cu 7,3 milioane tone de mine
reu de fier, 14,9 milioane tone de 
tijei, 10,7 miliarde metri cubi de gaze 
mai mult decît în aceeași perioadă a 
anului precedent. Producfia de energie 
electrică a sporit în aceeași perioadă 
cu 27 miliarde kWh.

Întreprinderile industriei ușoare au 
sporit simțitor producfia mărfurilor de 
consum popular. Au fost produse cu 
zece milioane perechi de încălțăminte 
mai mult decît în primele 9 luni ale 
anului 1961. Producfia de (esături din 
bumbac, lină și mătase a crescut cu 
97 milioane de metri pătrafi.

Planul sporirii productivității muncii 
și reducerii prefului de cost al produc
ției industriale pe primele 9 luni ale 
anului curent a fost îndeplinit, Produc
tivitatea muncii a crescut în această 
perioadă cu 6 la sută fafă de perioada 
corespunzătoare a anului precedent.

biecfive. Comparînd dinamica crește
rii produefiei de o|el în U.R.S.S. șl 
S.U.A. în ultimii 20 de ani se poate 
constata cît de sistematic au accele
rat ritmul siderurgișfii sovietici și cît 
de rapid s-a micșorat decalajul dintre 
produejia de o|el a Statelor Unite șl 
cea a Uniunii Sovietice. In ajunul Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei, 
americanii produceau de peste trei 
ori mai mult o|el decît U.R.S.S. în 
anul 1960 decalajul constituia numai 
28 la sută, anul trecut — 20 la sută, 
iar în trimestrul III al anului curent 
Uniunea Sovietică a întrecut S.U.A.

A. MUNTEANU

U.R.S.S. a produs maimult
oțel decît S.U.A.

Tn trimestrul al Ill-lea

'LAMINATE

FONTA

cum a crescut în Uniunea Sovietică producția do tontă, oțel șlIată

OȚEL
(in tone)

124
134

în sprijinul dezvoltării relațiilor 
comerciale anglo-romîne ~

INFORMAȚII

Pictarea misiunii fle Bunăvoință 
a RcpuDlicii federale Camerun

In cel de-al treilea trimestru al 
anului 1962, Uniunea Sovietică a 
produs mai mult oțel decît S.U.A. 
Potrivit datelor publicate de Insti
tutul fierului și oțelului din S.U.A., laminate PE MINUT din anul 1913 și pînă azi 1

Lordul Boothby 
și sir 
Plummer, 
ne-au vizitat țara 
cu prilejul orga
nizării la București 
a Expoziției industriale britanice, au 
avut înainte de plecare o convorbi
re cu ziariști rorr»îpi. Oaspeții sînt 
personalități ale vieții politice en
gleze, care, în calitatea lor de pre
ședinte și vicepreședinte al Comite
tului parlamentar pentru dezvolta
rea comerțului 
s-au pronunțat 
pentru relații 
pieniu.

Referindu-se 
trială britanică de la București, la 
contribuția pe care aceasta o poate 
educe la promovarea relațiilor eco
nomice dintre cele dbuă țări, lordul 
Boothby a declarat printre altele : 
Această expoziție mi se pare realis
tă, practică, ,avînd ca scop să pre
zinte produse utile pentru economia 
Romîniei. După părerea mea, ni
meni nu trebuie să caute a vă vin
de lucruri de care nu aveți intr-a
devăr nevoie sau pe care vi le puteți 
tace singuri.

Intervenind în cursul convorbirii, 
Sir Leslie Plummer a spuș : Consi
der că, intr-un fel, viitorul relațiilor 
[comerciale dintre cele două țări de
pinde mai mult de oamenii noștri 
de afaceri decît de guvernul brita
nic. Vreau să spun că oamenii de 
[afaceri britanici care au mărfuri de 
Ivînzare, c.a și. cei care doresc să cum
pere produsele pe care le aveți de 
.vîndut sînt acei care pot exercita 
Influența necesară asupra guvernu
lui britanic, pentru ca nefericitul sis
tem al cotelor — este vorba de a- 
numite restricții — să fie desființat 
și să existe o adevărată libertate de 
comerț între Marea Britanie și. Ro- 
rnînia. în prezent noi avem nevoie 
de o serie de lucruri pe care le pro
duceți dv., iar dv. aveți nevoie de 
o serie de lucruri pe care le pro
ducem noi. Aș dori să existe o ade
vărată libertate de comerț în întrea
ga lume. Și dacă această situație nu 
este înțeleasă de politicienii englezi, 
ea este înțeleasă de oamenii de afa
ceri.

Am vizitat aici — a continuat 
Oaspetele — și Pavilionul de mostre

Leslie ' 
care DECLARAȚIILE 

LORDULUI BOOTHBY 
ȘI SIR LESLIE PLUMMER

dintre Est și Vest, 
în repetate rînduri 
active în acest do-

la Expoziția indus-

și am fost uimit 
de mulțimea și ca
litatea 
dintre
dv. Aș dori să văd 
din ce în ce mai 

de asemenea expo-

multora 
produsele

multe schimburi 
ziții. Noi să ne aducem mărfurile și 
să le expunem aici, dv. să vă adu
ceți produsele și să le prezentați la 
noi, în Marea Britanie. Consider că 
aceasta este calea care poătfe stîrni 
interesul pentru produsele noastre 
respective și că această cale va fi 
acceptabilă oamenilor noștri de a- 
faceri', poporului nostru care doreș
te să încurajeze comerțul reciproc.

Vorbind de unele aspecte ale dez
voltării comerțului Est-Vest, lordul 
Boothby a spus : In grupul parla
mentar englez pentru promovarea 
comerțului dintre Răsărit și Apus 
nu există nici o divergență, despre 
care să știu cu privire la necesita
tea de a extinde și dezvolta comer
țul dintre Europa de răsărit și cea 
de apus. Toți sîntem de aceeași pă
rere în această problemă. Sîntem cu 
toții de acord că este de dorit să 
extindem nu numai comerțul, ci și 
relațiile culturale, relațiile turistice 
dintre Răsărit și Apus.

Răspunzînd unei întrebări, lordul 
Boothby a spus : Progresul realizat 
în decurs de un an, de la ultima 
mea vizită în Romînia, este cu to
tul uimitor. 11 vedem pretutindeni. 
11 vedem și în construcția de locu
ințe, în dezvoltarea urbanistică.

De aceeași părere este și sir Les
lie Plummer, care a declarat : Am 
vizitat un cartier de locuințe ridi
cat pe un teren care acum cîțiva ani 
era viran. Este de remarcat felul în 
care lumina, aerul și spațiul au fost 
folosite în construcția fabricilor, fe
lul în care au fost folosite culorile
— a spus oaspetele referindu-se la 
întreprinderile vizitate. Toate aces
tea sînt minunate. Orașele dv. devin 
din ce în ce mai frumoase. Bucureș- 
tiul este într-adevăr un oraș fru
mos. M-a frapat bogăția mărfurilor 
de larg consum pe care le aveți în 
magazinele voastre, poporul vostru, 
care oriunde l-am întîlnit — pe 
străzi, în restaurante și în alte părți
— manifestă acea tipică veselie ro- 
mînească.

Duminică a părăsit Capitala mi
siunea de bunăvoință a Republicii 
Federale Camerun, condusă de 
Ferdinand Oyono, ministru plenipo
tențiar, care a fost în țara noastră 
pentru tratative economice și cultu
rale. (Agerpres)

»
66

(Agerpres)

Colocviu de teoria probabilităților
Luni a început la Brașov Coloc

viul de teoria probabilităților, or
ganizat de Academia R. P. Romîne 
— secția de științe matematice și 
fizice — în colaborare cu Societatea 
de științe matematice, și fizice.

La colocviu participă oameni de 
știință din institutele Academiei, 
cadre didactice din învățămîntul 
superior, precum și reprezentanți ai 
unor întreprinderi și instituții din 
țară.

Iau parte de asemenea personali
tăți științifice din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
Grecia, Italia, R. P. Ungară.

La ședința de deschidere au luat 
cùvîntul acad. Gh. Demetrescu din

partea secției de științe matematice 
și fizice, prof. Gh. Mihoc, membru 
corespondent al Academiei, din 
partea Comitetului de organizare a 
colocviului, N. Teodorescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, prof. Victor Hoffmann, 
rectorul Institutului politehnic din 
Brașov, și alții.

în cursul aceleiași zile oaspeții au 
Vizitat Uzinele de autocamioane 
„Steagul roșu” și diferite monumen
te istorice din Brașov.

în < cinstea participanților la 
colocviu rectorul Institutului poli
tehnic din Brașov, V. 
oferit un cocteil.

Lucrările colocviului

Hoffmann, a

continuă.
(Agerpres)

luni o 
tntre- 

mașinl
La Timișoara a avut loo 

consfătuire cu reprezentanții 
prinderilor constructoare do 
din regiunea Banat în care s-au ana
lizat rezultatele obținute In moder
nizarea mașinllor-unelte aflate în 
exploatare.

La consfătuire a fost relevată ex
periența unor întreprinderi fruntașe 
în acțiunea de modernizare cum sînt 
Uzinele de vagoane Arad și Uzina 
Tehnometal-Timlșoara, unde au fost 
aduse la nivelul tehnicii actuale mai 
multe mașini de tăiat și așchiat, 
prese etc. aflate în exploatare. Con-

«fătuirea a stabilit o serie de mă
suri pentm' îndeplinirea planului de 
modernizare pe anul 1962 printre 
care lărgirea colaborării între între
prinderile constructoare de mașini 
din regiune, organizarea de schim
buri de experiență, îmbogățirea do
cumentației tehnice, atragerea în a- 
ceastă acțiune a unui număr mai 
mare de specialiști din întreprin
deri, oameni de știință de la Insti
tutul politehnic și de la Baza de cer
cetări științifice din Timișoara a A- 
cademiei R, P. Romîn». (Agerpres)

poporului George Georgescu 
duminică în Capitală. Diri- 
a întreprins un turneu in 

împreună' cu orchestra

• Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Italia o dele
gație a C.C. al U.T.M., pentru a parti
cipa la lucrările Congresului Federației 
Tineretului Comunist Italian, care își va 
desfășura lucrările la Bari între 25 și 28 
octombrie a.c. Delegația este condusă de 
tov. Constantin Cîrtînă, secretar al C.C. 
al U.T.M.

• Artistul 
s-a înapoiat 
iorul romîn
R. P. Ungară, 
simfonică a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu”, după care a deschis stagiunea 
Filarmonicii din Viena cu un. concert 
care a avut loc în cadrul festivităților 
prilejuite de cea de-a 150-a aniversare a 
Societății muzicale „Musikverein”.

• Contlnuîndu-și vizita In regiunea 
Brașov, luni, membrii delegației Consi
liului Central al Sindicatelor din Uni
unea Sovietică, condusă de V. I. Proho
rov, secretar al C.C.S. din U.R.S.S., au 
fost oaspeții colectiviștilor din Hălchiu. 
Apoi, oaspeții însoțiți de tov. Ion Cotot, 
secretar ab C.C.S., șl Vlrgil Nogea, pre
ședintele Consiliului regional al sindica
telor Brașov, s-au Îndreptat spre orașul 
Slbin unde au vizitat muzeul „Brucken- 
thal”.

• Dirijorul austriac ’ Karl Btti a con
dus luni seara un concert simfonic al 
Filarmonicii „Gh. Dima” din Brașov. 
Programul a cuprins Rapsodia II de Mar
tian Negrea, Concert pentru flaut și or
chestră de Mozart, Simfonia II de Boro
din și Simfonia nr. 35 de Mozart, Con
certul s-a bucurat de succes.

© Din cauza lucrărilor de traversare 
a conductei ce se execută la pasatul de 
nivel C.F.R. Podul Băneasa, în ziua de 
23 octombrie a.c. între orele 8—22, tro
leibuzele traseelor 81 și 82 nu vor. mai 
circula pînă la aeroportul Băneasa, ele 
intoreînd la“ gara Băneasa (Miorița).

Ultimul spectacol 
al Teatrului de miniaturi 

din Leningrad
Teatrul de miniaturi din Lenin

grad, în frunte cu Arkadii Raikin, 
artist al poporului al R.S.F.S. Ruse, 
a prezentat luni seara, în Sala Pa
latului R. P. Romîne, ultimul spec
tacol în țara noastră. în cadrul tur
neului de trei săptămîni pe care 
l-au întreprins în orașele Constanța, 
Iași șl București, artiștii leningră- 
deni au prezentat 17 spectacole. 
Măiestria lui A. Raikin și a artiștilor 
Teatrului de miniaturi a fost aplau
dată de peste 20 000 de spectatori.

★
După spectacol, Radu Beligan, 

președintele Consiliului teatrelor din 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
șl Artă, a oferit în saloanele restau
rantului Athénée Palace, o masă cu 
prilejul turneului în țara noastră al 
Teatrului de miniaturi din Lenin
grad sub conducerea lui Arkadii 
Raikin, artist al poporului al 
R.S.F.S. Ruse. (Agerpres)

Nu de mult, pe țărmul polonez al 
Balticei și în alte părți ale Poloniei, 
geologii au frecuf de la presupuneri la 
fapte. în pămînful care nu se lăsa ușor 
sfredelit au împlîntat zeci și zeci de 
sonde.

Ziua de 25 octombrie 1961 n-a fost 
trecută în nici un plan și totuși a deve
nit memorabilă. Pentru prima dată în 
cîmpia poloneză, în localitatea Krosno, 
la 25 octombrie 1961, a erupt cu putere 
țițeiul. Sonda Rybaki-geo-l, era doar 
o sondă pentru studiul structurii zăcă
mintelor și iată că a dat tijei. Azi, în 
jurul ei s-au ridicat noi turle.

în Polonia, cercetările geologice au 
fost intensificate încă cfe acum 6 ani. 
în unele părți, căutîndu-se petrol, s-a 
dat de bogate zăcăminte de sare (clo- 
rură de sodiu), săruri de potasiu etc., 
iar în regiunea Glogow s-au descope
rit enorme zăcăminte de lignit și aramă.

Descoperirile recente din această 
parte a Poloniei se datoresc echipelor 
de cercetători aparjinînd Centrului 
geologic din localitatea Pila (voevoda- 
ful Poznan). Aici, în secolul 18 s-a năs
cut și a muncit părintele geologiei po
loneze, Stanislaw Sfaszic. Micul orășel, 
distrus în mare parte în timpul ultimu
lui război, are o oarecare tradiție în 
materie de cercetări geologice. — Fi
rește că nu aceasta a dus la descope
ririle recente — spune zîmbind șeful 
de lucrări al centrului.

Echipele care împînzesc partea de

pe țărmul
nord-vesf a Poloniei 
lui numără azi peste 
geofizicieni, ingineri 
Unele cadre sînf foarte tinere ; 
de cîțiva ani 
superioare de 
Cracovia.

Plecăm mal 
al patrulea porf polonez la Baltica și

în căutarea țițeiu- 
2 000 de geologi, 
petroliști, sondori, 

abia 
au părăsit băncile școlii 
mine și metalurgie din

departe prin Kolobrzeg,

De la corespondentul 
nostru la Varșovia

locul de odihni al minerilor, spre insu
la Volin. De undeva răzbate zgomot de 
motoare, huruit de lanțuri. Turla se
meață de peste 40 metri înălțime ne 
spune de departe despre ce e vorba : 
o nouă sondă de explorare. Aici 
crează fără încetare una din cele 
instalații romînești de foraj livrate 
curînd Poloniei.

Ne înfîmpină 
chelt, urîndu-ne 
romînă. Inginerul 
în foraje la mari adîncimi. Ne-a vizi
tat țara în două rînduri. Ultima oară, 
anul trecut, a fost în calitate de spe
cialist pentru contractarea pieselor de 
schimb necesare instalațiilor romînești 
de foraj 4-L D și 2 D.H.

Urcăm pe podul de metal al instala-

lu-
14 
de

Bu-Inginerul Adam
„bun sosit" în limba 
Buchelt este specialist

Râsfoind presa străină

„Rothschild— bancherul Pieței comune
Rothschild este numele uneia dintre cele mai mari dinastii de 

bancheri din Europa occidentală.
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, cinci frați Rothschild 

stăteau în fruntea a 5 bănci, care-și aveau sediile la Paris, Londra, 
Viena, Frankfurt pe Main și Neapole. Mai tîrziu, trei bănci ale 
Rothschildzilor și-au încetat existența, iar cele care rămăseseră, de 
la Paris și Londra, își duceau afacerile separat. Astăzi, cînd există 
Piața comună și Anglia se pregătește să adere la acest organism, 
Guy de Rothschild intenționează să unească capitalurile celor două 
bănci, să creeze o companie financiară comună, care să joace rolul 
principal în cadrul Pieței comune. Aceste planuri ale lui Guy de 
Rothschild au stîrnit neliniște în rîndurile altor ași ai finanței din 
țările Pieței comune, în primul rînd din Germania occidentală. Un 
articol consacrat acestor probleme a fost publicat sub titlul de mai 
sus în revista vest-germană „DER SPIEGEL". In articol se arată 
printre altele :

Simbolul lumii capitaliste
„Banii — iată dumnezeul timpu

lui nostru, tai Rothschild este pro
fetul lui*, a declarat acum 130 de 
ani Heinrich Heine (cunoscut poet 
german, 1797—1856 —n.r.), după ce 
l-a vizitat la Paris pe baronul James 
de Rothschild — principele bănci
lor și al bursei — în cabinetul 3ău 
particular. Heine a văzut un valet în 
livrea care ducea pe culoar „oala 
de noapte a baronului, iar un spe
culant de la bursă, trecînd pe acolo 
în acea clipă, și-a scos respectuos 
pălăria în fața impunătoarei oale. 
Iată pînă unde ajunge la unii res
pectul — dacă poate fi măcar vor
ba de respect“.

Speculanții de bursă și bancherii 
care treceau nu de mult grăbiți pe 
culoarul îngust, îndreptîndu-se spre 
ușa faimosului cabinet particular, 
pentru a participa la o conferință 
cu actualul șef al băncii, Guy de 
Rothschild, nu și-au mai manifestat 
în acest fel respectul. Conferința, 
care se ținea dincolo de uși capito
nate, bine închise, se referea la un 
eveniment important, de care presa 
mondială s-a ocupat, în ultimul 
timp, în repetate rînduri. Vechea 
bancă pariziană „Rothschild Frères* 
și banca londoneză „Bank N. M,

Rothschild and Sons', oîndva piloni 
ai marii finanțe internaționale, după 
ce și-au dus timp de 53 de ani se
parat afacerile, vor acum din nou 
să colaboreze strîns. Baronul Guy 
de Rothschild, șeful ramurii france
ze, l-a convins pe șeful băncii lon
doneze, Edmund de Rothschild, să 
întemeieze în comun o companie fi
nanciară, care să poarte numele cu
rios de „Second Continuation" (A 
doua continuare). In cerc restrîns, 
șefii celor două bănci au lăsat să 
se înțeleagă că „Second Continua
tion' va funcționa ca un organism 
financiar al Pieței comune.

La fondurile Iul „Second Continua
tion“ s-au vărsat, deocamdată, drept 
capital de bază, 11,2 miliarde de 
mărci (recalculat în valută vest-ger- 
mană — n.r.). Prin noi vărsăminte șl 
prin vînzarea unor partlcipațil mal 
dispersate, compania îșl va procu
ra curînd un capital cu mult mai 
mare. 60 la sută revin partenerului 
francez-, care a depus insistențele 
mai mari în vederea constituirii a- 
cestei societăți comune.

In ultimii ani, Rothschildzii de la 
Paris și-au concentrat forțele finan
ciare și și-au subordonat, tacit, cu 
ajutorul capitalului lor, un număr 
considerabil de mari întreprinderi 
franceze, care depind acum în în

a

minuneze deci faptul că Rothschild- 
zii sînt considerați drept simbol al 
lumii capitaliste".
Bogat ca monarhul francez

fiei. Maistrul sondor Zabawa Stanislaw 
mînuieșfe cu îndemînare comenzile 
pneumatice centralizate la pupifrul de 
comandă. Motoarele, froliul, transmisiu
nile intermediare, pompele de noroi, 
masa Rotary răspund prompt comen
zilor.

Afenji, încordați în mișcările lor, cu 
fiecare prăjină lansată în adînc, oa
menii așteaptă ca probele să spună : 
„atențiune, petrol“.

— Pompele sînf foarte bune ; insta
lația modernă se comportă minunaf — 
ne spun inginerul și maistrul sondor. 
Inginerul Buchelf are însă de făcuf șt 
unele propuneri de îmbunătățire la 
cutia de viteză. Le va frimite uzinelor 
„1 Mai“ din Ploiești pe care le-a vizifaf 
nu de mult. — Colaborăm prietenește, 
— spune inginerul.

Remarca lui este adeverită și de un 
alt amănunt. Mă uit la marca motoare
lor, citesc „Z.M.I.N.-Warszawa-Wola 
(Made in Poland). în fată, la masa da 
comandă, cu litere roșii este imprimat: 
„Uzinele 1 Mai-Ploiești“ (Made in Ru
mania). Un minunat exemplu al cola
borării frățești dintre țările și popoare
le noastre.

în viitor petrolului din Bașkirla sovie
tică, trimis prin conducta prieteniei, 
care va alimenta marele combinat pe- 
fro-chimic de la Plock, i se va adăuga 
și petrolul de pe Odra și Baltica.

GH. GHEORGHIȚA

tregime de banca „Rothschild Frè
res" sau de filialele ei. Rothschild a 
investit cel puțin un miliard de 
franci noi în aproximativ 100 de so
cietăți pe acțiuni, bănci și societăți 
de asigurări, precum și în concerne 
internaționale. în aprilie anul aces
ta, prim-ministru al Franței a de
venit Georges Pompidou. înainte de 
aceasta, el păzea ca crupier gene
ral ruleta financiară a lui Rothschild, 
deținînd funcția de director general 
al băncii. (Ca urmare a moțiunii de 
neîncredere adoptată de Adunarea 
Națională Franceză, Pompidou a 
prezentat la 6 octombrie demisia gu
vernului său — n. r.).

Potrivit planurilor 
șa și complexa sa 
nanciaro-industrială 
nue să se dezvolte, 
și să cucerească noi poziții pe Piața 
comună. Cu gîndul la viitor, Guy de 
Rothschild împreună cu ruda 6a 
belgiană, baronul Lambert, proprie
tarul celei mai mari bănci particu
lare belgiene, au organizat o uniu
ne de mari bancheri care 
șeau concepțiile lor. Ea a 
numită „Eurosindicat".

Această pregătire — la 
rea căreia a pornit după consolida
rea concernului său financiar — Guy 
de Rothschild a folosit-o drept punct 
de plecare pentru renașterea pu
terii legendare a acestei case, pe 
care specialistul german în afaceri 
de bursă, Richard Lewinsohn, a ca
racterizat-o prin următoarele două 
fraze : „In cei 500 de ani de exis
tență a economiei capitaliste, nici o 
altă familie nu a avut o asemenea 
putere exclusivă asupra burselor și 
băncilor din întreaga Europă, nici 
un financiar — de la Fugger (fami
lie de mari bancheri germani din 
prima perioadă de dezvoltare a ca
pitalismului — n.r.) pînă la John 
Pierpont Morgan (mare magnat a- 
merican — n.r.) — h.-au avut în lisia 
de debitori un asemenea număr de 
prinți și «täte.., Nu trebuie să n»

baronului, uiia- 
întreprindere fi- 
trebuie să conti- 
să se lărgească

împărtă- 
fost de-

înfăptui-

întemeietorul familiei, Meyer Am- 
schel, și-a început afacerile în ghet- 
to-ul din Frankfurt pe Main, unde 
aveg o casă cu o firmă roșie. Firmă 
roșie — în limba germană „rot 
Schild" — de aici derivă numele a- 
cestei familii. Meyer Amschel Roth
schild și-a găeit un protector în per
soana principelui Wilhelm I 
Hessen. Principele colecționa 
nede și medalii rare. După ce Me
yer Amschel i-a procurat exempla
rele dorite, el a fost 
om al curții.

„Părintele landului 
procura principalele 
sursă murdară : el vindea pe supușii 
săi drept carne de tun Angliei, care 
plătea cu polițe. Meyer Amschel 
specula cu aceste polițe.

Cei cinci fii ai săi stăpîneau de 
acum cinci dintre cele mai mari 
bănci din Europa. în timpul războ
iului de coaliție împotriva lui Napo
leon, frații Rothschild făceau afa
ceri, denumite apoi „afacerea seco
lului". Anglia era nevoită să sub
venționeze pe larg aliații săi de pe 
continent și să plătească soldă tru
pelor sale care luptau în Spania și 
Portugalia. Datorită blocadei lui Na
poleon, toate legăturile fuseseră în
trerupte. Rothschildzii totuși, în 
schimbul unor dobînzi mari, treceau 
prin contrabandă, prin Franța, su
mele necesare.

Cea mai formidabilă lovitură, 
Rothschildzii au dat-o după bă'ălia 
de la Waterloo (1815). Nathan, un 
personaj cunoscut pe atunci printre 
financiarii englezi, a primit știrea 
despre victorie printr-un agent al 
său din Ostende. Bancherul a pre
zentat însă lucrurile altfel, îricît la 
bursă s-a răspîndit zvonul că ar fi 
primit, chipurile, știrea despre în- 
frîngerea Angliei în această bă ălie 
decisivă. în timp ce agenții de bur
să vindeau la orice preț acțiunile, 
Nathan a însărcinat pe reprezen
tanții săi să le achiziționeze. Cînd, 
a doua zi, bursa s-a năpustit în di
recția opusă, Rothschild a-vîndut 
acțiunile achiziționate și a cîștigat 
peste un milion de lire sterline.

După căderea Iul Napoleon, băn

din 
mo-

numit, în 1769,

Hessen“ își 
venituri dintr-o

cile Rothschild au efectuat transfe
rul de la Paris la Londra al sumei 
de 120 milioane de lire sterline, ceea 
ce reprezenta despăgubirile de răz
boi. Apoi cei cinci frați au acordat, in 
condiții înrobitoare, împrumuturi 
statelor care au suferit de pe urma 
războiului, printre care Franța și An
glia. „Doar puține guverne pot a- 
firma că nu poartă lanțurile de aur 
ale acestei familii de bancheri* — 
a relatat din Paris, ambasadorul 
german von Armin. James, șeful 
băncii pariziene, era denumit atunci 
doar regele Rothschild. El era tot 
atît de bogat ca monarhul francez.

Cel de-al doilea război mondial 
n-a adus Rothschildzilor prea multe 
daune. Banca pariziană și-a mutat 
sediul la La Bourboule, în Franța 
centrală. Apoi, cu geamantanele 
ticsite de bancnote și bijuterii, fa
milia Rothschild s-a refugiat, prin 
Spania și Portugalia, în S.U.A.

LaasaHul Pieței comune
Actualul șef al băncii pariziene, 

Guy de Rothschild, a fost în timpul 
războiului în Anglia. Acolo a făcut 
cunoștință cu generalul Charles de 
Gaulle. La 30 august 1944 el s-a în
tors în Parisul eliberat și a găsit 
vechea sa bancă intactă. La mijlo
cul anului 1945, banca și-a reluat 
activitatea și a început să acumule
ze din nou forțe. Conducerea ei a 
preluat-o Guy de Rothschild. El a 
organizat societatea de concentrare 
de capital și acțiuni „Société d’in
vestissement du Nord*. In prezent, 
această societate deține acțiunile a 
115 firme. Printre ele se numără cele 
mai importante firme franceze.

Valoarea acțiunilor întreprinde’i- 
lor de uraniu șl chimice, care ee 
află în safeuiile Rothschildzilor, a 
crescut recent considerabil, deoare
ce fostul director al băncii „Roth
schild Frères“, Georges Pompidou, a 
trecut prin parlamentul francez pro
iectul privitor la construcția unui 
centru atomic la Pierrelatte.

Pentru a spori și mai mult posi
bilitățile băncii sale, Guy de Roth
schild 3-a adresat rudelor sale din 
Londra și le-a atras în societatea 
„Second Continuation", cu ajutorul 
căreia cele două Tamuri ale casei 
Rothschild vor să cucerească Piața 
comună".
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In Comitetul Politic al O. N, IL

De la trimisul 
Agerpres, C. Ră- 
ducanu :

Comitetul Poli
tic a intrat luni în 
a treia săptămînă 
a lucrărilor sale, discuția continuînd 
în jurul problemei încetării expe
riențelor nucleare și termonucleare.

La sfîrșitul zilei de vineri a fost 
distribuit textul unei rezoluții pro
puse de 30 de țări. între care figu
rează, alături de cei opt participanți 
neutri în Comitetul celor 18 la Ge
neva, o serie de țări latino-ameri- 
cane și principalele țări afro-asia- 
tice. Rezoluția cere condamnarea 
tuturor experiențelor cu arme nu
cleare, încetarea imediată a tuturor 
experiențelor și nu mai tîrziu decît 
la 1 ianuarie 1963, sprijină Memo
randumul celor opt națiuni depus 
la Geneva la 16 aprilie în acest an 
ca o bază de negocieri, cheamă 
toate părțile interesate să ia drept 
bază Memorandumul specificat și 
să dezbată aceste probleme în spi
ritul unei înțelegeri mutuale și al 
unor concesii pentru a ajunge la 
un acord cît mai urgent, avînd în 
vedere interesele vitale ale omenirii, 
în sfîrșit, rezoluția celor 30 de țări 
cere părților interesate, ca și Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, să-și continue dezbate
rea asupra acestei 
bază de prioritate 
Adunării Generale 
telor nu mai tîrziu 
10 decembrie 1962.

Conținutul rezoluției a stîrnit o 
mare nemulțumire în rîndul dele- 
gaților occidentali și, o oră mai tîr
ziu, un proiect de rezoluție menit 
să anuleze efectul acesteia a fost 
depus de Statele Unite și Anglia. 
Acest proiect exprimă poziția cu
noscută a celor două puteri, adică 
condiționează încetarea tuturor ex
periențelor de instituirea unui con
trol internațional sau continuarea 
nedefinită a experiențelor în sub
teran, adică cele două variante ale 
planului occidental inacceptabil și 
respins de majoritatea vorbitorilor 
din comitet.

Ecoul celor două texte depuse pe 
masa Comitetului Politic preocupă 
presa americană. „Christian Science 
Monitor“ scrie : „Propunerea celor 
30 de țări displace Washingtonului 
și Londrei". Același ziar semnalea
ză că „se așteaptă sprijinirea acestei 
rezoluții și de către țări occidentale 
ca Irlanda, Canada, Norvegia și Ja
ponia. Această lovitură pentru Sta
tele Unite este fără precedent”.

Ziarul „New York Times” scrie 
că „Trecînd cu vederea poziția oc
cidentală, rezoluția nu prevede nici 
control, nici inspecție”.

★
în Comitetul O.N.U. pentru pro

blemele sociale, umanitare și cultu-

Corespondentă 
din New York

raie au fost de
puse un număr de 
rezoluții în legă
tură cu problemele 
sociale și ale drep
turilor omului. 

Astfel, a fost depusă o rezoluție în 
legătură cu a 15-a aniversare a De
clarației universale asupra dreptu
rilor omului și cu sărbătorirea a- 
nuală a zilei de 10 decembrie ca 
„Ziua drepturilor omului“. Delegația 
Uniunii Sovietice a propus ca să se 
corecteze textul inițial al rezoluției 
prezentat Comitetului prin sublinie
rea necesității respectării tuturor 
drepturilor umane și a libertăților 
fundamentale pentru toți, fără ex
cepții de rasă, limbă, sex sau religie, 
în sprijinul propunerii sovietice s-a 
pronunțat luni în Comitet și dele
gata R. P. Romîne, Dina Cocea- 
Brediceanu.

La 22 octombrie A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice la 
cea de-a 17-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a părăsit New 
Yorkul plecînd cu avionul la 
Moscova.

Succesul muncitorilor agricoli italieni
ROMA. După 76 de zile de grevă 

cei 60 000 de muncitori agricoli 
(braçcianti) din provincia Ferrara au 
obținut o mare victorie : moșierii au 
fost nevoiți să semneze contractul 
de muncă propus de reprezentanții 
organizațiilor sindicale ale muncito
rilor agricoli, contract care prevede 
o sporire a salariilor între 6—22 la 
sută. De asemenea, latifundiarii au 
fost nevoiți să accepte satisfacerea 
altor revendicări ale muncitorilor a- 
gricoli privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

Lupta muncitorilor agricoli din 
provincia Ferrara, care a fost ur
mărită cu atenție de întreaga țară, 
a avut un caracter deosebit de 
ascuțit, dat fiind încercările latifun
diarilor de a înăbuși prin violență 
mișcarea revendicativă a țăranilor. 
In timpul celor 76 de zile de grevă,

de mai multe ori poliția a atacat pe 
greviști.

în parlamentul italian deputății 
comuniști au sprijinit lupta munci
torilor agricoli din provincia Ferra
ra, cerînd satisfacerea revendicări
lor lor, precum și efectuarea unei 
reforme agrare generale care să dea 
pămîntul celor ce-l muncesc.

Lupta țăranilor pentru pămînt, 
pentru o viață mai bună, continuă 
în regiunile din sudul Italiei. în 
provincia Matera, considerată ca 
cea mai săracă provincie a Italiei, 
țăranii, greu ' loviți de pe urma se
cetei din vara acestui an, au organi
zat manifestații în sprijinul reven
dicărilor lor vitale, cerînd un ajutor 
substanțial din partea statului, pen
tru a. face față foametei care ame
nință familiile țărănești din această 
provincie.

Plenara C.C. al
QUITO 22 (Agerpres). — Recent 

a avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Ecuador. La lucrările plenarei au 
participat, de asemenea, secretarii 
organizațiilor provinciale de partid, 
membrii Comisiei Centrale de Con
trol și ai Comisiei Centrale de Revi
zie, reprezentanți ai tineretului co
munist din Ecuador.

P.C. din Ecuador
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L A. Yemen va promova o politică de neutralitate
Declarația primului ministru al Yemenului

în încheierea conferinței ■ 
să. As-Sallal a declarat că 
men au sosit trei șeici din 
toratul englez Beihan și au 
azil politic. Emirul din 
han, a declarat el, le-a propus 
transmită în secret mesaje și daruri 
prețioase cîtorva conducători de tri
buri din Yemen și să-i atragă 
partea contrarevoluției, dar șeicii 
refuzat să facă aceasta.

★
SANAA. în urma respingerii 

gresiunii forțelor Arabiei Saudite și 
Iordaniei împotriva Yemenului de 
către forțele armate republicane 
yemenite, 300 de militari iordanieni 
au fost uciși și 150 au fost răniți, 
în același timp 900 de militari ai 
Arabiei Saudite au pierit în luptele 
duse cu patrioții yemeniți. (Reuter).

★
După cum anunță ziarul „Al-A- 

hram", la Nagran (situat pe fron
tiera dintre Yemen și Arabia Sau- 
dită — n.r.) au sosit numeroase trupe 
saudite și iordaniene. Avioane sau
dite transportă zilnic în această re
giune sute de beduini și soldați ior
danieni, cu tot armamentul și echi
pamentul. Informațiile, de care dis
pune comandamentul unit al trupe
lor R.A.U. și R.A.Y. din Sanaa, scrie 
ziarul, atestă că forțele reacționare 
își concentrează în mod intens tru
pele pentru a săvîrși un nou atac 
împotriva Republicii Yemen.

de pre- 
în Ye- 
protec- 

cerut 
Bei- 

să

Plenara a examinat situația poli
tică internă și internațională și a 
trasat sarcini în domeniul mobiliză
rii comuniștilor pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al VII-lea al 
partidului, care a avut loc în luna 
martie a.c. Plenara a subliniat că 
în prezent Ecuadorul trece printr-o 
gravă criză politică și economică. 
Crește dependența țării față de pu
terile imperialiste și, în primul rind, 
față de Statele Unite ale Americii, 
Programul „Alianței pentru progres" 
aplicat de 
face decît 
poporului 
buie la o
țării de către capitalul străin.

Plenara a subliniat că în aceste 
condiții este necesară lupta fermă 
și consecventă a tuturor forțelor de
mocratice și patriotice din țară, pen
tru interesele vitale ale poporului, 
împotriva oligarhiei și imperialis
mului.

guvernul american nu 
să intensifice exploatarea 
ecuadorian și să contri- 
și mai mare înrobire a

re
in 

As-

de 
au

CAIRO 22 (Agerpres). — Repu
blica Arabă Yemen va promova o 
politică de neutralitate pozitivă și 
prietenie cu toate țările, a declarat 
Abdallah As-Sallal, primul ministru 
al Yemenului, la conferința de presă 
care a ținut-o în dimineața zilei de 
21 octombrie la Sanaa.

Răspunzînd la întrebarea ce 
forme interne vor fi înfăptuite 
Yemen în viitorul apropiat,
Sallal a declarat : „Vom începe cu 
agricultura, iar apoi vom trece la 
industrie”.

La întrebarea „în domeniul re
formelor interne Yemenul va urma 
calea R.A.U. ?”, el a răspuns : „Sin
tern un stat independent și avem 
condiții specifice. Sistemul economic 
al fiecărui stat trebuie să cores
pundă condițiilor sale sociale”.

în continuare, As-Sallal a subli
niat că noul guvern va saluta parti
ciparea capitalului străin la constru
irea Yemenului liber.

în politica noastră externă ne 
vom baza pe principiile neutralității 
pozitive și prieteniei cu toate țările, 
atît din Răsărit cît și din Apus, a 
declarat el. Vrem să primim ajutor 
atît din partea țărilor occidentale, 
cît și din partea țărilor răsăritene. 
Firește, dacă acest ajutor nu va fi 
legat de condiții inacceptabile nouă.

La întrebarea dacă Yemenul se 
consideră membru al Ligii țărilor 
arabe, As-Sallal a răspuns afir
mativ.

Prezențe romînești 
în Străinătate

NEW YORK. în continuarea tur
neului pe care-l întreprinde în 
S.U.A., ansamblul „Rapsodia Româ
nă" a prezentat în ultimele zile 
spectacole în orașele Las Vegas, 
Flagstaff și Tucson. Presa din fie
care oraș vizitat de artiștii români 
publică numeroase articole în care 
apreciază în mod deosebit specta
colele prezentate.

Ziarul ,,Tucson Daily Citizen" a 
publicat un articol semnat de cri
ticul său muzical. „înainte de a con
tinua să scriu — începe autorul 
articolului — vă îndemn să mergeți, 
să mergeți, să mergeți discard, la al 
doilea spectacol al acestui minunat 
ansamblu. Dacă puteți, cerșiți, îm
prumutați sau furați un bilet. Viața 
unui popor — continuă el — este 
reflectată' întotdeauna în arta sa. 
Românii sînt un popor plin de vita
litate și virtuozitate".

BAGDAD. Sub auspiciile Ministe
rului învățămîntului din Irak, s-a 
deschis la Bagdad, la Institutul de 
Arte frumoase, expoziția de grafică 
românească trimisă de I.R.R.C.S.

MEXICO CITY. Societatea de 
prietenie și schimburi culturale 
mexicano-romînă a organizat o re
uniune culturală în cadrul căreia 
prof. German List Arzubide a vor
bit despre realizările obținute de 
poporul romîn. La Acapulco,, cunos
cut centru turistic din Mexic, prof, 
dr. Xavier Campos Ponce a ținut 
conferința intitulată „O țară soră de 
dincolo de Balcani".
Succes în strîngerea de fonduri 

pentru ziarul ,,Unita"

ROMA. Ca și în anii trecuți, cam
pania de strîngere de fonduri pentru 
ziarul „l’Unitâ“ — organul central ai 
Partidului Comunist Italian — s-a 
încheiat cu un mare succes. Suma 
de un miliard de lire propusă de 
conducerea partidului comunist pen
tru a fi strînsă, a fost depășită cu 
zece milioane lire.

PARIS. La 21 octombrie a avut 
loc, la chemarea mișcării pentru 
pace din Franța, o adunare în apro
piere de locul unde se construiește

uzina atomică de 'la Pierlatte din 
sudul Franței. La această adunare 
au luat parte peste 10 000 de per
soane. Ei au adoptat o moțiune care 
a fost trimisă pe adresa președinte
lui Republicii Franceze, de Gaulle, 
în care se cere ca energia atomică 
obținută de la această uzină atomică 
să nu fie folosită în scopul pregă
tirii bombelor atomice, ci în scopuri 
pașnice;

ADEN. In Aden circa 7 000 de 
muncitori au declarat la 22 octom
brie o grevă de trei zile, în semn de 
protest împotriva concedierilor. (Reu
ter).

MOSCOVA. în 25 școli din Ca
pitala U.R.S.S. cursurile la toate 
obiectele programei de învăță- 
mînt au loc într-o limbă străină. 
Incepînd din clasa I, copiii 
învață limbile engleză, franceză, 
germană, spaniolă, chineză și de 
asemenea limbile hindi și urdu. 
Asemenea școli există nu numai 
în capitala Uniunii Sovietice, ci 
și în alte orașe ale R.S.F.S.R.

1OO milioane dolari cheltuiți 
fără rezultat

WASHINGTON. Un purtător de cu- 
vînt al sociefäfii „Jet Propulsion Labo
ratory“, care a construit satelitul arti
ficial american „Ranger-5", a anunfat 
că acest satelit, devenit „orb“ și „surd", 
a trecut duminică la 720 km depărtare 
de Lună fără să-și poată îndeplini mi
siunea, din cauza unei deficienje în 
sistemul acumulatorilor săi solari. A- 
proape 100 000 000 de dolari s-au chel
tuit pentru proiectele „Rangers“ în 
speranța că cel puțin una din navele 
cosmice va obține fotografii apropiate 
ale suprafeței lunare. In loc de aces
tea însă N.A.S.A. s-a ales cu trei 
eșecuri în ultimele nouă luni, scrie 
„New York Times“.

LEOPOLDVILLE. Mișcarea națio
nală congoleză, cel mai mare partid 
politic din Congo, a cerut elibera
rea conducătorilor opoziției, precum 
și a celorlalți 900 de deținuți,politici 
aruncați în îndhisori fără a fi jude
cați. Această cerere a fost făcută 
la conferința șefilor guvernelor pro
vinciale care se desfășoară la Leo-

poldville. într-un alt mesaj, adresat 
participanților la această conferin
ță, partidul Mișcarea națională con
goleză subliniază că realizarea pla
nului de federalizare a Congoului, 
propus de U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., nu ar face alt
ceva decît să legifereze secesiunea 
Katangăi.

ROMA. La Bagheria (Sicilia), ora
șul natal al marelui pictor realty 
italian Renato Guttuso, a avut . 
sărbătorirea artistului cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de viață.

ISTANBUL. în ultimii doi ani, lâ 
Istanbul au dat faliment 358 de fir
me, iar la Ankara, numai în nouă 
luni ale acestui an — 85 de firme. 
(Ziarul „Tercuman”).

SAIGON. La 21 octombrie, ami
ralul Felt, comandantul șef al for
țelor militare americane în Pacific, 
a inspectat regiunile din împreju
rimile deltei Mekongului, considerate 
„infectate de comunism". în urma 
acestei vizite se așteaptă primirea 
de noi întăriri militare americane șl 
desfășurarea unor noi operațiuni 
militare împotriva populației sud- 
vietnameze (U.P.I.).

a- N O T E

Sesîunea Adunării Populare Supreme
a R.P.D. Coreene

PHENIAN 22 (Agerpres). — 
octombrie s-a deschis, într-un 
festiv, în clădirea Teatrului 
din Phenian, prima sesiune a 
nării Populare Supreme a 
Coreene a celei de-a treia legisla
turi. în cadrul sesiunii va fi format 
și confirmat noul Cabinet de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, se va alege 
prezidiul Adunării Populare Su
preme, va fi numit procurorul ge
neral și va fi ales președintele Tri
bunalului suprem al R.P.D. Coreene.

Printr-o hotărîre a Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, Kim 
Ir Sen a fost însărcinat să for
meze noul Cabinet de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, care va fi aprobat de 
actuala sesiune.

La 22 
cadru 
Mare 

. Adu- 
R.P.D.

OFENSA T...
In aceste zile în Irianul de vest. 

Colonialiștii olandezi iși fac ba
gajele.

M relatări despre zborul in grup al navelor 
cosmice „ Vostok-3“ și „ Vostok-4“

MOSCOVA 22 (Agerpres). —• La 
22 octombrie ziarul „PRAVDA" a 
publicat un amplu grupaj de mate
riale referitoare la zborul cosmic în 
grup, efectuat în luna august a.c. 
de cosmonauții sovietici Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici. Ziarul 
arată că au fost rezolvate cu succes 
toate sarcinile medico-biologice și 
tehnice-științifice, prevăzute în pro
gramul zborului în grup. în dome
niul cercetărilor medico-biologice 
sarcinile principale au fost : studie
rea posibilității de a se prelungi 
considerabil durata zborului cosmic 
al omului ; studierea influenței con
dițiilor unui zbor cosmic de lungă 
durată și, mai cu seamă, a stării 
de imponderabilitate asupra prin
cipalelor funcții fiziologice ale o- 
mului ; studierea particularității 
desfășurării în decurs de 24 de ore 
a proceselor fiziologice ale orga
nismului omenesc într-un asemenea 
zbor ; studierea stării psihologice și 
a capacității de muncă a cosmo- 
nauților pe diferite porțiuni de zbor 
al navelor cosmice, precum și alte 
sarcini.

Din principalele sarcini tehnice- 
științifice, stabilite în cursul pregă
tirilor pentru acest zbor, făceau 
parte : verificarea navelor cosmice 
„Vostok" în condițiile unui zbor de 
mai multe zile ; verificarea comple
xului de mijloace care asigură pla
sarea unei a doua cosmonave pe 
orbită în imediata apropiere de 
prima navă, deja plasată ; verifi
carea practică a posibilității de a 
se stabili radiocomunicații directe 
între două nave care zboară la di
ferite distanțe una de alta etc.

LA 6,5 KM UNA DE ALTA

în „Pravda" se arată în conti
nuare că, potrivit datelor precizate, 
după plasarea pe orbită, nava cos
mică „Vostolc-4" s-a aflat la o dis
tanță de 6,5 km de nava „Vostok-3". 
Pentru măsurarea parametrilor or
bitelor, recepționarea și înregistra
rea informațiilor obținute prin tele
metrie și televiziune, pentru asigu
rarea radiocomunicațiilor bilaterale 
și pentru dirijare a fost utilizat un 
complex terestru de măsurători. 
Stații de radiolocație asigurau mă
surarea parametrilor orbitelor celor 
două nave în intervalul în care ele 
se aflau în zona „radiovizibilitățll* 
acestor stații. Un centru de coordo

nare și calcul prelucra informațiile 
recepționate de la stațiile de radio
locație. El asigura calculul parame
trilor reali ai navelor, prevedea de
plasarea lor cu cîteva revoluții îna
inte și pregătea pentru stațiile te
restre indicațiile privind ajungerea 
la țintă.

Din radio complexul celor două 
cosmonave făcea parte aparatajul 
pentru trei linii bilaterale de tele
comunicații radiotelefonice — două 
linii pe banda de unde scurte și o 
linie pe banda UKW. In afară de 
aceasta, la bord erau instalate un 
magnetofon, precum și un radio
receptor pe unde medii și scurte.

Pentru comoditatea cosmonautu
lui, magnetofonul de bord era pre
văzut cu un mecanism de autode- 
clanșare, datorită căruia magneto
fonul se pune în funcțiune îndată 
ce cosmonautul începe să vorbeas
că. După încetarea convorbirii, în
registrarea se întrerupe automat. In
dicatorul înregistrării îl constituie o 
lampă miniaturală cu neon, care 
scînteiază în tact cu vorbirea cos
monautului și arată că aparatul 
funcționează normal.

Distanța maximă a radiocomuni
cațiilor a fost de 12 000—20 000 km, 
iar distanța de peste 10 000 km era 
obișnuită.

ÎN CABINA COSMONAUȚILOR

în grupaj se arată în continuare 
că programul de zbor a permis cos
monauților să părăsească fotoliul și 
să plutească în mod liber în cabi
nă. Ei trebuiau să- țină legătura prin 
radio cu ajutorul unui sistem spe
cial de difuzoare și microfoane de 
cabină. Acest sistem era astfel pro
iectat încît, cosmonautul aflîndu-se 
în orice punct al cabinei, audibili- 
tatea emisiunilor de pe Pămînt și 
intensitatea sonoră a emisiunilor 
cosmonautului rămîneau în mod 
practic invariabile.

La bordul fiecărei nave erau in
stalate cîte două camere de tele
viziune. Una asigura o imagine de 
proporții mari în față, cealaltă — 
de proporții mai mici — în profil. 
O asemenea alegere a mijloacelor 
optice și amplasarea camerelor de 
televiziune au permis să se culeagă 
cele mai complete informații cu pri
vire Ia starea cosmonauților.

„Pravda" consideră navele sovie

tice „Vostok-3" șl „Vostok-4“ drept 
aparate-rachetă cosmice dirijabile. 
Ziarul scrie că fiecare navă se com
pune dintr-o cabină ermetic închi
să, dintr-un compartiment cu apa- 
rataj și din instalația de propulsie- 
frînare.

La coborîrea de pe orbită, se 
spune în grupaj, cosmonautul poa
te fie să aterizeze în cabină, fie să 
se catapulteze din cabină de la 
mică înălțime în fotoliu și să ateri
zeze cu parașuta separat de navă. 
Ca și în zborul navei „Vostok-2", 
programul zborului în grup preve
dea posibilitatea ca la dorința cos
monauților înșiși, ei să aterizeze și 
separat de navă.

Costumul de scafandru al cosmo
nautului este ventilat cu aerul din 
cabină. In cazul cînd cabina și-ar 
fi pierdut etanșeitatea, costumul de 
scafandru s-ar fi etanșat în mod 
automat. Atunci, alimentarea cos
monautului cu oxigen și ventilarea 
s-ar fi efectuat din rezervele de oxi
gen și de aer comprimat, rezerve 
aflate la bord și care asigură cos
monautului, în cazul pierderii etan
șeității de către cabină, timpul ne
cesar pentru legătura cu Pămîntul, 
pentru adoptarea unei hotărîri, pen
tru alegerea locului de aterizare și 
înfăptuirea coborîrii.

La bordul navelor era instalat un 
aparataj suplimentar pentru măsu
rarea conductibilității electrice a 
pielii și a biocurenților creierului.

Heferindu-se la dozele de radia
ție cosmică, recepționate de cei doi 
cosmonauți, „Pravda" subliniază că 
ele au fost întrutotul nepericuloase 
pentru sănătatea lor.

Ziarul precizează că traiectoria de 
deplasare a navelor „Vostok-3" și 
„Vostok-4" a fost astfel stabilită, în
cît emisiunile centurilor de radiații 
ale Pămîntului să alcătuiască o 
parte neînsemnată a dozei globale 
pe caro le puteau recepționa cos
monauții. Totodată în grupaj se a- 
rată că în momentul lansării celor 
două cosmonave intensitatea radia
ției, provocată de explozia nuclea
ră americană la mare altitudine din 
8 iulie, care ar fi putut periclita să
nătatea cosmonauților, se redusese 
la altitudinea de zbor al navelor la 
limite admisibile. De altfel, cosmo- 
navele erau prevăzute cu o manta 
protectoare specială, iar pentru ca

zul înrăutățirii situației în domeniul 
radiațiilor, cosmonauții erau înzes
trați cu preparate chimice de pro
tecție contra radiațiilor.

Pentru aprecierea pericolului ra
diațiilor, erau prevăzute cercetări 
biologice speciale, pentru a căror 
efectuare la bordul navelor se aflau 
diverse obiecte biologice : bacterii 
lizogene, o cultură de celule can
ceroase ale omului, muște Droso- 
phylla, semințe de diferite cereale 
și legume, inflorescențe de Trades- 
cahtia și altele. Actualmente toate 
obiectele biologice se află în fază 
de cercetare, dar se poate afirma 
cu siguranță că radiația cosmică 
nu a exercitat asupra lor vreun e- 
fect dăunător.

STAREA DE IMPONDERABILI
TATE ESTE SUPORTATA 

ABSOLUT SATISFĂCĂTOR

In „Pravda" se spune în conti
nuare : s-a constatat că în condi
țiile unui zbor cosmic cu o durată 
de ordinul a 100 de ore, un om să
nătos, pregătit în mod corespunză
tor, poate suporta absolut satisfă
cător starea de imponderabilitate. 
Se poate presupune de asemenea 
că zborurile cu o durată de cîteva 
sute de ore vor fi accesibile cos
monauților pregătiți în mod adec
vat.

In tot cursul zborului starea gene
rală și funcțiile fiziologice princi
pale ale cosmonauților s-au menți
nut în limitele normalului. Ca urma
re a zborului cosmic de mai multe 
zile al lui Nikolaev și Popovici s-au 
obținut date științifice noi, necesare 
asigurării unor zboruri cosmice de 
durată și mai mare.

în încheierea grupajului său, 
„Pravda" precizează că cosmonau
tul Nikolaev s-a aflat în plutire li
beră în cabină aproximativ 3,5 ore, 
iar cosmonautul Popovici — circa 3 
ore. Plutind în interiorul cabinei, ei 
au efectuat observații, și-au contro
lat capacitatea de a se orienta în 
cabină, au întreținut telecomunica
ții. în întreagă această perioadă ei 
s-au simțit bine, nu au încercat nici 
o senzație neplăcută și cu atît mai 
puțin putea să fie vorba de tulbu
rări funcționale.

Lansarea rachetelor purtătoare la 
startul celor două nave s-a înfăp
tuit cu abateri de mai puțin de o 
secundă de la timpul stabilit prin 
calcul. Zborul cosmonautului Niko
laev a durat 94 ore 22 minute, în 
cursul cărora el a străbătut o cale 
de circa 2 640 000 km, în timp ce zbo
rul cosmonautului Popovici a durat 
70 ore 57 minute, el parcurgînd o 
distanță de aproximativ 1 980 000 km.

De mult nu mai avea 
de ce să se plingă fostul 
sturmbanführer SS, Schi- 
dermeyer. In ultimii ani 
i s-a asigurat un post 
călduf în organele justi
ției vest-germane. Cu un 
bogat pomelnic de fără
delegi la activul său, el 
prospera în postul de 
președinte al tribunalului 
administrativ din orașul 
Wiirfzburg.

11 rodea, nu-i vorbă, 
cîfeodată, viermele invi
diei cînd se gîndea că 
unii dintre foștii săi ca
marazi s-au învîrtit și mai 
bine, aiungînd chiar în 
aparatul de stat de la 
Bonn.

A avut parte și de 
niște emofii, fiind de
mascat ca criminal de 
război, condamnat în 
contumacie în Norvegia 
pentru sălbăticii împo
triva patriofilor norve
gieni. Ce-i drept, în pri
mele momente, l-au tre
cut nițel răcorile. Ba, în
tr-o clipă de slăbiciune, 
s-a gindit chiar să spele

putina. Curînd însă s-a 
dumirit că n-are de ce să 
se teamă. Se gîndea că 
în definitiv, multora din 
foștii săi „camarazi“, cu 
toate scandalurile, cînd a 
fost la o adică, nu li s-a 
clintit un fir de păr din 
cap. Știa sturmbanfûhre- 
rul ce știa...

Și s-a văzut că știa 
bine. A fost doar înlătu
rat din funcție ; în rest... 
n-are de ce se plînge : 
casa-casă, masa-masă, 
libertate — slavă legiui
torilor federali. Iar ca a- 
daos la toate acestea — 
imunitate asigurată.

De toate cele de mai 
sus a avut ocazia să 
se convingă zilele tre
cute o fotoreporteră din 
München, pe nume Petra 
Heinitz-Engelmann, care a 
încercat să-l fotografieze 
pe călău lingă casa aces
tuia. Tentativa l-a re
voltat pe Schidermeyer : 
„Săriți I Lezare a imuni
tății I“ Și a cerut poliției 
s-o aresteze pe curajoasa 
ziaristă. Poliția s-a con-

format desigur, explicîn'd 
că numai „agenfii răsă- 
rifeni” sînt în stare.,, să 
fotografieze un SS-ist. 
Iar după ce „bănuielile” 
au fost risipite, poliția 
i-a confiscat fotoreporte
rei filmul „pentru a evita 
o ofensă“.

Polifia vest-germană 
s-a dovedit de multe ori 
deosebit de sensibilă cînd 
a fost vorba de liniștea 
călăilor naziști, iar acei 
ziariști și foto-reporteri 
vest-germani care au 
vrut să fie „indiscreți" 
în legătură cu criminalii 
demascafi sau să-i fi
xeze pe peliculă, au a- 
vut și au de suferit de 
pe urma acestei „sensi
bilități".

Și nu e de mirare. 
Căci în organele poliției 
vest-germane (și nu nu
mai în ale poliției), mai 
ales în posturile suspuse, 
schidermeyerii pot să în- 
tîlnească multe fețe cu 
un trecut similar.

V. OROS

încă un caz în care o catastrofă 
a fost evitată... printr-o 

întîmplare

WASHINGTON. O bombă nucleară 
de o putere de 24 megatone — 24 mi
lioane tone de trinifrotoluen — scăpată 
de un bombardier american de tip 
„B-52“ a căzut în apropierea unei fer
me din Carolina de nord, dar, ca prin 
minune nu a explodat. Cinci din cele 
șase mecanisme de siguranță ale bom
bei s-au declanșat și datorită numai unul 
singur întrerupător, care nu s-a declan
șat, a fost evitată o groaznică catas
trofă. Acest incident, care s-a produs 
la 24 ianuarie 1961, este relatat de fi
zicianul american Ralph Lapp într-o 
carie intitulată „A ucide și a supra- 
ucide", apărută la 21 octombrie la 
New York. Dr. Lapp spune că nume
roase incidente de acest gen s-au pro
dus în Statele Unite pe bordul avioa
nelor fransportînd bombe nucleare. 
Potrivit agenției France Presse, Minis*- 
ferul de Război al S.U.A. a refuzat să 
confirme sau să dezmintă relatarea df. 
Lapp.

Acțiuni ale S. U. A. îndreptate spre sporirea 
încordării în regiunea Mării Caraibilor

NEW YORK 22 (Agerpres) TASS 
transmite : Statele Unite ale Ameri
cii desfășoară mari manevre ale 
forțelor maritime militare și aeriene 
militare în Marea Caraibilor în ime
diată vecinătate de Cuba.' La aceste 
manevre de instrucție participă 45 
de nave militare și aproximativ 
20 000 de oameni din efectivul for
țelor armate americane, inclusiv 
mari unități ale infanteriei mariti
me. După cum anunță agențiile 
străine de informații, în timpul ma
nevrelor se proiectează efectuarea 
unei mari operațiuni de desant în 
insula portoricană Vieques. în re
giunea manevrelor se transportă

mijloace tehnice și noi subunități 
militare. Agențiile arată, între altele, 
că la baza, forțelor aeriene militare 
din Key-West (statul Florida) a so
sit recent o escadrilă de avioane 
reactive de vînătoare de mare vite
ză înarmate cu proiectile teleghida
te. Pe această bază se construiește 
în grabă un nou turn de ghidaj.

Muncitorii care lucrează la con
strucția acestui turn au primit ordi
nul să lucreze noaptea pentru a ter
mina această construcție cît mai cu
rînd posibil. La baza aviației mari
time militare din Boka-Cika, au fost 
suspendate concediile. în toate in
sulele din Florida se observă o aglo

La Recife (Brazilia) a avut loc de curînd o mare manifestație de 
solidaritate cu Cuba.
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merație neobișnuită de oameni' în 
uniformă militară.

Corespondentul ziarului „New 
York Herald Tribune", Rogers, care 
este de obicei bine informat, într-un 
articol,intitulat „în capitală se pune 
ceva la cale : Berlinul; sau Cuba", 
scrie: „Manevrele militare care se 
desfășoară. în prezent în regiunea 
Mării. Caraibilor poartă denumire^ 
de. aplicații pentru efectuarea unor 
debarcări maritime. Această debar
care, care constituie evident o de
barcare în Cuba, dacă se va da 
vreodată ordinul unei asemenea de
barcări, este proiectată în insula 
Vieques (Porto Rico) situată doar la 
cîteva sute de mile distanță de 
Cuba”.

Ziarul „New York Times“ relatea
ză că manevrele sînt comandate ele 
viceamiralul Oracio Rivera, „care 
cunoaște bine limba spaniolă“. Zia
rul scrie că în timpul acestor ma
nevre infanteria marină va trebui să 
„efectueze“ misiunea de eliberare a 
„Republicii Vieques“ de „premierul-- 
inamic” care se numește „Ortsac”. 
Acest nume, citit invers, dă Castro.

★

WASHINGTON 22 (Agerpres) 
TASS transmite : Salinger, secretar 
al Casei Albe pentru problemele 
presei, a declarat că în dimineața zi-z 
lei de 22 octombrie președintele 
S.U.A., J. Kennedy, a conferit cu se
cretarul de stat, D. Rusk, cu minis
trul de război, McNamara, și cu mi
nistrul de justiție, R. Kennedy, de 
față fiind, de asemenea, mai mulți 
funcționari superiori ai Departamen
tului de Stat. Salinger a refuzat 
categoric să răspundă la întrebările 
ce i-au fost puse de corespondenți ce 
anume probleme au fost discutate la 
conferința de la Casa Albă.

Pentru după-amiaza zilei de' 22 
octombrie președintele Kennedy a 
convocat o serie de noi ședințe și 
conferințe.
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