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Reșița — orașul furnalelor și al 

marilor cuptoare, al puternicelor 
motoare „Diesel“, al oamenilor care 
zi și noapte nu-și precupețesc tim
pul și eforturile pentru a da econo
miei naționale mai multă fontă, mai 
mult oțel și laminate — a găzduit 
zilele acestea adunarea siderurgiști- 
lor bănățeni consacrată dezbaterii 
cifrelor de plan pe 1964. Cu acest 
prilej reprezentanți ai Combinatu
lui siderurgic Reșița, ai Uzinelor 
„Oțelul roșu", ai Uzinei „Ciocanul“- 
Nădrag au analizat pe larg expe
riența și metodele de muncă folo
site în lupta pentru îndeplinirea 
planului pe anul în curs, precum și 
pentru pregătirea în bune condiții a 
producției anului viitor.

Rezultatele obținute pînă acum 
scot în evidență posibilitățile ce 
stau la îndemîna întreprinderilor 
siderurgice din regiune spre a asi
gura o producție de metal sporită, 
de bună calitate, la un preț de cost 
mai redus. Pe sectorul siderurgic, 
producția globală în primele 8 luni 
ale anului reprezintă, față de plan, 
102,3 la sută, iar producția-marfă — 
100,6 la sută. în această perioadă, 
productivitatea muncii a continuat 
să crească în ritm susținut. Cea mai 
mare creștere au înregistrat-o Uzina 
„Ciocanul" — 105,8 la sută — și 
„Oțelul roșu" — 105 la sută. Prin 
sporirea productivității muncii, s-au 
produs peste plan 13 282 tone oțel, 
15 720 tone laminate pline finite, 
9 278 tone platine, 520 tone cocs me
talurgic și altele. întreprinderile 
„Oțelul roșu“ și „Ciocanul“ și-au 
realizat și sarcinile planificate pri
vind reducerea prețului de cost. Co
lectivele acestor întreprinderi au 
obținut, peste angajamentele luate, 
economii în valoare de 3 201 000 lei 
și beneficii — de 5 211 000 lei. Nu 
același lucru se poate spune despre 
Combinatul siderurgic Reșița.

— Fără a minimaliza realizările 
obținute pînă acum — a arătat 
Alexandru Băleanu. secretarul co
mitetului de partid — neîndeplini- 
rea sarcinii de reducere a prețului 
de cost și de sporire a volumului de 
beneficii reprezintă o latură nega
tivă a muncii noastre. La aceasta a 
contribuit și faptul că unele consu
muri specifice de materii prime și 
materiale sînt încă ridicate. Unor 
materii prime și materiale.nu li se 
acordă atenția cuvenită, nu sînt gos
podărite și valorificate pe măsura 
condițiilor și a posibilităților exis
tente în combinat. în secțiile oțelă-

SPORIȚI Dl FONTĂ, OTEL Și LAHA1E

Paralel cu lucrările agricole de toamnă — recoltarea culturilor 
tîrzii și pregătirile în vederea semănatului — oamenii muncii din 
agricultură sînt chemați să se ocupe cu cea mai mare răspundere 
de asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje necesare sec
torului zootehnic. în acest scop trebuie insilozate toate resursele 
de furaje: coceni de porumb, capitule de floarea-soarelui, colete de 
frunze de la sfecla de zahăr, resturi de la grădinile de legume și 
altele. în numeroase gospodărit colective există o bună experiență 
în această direcție. Astfel, în gospodăriile colective din regiunile 
București, Galați, Dobrogea au fost însilozate cele mai mari canti
tăți de furaje. Această acțiune este însă întârziată îndeosebi în re
giunile Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară, Crișana, Maramureș, Ba
nat și altele. De asemenea, au întârziat însilozatul și unele gospodării 
de stat. Este necesar ca în aceste zile să se treacă cu toate forțele 
la lucru astfel ca, pînă la începerea semănatului, insilozarea furaje
lor să fie terminată.

rie și produse refractare, procentul 
de rebuturi depășește uneori limita 
admisă. Cheltuielile neproductive au 
și ele o pondere destul de mare în 
prețul de cost. Exemplul uzinelor 
„Ciocanul" și „Oțelul roșu“ arată 
că, atunci cînd se. pun în mișcare 
toate pîrghiile de reducere a costu
lui producției, cînd nu se tolerează 
risipa și slaba organizare a muncii, 
se obține o eficiență economică spo
rită. Nouă nu ne poate fi indiferent 
ce cost obținem pe tona de metal.

Mulți participanți la ședință 
s-au referit la problema îndeplinirii 
planurilor de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice ca mijloc important de 
punere în valoare a unor importante 
rezerve ale producției. Din discuții 
a reieșit că îndeplinirea planurilor 
M.T.O., sprijinirea inițiativei crea
toare a muncitorilor, și tehnicienilor, 
repartizarea la locurile de muncă- 
cheie a comuniștilor, a muncitorilor 
cu experiență și a celor mai pri- 
cepuți maiștri, contribuie la folosi
rea intensivă a laminoarelor și a 
altor utilaje, la îmbunătățirea cali
tății fontei și oțelului, la asigurarea 
ritmicității producției. Conducerile 
întreprinderilor, organizațiile de

partid și comitetele sindicale s-au 
preocupat mai îndeaproape de ridi
carea calificării muncitorilor, de co
laborarea strînsă dintre secții, de 
ajutorarea de către fruntași a mun
citorilor cu mai puțină experiență 
în producție — și acest lucru s-a 
răsfrînt pozitiv asupra rezultatelor 
obținute în îndeplinirea planului.

O condiție hotărîtoare a realizării 
sarcinilor de plan la toți indicatorii 
pe lunile care au mai rămas din 
anul în curs este — așa cum a re
ieșit din cuvîntul multor participanți 
la dezbatere — îmbunătățirea acti
vității secțiilor de bază. în acest 
sens unii vorbitori s-au referit la 
necesitatea ridicării la un nivel mai 
înalt a muncii la furnale — unde 
se găsesc rezerve importante de re
ducere a pierderilor de fontă 
— la cuptoarele de oțel, unde se 
mai poate face încă mult în 
direcția folosirii integrale a tim
pului de muncă, a creșterii indicilor 
de utilizare a agregatelor, a respec
tării tehnologiei de fabricație etc.

(Continuare în pag. III-a)

Cîțiva din oamenii de nădejde ai Reșiței : de la stînga la dreapta: Gheor
ghe Morăriu, furnalist, Ștefan Droitier, fumalist, Petru Sfîrcocea, maistru fur
nalist, și Cristache Bănică, furnalist șef.

BUN GĂSIT, ȘCOALĂ DRAGĂ!
Copii și flori. Parcă 

toate grădinile orașului 
le-au umplut brațele cu 
buchetele multicolore 
pentru sărbătoreasca lor 
întâlnire cu școala.

Multiplicați la ordinul 
milioanelor imaginea a- 
ceasta întâlnită la tot 
pasul pe străzile Bucu- 
reștiului, în dimineața de 
toamnă aurie de ieri, și 
veți avea tabloul panora
mic al începutului de an 
școlar pe tot cuprinsul 
patriei. Căci peste trei 
milioane de copii și poate 
tot atâtea flori au trecut 
laolaltă pragul școlilor 
— multe dintre ele cu 
zidurile mirosind încă a 
vopsea proaspătă. Cînd 
elevii își mai purtau pa
șii, în vara care abia a 
trecut, pe cărări de 
munte sau se bucurau de 
soarele fierbinte al lito
ralului, mai bine de 300 
de clădiri erau împrej
muite de schele, con
structorii dînd zor ca 
ziua întîi de școală să fie 
întâmpinată cu lăcașuri 
noi, moderne, cu clase 
mari și luminoase, cu la
boratoare și biblioteci. 
Vn dar de preț pregătit

de statul democrat-popu
lar tinerei generații.

într-o asemenea școa
lă, care primește ospita
lieră prima promoție, am 
poposit în dimineața de 
ieri. în urmă cu un an 
pe locul ei se aflau 
niște căsuțe, a căror 
amintire o evocă a- 
cum doar fotografiile 
din albumul școlii. Copiii 
adunați în curtea mare, 
zmălțuită pe margini cu 
peluze de verdeață, as
cultă cu uimire, ca pe o 
poveste de necrezut, cu
vinte despre condițiile în 
care învățau în anii tre
cutului părinții lor, aflați 
și ei acum la sărbătoarea 
deschiderii anului școlar. 
La doi pași de clădirea 
aceasta de pe strada 
Ghica Tei, la care ți-e 
mai mare dragul să pri
vești, se află fosta școală 
de pe Toboc unde, în lo
calul unei cîrciumi. cîr- 
muitor.ii burghezi înghe
suiseră cîteva bănci.

Mai stăruia parcă în 
aer ecoul acestor cuvin
te, cînd copiii au intrat 
în școala lor cea nouă, 
strălucind de curățenie a- 
semeni unei oglinzi în

soare. Pe jos e parchet, 
băncile au capacele în
velite în plastic, iar pe 
bănci, rînduite frumos, 
sînt cărțile noi, cîteva 
doar din cele peste 17 
milioane' de cărți oferite 
gratuit de partid și gu
vern elevilor din clasele 
I—VII.

...în cartierul Giulești, 
acolo unde au răsărit flo
rile de beton și sticlă ale 
blocurilor cu multe etaje, 
și-a deschis primitoare 
porțile, asemeni unor 
brațe de părinte, școala 
medie nr. 25. Acum cîte
va zile, pe culoarele stă- 
pînite de rîsetele copii
lor, mai trebăluiau con
structorii. Astăzi au ținut 
să fie și ei prezenți la 
sărbătoarea începerii 
cursurilor, bucurîndu-se 
din toată inima de bucu
ria copiilor. Eram în cla
sa I-a A, unde învățătoa
rea Victoria Diaconii 
răsfoia abecedarele îm
preună cu micuții elevi 
cuprinși de nerăbdare, 
cînd iată că pe ușă își 
face apariția un grup de 
pioniere. O fetiță, cu o- 
brajii de culoarea crava
tei ce o purta la gît, îi 
felicită pe „boboci“ cu

prilejul începerii noului 
an școlar. Și încheie pio
niera Ilie Mariana: „Pen
tru școala noastră atât de 
frumoasă, pentru copilă
ria fericită, mulțumim 
din inimă partidului, pă
rintele nostru iubit“. în 
clasa scăldată în lumină 
am ascultat în clipele a- 
celea un cîntec început 
spontan de cîteva voci 
firave : copiii slăveau, 
prin cîntecul lor, parti
dul.

în orice școală te-ai fi 
aflat ieri ai fi trăit mo
mente la fel de emoțio
nante. Ascultând cuvinte
le rostite de cadrele di
dactice, angajamentele 
lor de a ridica calitatea 
învățământului la nive
lul sarcinilor trasate de 
partid, ori vorbele spuse 
din adîncul inimii de că
tre elevi, care și-au mani
festat hotărîrea de a în
văța cu sîrguință pentru 
a deveni cetățeni bine 
pregătiți, cu cunoștințe 
multilaterale, aveai și mai 
limpede imaginea acestui 
sărbătoresc început de 
an școlar.

ION MÄRGINEANU

Un procedeu bun, economic

9

în fiecare unitate agricolă se ob
țin anual însemnate cantități de co
ceni, paie, ciocălăi de porumb și alte 
produse secundare ale culturilor a- 
gricole. Aplicarea metodelor științi
fice de pregătire a acestor furaje 
constituie unul din mijloacele im
portante de sporire a producției de 
carne și alte produse animale. în 
gospodăria noastră se aplică cu 
succes metode care asigură folosirea 
cu maximum de randament a aces
tor furaje.

Se știe că paiele, cocenii etc. 
conțin puține proteine. Pentru a 
completa necesarul de proteine din 
rația zilnică a taurinelor la îngră
șat, în gospodăria noastră s-a folo
sit ureea. Noi am procedat în felul 
următor : am făcut un amestec 
din 89—91 la sută melasă și 9-—11 la 
sută uree. Am avut grijă să ob
ținem o repartizare uniformă a 
ureei în melasă. Amestecul acesta se 
face numai pentru un singur tain, 
cu cel mult două ore înainte de ad
ministrarea hranei. Cantitatea de 
melasă și uree folosite în amestec a 
fost calculată după numărul de ani
male (400 . taurine) și greutatea lor 
corporală. Zilnic au revenit de fie
care animal pină la 150 grame uree. 
Soluția astfel preparată a fost apoi 
diluată cu apă. socotind ca la fie
care kilogram de melasă și uree să 
revină 5 litri de apă. Cu soluția di
luată s-au stropit furajele grosiere 
în așa fel încît ureea să fie cît mai 
uniform repartizată în masa de nu
treț.

Foarte important este ca animalele 
să fie supravegheate în toată peri- 
oada cînd se administrează uree în 
amestecul de furaje. Respectarea cu 
strictețe a regulilor de folosire a

ureei și mai ales introducerea ei 
treptată în rație și omogenizarea cît 
mai perfectă în nutreț duce la ob
ținerea unor rezultate bune și sigure. 
Dacă amestecul nu este bine omoge
nizat în masa de nutreț grosier, re
vine unui animal o doză mai mare 
de uree decît cea admisă, ceea ce 
poate duce la intoxicații.

Rezultatele obținute arată că fo
losirea corectă a ureei ca adaos în 
rația animalelor are o eficiență eco
nomică ridicată. Noî am reușit să 
înlocuim în rația zilnică furajele 
concentrate, care sînt mai scumpe, 
realizînd fiecare kilogram de spor în 
greutate la un preț de cost mai scă
zut. Foarte important este că, prin 
folosirea ureei, am realizat sporuri 
zilnice de 1—1,2 kg de fiecare ani
mal, în loc de 700—800 gr cît a fost 
prevăzut, scurtînd astfel perioada de 
îngrășare. Avantajul cei mai impor
tant îl constituie, desigur, obținerea 
unei producții mai mari de carne 
prin valorificarea furajelor grosiere 
ieftine, cum sînt cocenii uscați, pa
iele și ciocălăii care, dacă sînt ad
ministrate singure și nepreparate, au 
o valoare hrănitoare mai scăzută.

După calculele noastre, 100 grame 
uree substituie 900 grame șroturi de 
floarea-soarelui sau 1,5 kg tărîțe de 
grîu. In felul acesta. în gospodăria 
noastră s-au îngrășat în perioada de 
iarnă un număr de 400 taurine. Iată 
de ce, de asemenea, este bine să se 
strîngă și să se păstreze cu cea mai 
mare atenție cocenii de porumb.

Ing. GH. CÎMPEANU 
G.A.S. Ciulnița — regiunea 

București

Utilaje moderne în întreprinderi
în unele întreprinderi producătoare de bunuri de 

consum din mase plastice se ailă în curs de montare 
noi mașini automate- Astiel. la „Flamura Roșie“-Sibiu 
se instalează 20 de mașini de mare capacitate pentru 
fabricarea accesoriilor textile, la „Szabo Arpad“ din 
Jitnbolia o instalație pentru plăci de stiplex sidefat, 
la „Arădeanca“ din Arad utilaje pentru fabricarea pă
pușilor etc. în total, în ultimul timp, întreprinderile din 
aceaetă ramură au fost înzestrate cu 45 de mașini de 
mare randament. Dotarea fabricilor cu noi utilaje a 
contribuit lajcreșterea producției și a sortimentelor de 
articole din mase plastice.

906 apartamente
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii“) — Recent, un nu
măr de 60 de familii de 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Uzina de 
utilaj petrolier, de la 
schela petrolieră și alte 
întreprinderi din orașul 
Tîrgoviște s-au mutat în 
locuințele noi construite 
în complexul de blocuri 
ce se înalță pe strada Tu
dor Vladimirescu.

Noi blocuri de locuințe

au fost, terminate în ulti
mul timp și în alte orașe 
din regiunea Ploiești. La 
Moreni a fost dat în folo
sință un bloc cu 32 apar
tamente, la Ploiești două 
blocuri cu 160 apartamen
te, iar la Sinaia un bloc 
cu 24 de apartamen
te. Numai în ultimele 2 
luni constructorii ploieș- 
teni au predat blocuri a- 
vînd 398 de apartamente, 
iar de la începutul anului 
906 apartamente.

Case-laborator in G. A. C.
Casa-laborator model pe regiune, înființată recent în ca

drul gospodăriei colective din Tg. Frumos, are la dispoziție I 
cîmpuri experimentale, diverse aparate pentru determinarea 
umidității și greutății hectolitrice a griului, pentru analiza gră
similor în lapte, termometre pentru măsurarea temperaturii so
lului, microscoape, balanțe. De curînd au fost înființate case- 
laborator model și în cadrul G.A.C. Bivolari, Tanacu, Todi- 
rești și Cîrja. Pînă la sfîrșitul anului vor fi înființate case-labo
rator în alte 30 gospodării colective din regiunea Iași.

Flori pentru tovarășa învățătoare, dar și pentru bobocii dintr-a-ntîia... (instantaneu de la Școala de 8 ani nr. 30 din strada Ghica Tei), (Foto : Gh. Vințila)

Colectiviștii din Cioranii de Sus. raionul Mizil, insilozează însemnate canlităti de 
coceni și capitule de floarea-soarelui in amestec cu borhot, colctc, frunze de sfeclă 
de zahăr și porumb verde din cultura a doua, care asigură umiditatea necesară 
bunei conservări a furajului : In fotografic : Colectiviști din brigada a 11-a lucrînd 
la localul și insilozarea cocenilor.

Experiența noastră 
în insilozarea cocenilor

Gospodăria noastră, situată în a- 
propierea orașului Constanța, dez
voltă mult sectorul zootehnic. In 
prezent avem 630 de taurine, din 
care 320 de vaci și juninci montate, 
precum și 800 de ovine, 14 000 de 
păsări.

Pentru a asigura o bună hrănire 
a animalelor în timpul iernii, consi
liul de conducere acordă deosebită 
atenție însilozării furajelor. In plan 
s-a prevăzut să însilozăm 2 100 tone 
furaje. Noi am însilozat însă 2 800 
tone.

Experiența anului trecut ne-a con
vins că prin insilozarea cocenilor se 
poate obține un nutreț de bună ca
litate. De aceea, acum însilozăm co
cenii, imediat după recoltare. în a- 
mestec cu porumbul verde semănat 
în miriște pe o suprafață de 70 ha. 
Zilnic lucrează la însilozare 30—35 
de colectiviști din brigăzile conduse 
de brigadierii Chițu Timotei și Ion 
Morotea. Munca este în așa fel or
ganizată îneît se fac concomitent 
recoltarea și transportul cocenilor și 
al porumbului verde din cultura du
blă. Tocătorile mecanice sînt folo
site la întreaga lor capacitate. De 
asemenea, folosim o combină de si
loz de la S.M.T. Valul lui Traian.

De mare importanță pentru obți
nerea unui nutreț de bună calitate 
este respectarea cu strictețe a re

gulilor de însilozare. La noi, ca și în 
alte părți, insilozarea se face în 
gropi săpate în pămînt. Cea mai 
mare atenție se dă efectuării ames
tecului de coceni cu porumbul ver
de pentru ca nutrețul să aibă umi
ditatea necesară. Spre a îmbună
tăți și mai mult calitatea nutrețu
lui. folosim Iactobacterin diluat cu 
apă. Stropim cît mai uniform silo
zul, avînd grijă ca să revină o doză 
de Iactobacterin la 10 tone de nutreț, 
în timpul umplerii unei gropi, nu
trețul este tasa.t puternic și conti
nuu. Gropile de siloz se umplu cu 
nutreț pînă la înălțimea de 1,5 m 
deasupra solului. Apoi ele sînt ime
diat acoperite cu un strat de pămînt 
gros de 40 cm. La fel procedăm 
și la insilozarea cocenilor în ames
tec cu frunze și colete de sfeclă, res
turi de la grădina de legume și alte 
furaje verzi. în total vom avea circa 
3 200 tone furaj însilozat.

Anul trecut, cînd am avut canti
tăți mai mici de furaje verzi, coce
nii tocați au fost stropiți cu sara
mură pentru a se asigura umiditatea 
necesară conservării nutrețului. Și 
în acest caz, dacă se respectă regu
lile de însilozare, rezultă un nutreț 
de bună calitate.

Ing. FLORICA NICULAE, 
gospodăria colectivă Viile Noi- 

Constanța

PRIETENI AI TEHNICII NOI
Bați la poarta Văii Jiului. 

Ți se deschide. Cîteva clipe 
însă mai rămîi pe loc. înco
tro să-ți îndrepți pașii? De la 
Cimpa la Uricani. o lume 
nouă te atrage. La Petrila 
peisajul noului oraș în plină 
construcție te farmecă. în 
inima Văii, la Petroșeni se 
înalță o casă de cultură pen
tru mineri. Vulcanul renăs
cut te cheamă să-i cunoști 
pe recordmanii înaintărilor 
rapide — 341 metri liniari de 
galerie subterană săpați în- 
tr-o lună. Lonea, întinerită 
de prima generație de mi
neri a lui 23 August, a cu
cerit un loc de frunte în în
trecere. Iar cînd cobori de la 
Lupeni. pe firul Jiului, la 
Dîlja și Paroșeni îți surid 
mine noi.

Intr-un miez de seară am 
trecut pragul Comitetului o- 
rășenesc de partid din Petro
șeni. Trei oameni, toți la ori
gină mineri, discutau cu în
flăcărare. Fiecare din ei cu
noștea bine Valea de la un 
capăt la celălalt. Și totuși 
căutau să descifreze pe harta 
din fața lor drumuri nebătă
torite ale viitorului. Uzinele, 
fabricile, termocentralele și 
șantierele patriei așteaptă 
pe zi ce trece din Valea Jiu
lui cărbune tot mai mult, 
mai bun și mai ieftin. Și, fi
rește, cei trei oameni din 
fața mea, toți secretari de 
partid, nu pot rămîne deo
parte și nici nu pot merge în 
urma acestei chemări.

— Acum care e drumul 
principal în lupta pentru 
cărbune ?

— Tehnica nouă. Mergeți 
la Lupeni. Intr-un abataj 
lung de 140 metri a dispărut 
„sfînta“ lopată. îh locul ei 
mașina taie, încarcă și trans
portă cărbunele. Acesta e 
drumul pe care vrem să căl
căm cît mai zdravăn... am 
primit răspuns de la tovară
șul Lazăr David, prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc 
de partid.

La Lupeni, de pildă, teh
nica înseamnă în prezent 
18 900 de utilaje de 680 tipuri 
pe care Ie întîlnești lucrînd 
în abataje și galerii. Aici 
transportul cărbunelui a fost 
în întregime mecanizat. S-au 
mecanizat și perfecționat 
perforajul, armarea și, într-o 
bună măsură, încărcarea în 
galerii.

Tehnica nouă a devenit o 
pasiune în adîncurile minei. 
Adunările de partid și tine
ret, gazeta de perete, consfă
tuirile de producție, palatul 
de cultură, comisia ingineri
lor și tehnicienilor sînt tri
bune permanente de răspîn- 
dire a tot ce are mai bun teh
nica avansată. Nicăieri nu 
poți citi mai profund ca în 
bilanțul economic al minei 
urmarea firească a unei ase
menea munci politice intense. 
La Lupeni, bilanțul arată că

randamentul realizat în aba
taje, în 7 luni din acest an. 
întrece cu peste opt la sută 
media celui realizat în întreg 
anul trecut. In graiul econo
miștilor asta înseamnă a- 
proape 50 000 tone de cărbu
ne cocsificabil și circa 2 mi
lioane lei economii peste 
plan.

Dar, ca la oricare început, 
nici la Lupeni tehnica nouă 
n-a fost lăsată dintr-odată să 
se răsfețe în mină. îi stă
teau în cale tradiții vechi de 
lucru înrădăcinate în mintea 
oamenilor. îci-colo cîte un 
dram de neîncredere, dar. 
mai cu seamă, necunoaște
rea ei.

Sectorul 4 B al minei r.-a 
știut multă vreme ce în
seamnă fruntășia. Și nu du-

Insemnări din activitatea 
organizațiilor 

de partid din Valea Jiului

cea lipsă de mineri harnici. 
„Ce-i de făcut?“ era între
barea la care comitetul de 
partid, specialiștii minei și 
înșiși minerii căutau răspuns. 
S-au adunat de cîteva ori 
membrii de partid și s-au 
sfătuit. Cei mai calificați 
dintre ei au fost trimiși să 
aducă un suflu de mai mare 
energie în abatajele de mare 
productivitate. Disciplina 
muncii a fost întărită. In
tr-un cuvînt, întreaga acti
vitate de partid a fost legată 
de problema-cheie — înde
plinirea planului de produc
ție. Și. totuși, cei din secto
rul 4 B, luni de zile n-au 
putut ține fruntea sus în fața 
graficului întrecerii. Mai ales 
pe stratele subțiri, bogate în 
cărbune, productivitatea era 
sub orice așteptări Treburile 
nu mai puteau continua așa 
multă vreme în abatajele 
sectorului se simțea nevoia 
unor schimbări. De la unele 
metode vechi de tăiere, de la 
armarea existentă a frontu
rilor și montarea transpor
toarelor așa cum se făcea de 
ani de zile, nu se putea 
stoarce mai mult.

Numai ceva nou era în 
măsură să salte tot colecti
vul sectorului pe o treaptă 
mai înaltă a întrecerii. Acest 
nou comuniștii l-au întrevă
zut în tehnica avansată De 
aceea, comitetul de partid al 
minei, într-o ședință specia
lă, a cerut specialiștilor să 
prezinte planurile lor de fo
losire a tehnicii noi.

Inginerul Nicolae Nicorici, 
directorul minei, și-a spus 
părerea : „Va fi mai greu la 
început. Dar vom răzbi. Să 
dăm pe mîna celor de la 4B 
plugul tăietor și încărcător.

Asta îi va scoate din im
pas“ Și treaba a început. 
Plugul, o mașină minieră 
modernă, a fost instalat în 
atelierul minei. Manevrarea 
lui experimentală a fost 
dată mai întîi în grija a trei 
ingineri Organizația de par
tid a atelierului a socotit că 
minerii au nevoie și de aju
torul colectivului de meca
nici De aceea a hotărît ca, 
alături de cei trei ingineri, 
să lucreze doi maiștri și 
cîțiva mecanici cu o înaltă 
calificare, precum și un 
membru al biroului organi
zației de bază Invățînd cît 
mai repede și temeinic tai
nele plugului, ei aveau sar
cina să asigure în mină 
funcționarea iui neîntrerup
tă. Tot ei trebuiau să-i în
vețe pe mineri să stăpîneas- 
că noua instalație.

Toate pregătirile au fost 
terminate, iar plugul pus să 
„muște“ din strat. însă ne- 
îndemînarea și timiditatea 
cu care minerii mînuiau 
mașina au dat mult de gîn- 
dit multora, de la inginer 
pînă la secretarul comitetu
lui de partid. Productivitatea 
nu creștea deloc. La comi
tetul de partid al minei, în 
adunarea comuniștilor din 
sector, s-au pornit discuții 
aprinse. „Ce ș-a scăpat din 
vedere ? Ce îndrumări mai 
trebuiau date oamenilor ? 
Scoatem tehnica din abataj 
sau aducem în sprijinul ce
lor de la 4 B mineri din alt 
sector ?“. S-au oprit la a 
doua cale. Din sectorul 3 
a fost trimis să lucreze 
cu plugul comunistul Sabin 
Ghioancă, unul din cei mai 
destoinici șefi de brigadă ai 
minei. Treburile au fost ur
nite din loc. Acest fapt însă 
a stîrnit în conștiința mine
rilor din sectorul 4 B o ambi
ție sănătoasă. Andrei Lucaci 
și ortacii săi. care lucraseră 
primii cu mașina, n-au vrut 
s-o părăsească „Vom învăța 
să lucrăm cu ea pînă vom 
face minuni“.

S-a împlinit un an de a- 
tunci Cu totul altfel sună 
azi părerea minerilor din 
sectorul 4 B despre plugul 
nou și în general despre teh
nică. „Cum să nu îndrăgești 
tehnica nouă? — scria Andrei 
Lucaci la gazeta de perete. 
Ea îl ajută pe miner să salte 
trepte noi și în întrecere și 
în viață. Tehnica e aceea 
care ne deschide drumul 
spre cultură, ne obligă să 
învățăm a fi tot mai stăpîni 
pe meserie, ne îndreaptă 
pașii spre randamente care 
uimesc...“.

Cuvintele sînt confirmate 
de fapte în luna martie, de 
exemplu, brigada lui Andrei

VICTOR DELEANU

(Continuare în pag. II-a)
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Lucrări gospodărești în Capitală 
ținerea curățeniei pe străzi și 
în parcuri. In acest scop s-au 
alcătuit echipe de deputați 
care, în fiecare săptămînă, des
fășoară muncă educativă prin
tre cetățeni în stațiile de tram
vai mai aglomerate, în piețe și 
în parcuri. Constatările făcute 
cu acest prilej sînt aduse de 
deputați la cunoștința sfatului 
popular în vederea luării de 
noi măsuri pentru menținerea 
curățeniei orașului.

Apă și canalizare
în cartierul Floreasca se con

struiesc în prezent două noi 
puțuri de mare adîncime care 
vor mări presiunea apei. Ase
menea lucrări se fac și pe bu
levardul Armata Poporului, pre
cum și pe o serie de străzi măr
ginașe din raionul 16 Februa
rie. Pe străzile Conductei, Des- 
robirii, Salcîmilor, Giulești din 
același raion se execută lucrări 
de canalizare.

M. TABACU 
corespondent voluntar

Pavaje reînnoite
în multe cartiere ale Capita

lei se execută lucrări edilitare 
pentru reînnoirea pavajului. Pe 
bulevardul Aviatorilor — impor
tantă arteră a orașului — se 
execută în prezent lucrări pe o 
suprafață de 15 000 mp. Pe șo
seaua București-Ploiești se apli
că la pavarea șoselei un sistem 
nou, mai estetic, de așezare a 
pietrelor. Pe bulevardul Tolbu- 
hin din raionul 23 August și pe 
principalele străzi din apropie
re se fac lucrări de pavaj cu- 
prinzînd o suprafață de 22 000 
mp. Asemenea lucrări se exe
cută și în raioanele 16 Februa
rie, V. I. Lenin, N. Bălcescu. 
în total, suprafața cuprinsă în 
lucrările de pavaje ce se exe
cută acum în Capitală este 
aproape 100 000 mp.

Terenuri de joacă 
și spații verzi

în săptămînile ce urmează 
vor amenaja noi spații verzi în

de

se

cartierele Giulești, Drumul Ta
berei, Balta Albă, Dinicu Go- 
lescu. Decorul floral va fi 
schimbat cu crizanteme, tufă- 
nică și alte flori de sezon. O 
dată cu crearea noilor scuaruri 
și grădinițe, se vor amenaja și 
terenuri de joacă pentru copiii 
din noile blocuri. în prezent 
sînt în curs de amenajare opt 
terenuri model de joacă, unde 
se vor găsi jocuri distractive 
pentru copii între 3—14 ani.

Acțiuni 
ale deputaților

La acțiunile de gospodărire 
orașului participă prin mun-a , , ,

că patriotică mii de cetățeni. 
In fruntea acestora se situează 
deputați ca Pavel Ciochircă, 
Cornelia Costea, Gh. Moroia- 
nu, Ioana Popescu, Ion Vasi- 
lescu si alții.

O acțiune cetățenească de 
care se ocupă cu perseverentă 
comisia permanentă de gospo
dărie comunală a Sfatului 
popular al Capitalei este men-

străzile Conductei, Des-

De ce lipsesc marcajele?
Îmi plac excursiile. La în

ceputul acestei luni am fost in 
munții Bucegi. Pe lingă impre
siile frumoase cu care m-am 
întors, am constatat unele de
ficiențe care pioduc necazuri 
excursioniștilor. La capătul șo
selei principale Moroeni — Do- 
b'ești, unde începe poteca de 
munte spre Scropoasa, nu 
există indicatoare de marcaj și 
de durată, fapt ce îngreunează

orientarea turiștilor. Nici între 
cabanele Padina și Peștera, 
tinde traseul se bifurcă spre 
Peștera lalomicioarei, sau între 
cabanele Babele, Caraiman, 
Omul, Mălăești, nu se găsesc 
indicatoare.

Unele plăci indicatoare de 
mare utilitate sînt șterse sau 
ruginite. In această situație sînt 
cea de la „cruce", pe Carai
man, cea de Ungă cabana O-

mul și cea care trebuie să in
dice drumul din Bușteni spre 
Poiana Coștilei.

Intre „cruce“ 
face legătura de 
Omul există o 
scurtează mult
cauză că nu e marcată, poteca 
nu este folosită.

și poteca ce 
la Babele spre 

potecă care 
traseul. Din

ing. B. NADLER 
coresp. voluntar

o- 
a- 
de 
va 
în

Vocea conductorului a anunțat 
prelung : „Urmează Bacăul 1“ Exact 
peste trei minute, trenul rapid po
posea în noua și moderna gară a 
rașului. Pasagerii se grăbeau să 
3 ungă cît mai repede în stația 
autobuze. Fiecare își imagina că 
găsi un autobuz care să-1 ducă
centru. în ziua aceea însă — 3 sep
tembrie — pe pasageri nu-i aștepta 
nici o mașină. Minutele se scurgeau, 
comentariile nu mai conteneau, dar 
autobuzele întreprinderii comunale 
din Bacău, care deservesc linia Gară 
— Centru, continuau să rămînă invi
zibile. După circa un sfert de oră de 
așteptare — vreme în care mulți 
cetățeni au renunțat la serviciile a- 
cestui mijloc de transport

conturat, în sfîrșit, la orizont, si
lueta unui autobuz. Că a urmat o 
adevărată busculadă e lesne de în
chipuit.

Nu intenționam să reținem impre
sia — ce-i drept, puțin plăcută — 
despre această primă luare de con
tact cu gospodarii Bacăului, dacă 
ea nu s-ar fi adăugat și altele.

Pe traseu, cu mașinile 
I.C.B...

la

a creieruluiActivitatea I.

a mușchilor
electrică

< >

® »

Zi obișnuită în portul Galați

— metodă de înscriere a activită
ții electrice a mușchilor. Autorii 
studiază modificările electromio- 
grafice în bolile musculare pro- 
priu-zise, precum și în suferințele 
musculare ce apar de pe urma 
unei îmbolnăviri a sistemului ner
vos periferic sau central. Se exa
minează, de asemenea, valoarea 
diagnostică a electromiografiei în 
unele boli endocrine : insuficiența 
glandelor paratiroide, insuficiența 
sau funcțiunea exagerată a tiroi
dei etc.

Departe de a exagera în mod u- 
nilateral valoarea examenului e- 
lectroencefalografic sau electro- 
miografic, autorii țin întotdeauna 
seama de ansamblul datelor medi- 

1 cale privind bolnavul.
Expunerea este clară și sistema

tică. Tratarea fiecărui capitol o- 
glindeșțe și experiența personală 
a autorilor. Lucrarea cuprinde și 
numeroase grafice reprezentînd, în 
majoritatea lor, înregistrări execu
tate de autori. Ea cuprinde un 
materia] valoros pentru pregătirea 
de bază a noilor cadre de electro- 
encefalografiști și electromiogra- 
fiști. în același timp, cartea se a- 
dresează medicilor din specialități 
diverse, constituind un îndreptar 
pentru rezolvarea cu ajutorul a- 
cestor metode a unor probleme 
curente de diagnostic, tratament și 
expertiză medicală.

Conf. univ. V. VOICULESCU

masei tumorale. Capitole speciale 
sînt consacrate examenului elec
troencefalograme în alte boli orga
nice ale creierului cum sînt : trau
matismele cerebrale, leziunile ce
rebrale de origină vasculară, me
ningitele, encefalitele etc.

Semnificația electroencefalogra
mei în diagnosticul afecțiunilor 
psihice este discutată într-un ca
pitol privind modificările activită
ții electrice a creierului în nevro
ze, isterie, schizofrenie etc.

Autorii fac o largă expunere a- 
supra aplicațiilor electroencefalo
gramei în endocrinologie, obstetri
că și ginecologie, medicină internă 
și pediatrie. Deosebit de interesan
tă este partea consacrată indica
țiilor examenului electroencefalo
grame în chirurgie. Astfel, urmări
rea activității bioelectrice a creie
rului în cursul unor operații chi
rurgicale asupra inimii permite re
cunoașterea din timp și prevenirea 
suferinței creierului datorită iriga
ției insuficiente cu sînge a acestui 
organ. De asemenea, în timpul a- 
nesteziilor generale, controlul elec
troencefalograme dă indicații asu
pra profunzimii stării de narcoză, 
putînd constitui un semnal de a- 
larmă pentru anestezist.

în lucrare sint studiate și apli
cațiile mai recente ale electroen
cefalogramei în cursul operațiilor 
asupra creierului, indicate în tra
tamentul anumitor forme de epi
lepsie. Insistînd asupra strînsei le
gături dintre electrogeneza cere
brală și procesele biochimice care 
se petrec în creier, autorii tratea
ză amplu modificările electroence- 
falografice dintr-o serie de boli ca
racterizate prin perturbări de or
din chimic ca : diabetul, scăderea 
anormală de zahăr din sînge, in
suficiența funcțională a ficatului și 
rinichiului, lipsa de oxigen etc.

Un capitol special cuprinde o se
rie de indicații privind utilizarea 
electroencefalogramei în probleme 
de expertiză a capacității de mun
că, precum și în expertiza medico- 
judiciară.

O parte importantă a lucrării 
este consacrată electromiografiei

Electr oen- 
cefalografia— 
înscrierea ac
tivității elec 
trice a ere 
ierului — s- 
impus în ul 
timele dece 
nii ca una 
din cele mai 
importan
te metode de 
explorare a 
creierului în 
condiții nor
male și pato
logice. Datele 
examenului e- 
lectroencefalografic sînt utiliza
te astăzi de un număr din ce 
în ce mai mare de medici de diver
se specialități : neurologi, endocri- 
nologi, interniști, pediatri, aneste- 
ziologi etc. în aceste condiții, apa
riția în Editura Medicală a cărții 
„Electroencefalografie și electro- 
miografie. Elemente de diagnostic 
clinic" de G. Călcăianu și I. Stoica, 
prima lucrare de acest gen apărută 
în țara noastră, corespunde unei 
necesități reale.

Aducînd un vast material infor
mativ din literatura mondială Je 
specialitate, autorii expun, în ace
lași timp, pe larg contribuția șco
lii romînești în acest domeniu.

După o expunere a noțiunilor ge
nerale tehnice privind instala
rea, utilizarea și întreținerea apa
raturii, autorii analizează electro
encefalograma normală și modifi
cările ei în diferite condiții fizio
logice (somn, stare de veghe, ex
citații ale organelor de simț).

Un capitol amplu este consacrat 
utilizării électroencefalografiei în 
diagnosticul epilepsiei. Cu acest 
prilej se analizează particularități
le electroencefalografice ale diferi
telor forme ale epilepsiei, arătîn- 
du-se importanța modificărilor e- 
lectrice pentru alegerea mijloace
lor de tratament și stabilirea 
prognosticului evolutiv în fiecare 
caz. în domeniu] tumorilor cere
brale, se arată valoarea metodei 
electroencefalografice pentru sta
bilirea existentei, determinarea lo
cului și delimitarea dimensională a

lui. Nimic mai elementar. La Bacău 
însă, aceste plăcute nu sînt folosite. 
Motivul ? Traseele parcurse de au
tobuze se schimbă zilnic, în cazul 
cel mai fericit de 3—4 ori. Așa, de 
pildă, autobuzul cu nr. 50 504, care 
în luna septembrie era planificat 
să deservească linia Centru—Ghe- 
răești, nu numai că nu a reușit să 
parcurgă vreodată acest traseu, 
dar între 1—6 septembrie a circulat 
în cu totul alte direcții, desemnate 
ad-hoc de către dispecerul de tură. 
La fel se întîmplă și cu unele ma
șini de pe linia Centru—Șerbănești.

După cum se vede, inițial, autobu
zele sînt planificate lunar pe diferite 
trasee. Mai mult, la dispecerat exis
tă chiar o diagramă în care sînt 
specificate orele de pornire și so
sire a autobuzelor. Dar numai ra
reori această planificare este res
pectată.

Isi Editura Tehnică 
au apăvuâ :

CALCULUL DE REZISTENȚA
LA SOLICITĂRI VARIABILE
Această lucrare a profesorului 

Gh. Buzdugan, apărută recent în 
ediția a doua, este consacrată stu
diului factorilor care condițio
nează rezistența materialelor la 
oboseală Noua ediție înfățișează, 
în mod critic, metodele actuale de 
calcul de rezistentă la solicitări 
variabile, practicate în diferite 
țări, cu recomandări referitoare la 
cele mai potrivite tn lucrare se 
face, de asemenea, o prezentare a 
stadiului actual al teoriilor asupra 
ruperii prin oboseală și se dau in
dicații asupra eficienței metodelor 
de tratamente pentru îmbunătăți
rea rezistenței la oboseală.

Lucrarea se adresează ingineri
lor proiect-anți și inginerilor teh
nologi din industria constructoare 
de mașini.
lor

Piața Dr. Aroneanu. Aici pleacă și 
sosesc autobuzele din și către toate 
cartierele orașului. Ar trebui, în chip 
firesc, mai ales în urma măsurilor 
luate anul 
parcului de autovehicule, să fie afi

șat un program 
din care călătorii 
să afle orele de 
sosire și plecare 
a autobuzelor pe 
diversele trasee. 
Este un lucru in
dispensabil pen
tru orientarea ce
tățenilor, pen
tru planificarea 
timpului de care 
dispun și, deci, 
pentru buna lor 
deservire. Dar în
treprinderea co
munală din Bacău 
nu a asigurat afi
șarea unui ase
menea program, 
deși el există 
pentru fiecare tra
seu.

în orice oraș 
autobuzele poartă 
o plăcuță care in
dică punctele ter
minus ale traseu-

acesta pentru mărirea

— Unde merge azi autobuzul ?
— Vom afla la... dcstina|ie.

Desen de V. TIMOC

...Și la garaj
Așa cum ne asigură conducerea 

întreprinderii comunale Bacău și a 
secției de gospodărie comunală a 
sfatului popular orășenesc, mașinile 
sînt în număr suficient pentru ca să 
acopere nevoile de transport ale ora
șului. Din păcate însă, zilnic sînt 
exploatate mai puțin de jumătate 
din autobuzele existente, iar uneori, 
pînă la ora prînzului, mai rămîn 
pe traseu doar 8 sau 10. Din 
cauza unor deficiențe care n-au fost 
prevenite sau înlăturate la timp, 
mașinile sînt nevoite să se înapo
ieze în garaj. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, în ziua de 5 septembrie, cu 
autobuzul nr. 51 617 care, abia a- 
juns în centru, nu și-a mal putut 
continua cursa pentru că șoferul „a 
descoperit“ că avea ambreiajul de
fect. în acea zi, numai pînă la ora 
8 dimineața, cinci mașini s-au re
tras de pe traseu datorită unor de-

Prieteni ai tehnicii noi
(Urmare din pag. I-a)

Lucaci a sporit viteza de avansare 
în frontal de la 15 la 34,5 m, pen
tru ca în lunile următoare să ajun
gă la aproape 50 metri. Randa
mentul realizat în această perioa
dă a crescut de la 2.5 la aproape 6 
tone/post. „Ținta noastră — am 
auzit de la minerii de aici — e să 
tăiem cît mai curînd 10 tone de 
fiecare șut“. Astăzi cei de la 4 B 
trec cu fruntea sus prin fața grafi
cului întrecerii. Sectorul lor a cîști- 
gat un loc de cinste printre sec
toarele care-și depășesc ritmic pla
nul.

Victoria introducerii tehnicii noi 
în sectorul 4 B a rămas acum doar 
ca o sclipire a unui început căci, 
treptat, această mișcare a cuprins 
toate sectoarele. Mina a devenit o 
adevărată școală a prieteniei cu 
tehnica nouă. Comitetul de partid, 
organizațiile de bază din sectoarele 
minei, au pus în fața minerilor 
problema stăpînirii tehnicii ca pe o 
sarcină de mare însemnătate. Răs
punsul ? Mai mult de 900 de mai
ștri, artificieri, mineri și mecanici 
au absolvit numai în acest an 
cursuri de specializare și de ridi
care a calificării. Paralel, comisia 
inginerilor și tehnicienilor a fost 
îndrumată să desfășoare o bogată 
propagandă tehnică, legată strîns 
de viața minei. Asta a dat posibi
litate minerilor să-și întregească 
cunoștințele profesionale, să-și 
dezvolte interesul pentru tot ce-i 
nou și avansat.

Printre conferențiari sînt mulți 
ingineri stăpîniți de pasiune pentru 
perfecționarea unor metode de lu
cru sau utilaje. Inginerul comunist 
Spiridon Dinulescu, împreună cu 
un colectiv de specialiști și meca
nici. a adaptat o combină la con
dițiile de zăcămînt de pe stratele 
subțiri. A încercat odată și n-a 
reușit. Primul eșec nu l-a descura
jat. Dar nici experimentarea n-a 
mai decurs cu aceeași însuflețire. 
El a fost chiar de părere ca mașina 
să fie dată altor mine. Insă inter
venția tovarășului Ferdinand Ana,

secretarul comitetului de partid, a 
schimbat cursul gîndirii ingineru
lui. Secretarul a stat cu el de 
vorbă, l-a îmbărbătat. Fiind și el 
un bun specialist, a coborît în 
mină, a studiat situația, a luat 
parte la experiențe pînă ce a stîr- 
nit în conștiința inginerului o hotă- 
rîre de neclintit : „Combina tre
buie să lucreze la noi“. Sprijinit dé 
comuniștii din conducerea minei, 
a mai făcut nenumărate încer
cări. Timp de cinci luni com
bina a fost tovarășa sa de nedes
părțit. Cînd a fost nevoie, a stat cu 
ea și trei șuturi în mină.

Inginerul șef al minei, Emerik 
Magyroși. este membru de partid 
și activează în organizația sectoru
lui de investiții. Și nu întîmplător. 
Un lucru bun în munca de partid 
la Lupeni este repartizarea în mod 
iscusit a forțelor comuniștilor. 
De pildă, prezența inginerului șef în 
viața de partid a organizației din 
sectorul de investiții este cît se 
poate de potrivită și necesară. Sec
torul de investiții reprezintă „viito
rul minei". El pregătește orizonturi 
noi, deschide zăcăminte, croiește 
drumuri noi spre stratele de căr
bune ascunse în inima pămîntului. 
Roadele culese de minerii de la 
4 B prin folosirea tehnicii noi 
l-au făcut pe inginerul șef un 
agitator înflăcărat și un sprijinitor 
activ al noului. De pildă, într-o 8- 
dunare de partid închinată produc
ției, tehnicianul Emilian Meiuș 
i-a pus în față argumente convin
gătoare care dovedeau că brigada 
de la noul orizont 400 poate mări 
viteza de săpare dacă reîncărcătoa- 
rele, la care se mai folosește lo
pata, vor fi înlocuite cu o mașină 
de încărcat. Inginerul șef s-a con
sultat cu tovarășii săi din conduce
rea minei și în scurtă vreme mine
rii de la orizontul 400 au primit 
mașina. De atunci, la fiecare sfir- 
șit de lună normatorii au înscris 
cite 20 metri liniari săpați peste 
plan.

Sebastian Popescu este candidat 
de partid. Școala muncii comunis-

te cere să îmbini armonios sarci
nile obștești cu cele ale producției. 
Și minerul Sebastian Popescu tre
buia educat în timpul stagiului In 
acest spirit. într-o zi a fost che
mat la biroul organizației de bază. 
„O să primești sarcina de a condu
ce săparea rapidă a unei galerii. 
Măriți viteza de înaintare și scoa
teți 100 de metri pe
pul liber străduiește-te să înveți cît 
poți de mult la conferințele ținute 
de ingineri". După cîteva zile Se
bastian Popescu veni la sector : 
„Dați-ne mașini de perforat cu 
randament mai mare. Astea vechi 
sînt bune, dar nu pentru 100 
m. viteză de săpare“. I-au adus 
la cunoștință inginerului șef pro
punerea minerului. La Lupeni ast
fel de mașini nu erau. Dar asta nu 
putea fi o piedică. împreună cu 
secretarul organizației de bază, 
Popescu a scotocit toată Valea 
Jiului. Au găsit trei mașini dispo
nibile la mina Dîlja. A doua zi bri
gada lui Popescu le-a luat în pri
mire. La sfîrșitul lunii aprilie ru
leta măsura 102 metri de galerie 
terminată.

ntare si
lună. In tini-

*

Drumuri nebănuit de rodnice a 
netezit tehnica avansată pentru 
producția de viitor a minei. 
Numai în anul ce vine, aproape 
un milion tone cărbune coc- 
sificabil (cu cîteva sute de mii 
mai mult decît în anii trecuți) 
vor fi scoase „la zi“ cu ajutorul 
combinelor, havezelor, al plugului 
tăietor mecanic, al crațerelor și al 
celor mai noi tipuri de armături 
metalice. Fără îndoială că minerii 
din Lupeni își vor respecta cuvîn- 
tul dat. în fruntea minei, a aba
tajelor stau comuniști încercați și 
entuziaști. încă de pe acum ei se 
preocupă de rezolvarea multor 
probleme tehnice izvorîte din gîn- 
direa colectivă a minerilor și ingi
nerilor. înmănuncheate într-un 
plan tehnic, ele alcătuiesc o fru
moasă perspectivă de viitor a mi
nei.

un

fecțiuni mărunte; iar cu o zi îna
inte, staționările totalizaseră 44 de 
ore. Din evidența destul de rigu
roasă care se află la serviciul de 
dispecerat, mai rezultă că uncie au
tobuze se retrag fără justificare, 
deși uneori este vorba de defec
țiuni care s-ai' fi putut remedia pe 
loc de către șofer și, desigur, de mult 
așteptatul atelier mobil de depa
nare.

Și tocmai în această situație, în 
loc să controleze procesul de pro
ducție în atelierul de reparații și 
depanare, ca și modul de exploa
tare a mașinilor pe trasee, șeful ga
rajului și șeful serviciului exploa
tării au pornit să conducă ei înșiși 
autobuze cîte 5—6 ore pe zi.

Defecțiunile care generează
număr considerabil de staționări se 
datoresc slabei calități a lucrărilor 
de întreținere ce se execută în a- 
telierul întreprinderii.

Nerespectarea orelor de circulație 
planificate se datorește și altor 
cauze. La alimentare se pierde în
totdeauna multă vreme, dat fiind 
faptul că la garaj se găsește o sin
gură pompă, și aceea acționată ma
nual. în acest timp, la Piatra Neamț 
există două pompe automate, din 
care una ar putea fi dată I.C.B. 
De asemenea, lucrările de reparații 
capitale executate de I.R.A. din Tg. 
Mureș nu sînt totdeauna de calitate 
corespunzătoare.

★
Toate aceste neajunsuri, în apa

rență mărunte, umbresc multiplele 
realizări ale gospodarilor din Bacău 
și răpesc mult timp cetățenilor. In 
linii generale, ele sînt cunoscute atît 
de secția de gospodărie comunală, 
cît și de comitetul executiv al sfa
tului popular orășenesc. Dar aceas
ta nu-i suficient. O analiză mal 
profundă și, mai ales, măsuri efi
ciente de îmbunătățire a transpor
tului în. comun în oraș sînt impe
rios necesare și așteptate de locuito
rii orașului.

A. DAVIDESCU

Din in și cînepă ♦ ♦♦
In ultimii ani industria inului ți d- 

nepii din țara noastră s-a dezvoltat per
manent. Au fost construite țesătoria de 
in din Păulești, filaturile de la Fălti
ceni ți Sf. Gheorghe, s-a mărit capaci
tatea țesătoriilor din București și Balo~ 
teștl. Țesătoria din Păulești a fost în
zestrată în continuare cu utilaje spe
ciale de mare productivitate (războaie 
de țesut automate, utilaje pentru fini
saj etc.), ceea ce a permis sporirea pro
ducției și îmbogățirea sortimentelor. Au 
fost create imprimeuri multicolore, țe
sături pentru sacouri, lenjerie de pat și 
de corp, huse de mobile și multe altele, 
țesăturile subțiri din in fiind tot mai 
des solicitate pentru rezistența și as
pectul lor atrăgător.

In urma măsurilor luate în această 
subramură a industriei ușoare, planul 
de producție pe primele 8 luni ale a- 
nului a fost depășit cu 830 mii m p 
țesături subțiri din in și cînepă.

Un nou lubrifiant: aerul
dustrie, autorul a expus în unele 
paragrafe metode concrete de 
calcul și proiectare precum șl in
formații precise cu privite la con
strucția și posibilitățile de apli
care a lagărelor cu aer.

Un asemenea domeniu de apli
cație reprezintă și mașinile unelte 
bunăoară

precum și cercetători- 
și studenților.

SFATURI
PENTRU POSESORII

DE RADIORECEPTOARE
Broșura cu acest, titlu, de Dan 

Ciulin și Aurel Miilea, apărută de 
curînd. oferă cititorului noțiuni e- 
lementare de electricitate și de 
radiotehnică, necesare 
țelegerea modulul de 
a aparatelor de radio 
se dau indicații utile
gerea unui aparat, pentru instala
rea și întreținerea lui, cît și pen
tru înlăturarea unor defecțiuni de 
către posesorii aparatelor, chiar 
dacă nu au o pregătire specială.

pentru în- 
funcționare
In lucrare 

pentru ale-

încă pe la mijlocul secolului tie- 
cut s-a făcut o constatare intere
santă ; gazele. în special aerul, 
ar putea servi și ca lubrifianți. 
Totuși nu s-a experimentat un 
prim lagăr lubrifiât cu aer decît 
mult! ani mai tîrziu. tn 1897. După 
aceasta au urmat doar studii spo
radice. dar abia în ul
timii CTn! lubrificația cu 
aer a căpătat bază teo
retică și verificare prac
tică.

în această problemă, 
Editura Academiei R. P. 
Romîne a prezentat re
cent o lucrare de mari 
dimensiuni : „Lubriiica- 
jia cu gaze" de ing. 
V. N. Constantinescu. 
candidat în științe teh
nice. Merită subliniat 
faptul că aceasta este 
una dintre primele lu
crări din lume consa
crate lubriiicației cu
gaze. Ea înfățișează atît rezul
tatele cercetărilor originale ale 
autorului, cît și continuarea și 
dezvoltarea cercetărilor întreprin
se de al{i specialiști în acest do
meniu. Lucrarea demonstrează că, 
în general, ungerea cu gaze de
curge după aceleași principii de 
bază ca și ungerea cu lichide, 
mișcările lubrifiantului gazos pre- 
zentînd anumite avantaje ca : 
frecări foarte mici și uzuri extrem 
de reduse, întrucît nu se produce 
un contact diiect între suprafețele 
în mișcare : netransmiterea vibra
țiilor de la o suprafață la alta de
oarece aerul este elastic ; elimi
narea consumului de ulei și a sis
temelor de ungere etc.

Pentru a veni în ajutorul spe
cialiștilor în problemele mecanicii 
fluidelor, cît și al inginerilor din 
institutele de proiectări și din in-

mașinlle de rectificat 
interior, cate lucrează 
cu 250 000 de rotatil pe 
minut ? a. Lagărele cu 
aer pot fi utilizate și la 
mașinile textile, asigu- 
rînd o exploatare care 
exclude murdărirea țe
săturilor. Cu acest fel 
de ungere s-au realizat 
între altele, motoare e- 
lectrice pentru antrena
rea unor mașini rotative 
ușoare (pompe, compre- 
eoare), generatoare de 
ultrasunet etc.

Lucrarea informează 
și asupra unor inconve
niente ale acestui lu

brifiant care, în anumite cazuri, poț 
fi eliminate cu mijloacele tehnice 
actuale.

Contribuția teoretică originală 
la problemele menționate repre
zintă o afirmare a școlii romî
nești de lubrificatie pe plan inter
national. Fată de sarcinile trasate 
de Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
cu privire la introducerea tehnicii 
noi în induetrie, contribuția teore
tică la dezvoltarea acestei ramuri 
ar trebui continuată prin dezvol
tarea aplicațiilor practice. Lucra
rea inginerului V. N. Constanti
nescu își va atinge scopul dacă 
va reuși să determine trecerea de 
la unele aplicații singulare la uti
lizarea largă a lubriiicației cu aer 
în diferite ramuri ale industriei 
noastre în plină dezvoltare.

MEM ORATORUL
INSTALATORULUI

ELECTRICIAN

Ing. D. PAVELESCU

O 
nar, 
reeditată recent, pune la dispozi
ția instalatorilor electricieni nume
roase noțiuni utile. Ei vor întîlni 
aici principalele scheme, tabele și 
date practice de care au nevoie în 
activitateo. lor zilnică. Pentru ca 
lucrarea să devină cît mai utilă, 
au fost introduse în scheme sem
nele convenționale standardizate 
in R.P Rom.tnă, iar tabelele au 
fost adaptate normelor în vigoare 
în țara noastră.

cărticică în format de buzu- 
tradusă din limba ungară și

■ TEATRE • (£3oaoEmai »
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (Sala Comedia) : Nevestele ve
sele din Windsor — (orele 19,30). (Sala 
Sțudio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie ; Soldatul Svejk în al doilea 
război mondial — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgyreanu nr. 1) : O singură viață — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Menajeria 
de sticlă — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret șl copil (Sala C. Miile): Acuzarea 
apără — (orele 20). Teatrul satlric-mu- 
zical „C. Tănase" (Sala din calea Victo
riei 174) : Expoziția de muzică ușoară — 
(orele 20). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. 
Romîne) ; Concert extraordinar de mu
zică ușoară. Soliști ; Annie Fratellini, 
Paule Desjardins șl Raymond Falgayrac 
(Franța) — (orele 20). Circul de 
Spectacolul circului „Bielorus“ — 
20).

stat :
(orele

PatriaCINEMATOGRAFE -. Codin :
(10î 12,15; 14.30; 16,45; 19; 31,15). Babette 
pleacă la război — cinemascop: Republi
ca (9,30; 11,30; 13,30; 16.45; 19; 21.18). Elena 
Pavel (9: 11: 13; 1S> 17; 19; 21,30 - gră
dină 19,30). Grivița (10; 12; 14.15; 16.30; 
18,45; 21), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16; 18; 
20,45 — grădină 2015), Ștefan cel Mare 
(10,30; 12,30; 15.30; 17,45; 20). Stadionul
Ciulești (19,45). Cain al XVlll-lea i ru
lează la cinematografele Magheru (10; 
12, 14,15: 16,30; 10,45; 21,15), I. C. Frimu 
(10; 12; 14.15; 16.30; 18.45; 21 - grădină 
19.15). Gh. Doja (9,30; 11,45: 14; 16,15:
18.45: 21), Stadionul Dinamo (19,45). O zi 
de toamnă : rulează la cinematograful

V. Alecsandrl (16; 18, 20). Ultimul tren 
din Gun Hill: Bueurești (9,15; 11,30;
13,45; 16,45; 19; 21), 1 Mai (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,16), V. Roșită (9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15 - grădină 19,30), G. Coș- 
buc (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
cinematografului 13 Septembrie (20). A- 
renele Libertății (20). Lebede sălbatice : 
Tineretului (9.30; 11,J5). Dracul și cele 
zece porunci — cinemascop : rulează la 
cinematograful Tineretului (13; 15,30; 18;
20.30) . Cel mai mare spectacol ; victoria 
(8,15; 11,15; 14,15; 17,15; 20,15), Alex. Po
pov (9,15; 12,15; 15,15; 18.15; 21,15). Escon
dida : Central (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
21), Floreasca (11; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina cinematografului T. Vladlmlrescu 
(19.30), Grădina Progresul (20,15). Noap
tea pe autostradă ; Lumina (rulează în 
continuare de ia orele 10 pînă la orele 
14 după-amlază 16: 18,15; 20.30). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie (10). 
Tu ești minunată : 13 Septembrie (11,30; 
13,45; 16; 1815; 20,30). Program de filme 
documentare și desen animat de la o- 
rele 10 în continuare pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. Dintele de 
aur ; rulează la cinematografele Maxim 
Gorki (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Cultural 
(11; 16; 18,15; 20,30). Podul rupt — cine 
mascop : Gluleștt (10,30; 14.30; 16.30; 18,30;
20.30) . Tutunul : înfrățirea între popoare 
(10; 16; 19,15). 23 August (9; 12; 18; 21) 
Arta (16: 19,15). Vacanță ia mare — cine
mascop: 8 Martie (16; 10.15; 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : rulează la 
cinematograful C-tin David (15; 17; 19; 
21). Veniți mîine : Unirea (16; 18,30). A-

lerg după o stea ; Grădina cinematogra
fului Unirea (20). Doi din alte lumi : 
Flacăra (16; 18,1a; 20,30). Gangsteri și fi
lantropi : rulează la cinematografele 
T. Vladlmlrescu (16; 18; 20), 16 Februarie 
(16; 18; 20). Generalul : Miorița (10; 12; ’ 
14; 16; 18.15, 20,30), 30 Decembrie (10; 18; 
20). Luna de miere fără bărbat : Munca 
(15; 17; 19; 21). Moby Dick : Popular (16; 
18 15; 20,30). Rocco și frații săi — ambele 
serii : Moșilor (15,30; 19 - grădină 10,30). 
Oameni de afaceri: rulează la cinemato
grafele M. Emlnescu (16; 18,15; 20,30), 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Fortăreață 
pe Rin — cinemascop : Iile Pintiiie (16; 
18,15; 20.30). Elena din Troia — cinema
scop : Volga (10; 12,15: 16,30; 18; 20,30). 
Marele drum ; Libertății (10; 12; 14; 1B; 
18,15; 20 — grădină 19). Olga Banele (15; 
17; 19 — grădină 20,15). Culisele varle- 
teuiui : Luceafărul (15; 17,15; 19,30 —
grădină 20). Miracolul lupilor — cinema
scop : rulează Ia cinematograful G. 
Bacovia (14,30; 16,45; 19; 21.15), O ti asta 
dragoste 7 — cinemascop ; Drumul Serii 
(16; 18,16; 20,30). Misterele Parisului — 
cinemascop ; B Delavrancea (16; 18,15; 
20.30), Caidul ; rulează la grădina cine
matografului Iile Pintiiie (20). Războiul 
vesel : Grădina cinematografului 8 Mar
tie (19,30). Lupii la stînă : rulează la 
grădina cinematografului 23 August (20).

TELEVIZIUNE: Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19 15 - Pentru micii foto
grafi : Zimblțl vă rog 1 (III). 19,30 — 
Transmisie de la Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : „Corabia cu un singur 
pasager" de Dan Tărchilă, In pauze :

emisiunea de știință și filmul „Pieto
nul . In încheiere : Buletin de știri, Bu
letin meteorologic.

<1 vremeaL
' 7

Ieri în țară : vremea 8-a menținut 
călduroasă șl uscată cu cerul mal mult 
senin, vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din nord eșt. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 28 grade la 
Berzeasca șl Băileștl și 21 grade la Tg. 
Neamț și Mangalia.

In București : vremea s-a menținut 
călduroasă șl uscată cu cerul mai mult 
senin. Temperatura maximă a atinș 27 
grade, vîntul a suflat slab din nord est.

Pentru următoarele 3 zile tn țară s 
vremea se menține uscată și călduroasă 
cu ceru! mal mult senin. Se vor produce 
Innourări tn vestul țârii, unde la «fini
tul Intervalului vor cădea ploi locale. 
Vînt slab. Temperatura șe menține ri
dicată. Minimele vor fi cuprinse între 
5 și 15, iar maximele între 22 șl 32 grade.
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„Carte de vizită“ sighișoreană
Trecînd cu trenul prin dreptul 

orașului Sighișoara, descoperi si
lueta cetăfii medievale, cu turnuri 
și creneluri, adevărată lume de 
feerie pentru călătorul de astăzi. 
Dar tot din fuga trenului, Sighi
șoara îi oferă privitorului — în 
prim plan — și o perspectivă mo
dernă : complexul industrial Fa- 
ianță-Sticlă, întradins așezat la 
marginea orașului, ca să nu strice 
prin nimic echilibrul de stil al 
vechii cetăfi.

Pînă de curînd, fațada acestei 
fabrici, vizibilă atît de pe calea fe
rată cît și pe șosea, era cenușie, 
impersonală. A- 
cum, călătorul 
— ca și munci
torul care vine 
la lucru — ad
miră pe perete
le exterior două 
mozaicuri mari, 
înalte de cîțiva 
metri. Noua 
„carte de vizi
tă" a fabricii 
este rodul unei 
munci de o lună 
și jumătate, în 
care au fost an
trenați tinerii 
muncitori, stu
denții veniți la 
practică, mai
ștrii, inginerii, 
oameni de spe
cialitate, care 
și-au dat cu to
ții 
la 
unui 
ceramic 
interesant : gla
zuri colorate 
mate și scurse, 
iar peste ele — 
glazuri pe bază 
de metal... S-a 
dobîndit o ex
trem de bogată 
gamă de culori.

Acum, doi 
muncitori — un

MIHAI

-■ î s

STOIAN

contribuția 
realizarea 

material 
toarte

în bătaia soarelui de toamnă, mozaicul își sporește fru
musețea, bogăția culorilor.

înapoierea delegației romîne

de la Tîrgul din Brno

Luni s-a înapoiat în Capitală de
legația guvernamentală a R. P. Ro
mîne condusă de Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei elec
trice, care, la invitația guvernului 
R. S. Cehoslovace, a participat la 
deschiderea Tîrgului internațional 
de mostre de la Brno.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
delegația a fost întîmpinată de 
membri ai conducerii ministerului, 
precum și de Jaroslav Sykora, am
basadorul R. S. Cehoslovace în R. P. 
Romînă și de membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Premiera festivă a filmului „Codin“
Luni seara a avut loc în sala ci

nematografului „Patria“ din Capi
tală premiera festivă a noului film 
romînesc „Codin“, coproducție ro- 
mîno-franceză, realizat după roma
nul lui Panait Istrati, film distins 
cu premiul pentru adaptare cine
matografică șl premiul pentru teh
nică cinematografică al Comisiei 
superioare tehnice franceze la Fes
tivalul Internațional al filmului de 
la Cannes 1963.

Au participat Eduard Mezin- 
cescu. adjunct al ministrului aface
rilor externe, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat

Economiei naționale 
sporite de fontă,

(Urmare din pag. I-a)

—- La noi — a spus tov. Ion Po- 
toceanu, director general al Combi
natului siderurgic Reșița — o fază 
importantă a procesului tehnologic 
este prepararea minereurilor. Refe- 
rindu-se la rezervele mari care e- 
xistă în acest domeniu, vorbitorul a 
arătat că este necesar ca inginerii 
și tehnicienii să se îngrijească în 
permanență de creșterea conținutu
lui de fier în minereuri prin mai 
buna funcționare a stației de înnobi
lare. Calitatea cocsului pe care-1 fa
bricăm — a spus în continuare vor
bitorul —, deși corespunde cerințelor, 
poate fi și ea îmbunătățită, în spe
cial în ce privește creșterea rezis
tenței lui. în raport cu cerințele 
economiei, vom acorda toată atenția 
cuvenită specializării fabricației în 
domeniul fontelor cenușii, îmbogă
țirii sortimentelor de oțeluri supe
rior aliate pentru rulmenți și alte 
repere. Cu o mai mare grijă vom 
utiliza de acum înainte fondurile de 
mică mecanizare. Cu ajutorul lor 
atelierul mecanicului-șef va fi dez
voltat, întrucît de acesta depinde în 
mare măsură bunul mers al produc
ției. Putem spori și mai mult pro
ducția de metal dacă vom fi aprovi
zionați ritmic cu materii prime și 
materiale. în această privință este 
de dorit ca și Direcția generală si
derurgică din minister să ne dea un 
sprijin mai susținut.

Tot despre problema aproviziO' 
nării cu materii prime și materiale 
cu piese de schimb, cu diferite sor 
timente de oțeluri, au vorbit și tov 
Richard Sattinger, șef-adjunct aj 
secției furnale, Ilie Nisipeanu, di 
rector tehnic al Combinatului side 
rurgic, Ștefan Iovan, secretar al or 
ganizației de partid din secția pro 
duse refractare, Gheorghe Turcu 
inginer-șef al Uzinei „Ciocanul“. E 
au arătat că îndeplinirea planulu 
de producție depinde într-o măsur; 
hotărîtoare de bune aprovizionare 
cu materii prime și materiale auxi 
liare, cu energie electrică, cu apă 
industrială de răcire și cu combus
tibil. Principalul furnizor al unora 
dintre materiile prime necesare este 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
în cadrul adunării de dezbatere a 

ușurează
omului). Muncitoarea fine

tînăr și o tînără — domină clădi
rea. Muncitorul (ine în mină sim
bolul atomului (în labrică aparate 
cu izotopi radioactivi 
munca
intr-o mînă un grafios vas cera
mic și în cealaltă a paletă multi
coloră— pasiunea și talentul ace
lora care muncesc aici.

Asemenea „cărfi de 
frumusefează peisajul 
dustrial.

vizită" în- 
nostru in-

1

Primirea la M. I. P, C. 
a grupului de specialiști 

americani
în cursul dimineții de luni, Mihail 

Florescu, ministrul industriei petro
lului și chimiei, a primit pe membrii 
grupului de specialiști americani din 
domeniul petrolului, în frunte cu 
Cram H. Ira, vicepreședinte executiv 
al Societății „Continental Oil Co“ din 
New York, aflați în vizită în țara 
noastră. La primire au fost de față I. 
Dumitru, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, funcțio
nari superiori din Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei și Ministe
rul Comerțului Exterior. A fost pre
zent J.F. Christiano, secretar al lega
ției Statelor Unite ale Americii 
R. P. Romînă.

în

pentru Cultură și Artă, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., condu
cători ai unor instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Directorul general al Studioului 
cinematografic București, Paul Cor
nea, a vorbit despre filmul „Codin“ 
și a prezentat spectatorilor pe prin
cipalii săi interpreți și realizatori. A 
luat, de asemenea, cuvîntul regizo
rul filmului Henri Colpi. (Agerpres)

cantități 
oțel și laminate 

cifrelor de plan pe 1964, siderur- 
giștii Reșiței au adresat tovarășilor 
lor de muncă de la Hunedoara un 
călduros apel, cerîndu-le să-și în
deplinească exemplar obligațiile a- 
sumate în această privință prin 
contractele economice încheiate.

în cadrul- adunării, participanții la 
dezbaterea cifrelor de plan au ex
primat hotărîrea colectivelor de si- 
derurgiști din regiune de a munci 
cu abnegație pentru sporirea pro
ducției de metal — atît de trebuitor 
operei de industrializare socialistă 
— pentru îndeplinirea în bune con- 
dițiuni și la toți indicatorii a sarci
nilor de plan ce le revin,

PETRE NEDELCU

Marele Premiu al orașului 
Brno la armă de vînătoare a 
reunit la această ediție țintași 
din 10 țări europene La talere 
aruncate din șanț primul loc 
a fost cucerit de polonezul 
Melcinski cu 191 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat Enache 
(R P.R ) cu 187 puncte. în pro
ba de Skeet (talere aruncate
din turn) victoria a revenit lui

Cupa Agriculturii“
Recent, la Bîrlad, Murgeni și Dragalina a avut loc etapa 

finală a „Cupei Agriculturii“. La startul acestei competiții 
s-au prezentat circa 600 de tineri și tinere din regiunile 
Iași, Suceava, Bacău și Mureș-Autonomă Maghiară. între
cerile au fost viu disputate.

Rezultate din prima zi: Volei masculin: Suceava — Mu
reș-Autonomă Maghiară 2—1; Bacău — Iași 0—2; femi
nin: Bacău — Mureș-Autonomă Maghiară 2—0; Iași — 
Suceava 2—0. Oină: Suceava — Iași 11—3; Bacău — Mu
reș-Autonomă Maghiară 15—1; Bacău — Iași 13—12; Su
ceava — Mureș-Autonomă Maghiară 10—8,

In cea de-a doua zi a „Cupei Agriculturii“ — la fotbal 
regiunea lași a învins regiunea Bacău cu 3—0. La handbal, 
atît la fete, cît și la băieți lupta s-a disputat între sportivii 
regiunilor lași și Mureș-Autonomă Maghiară. La băieți au 
învins ieșenii, iar la fete — mureșencele.

întrecerile atleților au fost dominate de sportivii regiunii 
Bacău, care au ciștigat 15 probe din 27.

$i acum, clasamentul general : locul l regiunea Iași — 
245 puncte, locul II regiunea Suceava — 183 puncte, locul 
III regiunea Bacău — 175 puncte, locul IV Mureș-Auto
nomă Maghiară — 162 puncte.

In cite va einduri
Wirnhier (R.F.G.) cu 194 
puncte urinat de bulgarul Tas- 
kov — 184 puncte și Albescu 
î'R.P.R.) — 181 puncte.★

foi își începe turneul în tara 
noastră echipa de box Motor 
Karl Marx Stadt (R. D, Ger
mană). Oaspeții vor întilni la 
Craiova echipa Dinamo din lo
calitate. (Agerpres)

Sosirea unei delegații a dietei japoneze
La invitația Marii Adunări Națio- colau, vicepreședinte al Marii Adu- 

nale a R. P. Romîne, luni la amiază ' -
a sosit în Capitală o delegație a die- _ __  _ _ ______

delegația este condusă externe, Ion Cozma, președintele 
: Sfatului popular al Capitalei, de de- 

putați ai Marii Adunări Naționale. 
Un grup de copii au oferit oaspeților 
buchete de flori.

de Hisao Kodaira, fost ministru, pre
ședintele Comitetului de coordonare 
și procedură al camerei reprezentan
ților. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, parlamentarii japonezi au 
fost întîmpinați de acad. Șt. S. Ni-

Adunare NationaidPrimirea la Marea
a delegației parlamentare japoneze

Președintele Marii Adunări Na- Bogza, președintele Comisiei de po- 
ționale a R. P. Romîne, Ștefan Voi- litică externă, acad. Ștefan Milcu, 
tec, a primit luni, la Palatul Marii, președintele Comisiei de învățămînt 
Adunări Naționale, delegația paria- " "
mentară japoneză condusă de Hi
sao Kodaira.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, prof. Roman Moldovan, membru 
al Consiliului de Stat, acad. Geo

★

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației parlamentare din Japonia, 
însoțiți de deputatul Marin Rădoi, 
au făcut o vizită prin Capitală.

★
Seara, acad. Șt. S. Nicolau, vice-

SEMNAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBURI CULTURAL-ȘTIINȚIFICE 
Șl TEHNICE INTRE REPUBLICA POPULARĂ ROMlNA Șl REPUBLICA ITALIA
între 11 și 16 septembrie au avut 

loc la București lucrările Comisiei 
mixte romîno-italiene, care din îm
puternicirea guvernului romîn și a 
guvernului italian a elaborat Pro
gramul de schimburi în domeniile 
culturii, artei, științei, tehnicii, în- 
vățămîntului și sportului, între Re
publica Populară Romînă și Repu
blica Italia, pe perioada 15 septem
brie 1963 — 30 septembrie 1964.

în cadrul tratativelor care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Comisia mixtă a constatat cu 
satisfacție rezultatele bune obținute 
prin schimburile și acțiunile reali
zate pe baza Programului anterior 
și noile posibilități create pentru 
continua dezvoltare a relațiilor cul
turale romîno-italiene.

Programul prevede, printre altele, 
schimburi între universități și insti
tute de învățămînt superior, vizite 
reciproce de oameni de știință, spe
cialiști și cercetători științifici, 
schimb de lectori de limbă și litera
tură romînă, respectiv italiană, 
acordarea reciprocă de burse de stu
dii și specializare.

De asemenea, în program se pre
văd schimburi artistice, organizarea 
de expoziții și gale de filme, schimb 
de informații despre opere științifice 
și literare pentru traducere și publi
care în cealaltă țară etc.

Din partea guvernului Republicii 
Populare Romîne, programul a fost 
semnat de Nicolae Ghenea, directo
rul relațiilor culturale din Ministe
rul Afacerilor Externe, iar din

Consfătuire Internațională 
pentru studiul limnologie 

al Dunării
Luni dimineața s-au deschis în aula 

Academiei R. P. Romîne lucrările celei 
de-a VIII-a Consfătuiri a Colectivului 
internațional pentru studiul limnologie 
al Dunării, sub auspiciile Academiei 
R. P. Romîne.

Prof. univ. Teodor Bușniță, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, președintele Colectivului inter
național pentru studiul limnologie al 
Dunării, a rostit cuvîntul de deschidere 
și a făcut o privire generală asupra ac
tivității Colectivului.

Prof. dr. R. Liepolt, secretarul Co
lectivului, a prezentat apoi darea de 
seamă asupra activității pe perioada 
1962—1963.

Din partea prezidiului Academiei 
R. P. Romîne, participanții la consfă
tuire au fost salutați de acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne.

Lucrările consfătuirii se vor desfă
șura pînă la 25 septembrie și vor.fi ur
mate de o excursie științifică în Delta 
Dunării.

(Agerpres)

S C î N T E I A
• •

nări Naționale, Pompiliu Maéo- 
vei, adjunct aL ministrului afacerilor

(Agerpres)

și cultură, Marin Rădoi, membru în 
Comisia economico-financiară, func
ționari superiori ai Marii Adunări 
Naționale.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a adresat, oas
peților un călduros salut de bun ve
nit, la care a răspuns conducătorul 
delegației japoneze, Hisao Kodaira.

*

condusă de 
la Palatul 
(Agerpres)

președinte al Marii Adunări Națio
nale, a oferit în cinstea delegației 
parlamentare japoneze, 
Hisao Kodaira, o masă 
Buftea.

partea guvernului Republicii Italia, 
de către Giorgio Ciraolo, director 
general adjunct al Direcției gene
rale a relațiilor culturale din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

La semnarea Programului au a- 
sistat: Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, membrii celor două delegații, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și din alte insti
tuții.

Au fost de față Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei la Bucu
rești, și membri ai Legației Italiei.

După semnare, Nicolae Ghenea și 
Giorgio Ciraolo au rostit cuvîntări.★

La 16 septembrie a.c. Alberto Pa
veri Fontana, ministrul Italiei la 
București, a oferit, la sediul Lega- 

. ției, un dineu cu ocazia semnării 
Programului de schimburi cultural- 
științifice și tehnice între 
mînă și R. Italia.

Au participat Pompiliu 
adjunct al ministrului 
externe, șl membrii celor 
lăgații.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

R. P. Ro-

Macovei, 
afacerilor 
două de-

INFORMAȚII
• Luni dimineața, la Institutul >omîn 

pentru relațiile culturale cu străinătatea a 
avut loc o conferință de presă organizată 
cu prilejul vizitei pe care o face în Romî- 
nia Julio Alvarez del Vayo, fost ministru 
al afacerilor externe al Republicii Spania, 
cu soția. \

Răspunzînd là întrebările ziariștilor, Ju
lio Alvarez del Vayo și-a împărtășit impre
siile din călătoria pe care a întreprins-o în 
țara noastră și a făcut o scurtă expunere a- 
supra situației politice actuale din Spania.

* Luni seara a sosit în Capitală prof, 
dr. F. A. Van Baren, secretarul general al 
Asociației internaționale a științei solului. 
Oaspetele va face o vizită în țara noastră 
și se va Ihtîlni cu membri ai Comitetului 
de organizare a celui de-al VIII-lea Con
gres internațional al științei solului, ale că
rui lucrări vor avea loc în anul viitor la 
București.

• La invitația Ministerului învățămîn- 
tului a sosit în Capitală, luni seara, prof, 
dr. Akira Nomoto de la Universitatea 
Ciba din Tokio, membru în Consiliul exe
cutiv al Federației Internaționale de Au
tomatică. In momentul de față se mai 
află în tară prof. dr. Iasushiro Oshima 
de la aceeași universitate, membru al Fe
derației Internaționale de Automatică.

Oaspeții vor efectua un schimb de ex
periență cu specialiști romîni în probleme 
de automatică si vor vizita diferite insti
tuții social-culturale și științifice.

(Agerpres).

Alpiniada republicană 1963
Cu cîteva zile în urmă, pe traseele 

alpine de pe masivul Suhard s-a în
cheiat etapa finală a campionatului 
republican de alpinism. Printre fi- 
naliști au fost sportivi de la Dinamo, 
Casa Ofițerilor și Voința Brașov, Si- 
derurgistul Hunedoara, C.F.R. Petro
șani, I.T.B. și Dinamo București. Tit-

Un co ncurs reușit
Maria Alexandru și 

Radu Negulescu au 
ieșit învingători în 
cel de-al doilea con
curs al etapei finale a 
campionatului repu
blican de tenis de ma
să încheiat duminică 
în Capitală.

Din capul locului 
trebuie subliniat fap
tul că a fost un con
curs reușit, meritele 
revenind în egală mă
sură sportivilor parti- 
cipanți cît și Federa
ției de specialitate. Pe 
plan organizatoric, 
stabilirea disputării

unui turneu final cu 
participarea celor mai 
în formă patru jucă
tori, dar mai ales in
vitarea la concurs a 
numeroși juniori ta- 
lentați din provincie 
și Capitală, au fost 
măsuri care au confe
rit concursului un in
teres deosebit.

Prima inițiativă, eli- 
minînd perspectivele 
capricioase ale sorți
lor, 
la 
mai 
ora
doua, bine venită pe

avea să contribuie 
desemnarea celor 
buni jucători la 
actuală. Cea de-a
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TELEGRAME EXTERNE
Conferința Partidului Muncii 

din Elvejia
— La 
Confe- 
Muncii

politice

GENEVA 16 (Agerpres). 
16 septembrie s-a încheiat 
rința națională a Partidului 
din Elveția.

Raportul asupra situației 
a fost prezentat de E. Woog, secre
tar general al partidului; J. Vincent, 
membru al Secretariatului partidu
lui, a prezentat raportul cu pri
vire la apropiatele alegeri parla
mentare. Conferința națională a 
adoptat documentul : „Pentru pace 
și socialism“.

în legătură cu apropiatele alegeri 
în parlament, conferința a discutat 
și a aprobat programul de acțiune 
intitulat „Pentru hotărîri noi, pen
tru o politică nouă, pentru înainta
rea spre socialism“.

Plenara 
din

C. C al P. C 
Finlanda
16 (Agerpres). — LaHELSINKI

15 septembrie, la Helsinki și-a în
cheiat lucrările Plenara C.C. al P.C. 
din Finlanda. La plenară au pre
zentat rapoarte Inkeri Lehtinen, 
membra al Biroului Politic al C.C. 
— sarcinile P. C. din Finlanda în 
condițiile actuale în lumina celei 
de-a 45-a aniversări a partidului—, 
V. Pessi, secretar general ai C.C. al 
P.C. din Finlanda — situația eco
nomică și politică a țării și criza gu
vernamentală —, și L. Suonpian, 
deputat în parlament — politica co
munală și sarcinile comuniștilor.

Pe marginea rapoartelor au avut 
loc dezbateri. Au fost adoptate re
zoluții în problema guvernamentală, 
asupra politicii în domeniul salarii
lor și în problemele internaționale. 
Plenara a adoptat, de asemenea, un 
apel în care cheamă la intensifica
rea campaniei pentru strîngerea de 
semnături pe apelul opiniei publice 
finlandeze adresat tuturor popoare
lor lumii în favoarea coexistenței 
pașnice.

Iul de campioană a fost ciștigat de 
selecționata Dinamo Brașov, forma
tă din N. Jitaru, I. Coleșiu, M. 
Opriș, Gh. Negustoru. La întreceri 
au asistat numeroși oameni ai mun
cii veniți la odihnă sau în excursie 
la Lacul Roșu și Cheile Bicazului.

linia dezvoltării te
nisului nostru de ma
să, a permis remarca- 
rea unor talente între 
13 și 15 ani (Gelu 
Păun, Silviu Dumi- 
trîu, Viorel Bledea, 
Carmen Crișan. Vera 
Weiss, Viorica Ivan).

în celelalte probe 
s-au clasat pe primul 
loc : Constantinescu- 
Giurgiucă la dublu 
mixt. Negulescu-Rethy 
la dublu bărbați și A- 
lexandru — Constan- 
tinescu là dublu femei.

M.POPESCU

Aplicații militare comune în R. D. Germană
BERLIN 16 

cum transmite 
conformitate cu 
mentului suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, în sudul 
Republicii Democrate Germane au 
avut loc între 9 și 14 septembrie a- 
plicații la care au luat parte unități 
și trupe ale armatei cehoslovace, 
armatei populare naționale a R. D. 
Germane, armatei poloneze și ar
matei sovietice. Aplicațiile s-au des
fășurat sub comanda generalului de 
armată H. Hoffmann, ministrul 
apărării naționale a R. D. Germane.

(Agerpres). — După 
agenția A.D.N., în 

planul Comanda-

Zjua R. P. Romîne
ROMA 16 (Agerpres). — La 15 

septembrie, la Tîrgul de la Bari a 
avut loc Ziua R. P, Romîne. La fes
tivitatea care a avut loc eu partici
pat ing. Vitantonio Lozupone, pri
marul orașului Bari, dr. Vittorio 
Triggiani, președintele tîrgului, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe al Italiei, ai autorităților 
locale, directorii pavilioanelor țări
lor participante la tîrg, reprezen
tanți ai presei și radioteleviziunii.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, ing. 
Vitantonio Lozupone, primarul ora-

I
MEMORIILE LUI CHAPLIN DUPĂ PATRU ANI

Ziariștii care au avut prilejul să 
se întîlnească în ultimii ani cu Char
lie Chaplin, care trăiește acum în 
Elveția, l-au întrebat în repetate rîn- 
duri dacă nu intenționează să-și 
scrie memoriile. Cunoscutul actor de 
cinematograf a dat mereu un răs
puns negativ, adăugind că nu are o 
încredere prea mare în aptitudinile 
sale literare. Recent însă, Chaplin a 
comunicat că a hotărît să-și scrie 
memoriile și că s-a adresat cunoscu
tului scriitor englez Graham Green 
cu i 
tă muncă.

ai scriitor englez Graham ___
rugămintea de a-I ajuta în aceas-

UN FILM DESPRE VIAȚA
LOCUITORILOR INSULEI ARAYA

Araya este numele unei insule ve- 
nezueleze din Marea Caraibilor. Pe 
pămîntul arid al acestei insule nu 
crește nimic. în schimb Araya este 
bogată în sare care se îngrămădește 
aici în piramide uriașe. Marea Ca
raibilor este bogată în pește și lo
cuitorii insulei se ocupă din vremuri 
imemoriale cu pescuitul sau cu ex
tracția sării.

Tînăra regizoare venezueleză Mar
got Benaseraf a creat un film care 
prezintă 24 de ore din viața locui
torilor insulei Araya.

Sînt prezentate trei familii de 
muncitori la saline. Alături de adulți 
muncește și băiețelul Cesare. Deși 
nu are decît șapte ani, el știe din 
fragedă copilărie cum se spală sarea 
și cum se pregătește ea pentru a fi 
trimisă consumatorilor,

Filmul „Araya“ prezintă munca și 
viața grea a locuitorilor acestei 
insule.

al C.C. al
La aplicații a fost de față W. Ul
bricht, prim-secretar
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat.

Au fost, de asemenea, de față ma
reșalul Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
cico, comandantul suprem al forțe
lor armate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
reprezentanți ai armatelor statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia și atașați militari acreditați pe 
lîngă guvernul R. D. Germane. Din 
R.P. Romînă a participat general
colonel I. Tutoveanu, adjunct al mi
nistrului forțelor armate 
Romîne.

ale R. P.

Bartla Tîrgul de la
șului Bari, și dr. Vittorio 
președintele tîrgului, au salutat pre
zența R. P. Romtne la tîrg și au re
levat importanța sa în schimburile 
comerciale cu Italia. A răspuns Mi
hail Bozianu, consilierul legației 
R P. Romîne în Italia. Ion Berechet, 
consilierul economic al legației R.P. 
Romîne, a făcut o declarație repre
zentanților presei în care a vorbit 
despre dezvoltarea relațiilor comer
ciale romîno-italiene.

Festivitatea consacrată Zilei R. P. 
Romîne la Tîrgul de la Bari s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

Triggiani, .

La 16 septembrie, după o întreru
pere de 4 ani, școlile din districtul 
Prince Edward, statul Virginia 
(S.U.A.), și-au reluat cursurile. înce- 
pînd din iunie 1959 cei mai mulți 
din copiii care trăiesc în acest dis
trict n-au învățat nicăieri. După cum 
relatează revista „U. S. News and 
World Report“, „sistemul învăță- 
mîntului public din acest district a 
fost închis pentru a se evita confor
marea față de un ordin al Curții 
supreme de justiție privind înlătu
rarea segregației în școli. Copiii albi 
au frecventat școli particulare se
gregate“.

APEL LANSAT DE „LONDON
MUSEUM"

„London Museum“ a făcut un 
apel urgent pentru continuarea 
lucrărilor de salvare și cercetare 
a relicvelor romane și medievale 
ale Londrei. în apelul său „Lon
don museum“ arată că din lipsă 
de utilaj și de mînă de lucru 
unele părți istorice ale capitalei 
engleze riscă să dispară treptat.

RAVAGIILE UNEI PLOI 
TORENȚIALE LA DELHI

La 15 septembrie, asupra orașului 
Delhi s-a abătut o ploaie torențială 
care a durat fără întrerupere aproa
pe 14 ore. Ploaia torențială a para
lizat Întreaga viață a orașului, în
deosebi circulația auto și aeriană. 
Din pricina prăbușirii unor case, trei 
persoane au murit și 12 au fost ră
nite.
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Dezarmarea// 18-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.
Azi se deschide la New York, în 

prezența reprezentanților celor 111 
state membre, cea de-a 18-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Anul acesta, lucrările sesiunii în
cep într-un climat politic nou, ca 
urmare a semnării Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă. în spațiul cosmic și sub 
apă — primul acord internațional 
în domeniul nuclear.* Marea majori
tate a țărilor reprezentate la O.N.U. 
— peste 90 — au semnat acest 
Tratat, apreciindu-1 ca un pas îna
inte pe calea destinderii internațio
nale, ca o nouă dovadă concretă a 
posibilității de rezolvare prin trata
tive a celor mai complicate probleme 
internaționale. Opinia publică mon
dială este în drept să ceară din par
tea tuturor delegațiilor o contribuție 
substanțială pentru efectuarea altor 
pași în abordarea și soluționarea 
problemelor majore ale vieții inter
naționale.

Țara noastră, alături de celelalte 
țări socialiste, va participa și la ac
tuala sesiune animată de dorința de a 
milita pentru găsirea, prin eforturi 
comune, în problemele aflate pe or
dinea de zi, a unor soluții construc
tive și realiste, conforme cu intere
sele de pace axe popoarelor. R. P. 
Romînă acordă o mare importanță 
Organizației Națiunilor Unite, a că
rei misiune, potrivit Cartei sale, este 
de a contribui la salvgardarea și 
consolidarea păcii. „Organizația Na
țiunilor Unite — arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
chemată 
semnată 
tale ale 
surselor 
stre și a energiei creatoare a omeni
rii în scopul asigurării păcii, liber
tății și prosperității popoarelor“.

Călăuzindu-se consecvent în poli
tica sa externă după principiile 
coexistenței pașnice, țara noas
tră participă activ la viața interna
țională, inclusiv la activitatea O.N.U. 
Printre inițiativele R.P. Romîne. me
nite să favorizeze destinderea și în
făptuirea dezarmării generale, se 
numără cunoscuta propunere cu 
privire la transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare și rachete, pre
cum și propunerile prezentate la a 
15-a sesiune cu privire la „acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună veci-

este 
să aducă o contribuție în- 
la realizarea cerințelor vi- 
umanității, la folosirea re- 
materiale ale planetei noa-

Crearea Federației Malayeze
Reacția In Indonezia ți Fillpine

state europene a- 
sisteme social-po- 
și cu privire la 
rîndurile tineretu- 
pace, respect mu-

nătate dintre 
parținînd unor 
litice diferite“ 
promovarea în 
lui a ideilor de 
tu al și înțelegere între popoare. Ac
tivitatea țării noastre ca membră a 
O.N.U. și ca factor activ în lupta 
pentru asigurarea unei păci trai
nice se bucură de o largă apreciere 
pe plan internațional. La sfîrșitul 
vizitei sale în țara noastră, U Thant, 
secretarul general al O.N.U., a de-

COMENTARIUL ZILEI

clarat : „Mă reîntorc la New York 
fiind perfect conștient de faptul că 
poporul romîn este devotat cauzei 
păcii... îmi exprim speranța că pa
cea este la orizont, iar la realizarea 
unei păci durabile guvernul și po
porul romîn pot contribui într-un 
mod foarte important“.

Pe ordinea de zi a actualei sesi
uni sînt înscrise peste 80 de 
puncte, cuprinzînd însemnate și va
riate probleme ale vieții internațio
nale.

în centrul atenției se va situa din 
nou, ca problemă-cheie, dezarma
rea sub multiplele ei aspecte. în 
cadru] lucrărilor va fi prezentat și 
dezbătut raportul Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, comitet 
din care face parte și țara noastră. 
Urmează a fi examinată problema 
cooperării internaționale în domeniul 
folosirii spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, 
gistrat o 
punctele 
cercurile 
transmit
dă importanță apropiatelor întîl- 
niri, cu prilejul Adunării Generale, 
între miniștrii de externe ai U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei. După cum a scris 
presa, în cadrul acestor convorbiri va 
fi abordată posibilitatea lărgirii în
țelegerii realizate la Moscova.

Multe puncte de pe ordinea de zi 
sînt legate de problema lichidării 
definitive a sistemului colonial. Ne
cesitatea de a se lua hotărîri ferme 
în acest sens este ilustrată de în
suși faptul că, între sesiunile O.N.U., 
nu odată a fost nevoie de convo
carea Consiliului de Securitate pen- 

examina situații încor-

domeniu în care s-a îhre- 
anumită apropiere între 
de vedere ale părților. în 
de la O.N.U., după cum 

agențiile de presă, se acor-

date create de colonialiști în diferite 
teritorii ca, de pildă, în coloniile 
portugheze sau în Rhodesia de sud. 

îmbunătățirea și perfecționarea 
activității Organizației Națiunilor 
Unite preocupă, de asemenea, multe 
delegații. însuși principiul larg re
cunoscut al universalității O.N.U. 
cere restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze în Consiliul de 
Securitate, unde locul ei de membru 
permanent continuă să fie ocupat 
de reprezentantul clicii ciankaișiste. 
Totodată, realismul politic cere im
perios ca în prezent, cînd un mare 
grup de state neutre își fac tot mai 
mult simțită prezența în viața in
ternațională si la O.N.U. acestea să 
fie corespunzător reprezentate în 
organele O.N.U. Pornind de la a- 
ceste considerente. Uniunea Sovie
tică a propus ca fiecare din cele 
șase regiuni geografice principale 
— Asia, Africa, Europa de est. Eu
ropa occidentală, America Latină. 
Orientul Mijlociu — să aibă cite un 
membru nepermanent în Consiliul 
de Securitate.

Problemele importante care stau 
în fața actualei sesiuni sînt pro
bleme complicate ; sesiunea va putea 
face progrese în rezolvarea lor daeă 
toate țările vor da dovadă de bună
voință și spirit de colaborare. Toc
mai în acest spirit va acționa dele
gația țării noastre, alături de dele
gațiile celorlalte țări socialiste. Opi
nia publică așteaptă și cere ca la 
această sesiune să nu se mai repete 
practicile din trecut, cînd progresul 
tratativelor a fost frînat sub in
fluența acelor cercuri din țările 
N.A.T.O. care nu văd cu ochi buni 
micșorarea încordării 
nale și care caută să 
de Ia telurile pentru 
creată.

Popoarele iubitoare
mărind cu interes sesiunea, cer ca 
întreaga sa activitate să se desfă
șoare într-un spirit constructiv, să 
fie îndreptată spre promovarea me
todei tratativelor, spre preîntîmpi- 
narea războiului și consolidarea 
păcii în lume.

internațio- 
abată O.N.U. 

care a fost

de pace, ur-

L. RODESCU

problemă actuală
de cea mai mare importanță“

...

Elevii unei școli din orașul Chicago (S.U.A.) în timpulElevii unei școli din orașul Chicago (S.U.A.) în timpul unei manifestații 
de protest împotriva discriminărilor, a lipsei localurilor de școală și de alo
cații pentru nevoile învățămîntului.

„După opt luni de tratative“
mai„Acordul japono-american cu 

privire la vînzarea țesăturilor de 
bumbac, probabil una din proble
mele economice cele mai sensibile 
dintre cele două țări, a fost sem
nat în cele din urmă la Washing
ton în mijlocul exclamațiilor ofi
ciale de satisfacție — 60 arată în- mat sentimentul de ușurare pentru 
tr-un articol publicat de revista a- 
mericană „Newsweek“. Dar de că
tre fabricanții de textile japonezi, 
care exportă în prezent în S.U.A. țe
sături de bumbac în valoare de a- 
proximativ 90 000 000 dolari pe an, 
acordul a fost primit cu o vădită 
lipsă de satisfacție.

„S.U.A. — a declarat Eiichi Shi- 
mada, președintele filaturii „Nitto 
Boseki“ — au propus „liberaliza
rea“ comerțului, dar fac tot posibi
lul pentru a restrînge importurile 
lor“.

Acordul semnat după opt luni 
de tratative obositoare, și care va 
rămîne în vigoare pînă în 1965 In
clusiv, sporește în medie cu 4 la 
sută suprafața totală a țesăturilor 
de bumbac pe care japonezii vor 
fi autorizați să le exporte în S.U.A. 
Dar Asociația națională a filato
rilor de bumbac din Japonia con
sideră că frumoasele 
cerise în acord conțin 
de lipsuri. Asociația 
cota „reală“ pentru

viitorii trei ani este de fapt 
mică decît nivelul din 1962.

La rîndul ei, industria texti
lă din S.U.A., care luptase pentru 
măsuri restrictive, nu a fost entu
ziasmată de noul acord, cel puțin 
nu în mod public. Deși și-a expti-

că s-a ajuns la un acord, William 
H. Ruffin, președintele Institutului 
american al fabricanților de tex
tile, a declarat că este „dezamă-

„Bugetul în pas

cuvinte în- 
o mulțime 
aflimă că 
export In

Sukarno, a calificat-o drept „instru-1 
ment al neocolonialismului“. Guver
nul indonezian s-a întrunit în sesiu
ne extraordinară consacrată acestei 
probleme.

în dimineața zilei de 16 septem
brie, în fața ambasadelor engleză și 
malayeză din Djakarta au avut 
loc manifestații de protest. Demons
tranții au răsturnat și incendiat o 
mașină aparținînd ambasadei engle
ze. Ei au înmînat șefilor misiunilor 
diplomatice respective declarații de 
protest împotriva creării Federației 
Malayeze și a raportului misiunii 
O.N.Ù., care, contrar realităților, a 
stabilit că majoritatea populației din 
Borneo de Nord și Sarawak s-ar fi 
pronunțat pentru includerea în fe
derație. Corespondentul agenției 
Reuter relatează că în cursul nop
ții zidurile ambasadelor engleză și 
malayeză din Djakarta au fost um
plute cu lozinci de protest împotri
va federației.

La Manila au avut loc de asemenea 
demonstrații împotriva proclamării 
Federației Malayeze.

★
Statele Unite au anunțat că recu

nosc în mod automat noul stat.

După cum anunță agențiile de pre
să, în noaptea de 15 spre 16 septem
brie, în Kuala-Lumpur a fost procla
mată constituirea Federației Mala- 
yeze, din care, în afară de Malaya 
și Singapore, fac parte posesiunile 
engleze Sarawak și Borneo de Nord 
(în total o suprafață de 333 000 kmp 
și 10 milioane de locuitori).

Creată sub egida Angliei, această 
federație constituie o încercare a 
colonialiștilor de a menține sub 
controlul lor o zonă vastă și ex
trem de bogată a continentului asia
tic și de a stăvili avîntul crescînd 
al luptei de eliberare națională.

în documentul care legiferează 
crearea Federației Malayeze se spu
ne că acordul „defensiv“ încheiat 
între Regatul Unit și Malaya se 
extinde și asupra Malayeziei, subli- 
niindu-se astfel faptul că guvernul 
federației va acorda Angliei dreptul 
de a-și menține bazele militare.

înjghebată împotriva voinței po
poarelor din teritoriile care o com
pun, federația a fost întîmpinată cu 
numeroase proteste. Guvernul Fili- 
pinelor a declarat că refuză s-o re
cunoască, iar președintele Indoneziei,

tori pentru a obține rezultate con
crete în rezolvarea problemelor im
portante pe care urmează să le 
examineze, inclusiv problema acto-

NEW ÎYORK 16
După sosirea sa pe
New York, A.A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S,, care 
se află în fruntea delegației sovie- ața <je cea maj mare importanță — 
tice la cea de-a 18-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., a făcut

I o scurtă declarație ziariștilor sovie- 
j tici și străini și a răspuns la între-
I bările lor.

A. A. Gromîko și-a exprimat spe
ranța că actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. va depune efor-

(Agerpres). --- 
aeroportul din

problema dezarmării. El a subliniat, 
de asemenea, că în cursul sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. va con
tinua schimbul de păreri între re
prezentanții U.R.S.S. și S.U.A. în 
problemele prezentînd interes pen
tru ambele părți.

In Senatul american

O rezoluție în favoarea ratificării 
Tratatului de la Moscova

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Senatul american a adoptat în una
nimitate la 16 septembrie o rezolu
ție prealabilă ratificării Tratatului 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. După cum transmite agenția 
France Presse, „această nouă etapă 
în procedura de ratificare a Trata
tului exclude de acum înainte orice 
posibilitate ca Senatul să adopte a- 
mendamente care ar necesita trata
tive cu alte țări semnatare“. După 
cunoașterea votului, președintele șe-

dinței, senatorul Carlson, a declarat 
oficial că „nu vor mai fi primite 
amendamente“ și că tratatul se află 
în felul acesta prezentat oficial spre 
ratificare Senatului. Potrivit agen
ției, rezoluția nu a întîmpinat nici 
o obiecție, nici măcar din partea ce
lor cîțiva senatori care continuă să 
se opună Tratatului de la Moscova.

„Acest pas spre ratificarea trata
tului — scrie France Presse — nu 
exclude cu toate acestea posibilita
tea unor rezerve din partea Sena
tului american“.

★ ★

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
într-un interviu dat posturilor de 
radioteleviziune „Columbia Broad
casting Company“, senatorul ame
rican William Fulbright, președin
tele Comitetului pentru relațiile 
externe al Senatului american, și-a 
exprimat din nou speranța că Se
natul american va ratifica grabnic 
Tratatul cu privire la interzicerea

Alegerea lui Ben Bella 
ca președinte al Algeriei

ALGER 16 (Agerpres). — Citînd 
postul de radio Alger, agenția 
France Presse anunță că în urma 
alegerilor care au avut loc la 15 
septembrie în Algeria, Ben Bella a 
fost ales președinte al Republicii 
Algeria. Agențiile de presă sublini
ază că el a fost ales cu o majoritate 
covîrșitoare de voturi. Potrivit pri
melor rezultate din 15 departamente 
algeriene, din 5 548 704 de voturi 
exprimate, toate voturile au fost în 
favoarea alegerii lui Ben Bella ca 
președinte al Republicii (18 355 bu
letine nule n-au fost considerate ca 
voturi exprimate).

Ziarul „Alger Républicain“ a pu-

blicat un interviu acordat unui co
respondent al său de Ahmed Ben 
Bella. La întrebarea ce schimbări 
sînt prevăzute în economia țării, 
președintele a declarat : principala 
măsură pe care o vom traduce în 
curînd în viață este reforma agra
ră. Vor fi adoptate, de asemenea, 
hotărîri referitoare la combaterea 
speculei, precum și hotărîri de natu
ră să contribuie 
mai grabnică a 
tive.

în continuare,
propiata remaniere a guvernului și 
reorganizare a aparatului adminis
trativ din țară.

experiențelor nucleare în trei me
dii, arătînd că există condițiile pen
tru o majoritate „confortabilă“ în 
favoarea ratificării. Fulbright și-a 
exprimat părerea că nu ar trebui 
admise propunerile adversarilor 
Tratatului care caută să îngreuneze 
ratificarea, prezentînd amendamen
te și cerînd modificări.

Aplicarea Tratatului, a spus Ful
bright, ar permite Statelor Unite să 
îndrepte o serie 
mente folosite 
spre 
dintre 
cea a 
față,
cheltuite de Statele Unite pentru 
experiențele nucleare și în general 
pentru cursa înarmărilor „sînt a- 
locaté în detrimentul celor mai se
rioase necesități interne“ ale țării.

de fonduri actual- 
în scopuri militare 

interne serioase, 
mai urgentă este 

de
el, sumele mari

probleme
care cea

șomajului. în momentul 
a subliniat

Patriotii kurzi îsi• »

PARIS 16 (Agerpres). — La 15 sep
tembrie Jalal Al-Talabani, reprezen
tant al comandamentului forțelor 
revoluționare kurde, s-a oprit la 
Paris aflîndu-se în drum spre New 
York, unde intenționează să ia cu- 
vîntul la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. dacă aceasta va discu
ta problema kurdă.

SÏRÀINÀ
git“, deoarece guvernul a acordat 
japonezilor o parte mai mare a 
pieței S.U.A. „El știe cît se poate 
de bine că nu este o parte mai 
mare — a declarat Samuel Ishika
wa, purtător de cuvînt al Asocia
ției din New York pentru impor
turile de textile japoneze. Fabri
canții americani de textile au ob
ținut în baza acestui acord mult 
mai multe avantaje decît se aștep
tau de fapt și se poate paria că pe 

deascuns ei își freacă mîinile 
bucurie".

cu vremurile“
Statele Unite să cheltuiască peste 
1 000 000 de dolari pe zi în Vietna
mul de sud decît să cheltuiască a- 
ceastă sumă sau cel puțin o parte 
din ea pentru slujbe și locuințe în 
țară?“.

„New York Times“ se referă la po
vara cheltuielilor militare ale S.U.A. 
în Europa occidentală. Ca urmare 
a acestei poveri, arată „New York 
Times“, balanța de plăți a S.U.A. se 
înrăutățește în timp ce produsele 
americane suferă concurența cres-

Sub titlul „Cum să menținem 
bugetul în pas cu vremurile“, zia
rul „NEW YORK TIMES“ arată că o 
serie de probleme care se pun în 
fața guvernului american cer o 
„reexaminare fundamentală a bu
getului nu numai de către Biroul 
bugetului, ci și de către președinte 
însuși“.

„In primul rînd — menționează 
ziarul — problemele de pe frontul 
intern par astăzi mai mari și mal 
urgente decît erau anul trecut. Stri
gătul negrului pentru egalitate „a- : cîndă a monopolurilor vest-europe- 
cum“ ar putea diviza țara, dar ce
rerile de slujbe și de locuințe ale 
negrului și albului sărac găsecc 
un auditoriu și mai favorabil.

Oare bugetul acordă o prioritate 
suficientă acestor probleme? Este 
oare un interes mai „vital“ pentru

ne. „In aceste împrejurări — în
treabă ziarul — oare costul menți
nerii unui sfert de milion de oa
meni în Europa, la o generație 
după război, mai este încă nece
sar? Nu cumva ar putea fi redus?“.

la întemeierea cît 
unor noi coopera

el a menționat a-

mențin pozițiile
Făcînd o expunere a situației ope

rațiunilor militare, el a declarat că 
„forțele armate kurde controlează 
cea mai mare parte a teritoriului 
kurd, în timp ce forțele guvernamen
tale nu ocupă decît cîteva orașe“. în 
prezent, operațiunile militare conti
nuă între regiunea situată la sud de 
Kirkuk și localitatea Zakho, situată 
în nordul țării. Comunicatele difu
zate de postul de radio Bagdad cu 
privire la așa-zisele victorii ale for
țelor guvernamentale nu sînt decît 
„pure fantezii“. Numai în trei luni, 
pierderile în oameni și material mi
litar suferite 
tale au fost 
rile suferite 
în 17 luni.

de forțele guvernamen- 
echivalente cu pierde- 
de trupele lui Kassem

Programul noului guvern 
norvegian

OSLO 16 (Agerpres). — La 16 sep
tembrie, primul ministru al Norve
giei, John Lyng, a dat citire în Stor
ting declarației guvernului său de 
coaliție.

La începutul declarației a subli
niat că guvernul va promova poli
tica sa externă „în cadrul obligații
lor care decurg din aderarea Norve
giei la Națiunile Unite și la Pacțul 
Atlantic“.

Lyng a anunțat că va prezenta în 
Storting propunerea de aprobare a 
aderării Norvegiei la Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară. Guvernul norve
gian consideră acest tratat ca fiind 
un pas pe calea spre realizarea li
niei colaborării internaționale mai 
largi și mai bune.

în continuare, în declarație se a- 
rată că guvernul va contribui activ 
la dezvoltarea comerțului mondial și 
a navigației internaționale libere.

în declarație se acordă atenție 
sarcinilor lărgirii mai rapide a ex
portului în comparație cu importul 
pentru îmbunătățirea balanței de 
plăți a țării.

Fricțiuni între partenerii atlantici
LONDRA 16 (Agerpres). — Agen

ția France Presse transmite o rela
tare din Londra în care se vorbește 
despre noi fricțiuni în relațiile inter
occidentale. Este vorba de divergen
țele dintre Washington și Londra în 
problema creării „forțelor nucleare 
multilaterale în cadrul N.A.T.O.“. 
După cum se știe guvernul englez 
a refuzat să participe la aceste „for
țe“ și primul ministru Macmillan 
și ministrul de război. Péter Thor- 
neycroft, au făcut declarații în 
care arătau că proiectul de înfiin
țare a „forțelor nucleare mul
tilaterale“ a fost „înmormîntat“. în 
momentul de față Statele Unite, 
care s-au preocupat în continuare

de punerea în aplicare a proiectului 
de constituire a acestor forțe, au 
anunțat că s-au desfășurat trata
tive în acest sens cu reprezentanții 
R. F. Germane, Italiei, Greciei, Tur
ciei, „fără să se mai adreseze re
prezentanților Marii Britanii“.

Guvernul britanic este mai ales 
îngrijorat de faptul că constituirea 
acestor „forțe“ fără participarea 
Angliei ar face ca rolul Germaniei 
Federale — care ar contribui cel 
mai mult, în proporție de 40 la sută 
la efectivele și cheltuielile de între
ținere — să crească substanțial în 
cadrul alianței occidentale, și a- 
ceasta ar amenința interesele poli
tice ale Angliei în alianță.

ROMA. La 16 septembrie can
celarul vest-german Konrad Ade
nauer a sosit la Roma. El va face în 
capitala Italiei o „vizită de curtoa
zie“ de trei zile. Marți, Adenauer v» 
fi primit de papa Paul al VI-lea.

DELHI. La 15 septembrie a avut 
loc la Calcutta, sub auspiciile Aca
demiei de arte frumoase din India, 
deschiderea unei expoziții de foto
grafii reprezentând monumente 
heologice din R. P. Romină. 
festivitatea deschiderii expoziției au 
luat parte Ragu Mokerjee, președin
tele Academiei de arte frumoase, și 
alte personalități indiene. Cu prile
jul deschiderii expoziției au rostit 
cuvîntări dr. Suniti Kumar Chaterfee, 
președintele Adunării Legislative 
din Bengalul de vest, și Iancu Ho
rațiu, ambasadorul 
India. Expoziția 
succes.

participă un număr de 193 
candidați propuși de partidul 
vernamental, precum și un număr 
de candidați ai unor minorități re
ligioase. Partidele de opoziție nu au 
acceptat să numească candidați pen
tru aceste alegeri, pe care le consi
deră nedemocratice.

monstranților a intervenit poliția 
care i-a atacat cu brutalitate. Unul 
din polițiști a deschis focu] asupra 
mulțimii.

CAIRO. R.A.U.

ar- 
La

R. P. Romine in 
s-a bucurat de

a rupt relațiile 
comerciale și economice cu Portu
galia. Relațiile diplomatice dintre 
R.A.U. și Portugalia au fost rupte 
anterior.

TEHERAN. La 17 septembrie au 
loc în Iran alegeri generale pentru 
desemnarea celor 30 de senatori 
și 198 de deputați ai parlamen
tului. Pentru prima dată în istoria 
acestei țări la alegerile de marți vor 
lua parte și femeile. La alegeri

LONDRA. Sute de locuitori din 
Londra au organizat o demonstra
re de protest împotriva condamnă
rii lui George Clark, secretar al 
«Comitetului celor 100“, la 18 luni 
Închisoare sub acuzația de a fi inci
tat la dezordine în timpul vizitei 
în Anglia a regelui și reginei Gre
ciei.

SANAA. Consiliul prezidențial și 
Consiliul executiv al Yemenului au 
aprobat hotărîrea de a crea, în afară 
de armata regulată, o gardă națio
nală cu un efectiv de 28 000 de oa
meni.

PARIS. Chiar în prima zi a nou
lui an școlar, la Paris s-a anunțat 
că, în cadrul noilor măsuri 
mice, guvemu] a hotărît să 
alocațiile pentru învățămînt 
milioane franci.

econo- 
reducă 
cu 15

orașulJOHANNESBURG. în 
sud-african Capetown a avut loc o 
demonstrație de protest a popu
lației de culoare, organizată împo
triva politicii de apartheid duse de 
guvernul Verwoerd. împotriva de-

BUENOS-AIRES. Patru sute de 
delegați, reprezentînd 200 000 de 
oameni ai muncii care locuiesc în 
„cartierele mizeriei“ din Buenos- 
Aires au hotărît, în cadrul unei a- 
dunări, să organizeze în fața reșe
dinței președintelui o demonstrație 
de protest împotriva 
mizere, în ziua cînd 
te al Argentinei va 
cial în postul său.

situației lor 
noul președin- 
fi instalat ofi-

NEW YORK. La
din inițiativa „Comitetului studen
țesc pentru libertatea călătoriilor în 
Cuba“ a avut loc la New York o 
conferință în cadrul căreia studenții 
americani care, în ciuda interdicției 
Departamentului de Stat al 
au vizitat recent Cuba, au 
impresiile lor de călătorie, 
cum transmite agenția 
Presse, elemente huliganice 
puri de contrarevoluționari 
s-au dedat la provocări în fața să
lii „Town Hall“ unde a avut loc 
conferința. Cei 1400 de invitați la 
conferință au dat însă o ripostă 
hotărîtă autorilor acestor provocări 
care pînă la sfîrșit au trebuit să fie 
luați sub protecția poliției. Cinci 
persoane au fost arestate.

15 septembrie

S.U.A., 
relatat 
După 

F rance 
și gru- 
cubani

aeriene ale 
braziliene, 
a fost în

Acum cîteva zile, 
în capitala Brazi
liei a izbucnit o re
voltă a unor subofi
țeri din forțele na
vale și 
armatei 
Revolta 
scurt timp înăbuși
tă. Fotografia ală
turată înfățișează un 
aspect din capitala 
țării după lichi
darea rebeliunii. 
Tancuri ale forțelor 
guvernamentale pă
zesc intrarea în clă
direa Ministerului 
Justiției.
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