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Mari suprafețe 
însămînțate5

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — A- 
jutați de mecanizatori, colectiviștii 
din raionul Galați lucrează în aces
te zile la eliberarea terenului, la a- 
rături și însămînțări. Pînă în pre
zent, în raionul Galați au fost pre
gătite pentru însămințat mai mult 
de 21 000 ha teren din cele 31 700 na 
planificate pentru a fi însămînțate 
cu culturi de toamnă. In același 
timp au fost semănate cu grîu mai 
mult de 16 000 ha. Cele mai mari su
prafețe au fost însămînțate în comu
nele Pechea, Slobozia Conache, Las- 
căr Catargiu și Oasele. Mecanizatorii 
de la S.M.T. Nănești, Pechea, TulU- 
cești, Șendreni și Vameș folosesc mai 
judicios semănătorile, înlătură timpii 
morți la alimentarea tractoarelor, 
lucrează noaptea la lumina farurilor, 
se îngrijesc să execute numai lucrări 
de bună calitate.

FILMUL 
LA SATE

Industria noastră socialistă este dotată con
tinuu cu tehnică modernă, cu mașini și utilaje 
tot mai perfecționate. Multe fabrici și uzine 
s-au dezvoltat și reutilat în ultimii ani cores
punzător tehnicii noi ; s-au construit și sînt în 
construcție numeroase obiective industriale 
noi — iabrici, uzine combinate și complexe — 
înzestrate cu mașini și instalații la nivelul teh
nicii mondiale. Tehnica nouă, în care statul 
investește an de an miliarde de Tei, constituie 
un iactor esențial în lupta pentru desăvârși
rea construcției socialismului în țara noastră.

Rolul hotărîtor atît în introducerea tehnicii 
noi în producție, cît și în folosirea ei ca 
maximum de eficiență îl are omul. Cu cît teh
nica este mai perfecționată, cu atît folosirea 
ei cît mai deplină necesită muncitori cu o ca
lificare mereu mai înaltă. Iată de ce ridicarea 
neîncetată a calificării muncitorilor în pas cu 
cerințele tehnicii moderne, pregătirea de noi 
cadre calificate constituie o problemă de în
semnătate capitală pentru economia naționa
lă, una din principalele sarcini trasate de Con
gresul al III-Iea al partidului.

întreprinderile noastre industriale dispun as
tăzi de un valoros fond de cadre calificate de 
muncitori și tehnicieni, care au dovedit și do
vedesc prin fapte că stăpînesc bine tehnica, că 
pot să facă față cu succes tuturor sarcinilor de 
creștere în ritm susținut a producției. Peste 
trei pătrimi din totalul muncitorilor din țara 
noastră sînt calificați și numărul lor sporește 
continuu, o dată cu cel al cadrelor cu pregătire 
tehnică medie și superioară. Aceste cadre au 
crescut o dată cu întreprinderile, cu sarcinile 
calitativ noi corespunzătoare producției mo
derne, care au pus în fața lor cerințe sporite 
în domeniul calificării, au ridicat meseriile Ia 
un nivel superior.

în numeroase fabrici și uzine, pe șantiere 
există o preocupare permanentă pentru îmbo
gățirea cunoștințelor tehnico-proiesionale ale 
muncitorilor. Conducerile administrative și co
mitetele sindicatelor, îndrumate de organiza
țiile de partid, perfecționează continuu for
mele existente și caută noi forme cît mai efi
ciente de ridicare a calificării, în deplină con
cordanță cu necesitățile producției, cu cerințe
le fiecărei meserii. în acest domeniu s-a acu
mulat o experiență bogată. în multe locuri, 
problema ridicării calificării muncitorilor, a 
pregătirii cadrelor cu multiple cunoștințe teh
nice și profesionale este privită nu numai din 
punctul de vedere al nevoilor imediate ale 
producției, ci și în perspectivă, în lumina ne
cesităților dezvoltării economiei, a înzestrării 
întreprinderilor cu noi mașini și utilaje mo
derne, a creșterii complexității și tehnicității 
producției.

în cadrul adunărilor de dezbatere a cifrelor 
de plan pe anul 1964, numeroși participanți 
au adus în discuție problemele legate de ne
cesitatea ridicării în continuare a calificării 
muncitorilor. Atenția mare ce se acordă cali
ficării este pe deplin îndreptățită : de ri
dicarea nivelului de cunoștințe tehnico-profe- 
sionale ale muncitorilor depinde în mare mă
sură folosirea cu eficiență sporită a tehnicii 
noi, creșterea productivității muncii, îmbună
tățirea continuă a calității produselor. în anul 
ce vine vor intra în funcțiune noi unități indus
triale moderne, iar cadrele care vor lucra aici 
trebuie pregătite din timp. Multe organizații 
de partid, conduceri de întreprinderi, mini
stere au inițiat în ultimul timp un șir de acți
uni valoroase în domeniul calificării și ridică
rii calificării.

Pentru a oglindi în coloanele ziarului expe
riența bună dobîndită în fabrici și uzine, pe 
șantiere, în acțiunea de ridicare a calificării 
cadrelor, solicităm conducătorii de întreprin
deri, inginerii, tehnicienii și muncitorii, spe
cialiștii din economie, activiștii de partid și de 
sindicat să ne scrie despre activitatea desfă
șurată în întreprinderile sau sectoarele în care 
lucrează în domeniul calificării și ridicării ca
lificării, să facă propuneri și sugestii menite să 
contribuie la obținerea de rezultate cît mai 
bune în acest domeniu.

Frezorul Petre Ciurea, de la sculăria uzinelor „Vulcan" din Capitală, se numără printre muncitorii cu 
înaltă calificare din întreprindere. Ca și alți muncitori din uzină, el se ocupă permanent de noile cadre de 
frezori. Iată-I în fotografia alăturată dînd îndrumări tinerilor Marin Bădoaia și Constantin Calotcscu, absol
venți ai școlii profesionale, în legătură cu execuția și controlul pieselor după desen.

(Foto : A. CARTOJAN)

ătirea cadrelor pentra noile obiective

Masele plastice 
! n construcții

Pe șantierele de construcții din 
Galați, unde se înalță cartierul con
structorilor Combinatului siderurgic, 
se folosesc tot mai multe mase plas-
tice ca înlocuitoare ale materialului 
lemnos și metalului, precum și pre
fabricate la lucrările de instalații. 
Astfel, la un număr de 1 310 aparta
mente s-a folosit, în locul parchetu
lui din lemn, covor din material 
plastic, iar la alte 20 apartamente 
s-au înlocuit cu același material mo
zaicul și faianța. La peste 600 de a- 
partamente s-au folosit instalații sa
nitare din prefabricate. Se folosesc, 
de asemenea, pe scară din ce în ce 
mai largă, țevi de presiune și de 
scurgere, tuburi electrice, conduc
tori, accesorii pentru instalații sani
tare și electrice din policlorură de 
vinii, precum și cabluri electrice în
velite cu acest material. O dată cu 
creșterea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității apartamente
lor s-a obținut în acest fel și o eco
nomie de circa 300 000 lei.

(Agerpres)

Uzinele „Gri- 
vița Roșie“. în- 
tr-una din halele 
unde se confec
ționează utilaj 
chimic.

(Foto :
GH. VINȚILĂ)

în anii economiei pla
nificate, industria pe
trolului și chimică a 
cunoscut, ca și celelal
te ramuri ale indus
triei grele, un ritm sus
ținut de d'ezvoltare. Față de nivelul anului 
1948, producția industriei petrolului crește în 
1963 de peste 4 ori, iar cea a industriei chi
mice de peste 23 ori. în această perioadă au 
fost construite și puse în funcțiune în indus
tria chimică și de prelucrare a țițeiului peste 
85 de uzine și instalații industriale noi, dotate 
cu tehnică modernă.

Ritmul rapid de dezvoltare a acestor ra
muri industriale, introducerea pe scară lar
gă a unor procedee moderne au ridicat pro
bleme complexe în activitatea de pregătire 
a cadrelor. în industria petrolieră și chimi
că, inclusiv sectorul de construcții și montaj, 
lucrează în prezent circa 270 000 de sala- 
riați din care 213 000 muncitori, 26 000 de 
cadre tehnico-inginerești. Conform prevede
rilor planului de șase ani, în industria petro
lieră și chimică se construiesc și intră în 
funcțiune an de an noi obiective. Numai în 
industria chimică sînt prevăzute să fie puse 
în funcțiune în această perioadă 14 mari 
combinate și uzine — în afară de extinderile 
și măririle de capacități la unitățile existen
te. Toate acestea necesită recrutarea și pre
gătirea a peste 16 000 de cadre, din care 
12 000 de muncitori calificați, 900 de tehni
cieni și maiștri, 1100 de ingineri și 200 de 
economiști cu studii superioare pentru a co
respunde profilului acestor unități.

Pregătirea muncitorilor calificați, a maiștri
lor și tehnicienilor necesari unităților petro
liere și chimice se face în prezent pe baza 
hotărîrii partidului și guvernului din anul 
1955, hotărîre care a marcat o importantă eta
pă în formarea cadrelor de specialiști nece
sari industriei. Sub îndrumarea și controlul 
organelor și organizațiilor de partid, condu
cerile întreprinderilor și comitetele sindicate
lor desfășoară o vastă activitate pentru tra
ducerea în viață a indicațiilor partidului și 
guvernului privitoare la pregătirea cadrelor 
de muncitori calificați, tehnicieni și maiștri.

Principala formă de pregătire a muncitori
lor calificați pentru unitățile industriei noas
tre chimice o constituie școlile profesionale 
și tehnice din sistemul ministerului. Școlile 
funcționează exclusiv pe lîngă marile între
prinderi, iar cadrele didactice pentru obiec
tele de cultură tehnică și de specialitate sînt 
în majoritate ingineri din producție ; practica 
se face sub îndrumarea celor mai buni 
maiștri și muncitori din întreprinderi. Toate 
acestea contribuie ca elevii pregătiți prin șco
lile profesionale și tehnice să dea rezultate 
tot mai bune în producție.

Numărul mare de muncitori calificați ce- 
ruți de noile uzine a făcut ca rețeaua și capa
citatea acestor școli să crească an de an. Dacă 
în perioada anilor 1949—1963 au absolvit șco

MIHAIL FLORESCU 
ministrul industriei petrolului și chimiei

lile profesionale și teh
nice din sistemul mi
nisterului circa 35 000 
de muncitori calificați 
și maiștri, în anul 
școlar 1963—1964 se a- 

flă în sistemul școlilor aproape 17 300 de elevi,, 
din care 4 600 vor termina cursurile în 
anul 1964.

O dată cu dezvoltarea rețelei școlilor profe
sionale și tehnice, cu creșterea numărului de 
elevi cuprinși în aceste școli, s-a dat o atenție 
deosebită îmbunătățirii conținutului învă- 
țămîntului, pentru a corespunde cerințelor 
actuale și de perspectivă ale industriei. Ast
fel, nomenclatorul meseriilor pentru care se 
pregătesc muncitorii și maiștrii prin școlile 
profesionale și tehnice s-a lărgit cu noi profe
siuni. în afară de aceasta, noile uzi
ne și combinate chimice, cu un grad înalt de 
mecanizare și automatizare, au determinat o 
anumită schimbare în structura pregătirii ca
drelor pe profesii. De unde în vechile între
prinderi pregătirea majorității muncitorilor 
calificați avea un profil tehnologic (chimiști), 
în prezent în noile combinate acest raport se 
modifică în favoarea muncitorilor din secto
rul mecano-energetic.

Operatorii chimiști care lucrează în noii» 
uzine trebuie să aibă, în afară de pregătirea 
tehnică în specialitatea chimiei, bogate cu
noștințe de mecanic« fluidelor, electrotehnică 
și electronică, petiu.tiț despre construcția și 
funcționarea aparatelor de măsură și control, 
despre reglarea automată a proceselor tehno
logice. în acest scop s-au luat măsuri pentru 
completarea planurilor și programelor școli
lor profesionale și tehnice. Deosebit de im
portantă este sudarea învățămîntului tehnic 
cu practica industrială. în acest scop s-a ur
mărit îmbunătățirea continuă a metodelor de 
predare la obiectele de studiu, teoretic și 
practic. Așa lucrează acum grupurile școlare 
de petrol și chimie din Ploiești, Cîmpina, 
Făgăraș, Onești, Craiova și.Copșa Mică, unde 
s-a creat o bază tehnică materială dezvoltată 
pentru buna organizare a procesului de în- 
vățămînt teoretic și practic.

Complexitatea noilor uzine și combinate, cu 
procese tehnologice continue, regimuri de fa
bricație ai căror parametri nu permit variații, 
necesită o grijă deosebită în calificarea mun
citorilor, educarea lor în spiritul respectării 
stricte a procesului tehnologic și a instruc
țiunilor de funcționare a instalațiilor. Expe
riența practică din uzinele mai vechi cît și 
din obiectivele noi date în folosință arată că, 
în general, cadrele noastre calificate sînt ca
pabile să rezolve probleme tehnice din cele 
mai complexe, să facă față cu succes ce
rințelor unei producții de înalt nivel teh
nic. Firește, în procesul muncii s-au ivit 
unele greutăți, dar pregătirea din ce în 
ce mai bună a cadrelor noastre a asigurat și

(Continuare în pag. II-a)

Kitm intens
TÎRGOVIȘTE (coresp. „Scînteii“). 

— In unitățile agricole socialiste din 
raionul Tîrgoviște recoltatul porum
bului se apropie dé sfîrșit. In aceste 
zile colectiviștii și mecanizatorii lu
crează intens la eliberarea tarlalelor 
de coceni, la pregătirea terenului și 
la semănat. Colectiviștii din comuna 
Dobra au de însămînțat cu grîu, orz 
de toamnă și secară 750 ha. Da
torită bunei organizări a muncii 
ei au reușit să semene pînă ieri sea
ră o suprafață de 641 ha. Colectiviș
tii din comuna Dragomirești aii și 
terminat această lucrare. Fruntași la 
semănat sînt și colectiviștii din Ghe- 
boaia și Băleni Sîrbi.

Pe întregul raion s-a semănat cu 
culturi de toamnă o suprafață ce re
prezintă 55 la sută din plan.

ÎN RAIONUL BÎRLAD

Semănatul griului 
trebuie grăbit

BÎRLAD (coresp. „Scînteii"). — în 
raionul Bîrlad urmează să se însămân
țeze în această toamnă 23 000 ha cu 
grîu, secară și 2 000 ha cu orz. Cea mai 
mare parte din acestea vor fi semănate 
după porumb, cartofi și alte plante tîr- 
zii. De aceea, organele locale de partid 
și de stat, consiliul agricol raional a în
drumat pe colectiviști să elibereze în 
scurt timp terenurile ca să poată li pre
gătite de mecanizatori pentru însămîn
țări. în multe părți acest lucru a aju
tat pe tractoriști să lucreze din plin, zi 
și noapte. Constituie un exemplu me
canizatorii din brigada a 10-a de la 
S.M.T. Bogdănești care deservesc gos
podăria colectivă din Blăgești-.Buna or
ganizare a muncii i-a ajutat pe tracto
riști să însămînțeze pînă acum peste 
450 ha cu grîu din cele 830 ha . plani
ficate. Suprafețe însemnate de grîu au 
semănat pînă acum și colectiviștii din 
Șulelea, Băsești, Dodești și altele.

Rămase în urmă cu această lucrare 
sînt gospodăriile colective din Coro- 
dești, Avrămești, Băcani, Florești, Iana 
și altele. Semănatul griului în raion s-a 
executat abia în proporție de 35 la sută.

Mai sînt încă tractoare care nu lu
crează pentru că sînt defecte, tracto
riști plimbăreți sau care nu vin la bri
găzi zile de-a rîndul cum s-a întâmplat 
la G.A.C. Epureni cu unii tractoriști 
din brigada I de la S.M.T. Zorleni.

Mașini și utilaje pentru agricultură
Constructorii de mașini din țară vin în sprijinul; 

mecanizatorilor de pe ogoare, trimițîndu-le tot mai 
multe mașini și utilaje. La o serie de produse ei 
și-au depășit în primele 9 luni din acest an sarci
nile de producție. Metalurgiștii. de la „Semănătoa
rea“, de exemplu, au produs peste plan 1 370 de 
semănători și 330 de combinei cerealiere. Alte a- 
proape 150 de semănători necesare actualei cam
panii de însămînțări au produs în această perioadă 
și constructorii de mașini de la uzinele „7 Noiem
brie“ din Craiova. Tot ei au trimis peste plan uni
tăților socialiste din agricultura. în aceeași perioa
dă, 180 de grape stelate cu 6 cîmpuri de lucru, 85 
de tocători de siloz și mori cu ciocănele pentru pre
pararea nutrețurilor.

Colectivul fabricii de ventilatoare din București 
a înzestrat unitățile socialiste din agricultură cu noi 
aparate de stropit și împrăștiat îngrășăminte, de- 
pășindu-și sarcinile de plan la aceste produse de 
la începutul anului și pînă acum cu 500 de bucăți. 
De asemenea, colectivul uzinelor „Ceahlăul“ din 
Piatra Neamț a trimis anul acesta peste plan sta
țiunilor de mașini și tractoare 84 de remorci-dormi- 
toi, necesare mecanizatorilor în timpul campaniilor 
de lucru. (Agerpres)

CONSTANȚA 
(coresp. „Scîn
teii“). — La Gîr- 
•lița, la gospodăria 
de stat Nazarcea 
și în alte locali
tăți din regiunea 
Dobrogea au luat 
ființă noi uni
tăți cinematogra
fice. Cu acestea 
numărul unităților 
deschise în cursul 
acestui an este de 
12. In prezent se 
lucrează la con
struirea localuri
lor noi de cine
matograf de la 
Negru Vodă, 
Ostrov etc. Pentru 
localitățile din 
Delta Dunării 
funcționează două 
caravane cinema
tografice.

Simpozion despre tehnica nouă 
în foraj si extracție

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — Consi
liul regional al sindi
catelor Ploiești a or
ganizat în zilele de 9 
și 10 octombrie în 
schela Boldești un 
simpozion pe tema fo
losirii tehnicii noi în 
forajul sondelor și ex
tracția țițeiului. Au

luat parte ingineri, 
tehnicieni și activiști 
sindicali din schelele 
petroliere, sectoarele 
de foraj, uzinele con
structoare de utilaj 
petrolier și institute
le de proiectări și cer
cetări din regiunea Plo
iești. S-au prezentat 
referate despre pro

blemele noi legate de 
extinderea forajului 
cu turbina și a foraju
lui cu ejectroburul, a 
unor metode avansate 
de extracție a țițeiu
lui, despre perfecțio
narea pompelor de a- 
dîncime și altor uti
laje.

La parterul noului local al centralei telefonice automate Bueurești-Est și-a 
început activitatea Oficiul l’.T.T.R. nr. 31. Oficiul funcționează cu 10 servicii 
de poștă, 8 cabine telefonice pentru convorbiri locale și 8 cabine pentru con
vorbiri interurbane. Tot aci se vor face și plățile abonamentelor telefonice pen
tru abonații cu numerele începînd cu cifrele 25 si fia. Programul de funcțio
nare a oficiului P.T.T.R. București 31 este între orele (1 și 21.

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
noul ambasador al R. P. Mongole in R. P. taină
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a pri
mit la 10 octombrie 1963 pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Mongole in

Republica Populară Romînă, Togoo- 
ciin Ghenden, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

(în pag. a IlI-a — cuvîntările 
rostite).

Legătura cu terenul
Pe hartă, relieful raio

nului este notat astfel : 
„Dealurile Săvenilor“. In
tr-adevăr, drumul de la 
Botoșani spre Săveni te 
poartă ca pe aripile unui 
avion ce zboară la mică 
înălțime. Apoi, de cum 
intri în cuprinsul raionu
lui, trei culori te însoțesc 
de-a lungul a zeci de ki
lometri : aurul porumbu
lui pe care colectiviștii 
îl încarcă în autoca
mioane sau căruțe, ne
grul arăturilor și verdele 
griului răsărit. Parcă trei 
anotimpuri își dau mina 
într-un singur tablou. Si
tuația lucrărilor de toam
nă o vezi, ca să zicem 
așa, la fața locului. Evi
dent, datele statistice ale 
Consiliului raional agricol 
Săveni îți arată precis că,' 
pînă la 2 octombrie, din 
cele 24 500 de hectare 
planificate pentru a fi 
cultivate cu grîu, mai 
mult de jumătate au și 
fost însămînțate. Pe cinci 
mii de hectare și ceva 
grîul a și răsărit.

Membrii consiliului, de 
la președinte, inginerul a- 
gronom Vasile Apetroaie, 
pînă la președinții de 
gospodării colective și 
specialiștii care le deser
vesc, nu se mulțumesc că 
procentul este „peste 
cincizeci la sută“, ba dim
potrivă, parcă zorul a 
devenit și mai aprig, iar 
acolo unde se sem
nalează deficiențe se iau 
îndată măsurile trebuin
cioase de îndreptare.

...2 octombrie. La se
diul consiliului agricol 
raional, inginerii agro
nomi din cele patruzeci și 
cinci de gospodării co
lective din raion iau par
te la o ședință operativă 
de lucru. Prima și prin
cipala problemă pusă în 
discuție : „Cum stăm cu 
însămînțările ?" Nu se 
vorbește atît de procen
te, acestea fiind cunos
cute din situațiile opera
tive, cît mai ales de ca
litatea lucrărilor.

Orice specialist știe că, 
pe lîngă timpul optim, 
factorul principal care 
stimulează mărirea pro
ducției la hectar este 
buna calitate a lucrărilor 
agricole. în multe locuri, 
calitatea semănatului s-a 
aflat la înălțimea cuve
nită. Nu sînt scăpate însă 
și neajunsurile. De ce la 
gospodăriile colective din 
Borzești, Sapoveni și Un
gureni, deși se însămân
țaseră cu grîu suprafețe 
întinse, inginerii nu fă
cuseră încă schița de am-

de s-a ajuns la el și cum 
de se respectă neabătut zi 
cu zi ? Tovarășul Vasile 
Apetroaie ne răspunde 
simplu : „Prin măsurile 
luate din vreme“. Dar 
practic aceasta a însem
nat următoarele...

Cu trei săptămîni îna
inte de începerea pro
priu- zisă a campaniei, 
consiliul agricol raional, 
îndrumat de comitetul 
raional de partid, a 
convocat o plenară în 
care, o dată cu fixarea 
datei de pornire a însă-

Consiliul agricol raional Săveni 
in campania de insămințări

plasare a culturilor ? 
Pentru ce la G.A.C. Zoi- 
cani nu s-a eliberat 
tractoriștilor ordinul de 
lucru în care să se spe
cifice locul și felul lu
crării ?

în concluzie, pe lîngă 
respectarea termenului de 
terminare a însămînțări- 
lor de toamnă stabilit 
pentru jumătatea lunii 
octombrie, președintele 
consiliului atrage atenția 
inginerilor agronomi să 
nu slăbească o clipă e- 
xigența în ce privește ca
litatea lucrărilor.

Uneori, stînd de vorbă 
cu conducătorii agricul
turii unui raion și inte- 
resîndu-te de felul cum 
se desfășoară o campa
nie agricolă sau alta, ți 
se întîmplă să ți se argu
menteze de ce un lucru 
sau altul șchioapătă, cînd 
în fond nu-i vorba decît 
de deficiențe în organi
zare. Raionul Săveni nu-i 
cu nimic mai avantajat 
față de altele. în schimb, 
o dată ce s-a stabilit un 
plan de bătaie, toate for
țele sînt îndreptate către 
îndeplinirea lui. Aci zil
nic se însămînțează între 
1200—1500 de hectare. 
Iată un ritm bun. Cum

mînțărilor, s-a alcătuit 
un plan de muncă. Nici 
un amănunt n-a fost ne
glijat. Atenția plenarei a 
fost îndreptată în special 
asupra Recomandărilor 
Consiliului superior al 
agriculturii privind folo
sirea semințelor din so
iurile raionate, aplicarea 
îngrășămintelor, executa
rea lucrărilor de pregă
tire a terenului etc.

însă un plan, oricît de 
bine ar fi alcătuit, atîta 
vreme cît nu se aplică 
nu face doi bani. îndată 
după plenară colectiviștii 
au pornit la treabă : in
tensificarea recoltării cul
turilor prășitoare și eli
berarea terenului, ară
turi, condiționarea se
mințelor și semănatul cu 
toate forțele.

Pe parcurs se pot ivi 
unele defecțiuni, obsta
cole — nimeni n-o nea
gă. Principalul este însă 
ca, în asemenea cazuri, 
consiliul agricol să aibă 
acea capacitate de a se
siza și a lua măsuri de 
îndreptare pe loc. Posibi
lități ca să ții o perma
nentă legătură cu gospo
dăriile colective, cu mem
brii consiliului agricol 
sînt multe : ședințele ple

nare, consfătuiri pe dife
rite teme de producție 
ș.a.m.d. ; acestea fiind 
totodată și prilejuri de 
informare despre tot ce 
se petrece în cuprinsul 
raionului. Dar asta nu-i 
de-ajuns pentru că nu 
totdeauna un raport sau 
o dare de seamă poate 
ține loc de ceea ce vezi 
cu ochii tăi, auzi cu ure
chile tale. Iar legătura 
cea mai sfîntă cu terenul 
o constituie tot deplasa
rea pe... teren. Și pentru 
tov. Vasile Apetroaie ele 
sînt destul de numeroase. 
Au eficacitate aceste de
plasări ? Vom vedea... 
„în ce direcție ne îndrep
tăm azi, tovarășe preșe
dinte ?“ — întreabă șofe
rul într-o dimineață oare
care. „Nichiteni, Coțușca, 
Miorcani, Rediu" — îi 
răspunde Apetroaie.

Mașina urcă gîfîind 
coastele, intră în tarlale, 
se tine ca scaiul după 
tractoare. Controlul iese 
pozitiv. Arături făcute cu 
grijă., semănăturile la fel. 
Semănătorile, așa cum se 
prevăzuse, lucrează cu 
două rînduri de greutăți 
spre a asigura îngroparea 
seminței la 'circa 6—10 
cm adîncime necesari.

Dar iată că la Nichi
teni președintele mai ob
servă și altceva ; într-o 
tarla unde urma să se 
semene grîu, se afla o 
porțiune de un ha și ju
mătate ocupată cu ier
buri și alta, de, jumătate 
hectar, cu vie hibridă. 
N-a plecat de-acolo pînă 
ce n-a văzut cu ochii lui 
pe tractoriști trecînd la 
desțelenire și defrișare. 
Și la Miorcani se lucra 
bine cu excepția unui 
mecanizator care dăduse 
o asemenea viteză trac
torului de parcă avea în 
urmă-i o remorcă și nu 
o semănătoare. A discu
tat și cu el și cu șeful

GH. VLAD

(Continuare în pag. IlI-a)
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Pregătirea eadrelor pestra oA Motive
(Urmare din pag. I-a)

asigură rezolvarea cu succes a tutu
ror acestora. în procesul muncii în 
uzină, organizațiile de partid, condu
cerile de întreprinderi educă pe mun- 

. citori în spiritul unei înalte discipli
ne și răspunderi în producție.

Pentru ca pregătirea viitorilor 
muncitori ce absolvă școlile profe
sionale și tehnice să fie la nivelul 
cerut de tehnica modernă este ne
voie să fie depuse eforturi perseve
rente, atît de către cadrele didactice 
din școli, cît și de conducerile de în
treprinderi, în vederea organizării și 
dotării cu laboratoare de chimie teh
nologică și fizică tehnică. Este nece
sar ca la fiecare curs, cadrele didac
tice să facă numeroase aplicații și 
demonstrații practice cu elevii. In
struirea practică a elevilor în școală 
nu trebuie deloc să se limiteze doar 
la lucrările de lăcătușerie generală și 
la unele determinări chimice clasice 
de laborator, ci să se execute lucrări 
de mecanică de precizie, de electro
nică, determinări calitative și canti
tative fizico-chimice cu aparatele 
din dotarea întreprinderilor.

Cadrele superioare de ingineri de 
toate specialitățile și chimiștii se pre
gătesc în sistemul Ministerului învă- 
țămîntului. în perioada 1949—1963, 
în industria petrolului și chimiei au 
intrat circa 6 000 de cadre cu pre
gătire superioară. Universitățile și 
institutele politehnice au asigurat, 
absolvenților un înalt nivel științi
fic și tehnic. Ca urmare a măsuri
lor luate acum trei ani, începînd din 
1965 numărul absolvenților din in
stituțiile de învățămînt superior 
care pregătesc cadre pentru indus
tria petrolului și chimiei, se va du
bla, acoperindu-se astfel în între
gime nevoile anuale de cadre cu 
pregătire superioară.

Conținutul învățămîntului reflec
tă, în general, noile cerințe ale in
dustriei moderne. Este necesar, însă, 
ca în predarea cunoștințelor teoreti
ce. cadrele didactice din învățămîn- 
tul superior să mențină o perma
nentă legătură cu întreprinderile 
moderne, cu institutele de cercetări 
și proiectări, pentru a cunoaște în
deaproape, concret, realizările teh- 
nico-economice obținute în producție 
și perspectivele de dezvoltare. Des
fășurarea practicii studenților în în
treprinderi, sub supravegherea di
rectă a corpului didactic, va asigura 
legătura strînsă dintre pregătirea 
teoretică și practica industrială.

Față de cerințele tot mai complexe 
ale industriei petroliere și chimice, 
procesul de învățămînt se cere în 
permanență completat și aprofun
dat. Trebuie insistat la pregătirea in
ginerilor tehnologi pentru studiul 
proceselor și aparatelor, acordîndu-se 
o deosebită atenție acelor aparate și 
instalații care se utilizează în prezent 
în industria petrolieră și chimică. în 
același timp este nevoie să se exe
cute cît mai multe aplicații practice 
de calcul privind dimensionarea și 
alegerea celor mai economice apara
te și instalații. Este de dorit ca stu
denții din ultimii ani să calculeze și 
să întocmească mai multe proiecte 
legate de practica făcută în uzine, 
calcule în care să intervină diverse 
aspecte legate direct de aparatura, 
utilajul și instalațiile existente în 
întreprinderile noastre.

O atenție deosebită se cere dată 
aprofundării cursurilor de chi- 
mie-fizică. Se cunoaște importanța ei 
în studierea, elaborarea, conducerea 
și îmbunătățirea proceselor tehnolo
gice și a aparaturii moderne pen
tru controlul, funcționării fabricii și 
controlul calității produselor finite. 
Practica de laborator a viitorilor chi- 
miști pregătiți în universități trebuie 
să se extindă asupra metodelor mo
derne de analiză, care sînt aplicate 
din ce în ce mai mult în industrie.

O dată cu dezvoltarea automatiză
rii proceselor de producție, crește 
necesitatea pregătirii inginerilor în 
exploatarea, verificarea și întreține
rea aparatelor de măsură și control 
utilizate în procesul de^, producție. în 
fiecare uzină modernă se găsesc 
montate mii de aparate ; de aceea, 
pregătirea inginerilor trebuie să se 
facă la un nivel ridicat, pentru a se 
asigura controlul și reglarea automa
tă a proceselor de producție.

Pe lingă cursurile de cultură teh
nică generală și de specialitate, a 
căror aprofundare contribuie la for
marea noilor ingineri, cunoștințele 
economice întregesc posibilitățile lor 
de apreciere a eficacității proceselor 
tehnologice și a. rentabilității produ
selor. Inginerii trebuie înarmați deci 
cu cunoștințe temeinice de planifi
care, de organizare a producției, de 
investiții, de statistică industrială și 
legislație economică.

Promovarea cadrelor tehnice în 
funcții de conducere nu poate fi 
concepută fără ca acestea să aibă o

temeinică pregătire economică. Ele 
trebuie să cunoască în mod deosebit 
gradul de eficacitate economică a in
stalațiilor, mijloacele tehnice și or
ganizatorice care duc la creșterea 
productivității muncii, sau influen
țează — direct și indirect — asupra 
prețului de cost. Cunoștințele econo
mice sînt deosebit de importante 
pentru inginerii proiectanți și cerce
tătorii care elaborează procedeele 
tehnologice industriale și realizează 
proiectele marilor uzine și instalații.

în activitatea noilor unități un rol 
important îl au cadrele economice cu 
pregătire superioară. Este cît se 
poate de indicat ca, prin grija con
ducerilor de întreprinderi și a orga
nizațiilor de partid, economiștii, 
după absolvirea facultăților, să 
lucreze efectiv în cadrul sec
țiilor de producție, loc unde se 
poate perfecționa legătura strict ne
cesară între cunoștințele economice 
și cele tehnice. în aceste condiții ca
drele economice cu pregătire supe
rioară vor avea posibilitatea să con
troleze cu competență sporită reali
zarea indicatorilor tehniCo-economici 
din planul de stat.

Preocuparea pentru a asigura ca
dre bine pregătite în vederea pune
rii în funcțiune a noilor obiective nu 
se limitează numai la organizarea și 
desfășurarea în bune condiții a în
vățămîntului de toate gradele și a 
specialităților, ci și în felul cum sînt 
repartizați absolvenții în întreprins 
deri. Avînd experiența punerii în 
funcțiune a întreprinderilor. mări, 
ministerul nostru a luat măsuri ca 
pregătirea cadrelor pentru fiècare u- 
nitate nouă să se facă sistematic, 
după un plan judicios întocmit. Ast
fel, o dată cu întocmirea documen
tației tehnice pentru construirea u- 
nor uzine noi, se elaborează și pla
nul de recrutare și pregătire a ca
drelor. Prevederile planului de re
crutare și de pregătire a cadrelor ca 
număr și structură sînt cuprinse în 
proiectul de ansamblu.

în același timp cu înființarea unei 
întreprinderi noi și începerea lucră
rilor de construcții-montaj, directo
rul noii întreprinderi primește un 
plan concret de recrutare și de pre
gătire a tuturor cadrelor necesare. în 
perioada de construcție și de montaj 
sarcina principală a titularului de 
investiții o constituie recrutarea și 
pregătirea cu grijă, din timp și te
meinic, a cadrelor ce vor participa 
la punerea în funcțiune și la exploa
tarea optimă a instalațiilor.

Recrutarea cadrelor începe cu șe
fii de secții și cu un număr de tehno
logi și mecanici care formează nu
cleul de bază al uzinei. Aceștia vor 
avea sarcina ca, la rîndul lor, să pre
gătească cadrele pe care le vor avea 
în subordine în secția respectivă.

Toți cei angajați într-o unitate 
nouă sînt incluși în forme organi
zate de pregătire în specificul uni
tății. Pentru cadrele care provin din 
școli se organizează cursuri de spe
cializare cu o durată de 6—12 luni, 
în vederea cunoașterii tehnologiei și 
utilajelor noii întreprinderi. Pentru 
desăvîrșirea pregătirii practice, a- 
ceste cadre sînt trimise la unitățile 
cu profil asemănător unde lucrează 
alături de muncitorii uzinei respecti- 

/

ve și apoi efectiv pe schimburi. Așa, 
de exemplu, cadrele de la Combina
tul de cauciuc sintetic Onești, s-au 
pregătit timp de 6—10 luni în unele 
instalații similare din rafinării. Pen
tru Combinatul de fibre artificiale- 
Brăila toate cadrele de muncitori, 
maiștri și ingineri efectuează o prac
tică de 6—10 luni la Uzinele „Visco- 
fil“-București, și „Viscoza“-Lupeni. 
în acest mod se procedează cu toate 
unitățile noi. Organizațiile de partid 
din întreprinderi, comitetele de sin
dicat dau o contribuție importantă 
la buna desfășurare și la perfecțio
narea acestor cursuri și forme de ri
dicare a calificării, de îmbogățire a 
cunoștințelor tehnico-profesionale.

Perioada cea mai grea începe o- 
dată cu punerea în funcțiune a uzi
nelor sau instalațiilor mari. Acum se 
verifică procedeele tehnologice alese, 
soluțiile tehnice ale proiectelor, ca
litatea utilajelor, execuția montaju
lui, gradul, de pregătire la toate ni
velele a personalului. Este cea mai 
înaltă Școală a practicii de produc
ție, perioadă de seamă a ridicării 
calificării. în această luptă cu teh
nica modernă a instalațiilor de mare 
capacitate, pentru stăpînirea deplină 
a funcționării mașinilor și aparate
lor în sistemele automatizate, au 
crescut cadre de cel mai înalt nivel 
tehnic. Uneori este o adevărată în
fruntare de titani în care minuna
tul nostru tineret a dat dovadă — 
pe lîngă capacitate tehnică și orga- 

; rțj^atoripă: de. o înalteiconștiință 
socialistă,-izvorul forțelor: de a lupta 

■ șijhvinge- greutățile ■tehnice, defec
țiunile în construcția utilajelor, gre
șelile în proiectare sau în montaj, 
în soluționarea acestor mii de pro
bleme s-a ridicat calificarea la ni
velul corespunzător. Așa s-a întîm- 
plat la Combinatul de îngrășăminte 
cu azot de la Piatra Neamț unde 
unele defecte în construcția utilaje
lor au pus probleme care nu odată 
păreau insolubile. Tehnologia com
plicată a procedeelor de la Uzina de 
fire și fibre sintetice de la Săvinești 
nu odată pune probleme în rezolva
rea cărora sînt necesare cele mai 
înalte și vaste cunoștințe tehnice. 
Punerea în funcțiune a instalațiilor 
mari acționează ca un ciur în sta
bilirea cadrelor în măsură să stăpî- 
nească tehnica. Aceasta este perioa
da cînd activitatea organizațiilor de 
partid formează spiritul colectiv de 
uzină, cu oameni care acum lu
crează pentru prima oară împre
ună ; își unesc forțele în constitui
rea colectivului uzinei oameni din 
regiuni, orașe și sate diferite ; se în
cheagă munca socială a marilor 
uzind, se forjează solidaritatea tovă
rășească în punerea în mers normal 
a instalațiilor. Școala practicii in
dustriale în aceste condiții consti
tuie mijlocul cel mai eficace de ri
dicare a calificării.

unități trebuie astfel efectuată îneît 
să se facă cu minimum de cheltuieli. 
Acest lucru este posibil prin deter
minarea timpului optim de pregătire 
teoretică și practică a cadrelor, pre
cum și prin respectarea termenelor 
de punere în funcțiune a unităților 
conform planului de stat. Nerespec- 
tarea termenelor de punere în func
țiune duce la pierderi economice 
provenite atît din nerealizarea pro
ducției planificate, cît și prin irosi
rea forței de muncă, care este ținută 
un timp prea lung fără să participe 
la realizarea de bunuri materiale.

Ținînd seama de experiența acu
mulată pînă acum, pentru unitățile 
ce se găsesc în prezent în perioada 
de construcții și montaj graficul de 
recrutare a cadrelor este continuu 
corelat în raport cu ritmul lucrărilor 
de investiții. După punerea în func
țiune a întreprinderilor noi, între
gul personal al unității este cuprins 
în continuare în cursuri organizate 
pentru ridicarea calificării și de 
■specializare la locul de muncă, 
pe secții, specialități, schimburi 
și grad de pregătire, timp de 
circa doi ani, pînă cînd insta
lațiile ating parametrii proiectați, 
iar personalul tehnic, direct produc
tiv și auxiliar, stăpînește bine proce
sul tehnologic și problemele tehnico- 
organizatorice ale întreprinderii. 
Tehnica se dezvoltă în zilele noastre 
într-un ritm rapid. Numai studiul 
și calificarea continuă pot ține per
sonalul uzinelor la nivelul corespun
zător, pot asigura înaintarea în teh-: 
nică spre soluții cu efecte economice 
cît mai bune.

în anul 1962 au urmat cursuri de 
scurtă durată de calificare, de ridi
care a calificării și de specializare la 
unitățile din sectorul chimic și pe
trolier pește 18 000 de muncitori. De 
asemenea, au urmat și absolvit 
cursurile de specializare un număr 
de circa 1 200 de cadre cu pregătire 
medie și superioară. în acest an vor 
absolvi cursuri de scurtă durată de 
specializare, de ridicare a calificării 
și de calificare peste 20 000 de mun
citori, iar circa 400 de cadre cu pre
gătire medie și superioară vor ab
solvi cursuri de specializare și per
fecționare. Pentru ingineri se orga
nizează cursuri de specializare și 
perfecționare pentru însușirea ulti
melor noutăți în domeniul tehnolo
gic, de automatizare, protecție anti- 
corozivă, metode moderne de anali
ză, utilizarea izotopilor radioactivi în 
industrie.

„Aducem mulțumiri" •••
Uzina „Tracto- 

iul“ din Brașov a 
educat numeroși 
oameni harnici

și destoinici. Venind aici de tineri, 
unii de pe băncile școlii, multi 
muncitori au deprins temeinic me
seria ; totodată colectivul i-a aju
tat să-și dezvolte aptitudinile, în
sușirile.

Recent s-a primit în uzină o 
scrisoare din partea unei unități 
militare în care se spune : „Adu
cem mulțumiri conducerii întreprin
derii, organizației de partid și de 
U.T.M., precum și tuturor muncito
rilor în rîndul cărora a muncit, îna
inte de a veni în 'armată, Ena- 
che M. Barbu, care s-a achitat cu 
cinste de datoria de a ii militar al 
iorțelor armate ale R. P- Romîne“.

Tovarășul Enache M. Barbu a lu
crat cîțiva ani în secția prese, pînă 
la intrarea să în armată. Tovară
șii săi de muncă își aduc cu drag 
aminte de el și, firește, s-au bucu
rat mult aflînd că, la fel ca în uzi
nă, în armată își îndeplinește cu 
cinste datoria.

Enache M. Barbu a dovedit că 
este un bun meseriaș, un om al 
cărui nume s-a ailat adesea pe 
panoul evidențiaților în întrecere. 
Comportarea lui în armată face 
cinste colectivului uzinei care l-a 
crescut și l-'a educat.

Uzinele „Republica“. Sec
ția laminor 6 țoii. Procesul 
de fabricație se desfășura 
normal. La un moment dat 
s-a observat însă că la pre
sa de refulare de 200 tone 
s-a ivit o defecțiune, care 
periclita îndeplinirea pla
nului de producție al sec
ției respective, cît și al al
tei secții.

Cu bune rezultate

Desfășurînd activitatea de recruta
re și pregătire a cadrelor după un 
plan special elaborat, se scurtează 
timpul de punere în funcțiune a u-
nităților mari, se realizează o perioa
dă scurtă pentru atingerea parame
trilor din proiectele aprobate, rèali- 
zîndu-se mari economii și produse de 
calitate superioară.

Pregătirea cadrelor pentru

Organizațiile de 
partid, sindicale 
și U.T.M. ale Uzi
nei „Semănătoa

rea“ desfășoară o activitate inten
să pentru dezvoltarea atitudinii noi, 
socialiste, față de muncă. Convor
birile din cadrul grupelor sindica
le, discuțiile de la om la om, arti
colele de la gazeta de perete, cari
caturile de la postul U.T.M. de 
control, au o eficiență mare, con
tribuind la îmbunătățirea continuă 
a muncii, la întărirea disciplinei. 
O inițiativă de la atelierul de pre
parat a atras recent atenția colec
tivului. Aici s-a confecționat

★

Problema recrutării și pregătirii 
cadrelor pentru unitățile noi consti
tuie o preocupare centrală și deter
minantă pentru realizarea la timp a 
obiectivelor prevăzute în planul de 
stat pentru dezvoltarea industriei de 
petrol și chimie — iar ministerul 
nostru este hotărît să-i acorde și pe
mai departe întreaga atenție. Rezul
tatele obținute pînă acum sînt un în
demn de a păși și mai hotărît pe a-
ceastă cale, de a asigura unităților 
noastre cadre cu un înalt nivel de 
pregătire — oameni care să stăpî- 
nească temeinic tehnica nouă cu 
care este continuu înzestrată econo-

noile ■ mia noastră națională.

Fabrica de cabluri și materiale electroizolante din Capitală. In laboratorul electrofizic se fac încercările me
canice și electrice ale materialelor electroizolante.

manechin (vezi fotografia din 
dreapta) care a fost pus pe 
bancul de lucru sau la mașina 
unora care obișnuiau să întîrzie 
sau să lipsească nemotivat. Mane
chinul poartă pe piept inscripția : 
„Lucrez în locul lui...“ și urmează 
numele celui care absentează sau 
întîrzie nemotivat. Apariția mâner 
chinului în secție a stîrnit nume
roase comentarii ironice la adrpsă 
împricinaților. „De acum poți să 
întîrzii fără nici o grijă ; poți să 
vii doar la salariu, are cine să-ți 
țină locul“— i-au spus într-o zi 
unui întîrziat „recidivist“ tovarășii 
săi de muncă. Cu el se „inaugura
se“ manechinul.

De atunci n-a mai întîrziat nici
odată de la lucru. Metoda s-a do
vedit eficace.

Aspecte ale agitației vizuale.

DUPĂ
Trebuia să se stabilească 

urgent cauzele defecțiunii 
și să se ia măsuri prompte 
pentru repararea presei. 
Această sarcină i-a revenit 
maistrului llie Constantin. 
Verificînd presa, el a con
statat că i se rupsese tiran- 
tul de ghidare. Era nece
sară demontarea mașinii, 
confecționarea unor piese 
și remontarea ei. Toate a- 
ceste operații trebuiau e- 
xecutate într-un termen cît

18 ORE
mai scurt pentru ca proce
sul de fabricație să nu su
fere. Sub conducerea mais
trului s-a format o echipă 
de intervenție de la secția 
întreținere-conducte care a 
început imediat lucrările de 
demontare. La executarea 
lucrărilor de reparație a 
venit prompt și sprijinul 
secției mecanică și reparații 
și al secției edile și cons
trucții. A fost o muncă 
grea deoarece trebuia asi

gurată functionarea cu 
precizie a unor piese care 
cmtăresc multe mii de ki
lograme.

După 18 ore de muncă 
neîntreruptă, cea mai mare 
parte în cursul nopții, echi
pa a reușit să termine re
parația acestui important a- 
gregat.

...A doua zi procesul de 
muncă s-a desfășurat normal 
ca și cînd nimic nu s-ar fi 
întâmplat.

In căutarea lucrurilor mărunte
. Există o categorie de 

magazine foarte căutate, 
care oferă cumpărători
lor o gamă variată de 
produse — de la mași
nile de spălat rufe pînă 
la cuie, de la televizoare 
pînă la lingurițe sau pro
duse chimice de uz gos
podăresc. E vorba de 
magazinele „Tehnome
tal“.

Acțiunea de moder
nizare a comerțului 
schimbă necontenit în
fățișarea magazinelor. Și 
dintre unitățile „Tehno- 
metal“, multe au primit 
în ultima vreme spa
ții noi, corespunzătoare. 
Menționăm. magazinele 
de pe Calea Griviței 342, 
de pe șoseaua Ștefan cel 
Mare, din Piața „3 De
cembrie“ și altele ; sînt 
magazine cu suprafețe 
comerciale mari, bine 
utilate, unde deservirea 
este organizată după me
tode noi. Cu toate aces
tea, nu puține unități 
„Tehnometal“ din Bucu
rești nu au condiții și 
spații care corespund ce
rințelor de desfacere a 
sutelor de articole me
tal o-chimice. Se poate 
constata cu ușurință că 
cele mai „oropsite“ din 
acest punct de vedere 
sînt unitățile în care se 
vînd produse de fieră
rie și tehnico-sanitare. 
Magazine cum sînt cele 
de pe str. Smîrdan, de

lîngă Piața Unirii sau 
Calea Dorobanți funcțio
nează în încăperi prea 
mici, parcă improvizate, 
în care mărfurile stau 
claie peste grămadă. In 
astfel de magazine, unde 
cumpărătorul găsește cele 
mai diferite obiecte ne
cesare în gospodărie — 
de la cuișorul pentru ta
blou și pînă la instala
ții de baie — vin zilnic 
numeroși cetățeni. Este 
lesne de înțeles cît de

judicioasă duce la repar
tiția necorespunzătoare a 
fondului de mărfuri, 
creează aglomerație în 
unele unități.

O caracteristică a măr
furilor vîndute de maga
zinele „Tehnometal“ este 
și varietatea mare de 
sortimente. Există zeci 
de sorturi de cuie, cîrli- 
ge, sîrmă, fier brut, ta- 
cîmuri etc.

Totuși, după cum ni 
s-a arătat la Direcția co

Prin magazinele „Tehnometal“

greu se desfășoară aici 
activitatea.

Ar fi ceva de spus și 
despre repartizarea teri
torială a acestor unități. 
O sumară cercetare a 
cifrelor este concluden
tă. Bunăoară în raionul 
Tudor Vladimirescu sînt 
47 de magazine „Tehno
metal“, în timp ce în ra
ionul 1 Mai funcționează 
doar 11 asemenea uni
tăți, iar în raionul 16 Fe
bruarie — 12. Desigur că 
și acest aspect va trebui 
să stea pe viitor în aten
ția gospodarilor orașului. 
Este nefiresc ca într-un 
raion al Bucureștiului să 
existe de 4 ori mai multe 
magazine de același fel 
decît în alte raioane ; a- 
semenea amplasare ne-

mercială a Sfatului popu
lar al Capitalei unele ar
ticole trecute în nomen
clatorul unităților „Teh
nometal“, lipsesc mai 
frecvent din rafturi : cîr- 
lige pentru plafon și ta
blouri, strecurători, col- 
țare pentru scaune, lin
guri și tocătoare de lemn, 
butoane pentru mașinile 
de aragaz. Articole mă
runte, dar indispensabile, 
„întreprinderile indus
triei locale au obligația 
să producă asemenea 
mărfuri. Dar nu le pro
duc“ — ne explică to
varășii de la Direcția 
comercială. Dar între
prinderile industriei lo
cale nu țin tot de Sfa
tul popular al .Capitalei ? 
De curînd, întreprinde

rea locală „Răsăritul“ a 
prezentat spre omologare 
o lustră din metal eloxat. 
Mostra este necorespun
zătoare. Alte întreprin
deri produc de mult a- 
semenea lustre, de cea 
mai bună calitate. De ce 
este nevoie ca „Răsări
tul“ să fabrice asemenea 
lustre și nu articole 
căutate, pe care le poa
te face ?

Cîteva cuvinte des
pre utilarea magazinelor 
„Tehnometal“. După cum 
se știe, aici se mane
vrează și mărfuri grele : 
frigidere, mașini aragaz, 
fier-beton, tablă, țevi, 
lăzi de cuie și altele. în 
aceste unități își fac cu 
greu loc mijloacele de 
mică mecanizare, pentru 
manipularea lor, deși 
peste tot s-ar putea a- 
dapta, potrivit posibili
tăților. diferite asemenea 
dispozitive — scripeți, e- 
lectrocare mici, șine mo- 
norai, electrostivuitoare.

In interesul unei cît 
mai bune deserviri în a- 
ceste unități, luarea de 
măsuri privind amplasa
rea, aprovizionarea și 
dotarea lor cu cele 
necesare merită să stea 
într-o mai mare măsură 
în atenția forurilor de 
resort.

ION PLEAVĂ

B TIEÆT1R.1E •
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Rigoletto — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Mam- 
zelle Nitouche — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Vizita bătrînei doamne — (orele
19,30). (Sala Studio) : Nora — (orele
19,30). Teatrul ,C. I. Nottara“ .(Sala Ma- 
gheru) : Antoniu și Cleopatră — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettle și doamna 
Mbon — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Portretul — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Comedia erorilor — (o- 
rele 19,30)... Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 

■Giuleștl : Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul pentru, tineret și 
copii (Sala C. Miile) : în flecare seară 
de toamnă — (orele 20). Teatrul Evre
iesc de stat : Opera de trei parale — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical ,.C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Ca la revistă 
orele 20). (Sala din calea Victoriei 174) : 
Palatul melodiilor — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : A fugit 
un tren — (orele 16). (Cașa de cultură 
a raionului Grivlța Roșie) : Ala bala 
portocala — (orele 15).

CINEMATOGRAFE : Valsul nemuri
tor : Sala Palatului R. P. Romîne (orele 
17 — seria de bilete 869, orele 20,30 — 
seria de bilete 869), Republica — bd. Ma- 
gheru 2 (8,45; 10,45: 12,45; 14,45; 17; 19;
21.15) , Feroviar — cal. Griviței 30 (9,45; 
12; 14 15; 16,30; 18,45. 21). Vară și fum - 
cinemascop : Patria — bd. Magheru 12-14 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,20), București 
— bd. 6 Martie 6 (9,15 ; 11,30 ; 13,45; 
16,30 ; 18,45 ; 21) înfrățirea între 
popoare — bd, Bucureștii-Nol (10 ; 
15; 17,30; 20). Grlvița — calea Griviței — 
podul Basarab (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30) 
Melodia — șos. Ștefan cel Mare — colț 
cu str. Lizeanu (9; 11,30; 14; 16.30; 19;
21.15) . Strict secret — cinemascop : Fes
tival — bd. 6 Martie 14 (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Excelsior — bd. 1 Mal 322

(10; 12,15- 15,30; 18; 20,30), Modern — pia
ța G. Coșbuc 1 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30 
20 45). Ipocriții : Carpați — bd. Magheru 
29 (19; 12; 14; 16; 18 15; 20,30), Capitol — 
bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Oameni de afaceri ; Tineretului — cal. 
Victoriei 48 (10; 12; 14; 16). G. F. Hacn- 
del : Tineretului — cal. Victoriei 48 
(18,15; 20,30). Ultimul tren din Gun 
Hill : Victoria — bd. 6 Martie 7 (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Flacăra — calea 
Dudești 22 (16; 18,15; 20,30), Munca — șos. 
Mihai Bravu (11; 16; 18,15; 20.30), Lira — 
calea 13 Septembrie 196 (15; 17; 19; 21).
O zl de toamnă: Central — bd. 6 Mar
tie 2 (11; 13.15; 15,30; 18; 20,30), Moartea 
în șa — cinemascop : Lumina — bd. 6 
Martie 12 (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 
16; 18,15; 20 30). Escondida: Union — str. 
13 Decembrie 5—7 (14,30; 16,30; 18.30; 
20,30). Program special pentru copii la 
orele 10 la cinematograful Doina — str. 
Doamnei 9 Cel mai mare spectacol : 
Doina — str. Doamnei 9 (11,45; 14.30;
17,30; 20,30), Filme documentare — ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi — bd. 6 Martie 18. Codin : Giuleșt!
— calea Giulești 56 (10.30; 12,30; 16; 18;
20), Tomis — calea Văcărești 21 (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Libertății - str. 11 
Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 18; 20). Marele 
drum : Cultural — piața llie Pintllie 2 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Progresul — 
șos. Giurgiului 3 (15,30; 18- 20,15) Pacea
— bd. Libertății 70—72 (16; 18; 20). Voi fi 
mamă : Aurora — bd. Dimitrov 118 (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Marea bătălie de 
pe Volga rulează în continuare de la 
orele 9 pînă la orele 21 la cinemato
graful Dacia — cal Griviței 137. Icarie 
X B-l — cinemascop : Buzeștl — str. 
Buzești 9—11 (15; 17; 19; 21), Volga — 
șos. Iile Pintllie 61 (10; 12; 16; 18.15; 20,30). 
Tăunul : Crîngași — șos. Crîngașl 42 (16; 
18.15; 20,30). Raze pe gheată : Bucegl — 
bd. 1 Mai 57 (10; 12; 16; 18.15. 20,30). N-a 
fost în zadar : Miorița -, cal. Moșilor

127 (IO; 12; 16; 18,15; 20,30). Dă-I înainte 
fără grijă : Floreasca — str. I. S. Bach 
2 (16; 18,15; 20,30). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop ; Unirea — bd. 1 Mai 143 
(11; 15; 17; 19; 21). Adorabile și minci
noase : Vitan — cal. Dudești 97 (15; 17; 
19; 21). E permis să calci pe iarbă : 
Popular — str. Mătăsari 31 (15,15; 17; 
18,45; 20,30), Cosmos — bd 30 Decembrie 
89 (16; 18; 20). Babette pleacă la război 
— cinemascop : Arta — cal. Călărași 153 
(15; 17; 19; 21). Tu ești minunată : Moși
lor — cal. Moșilor 221 (11; 15,30; 18; 20 30). 
Virsta dragostei : Viitorul — str. M ' E- 
minescu 127 (15; 17; 19; 21). Tutunul : 
Colentina — șos. Colentlna 84 (16; 19).
Elena din Troia cinemascop : Drumul 
Serii — str. Drumul Seri! 30 (14; 16,15; 
18,45; 21). Misterele Parisului — cine
mascop : Ferentari — calea Ferentari 86 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Moby Dick : Co- 
troceni — șos. Cotroceni 9 (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19.10 — Pentru ti
neretul școlar : In vizită la Muzeul li
teraturii romîne (III). 19,35 — Din viața 
animalelor. 20,00 — Săptămîna. 21,00 — 
Cîntă la muzicuță John Sebastian 
(S.U.A.) la pian Glen Clugston. 21,20 —■ 
Muzică ușoară instrumentală. In înche
iere : Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 octombrie. In țară: Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mal ales în nordul 
țării. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 șl 12 grade, iar maxi
mele între 14 și 24 grade. In București : 
Vreme schimbătoare. cu cerul tempo
rar noros. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura staționară.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
noul ambasador al R. P. Mongole in ÎL P. Roniină 

Cuvîniările rostite
în cuvîntul său, ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Mongole, Togoo- 
ciin Ghenden, a declarat : „Poporul 
mongol se bucură sincer de marile 
succese obținute de poporul romîn, 
sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, în construcția socia
listă a țării sale.

Realizările remarcabile ale Repu
blicii Populare Romîne reprezintă 
un aport important în acțiunea de 
creștere mai departe a forței măre
țului nostru lagăr socialist, în inte
resul triumfului socialismului, păcii 
și prieteniei popoarelor.

Luptînd consecvent pentru reali
zarea politicii de pace și coexistență 
pașnică, Republica Populară Romî- 
nă, împreună cu celelalte țări ale 
sistemului mondial socialist, aduce 
un aport însemnat pentru menține
rea și întărirea păcii în Balcani și 
în întreaga lume.

Poporul și guvernul Republicii 
Populare Mongole năzuiesc la adîn- 
cirea pe toate căile a prieteniei de 
nezdruncinat dintre țările noastre, 
pentru lărgirea multilaterală a co
laborării cu Republica Populară Ro- 
mînă, acestea corespunzînd intere
selor popoarelor țărilor noastre, in
tereselor întăririi unității țărilor so
cialiste și mișcării mondiale comu
niste și muncitorești“.

în răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a spus : 
„Poporul romîn nutrește sentimen
te de caldă și sinceră prietenie față 
de harnicul popor mongol, se bucu
ră de realizările dobîndite sub con
ducerea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol în construirea socia
lismului în patria sa și-i urează noi 
succese în munca entuziastă de în

deplinire a celui de-al III-lea plan 
cincinal de dezvoltare economică și 
culturală a țării, pentru făurirea 
unei vieți fericite și prospere.

Menționăm cu satisfacție faptul 
că între statele noastre s-au stator
nicit relații de trainică prietenie, în 
interesul ambelor noastre popoare, 
al coeziunii țărilor socialiste și al 
menținerii păcii“.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat 
că Republica Populară Romînă își a- 
duce, în mod consecvent, contribu
ția sa la lupta pentru destinderea 
situației internaționale, pentru sta
bilirea unor relații normale între 
state, pentru aplicarea în viață a 
principiului coexistenței pașnice, 
pentru victoria păcii în lumea în
treagă.

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,. 
a urat noului ambasador mongol 
succes deplin în nobila sa activitate 
și l-a asigurat de tot sprijinul din 
partea Consiliului de Stat, a guver
nului Republicii Populare Romîne și 
a sa personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole, Togoociin Ghenden, a 
avut loc apoi o convorbire priete
nească, cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii Populare 
Mongole a fost însoțit de T. Davaa- 
suren, secretar, și E. Niamaa, atașat 
economic al ambasadei.

(Agerpres)

La biblioteca clubului Uzinei „In dependența“ din Sibiu. Biblioteca are 
peste 20 000 de volume, precum și dife rite colecții, reviste, ziare etc.
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Legătura cu terenul
(Urmare din pag. I-a)

TELEGRAME EXTERNE
Sesiunea, extraordinară a Comisiei Dunării
BUDAPESTA 10. — Coresponden

tul Agerpres transmite : Joi, 10 oc
tombrie, s-a deschis la Budapesta 
sesiunea extraordinară a Comisiei 
Dunării, convocată din inițiativa 
comună a guvernelor R.P. Romîne 
și R.S.F. Iugoslavia, la care parti
cipă reprezentanți din cele șapte 
țări membre ale comisiei.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de G. A. Denisov, președin
tele Comisiei Dunării, ambasadorul 
U.R.S.S. la Budapesta.

Apoi, Mihail Roșianu, ambasado
rul R.P. Romîne la Budapesta, re
prezentantul R.P.R, în Comisia Du
nării, a prezentat o informare în le
gătură cu proiectul nodului hidro-

energetic și de navigație de la Por- 
țile de Fier,.întocmit conform acor- ■ 
dului existent între guvernul Repu
blicii Populare Romîne și guvernul 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

în continuare a luat cuvîntul 
Mustafa Vilovici, reprezentantul 
R.S.F. Iugoslavia, care a prezentat 
o informare pe aceeași temă.

Din partea Administrației fluviale 
a Porților de Fier a fost prezentată 
o informare despre îmbunătățirea 
condițiilor de navigație în sectorul 
Porților de Fier.

Lucrările sesiunii extraordinare, 
a Comisiei Dunării continuă.

Danemarca și măsurile agricole 
protecționiste ale Pieței comune

Sosirea uueî misiuni 
guvernamentale economice 

japoneze
Joi seara a sosit în Capitală o mi

siune guvernamentală economică ja
poneză condusă de Tsunesuke Wada. 
Membrii delegației vor vizita între
prinderi industriale și unități agri
cole socialiste din țara noastră pen
tru a studia posibilitățile lărgirii co
merțului între Romînia și Japonia.

(Agerpres)

în curînd apare revista 
L U M E A 

săpfămînal de politică externă 
editat de Uniunea Ziariștilor 

din R. P. Romînă
Revista va publica articole, co

mentarii, note, interviuri cu per
sonalități ale vieții publice mon
diale, corespondențe de peste ho
tare, pagini din istoria diploma
ției, puncte de vedere din presa 
străină, prezentări de cărți și pu
blicații de politică externă din 
țară și străinătate.

F estival V er di
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă, Comitetul de radiodifuziu
ne și televiziune și Uniunea Compo
zitorilor din R. P. Romînă au orga
nizat joi seara în studioul de con
certe al Radioteleviziunii din Capi
tală un Festival Verdi cu prilejul 
aniversării a 150 de ani de la naște
rea marelui compozitor italian.

Acompaniați de orchestra de stu
dio a Radioteleviziunii, dirijată de 
Constantin Bobescu. artist emerit, 
soliștii Zenaida Pally și Nicolae Her- 
lea, artiști ai poporului, Arta Flo- 
rescu, artistă emerită, și Cornel Sta- 
vru au interpretat arii și duete din 
operele „Vecerniile siciliene“, „Pu
terea destinului“, „Rigoletto“, „Tru
badurul“, „Traviata",■ „Don Carlos“, 
„Othello“ și „Aida“. Și-a mai dat 
concursul corul Radioteleviziunii 
sub conducerea lui Alexandru 
Șumski.

Festivalul Verdi, care a fost tele
vizat, s-a bucurat de un deosebit 
succes.

(Agerpres)

Se redeschid universitățile 
muncitorești

între 1 și 15 octombrie, în întreaga 
țară-începe un nou an de învăță“ 
mînt în universitățile muncitorești, 
organizate în întreprinderi și insti
tuții, Programul cuprinde teme din 
domeniul științelor sociale, al știin
țelor tehnice saiu ale naturii, al lite
raturii și artei. Ținînd seama de ex
periența de pînă acum, pentru acest 
an de învățămînt ,s-a acordat o a- 
tenție sporită temelor tehnice legate 
de specificul întreprinderilor res
pective Lectorii au fost recrutați din 
rîndul profesorilor, inginerilor, eco
nomiștilor. juriștilor, medicilor, acti
viștilor de partid și de sindicat. 
Pentru a veni în ajutorul cursan- 
ților s-au luat măsuri ca bibliotecile 
sindicatelor să fie înzestrate cu un 
număr sporit de cărți. De asemenea, 
în întreprinderi și instituții au fost 
organizate numeroase standuri.

(Agerpres)

Informații
Joi dimineața a părăsit Capitala, ple

când în Anglia, tovarășul Constantin Ma- 
teescu, președintele Uniunii Centrale a Co
operativelor de Consum, care va participa 
la ședința Comitetului Central al Alianței 
Cooperatiste Internationale și la lucrările 
celui de-al XXII-lea Congres al acestei or
ganizații ce va avea loc la Bournemouth.

(Agerpres)

brigăzii. Insă necazul cel mare nu 
acesta era; eliberarea terenului de 
coceni se făcea cu încetineală și-i 
stingherea pe tractoriști. Apetroaie 
l-a rugat pe Ursu Haralambie, pre
ședintele gospodăriei, să convoace 
în aceeași zi o ședință cu brigadie
rii. S-a constatat că fiecare briga
dier începuse eliberarea terenului 
pe tarlaua sa. Or, în felul acesta se 
dispersau forțele. Președintele con
siliului le-a propus ca două-trei 
brigăzi să lucreze la eliberarea unei 
singure tarlale pentru a da putință 
tractoarelor să are și să însămîn- 
țeze din plin. La Coțușca a consta
tat deficiențe în tratarea semințelor. 
Deși aveau porzolator, colectiviștii 
se foloseau de lopeți. Or, în felul a- 
cesta amestecul semințelor cu sub
stanța antimălurică nu se făcea cum 
trebuie. w

Sigur, la prima vedere ar putea 
să pară că e vorba de amănunte, 
însă într-o campanie ca cea de față, 
asemenea „mărunțișuri“ nu sînt de 
neluat „m seamă, pentru ■ că de ele 
depind și calitatea .muncii și respec
tarea riguroasă a termenelor.

*

înainte să părăsim gospodăria co
lectivă din Vlăsinești, unde președin
tele rezolvase cîteva probleme lega
te de insilozări, întunericul se lăsase 
de mult. I-am propus să ne îndrep
tăm către gospodăria din Sîrbi. Ö- 
prim mașina chiar lingă, sediul bri
găzii de mecanizatori aflată la mar
gine de sat. într-o cameră, cîțiva 
tractoriști luau masa. După pofta cu 
care mîncau se vedea că nu au ni
mic împotriva meniului pregătit de 
bătrînul Petru Zagavei, bucătarul 
lor. în camera cea mare, la o masă, 
un băiețandru stătea aplecat asupra 
unei foi de hîrtie luminată de o 
lampă cu petrol. Părea tare concen
trat... „Dragă mamă, află despre 
mine că sînt sănătos și o duc 
bine...“ Dumitru Grigoriu, elev la 
școala de tractoriști din Fălticeni, 
trimis aci în practică, îi scria mai- 
că-si...

— Unde sînt tractoarele ? îi întreb 
pe mecanizatori.

— Unde să fie, în cimp, îmi răs

punde careva mirat că se pune o a- 
semenca întrebare. Schimbul doi ară 
acum la lumina lunii și a farurilor.

Ne îndreptăm spre arături. Satul 
doarme dus. Dar la marginea sa, pe 
cîmpurile în pantă, ne-a întâmpinat 
o priveliște de-a dreptul fascinantă. 
Perechi de ochi strălucitori tăiau 
întunericul intr-un zgomot puter
nic. Președintele face semn șoferu
lui să oprească lingă o brazdă 
proaspătă. De noi se apropie un 
tractor.

— Tu ești, Costică ? întrebă Ape
troaie cu glas tare.

— Eu, tovarășe președinte, răs
punde Constantin Urzică.

Cîteva cuvinte schimbate, cîteva 
sfaturi și tractorul pornește din nou 
lăsînd în urmă brazde cu spinarea 
neagră. Pe alte tractoare lucrau Va
sile Calistrat, Florea Aionitodii, Va
sile Petrușcă și Petru Cobzaru. .

Tovarășul Apetroaie ne face semn 
să privim spre marginea Săvenilor. 
Alte perechi de ochi luminoși tăiau 
întunericul.

*
Inginerul Vasile Apetroaie este tâ

năr. Are treizeci și doi de ani. De 
șapte ani se află. în acest raion. Pri
mii trei, după absolvirea Institutului 
agronomic din Inși, a lucrat ca ingi
ner agronom la S.M.T. Săveni. apoi 
alți cîțtva ca șef al fostei secții agri
cole raionale și, in sfîrșit, o dată cu 
reorganizarea conducerii agriculturii, 
ca președinte al Consiliului.

Mai stăm de vorbă în biroul său 
pentru a ne completa unele date. 
Convorbirea este întreruptă din 
cînd în c.înd fie de un telefon pe 
care-l dă la S.M.T. Dîngeni pentru 
a-l ruga pe director să trimită doi 
tractoriști la G.A.C Dobîrceni unde 
două tractoare stau nefolosite, fie 
ele un tehnician care vrea să știe în 
cite gospodării se pot electrifica sec
toarele zootehnice, sau de un specia
list venit de la consiliul agricol re
gional care se interesează ce supra
față de lucernă poate fi irigată.

Sînt multe probleme ale agricul
turii raionului pe care consiliul a- 
gricol, îndrumat în permanență de 
către comitetul raional de partid, 
poate să le rezolve cu pricepere și o- 
perativitate.

COPENHAGA 10 (Agerpres). — 
La începutul acestei săptămîni, mi
nistrul de externe al Danemarcei, 
Per Haekkerup, s-a deplasat la 
Bruxelles pentru a expune Comi
siei Pieței comune îngrijorarea Da
nemarcei față de măsurile protec- 
ționiste adoptate de țările Pieței co
mune în domeniul importurilor a- 
gricole. Cu acest prilej, ziarul „Die 
Presse“ face o analiză a perspecti
velor exporturilor agrare ale Da
nemarcei. Chiar titlul articolului 
„Danemarca între scaune“ exprimă 
plastic aprecierea ziarului în privin
ța poziției Danemarcei.

Pînă în prezent, exporturile da
neze erau dirijate în proporție e- 
gală spre țările Asociației europe
ne a liberului schimb (A.E.L.S.), în 
special spre Anglia și spre țările 
Pieței comune.

Aderarea Danemarcei la Piața co
mună ar crea dificultăți sporite de 
desfacere în Anglia ; rămînerea în 
afară aduce prejudicii exporturilor 
în țările Pieței comune. Prevederi
le protecționiste, care au generat 
„războiul puilor cu S.U.A.“, afectea
ză și această țară. „Die Presse“ scrie 
că la Copenhaga se așteaptă cu 
multă neliniște intrarea în vigoare 
a viitoarelor măsuri protecționiste 
privitoare la produse lactate. Se 
preconizează o sporire a produselor 
lactate în țările Pieței comune și 
exportul acestor produse la prețuri 
reduse, subvenționate de stat.

Tocmai pentru a încerca să împie
dice o asemenea evoluție s-a depla
sat Per Haekkerup la Bruxelles.

Misiunea lui constă, potrivit ziaru
lui, în a „înnoda iarăși firele care 
s-au rupt cu prilejul discuțiilor pri
vitoare la aderarea Angliei“. Ziarul 
subliniază că „discuțiile nu au nimic 
de-a face cu eventuala reluare a 
tratativelor pentru aderarea Dane
marcei. Guvernul danez nu are nici 
un mandat în această privință. Ar 
fi necesar un vot al Parlamentului 
pentru a ridica mandatul acordat 
guvernului de a solicita aderarea, la 
Piața comună „împreună cu Anglia“ 
și a-l înlocui cu un nou mandat de 
a cere „aderarea fără Anglia“. Or, 
remarcă ziarul citat, „pe planul po
liticii interne, la Copenhaga nu 
există în momentul de față șanse 
pentru aceasta“.

DECERNAREA PREMiULUI NOBEL
PENTRU PACE LUI LINUS PAULING

OSLO 10 (Agerpres). — Cunoscu
tului luptător pentru pace, activist 
pe tărîm obștesc și om de știință a- 
merican, profesorul Linus Pauling, 
i s-a decernat Premiul Nobel pentru 
pace pe anul 1962. Acesta este cel 
de-al doilea Premiu Nobel care i se 
acordă lui Pauling, profesor de chi
mie la Institutul de tehnologie din 
California. După cum se știe, el a 
primit în anul 1954 Premiul Nobel 
pentru chimie, pentru cercetările 
sale asupra naturii substanțelor 
chimice complexe. în istoria acordă
rii Premiului Nobel se mai cunoaște 
încă un singur caz cînd aceeași per
soană a fost distinsă de două ori cu 
acest premiu — este vorba despre 
marea savantă Maria Sklodowska- 
Curie. Agenția Associated Press 
subliniază că profesorul L. Pauling 
este un cunoscut militant împotriva 
experiențelor nucleare.

După anunțarea hotărîrii de a i se 
acorda Premiul Nobel, Linus Pau
ling a declarat că este recunoscător 
comitetului pentru că anunțarea a- 
cordării premiului la 10 • octombrie 
coincide cu ziua cînd intră în vi
goare Tratatul cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor nu
cleare.

„Cred, a declarat el, că elabo
rarea și semnarea acestui tratat va 
intra în istorie ca una din cele mai 
importante acțiuni adoptate vre
odată de către state. Consider că a- 
cesta este primul din seria de tra
tate internaționale care va duce în 
cele din urmă la abolirea războiului, 
la dezarmarea generală“.

A

încordarea situației în Kenya
NAIROBI 10 (Agerpres). — In timp 

ce la Londra conferința cu privire 
la acordarea independenței Kenyei, 
începută de peste două săptămîni, se 
prelungește, agențiile de presă rela
tează că în Kenya s-a produs o în
cordare a situației.

Agenția Associated Press anunță 
că Daniel Moi, unul din liderii par
tidului de opoziție Uniunea demo
cratică africană (KADU), care asi
gură conducerea acestui partid în 
timp ce președintele său, Roland 
Ngala, se află la Londra la confe
rința amintită mai sus, a de
clarat că intenționează să cneeze un 
stat separat, care ar urma să cu-

Catastrofa din nordul, Italiei
Prăbușirea uaui baraj a provocat mii de victime și mari 

pagube materiaie

prindă regiunea Rift Valley, re
giunea de vest a Kenyei, regiunea 
de coastă și regiunea de nord- 
est a țării, cu un guvern KADU. 
El a adăugat că acest „stat“ nu va 
depinde de guvernul central al Ke
nyei, în frunte cu Kenyatta, liderul 
partidului de guvernămînt Uniu
nea națională africană din Kenya 
(KANU).

Ngala și ceilalți reprezentanți ai 
KADU se opun lui Kenyatta, care 
preconizează un stat centralizat și o 
constituție care să favorizeze conso
lidarea independenței Kenyei. Ei cer 
ca conferința de la Londra să aprobe 
o constituție conform căreia Kenya 
ar urma să aibă un statut „descen
tralizat“. Aceste acțiuni scizioniste, 
care nu se bucură de sprijin în Ke
nya, sînt susținute de cercurile colo
nialiste.

Kenyatta a declarat că guvernul 
său este stăpîn pe situație și că este 
gata să facă față oricăror evenimen
te neprevăzute.

»andbal Favor iții învinși

s
p
o
R

întâlnirea derbi a campionatului repu
blican de handbal în 7 a atras ieri după- 
amiază în tribunele velodromului Dinamo 
din Capitală mii de spectatori. Cele două 
echipe bucureștene Dinamo și Steaua, frun
tașe ale clasamentului seriei 1, au furnizat 
un foc dinamic, pe alocuri specific de cam
pionat, cu unele faze spectaculoase, multe 
din ele însă nefinalizate fructuos. S-au 
ratat multe ocazii favorabile, trăgîndu-se și 
la o poartă și la cealaltă fie în bare, în 
afara lor, sau de cele mai multe ori în 
portari

Favori/H în această întâlnire erau dina
moviștii, care au în palmares 4 titluri de 
campioni republicani și, bineînțeles, multe 
victorii asupra .handbaliștilor de la Steaua, 
în timp ce aceștia din urmă au cîștigat o 
singură dată campionatul (anul trecut) și 
o singură victorie asupra dinamoviștilor. La 
aceasta se adaugă și faptul că focul s-a 
disputai pe terenul echipei Dinamo. Gazde
le însă nu au jucat la înălțimea așteptări
lor decît în primele 11 minute, cînd au și

condus de altfel cu 3—1. După numai două 
minute, oaspeții, prin Iacob și Bulgaru, e- 
galează și tot prin Bulgaru iau conducerea. 
Abia în minutul 17 dinamoviștii reușesc — 
pentru ultima oară — să egaleze (4—i) prin 
Costache II. Piuă la sfîrșitul reprizei nu se 
mai înscrie decît un singur gol — în mi
nutul 29 prin Oțetea. Așadar, la pauză 
scorul a fost favorabil handbaliștilor de la 
Steaua : 5—4.

La reluare se aștepta un reviriment din 
partea dinamoviștilor. Cei care înscriu însă 
sînt tot oaspeții. Ei își măresc treptat avan
tajul, conducînd în minutul 47 cu 9—6.

Pînă la fluierul final, dinamoviștii mai 
înscriu de două ori și cei de la Steaua o 
dată. Astfel, handbaliștii de la Steaua au 
obținut o victorie meritată pentru care au 
muncit de la primul pînă la ultimul minut 
de foc.

A arbitrat satisfăcător V. Pelenghian 
(București).

C. COSTIN

Campionatul european de baschet
Selecționata masculină de baschet a R. P. Romîne a 

repurtat a treia victorie la campionatele europene de 
la Wroclaw, învingînd echipa Finlandei cu 69—55 
(28—23). Alte rezultate înregistrate joi : R. P. Polonă — 
R. D. Germană 93—62 (47—23) ; Spania — R. S. Ceho
slovacă 98—76 (59—43) ; R. P. Bulgaria — Belgia 
80—72 (37—37). Astăzi, în ultima zi a preliminariilor, 
baschetbaliștii romîni întîlnesc echipa R. D. Germane.

Echipa feminină de șah a ILR«S«S* 
campioană mondială

ROMA 10 (Agerpres). — Agențiile 
de presă anunță că, în urma catas- 

■ trofei care s-a produs în provincia 
' Belluno (Italia de nord) prin rupe- 
i rea barajului' de pe fluviul Piave, 
. s-au înregistrat uriașe pagube mate- 
I riale și mii de victime. Potrivit unor 
( date neconfirmate, numărul victime

lor se ridică la 4 000 de persoane. 
Orășelul Longarone, în apropiere de 
care se află acest baraj, a fost pur 
și simplu șters de pe fața pămîntu- 
lui. Numeroase localități situate în 
aval de baraj au fost distruse a- 
proape în întregime. Drumurile, 
căile ferate, curentul electric Sînt în
trerupte. Autoritățile italiene au luat 
măsuri urgente și au trimis spre re
giunea sinistrată echipe de salvare.

Barajul, situat la 80 de kilometri 
nord de Veneția, este unul din cele 
mai mari din Europa și chiar din 
lume, avînd o înălțime de 265,5 
metri. Construcția a fost terminată 
în anul 1956. Cauza catastrofei se 
pare că este alunecarea de cantități 
mari de pămînt și roci dintr-un 
munte, evaluate la 50 000 de metri 
cubi. Presiunea acestora a dus la o 
ruptură în baraj, pe trei sferturi din

lungimea sa. Agenția France Presse 
subliniază că responsabilii barajului 
erau incunoștințați de alunecarea de 
teren care se deplasa cu o viteză de 
40 de cm pe zi. Se prevedea golirea 
lacului artificial (lung de 7 km și lat 
de 400 m) dar în timp ce tehnicienii 
presupuneau că masa de pămînt și 
rocă în mișcare va ajunge la lac în 
jurul zilei de 15 noiembrie, viteza 
alunecării a crescut pe neașteptate 
provocînd această catastrofă.

Pe de altă parte, oficiul național 
de electricitate a dat publicității un 
comunicat joi seara în care susține 
că barajul ar fi rezistat și că inun
dația ar fi fost provocată de alune
cările de teren care au făcut să se 
reverse apele lacului artificial.

Aceasta este cea de-a 5-a catas
trofă provocată de ruperea unui ba
raj în ultimii patru ani. Preceden
tele catastrofe au provocat moartea 
a peste 1 700 de persoane.

Agenția United Press Internatio
nal anunță că postul de radio Roma 
a transmis un apel către populația 
din regiunea sinistrată de a nu con
suma apa din fluviu .întrucît în urma 
revărsării fluviului s-au pierdut nu
meroase conteinere care conțineau 
ceanură de potasiu.

iEîcnsiiicarca lapîel pentru 
independență a partizanilor 

din Borneo de nord și Sarawak
KUALA LUMPUR 10 (Agerpres). 

— în cadrul unei conferințe de pre
să, S. M. Mangol, lider al forțelor pa
triotice din Borneo de nord, a decla
rat că în prezent lupta împotriva 
trupelor engleze și împotriva autori
tăților Federației Malayeze capătă un 
caracter tot mai larg și mai organi
zat. El a subliniat că populația aces
tui teritoriu este hotărîtă să lupte 
pînă la obținerea deplinei indepen
dențe.

O puternică opoziție față de crea
rea federației există și în rîndul 
populației din Sarawak. Acest lucru 
a fost recunoscut și de primul mi
nistru al teritoriului Sarawak, care, 
luînd cuvîntul în cadrul unei confe
rințe de presă ce a avut loc la'9 oc
tombrie la Kuala Lumpur, a declarat 
că acțiunile de luptă ale forțelor de 
partizani „devin tot mai puternice și 
mai amenințătoare“.

B IE P R iE T IU T B g» E M B
Scandal cu medicamente Zăpezi abundente în Alpi

Cel de-al doilea campionat 
mondial feminin de șah pe e- 
chipe s-a încheiat joi la Split 
cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S., care a totalizat 25 de 
puncte din 28 posibile. Cel mai 
bun rezultat la prima masă a 
fost realizat de campioana mon
dială Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 11,5 puncte din 
12 posibile. Remarcabilă este 
și performanța șahistei romîne 
Alexandra Nicolau, care, tot la 
prima masă, a obținut 10 punc
te din 12 posibile. Margareta 
Teodorescu a realizat 7 punc

te din 10, iar Margareta 
Perevoznic 1,5 din 5. Echipa 
R. P. Romîne s-a clasat pe lo
cul patru. Clasament final : 
1. U.R.S.S. 25 puncte ; 2. Iu
goslavia 24,5 puncte ; 8. R. D. 
Germană 21 puncte ; 4. R. P. 
Romînă 18,5 puncte ; 5. R. P. 
Bulgaria 17,5 puncte ; 6. R. P. 
Ungară 17 puncte ; 7. Olanda 
15,5 puncte ; 8. R. P. Polonă 15 
puncte ; 9. S.U.A. 12,5 puncte ; 
10—11. R. P. Mongolă, R. F. 
Germană 10,5 puncte ; 12. A- 
ustria 8 puncte ; 13—14. Bel
gia, Monaco 5 ^puncte ; 15. Sco
ția 4,5 puncte.

După cum relatează 
ziarul „New York Herald 
Tribune“, Bennett A. Ro
bin din Silver Springs, 
statul Maryland (S.U.A.), 
este judecat la Washing
ton pentru falsificarea 
unor rapoarte clinice pri
vind efectele a 5 medi
camente. Unul din aces
tea, „Entoquel“, a provo
cat complicații grave în 
două cazuri de maladii 
infantile și a fost retras 
de pe piață. După o an
chetă care a durat 11

luni, s-a stabilit că în 
mai multe rînduri Robin 
a fost plătit de firmele 
producătoare de medica
mente pentru a alcătui 
rapoarte false. în alte 
cazuri, drept „recompen
să“, publicațiile acestor 
firme au publicat „stu
diile" d-rului Robin. în 
cazul medicamentului 
„Entoquel“, aprobarea de 
a fi pus în vînzare fu
sese acordată în parte pe 
baza rapoartelor false 
întocmite de Robin.

Cele mai multe trecători 
din Munții Alpi au devenit 
aproape inaccesibile din 
cauza zăpezii abundente 
care a căzut în ultimele 
zile. Prin pasul Furca nu se 
va mai putea circula pînă

Ia primăvară, iar trecăto- 
rile St. Gotthard și Grim- 
sel vor putea fi folosite 
abia după intrarea în func
țiune a plugurilor de ză
padă.

Populația Olandei

Nuntă cu bucluc

Biroul de statistică din 
Olanda a anunțat că a- 
ceastă țară are în prezent 
12 000 000 de locuitori, 
populația ei dublîndu-se 
față de anul 1911. în 1849 
Olanda nu avea decît

3 000 000 de locuitori. Den
sitatea populației pe kilo
metru pătrat este de 353 
locuitori, Olanda fiind tara 
cea mai populată din Eu
ropa și poate chiar din 
lume.

într-o serie de comune din raionul Alba (regiunea Hunedoara) 
au avut loc întrecerile celei de-a patra zone din cadrul competi
ției sportive dotate cu „Cupa Agriculturii“. Cu acest prilej și-au 
disputat întiietatea sportivii satelor din regiunile Hunedoara. 
București, Oltenia și Argeș. în fotografie : Echipa feminină de 
handbal din Teiuș, cîștigătoarea turneului final,

în eîtev
TENIS DE. MASA. — Joi dimineața au 

părăsit Capitala, plecând cu avionul la A- 
tena, reprezentativele de tenis de masă ale 
țării noastre care vor participa la turneul 
balcanic. Echipa masculină este alcătuită 
din Negulescu, Rethi, Giurgiucă, Sîndeann. 
iar cea feminină din Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu și Catrinel Folea.

■fc

TIR. — La poligonul Tunari au conti
nuat ieri campionatele republicane de tir. 
Proba de pistol viteză a fost câștigată de 
Ștefan Petrescu (Dinamo), cu 589 puncte. 
La talere aruncate din șanț conduce după 
două manșe Ion Dumitrescu (Dinamo 
Obor) cu 147 puncte, urmat de Gheorghe 
Enache (Steaua) — 145 puncte.

★

FOTBAL. — în „Cupa campionilor -eu
ropeni" la fotbal echipa iuxemburgheză 
Jeunesse d’Esch, jucind pa teren propriu,

r î n diar i
a învins cu 4—0 (2—0) în meci retur for
mația finlandeză Valkeakosken A.K.A. Pri
mul ioc fusese cîștigat de fotbaliștii finlan
dezi cu 4—1. Echipa luxemburgheză a ob
ținut calificarea pentru „optimi“ datorită 
unui golaveraj superior Pînă în prezent, 
pentru optimile de finală ale „Gupei cam
pionilor europeni“ s-au calificat următoa
rele echipe : Intcrnazionale Milano. Dinamo 
București Dukla Praga, Partizan Belgrad, 
F. C. Ziirich, Benfica Lisabona, Spartak 
Plovdiv, A. S Monaco, Norrkoeping, Bo
russia Dortmund, Gomik Zabrze, Real Ma
drid, P.S.V. Einhoven, leunesse d'Esch și 
A. C Milan (din oficiu).

★
La Trnava s-a disputat meciul interna

tional de fotbal dintre selecționata olimpi
că a R P Ungare și echipa locală Spartak. 
Fotbaliștii cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (1—0).

Catherine Dior, sofa de
cedatului desenator Chris
tian Dior, fondatorul firmei 
de mode pariziene care-i 
poartă numele, a protestat 
împotriva publicității ce se 
face în presă în jurul căsă
toriei nepoatei sale Fran
çoise, cu unul din conducă
torii fasciști din Anglia, Co
lin Jordan. „Protestez îm
potriva publicității făcute 
de presă și televiziune în 
legătură cu declarațiile des
creierate făcute de nepoata 
mea“, a spus ea. De men
ționat că în timpul celui 
de-al doilea război mon
dial, Catherine Dior a fost 
deportată de bitleriști la Ia 
gărul de concentrare de la 
Ravensbruck.

Căsătoria care a avut Ioc 
la 5 octombrie la Londra,

între Françoise Dior și Co
lin Jordan, liderul organi
zației neonaziste britanice, 
a prilejuit o manifestație 
antifascistă. Liderul neona
zist britanio a considerat 
nimerit ca la părăsirea pri
măriei să facă salutul hitle- 
rist, împreună cu soția sa, 
scandînd lozinca hitleristă 
„Sieg Heil“. După cum re
latează agenția France 
Presse, această comportare a 
stîmit indignarea trecători
lor care au organizat o ma
nifestație de protest.

Fotografia alăturată în
fățișează un aspect din 
timpul acestei manifestații 
automobilul în care se aflau 
soții Jordan a fost bloca i 
de mulțime. Se vede cum 
unul din ciracii șefului neo
nazist face un scurt zbor în 
aer.

eh

eb 
ral

Bb
•

ÖCT

av
S3
8Î



Pag. 4 S CtN T EI £ Nr. 6042

Dezbaterile din Adunarea GeneralăO.N.U

Vizita tovarășului Leontin Sălăjan 
în Indonezia

Ieri a avut loc la Moscova, Washington 
instrumentelor de ratificare a

și Londra depunerea 
Tratatului

La 10 octombrie a avut loc la 
Moscova, Washington și Londra ce
remonia predării spre păstrare a 
instrumentelor de ratificare a Tra
tatului cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

La Moscova, instrumentele de ra
tificare au fost predate spre păs
trare guvernului Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, în calitate 
de guvern depozitar, de către re
prezentanții guvernelor S.U.A. și 
Angliei — Foy D. Kohler, ambasa
dorul S.U.A- la Moscova, și Thomas 
Brimelow, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Angliei în U.R.S.S. In
strumentele de ratificare a trata
tului au fost primite de Valerian 
Zorin, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S.

Totodată, au fost depuse în ar
hiva guvernului U.R.S.S. instru
mentele de ratificare ale Uniunii 
Sovietice.

La Washington, în clădirea De
partamentului de Stat al S.U.A., ce
remonia predării spre păstrare a 
instrumentelor de ratificare a Tra
tatului privitor la interzicerea ex
periențelor nucleare în cele trei 
medii, a fost deschisă de secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk.

Dean Rusk, D. Ormsby-Gore, am
basadorul Angliei în S.U.A., și A. F. 
Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., au semnat apoi protocolul cu 
privire la darea în păstrare a ins
trumentelor de ratificare.

La Londra, în cadrul unei cere
monii similare, protocolul care
testă darea în păstrare a instru
mentelor de ratificare

în numele guvernului Marii Britanii 
de lordul Home, ministrul afaceri
lor externe, din partea guvernului 
S.U.A. de - - - -
Bruce și 
U.R.S.S. de 
natul cu
U.R.S.S. în Marea Britanie.

ambasadorul M. David 
din partea guvernului 
A. I. Romanov, însărci- 
afaceri ad-interim al

Tratatul de la Moscova, care in
tră în vigoare începînd din ziua de 
10 octombrie, a fost semnat pînă a- 
cum de guvernele a peste 100 de 
țări și este în continuare deschis 
oricărui guvern care-și va manifesta 
dorința de a adera la acest tratat.

a-

a fost semnat

președintele
Gromiko

10 (Agerpres). —
10 octombrie, la

WASHINGTON 
în seara zilei de
Casa Albă, a avut loc întrevederea 
dintre președintele S.U.A., J. Ken
nedy, și Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice. Andrei Gromîko a fost însoțit 
de A. Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington.

Congresul Partidului
LONDRA 10 (Agerpres). — Joi 

după-amiază, în cea de-a doua zi a 
Congresului anual "al Partidului con
servator britanic, ministrul de exter
ne, lordul Home, a dat citire unei 
scrisori adresate congresului de pre
mierul Macmillan. în scrisoare se 
spune că, din pricina operației chi
rurgicale pe care a suportat-o și a 
perioadei de convalescență, care după 
spusele medicilor, va fi lungă, Mac
millan nu-și va mai putea îndeplini 
obligațiile privind conducerea parti
dului în perioada electorală. în con
secință, scrie primul ministru, este 
de dorit să se înceapă curînd în ca
drul partidului conservator consul
tările în vederea alegerii noului con
ducător al partidului.

Scrisoarea premierului englez este 
considerată de agenția Reuter ca un 
anunț oficial al faptului că Mac
millan nu va mai conduce partidul 
conservator la viitoarele alegeri par
lamentare prevăzute a avea loc în 
Anglia cel mai tîrziu în toamna 
anului viitor.

Basutolandul isi revendică
>

independența națională
CAIRO 10 (Agerpres). — In coloa

nele publicației oficiului din Cairo 
al partidului Congresul din Basuto
land a apărut un articol semnat de 
secretarul general al acestui partid, 
G. M. Kolisang, în care se subliniază 
că Basutolandul trebuie să-și dobîn- 
dească independența națională pînă 
la sfîrșitul anului viitor. Mișcarea 
de eliberare națională din Basuto
land. scrie în articolul său Kolisang, 
se desfășoară pe două planuri : pe 
de o parte împotriva colonialismului 
și imperialismului, iar pe de alta îm
potriva neocolonialismului.

Referindu-se la disputa dintre gu
vernanții englezi și rasiștii sud-afri- 
cani în legătură cu viitorul Basuto- 
landului, Kolisang o califică drept o 
nouă manevră pentru a amîna cit 
mai mult acordarea independenței 
acestui teritoriu. El condamnă auto
ritățile rasiste sud-africane care au 
creat la frontierele cu Basutolandul 
numeroase posturi de frontieră și au 
concentrat trupe și formații de eli
coptere.

OURSIN

Comunicatul comun al
Marii Britanii și S. SJ. A.

guvernelor U. R. S. S.,

în conformitate cu punctul 3 al 
articolului 3 al Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, participanții ini
țiali la acest Tratat, guvernele Uni
unii Republicilor Sovietice Socia
liste, Regatului Unit al Marii Bri
tanii și irlandei de nord și Statelor 
Unite ale Americii au predat la 10 
octombrie 1963 guvernelor depozi
tare, spre păstrare, instrumentele 
lor de ratificare ale acestui tratat, 
respectiv guvernului Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, la Mos
cova, guvernului Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de nord, 
la Londra și guvernului Statelor U- 
nite ale Americii, la Washington.

Potrivit prevederilor Tratatului, el

a intrat în vigoare 
instrumentelor de 
participanții inițiali, adică începînd 
cu data de 10 octombrie 1963.

în conformitate cu prevederile 
Tratatului, instrumentele de ratifi
care și documentele privind adera
rea altor state vor fi predate spre 
păstrare guvernelor depozitare.

Tratatul prevede că orice stat care 
nu a semnat Tratatul înainte de in
trarea lui în vigoare, poate adera la 
el oricînd.

Tratatul prevede, de asemenea, că 
pentru statele ale căror instrumente 
de ratificare sau documente de ade
rare vor fi predate spre păstrare 
după intrarea în vigoare a Tratatu
lui, el intră în vigoare în ziua aces
tei predări. (Agerpres)

în ziua predării 
ratificare către

Conferința, de presa a
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

în cadrul conferinței de presă care 
a avut loc miercuri seara, președin
tele S.U.A., John Kennedy, a decla
rat că guvernul S.U.A. a permis 
furnizorilor particulari americani să 
vîndă grîu Uniunii Sovietice și altor 
țări socialiste ale Europei răsăritene. 
El a subliniat cointeresarea Statelor 
Unite în vînzarea griului.

Kennedy și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu faptul că punctele de 
vedere ale Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice în problema interzicerii 
lansării pe orbită a obiectivelor 
avînd la bord arme nucleare, 
coincid. Potrivit părerii noastre, a 
spus John Kennedy, un acord în a- 
cest domeniu nu trebuie să fie bi
lateral, ci trebuie să fie legiferat 
prin O.N.U,

Prin publicarea scrisorii lui Mac
millan s-a accentuat atmosfera de 
neclaritate în care se desfășoară 
congresul partidului. De altfel, în 
cea de-a doua zi a congresului dis
cursurile unor lideri ca fostul mi
nistru de externe Selwyn Lloyd s-au 
axat mai ales pe polemica cu parti
dul laburist. „Cartierul general al 
partidului conservator, comenta a- 
genția Associated Press, este centrul 
unei activități de culise intense și al 
unor consultări febrile“.

președintelui Kennedy
în continuare, președintele a de

clarat că S.U.A. tind ca divergențele 
dintre ele și U.R.S.S. să nu poată 
duce vreodată la -un conflict armat. 
Referindu-se la întîlnirea pe care 
urma să o aibă cu A. A. Gromî
ko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., președintele Kennedy a re
levat că ea va fi consacrată conti
nuării examinării problemelor de 
interes comun pentru ambele părți.

NEW YORK 10 (Agerpres). — în 
ședința de joi dimineața a Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvîntul, 
în cadrul dezbaterilor generale re
prezentantul Republicii Sud-Afri- 
cane, subsecretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, G. P. Joos- 
te. Acesta a încercat să apere poli
tica rasistă a guvernului său în fața 
unei săli din care, după cum au re
marcat corespondenții de presă, lip
seau în mod demonstrativ repre
zentanți ai numeroase state din A- 
sia și Africa. De altfel, în timp ce 
reprezentantul guvernului rasist al 
R.S.A. vorbea în sala de ședințe, 
conducătorii unor delegații din 
grupul statelor afro-asiatice s-au în- 
tîlnit într-o sală separată pentru a 
discuta un proiect de rezoluție de 
condamnare a guvernului Verwoerd.

în continuarea ședinței, a luat cu
vîntul Albert Sylla, ministrul aface
rilor externe al Republicii Malgașe, 
care a cerut guvernului sud-african 
să pună capăt politicii de represiune 
rasială, politică condamnată de în
treaga lume

A vorbit apoi ministrul afacerilor 
externe al Republicii Arabe Unite, 
Mahmud Fawzi. Acesta a salutat în 
cuvîntarea sa Tratatul de la Mos
cova și a subliniat că el trebuie să 
constituie un prim pas pe calea spre 
noi acorduri internaționale. El a de
clarat că guvernul său salută propu
nerea Uniunii Sovietice de convoca
re a unei conferințe la nivel înalt a 
țărilor participante la Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva. Re
publica Arabă Unită, a spus Fawzi, 
consideră că Africa trebuie să con
stituie o zonă denuclearizată.

Ministrul de externe al R.A.U. s-a 
referit în continuare la problema A- 
fricii de sud, condamnînd politica ele 
discriminare rasială aplicată de gu
vernul din această țară.

Au mai luat cuvîntul reprezen
tanții Voltei Superioare și Guineei.

*

profundă cu populația orașului 
Skoplje și cu guvernul iugoslav, în 
legătură cu catastrofa care a distrus 
această localitate. Proiectul de rezo
luție confirmă recomandarea Comi
tetului economic și social către sta
tele membre ale O.N.U. de a studia 
ajutorul care trebuie acordat Iugo
slaviei pentru punerea în aplicare a 
planului de reconstruire 
Skoplje.

a orașului
*

O.N.U., U
14 octom-

Secretarul general al 
Thant, a anunțat că la 
brie, la sediul Națiunilor Unite va 
avea loc o întîlnire între reprezen
tanții țărilor africane independente 
și reprezentanții Portugaliei pentru 
discutarea situației din Angola și 
din celelalte colonii portugheze situ
ate pe teritoriul Africii.

*
NEW YORK 10 (Agerpres). — în 

Comitetul nr. 5 pentru problemele 
administrative și bugetare se discută 
o nouă cerere de finanțare a opera
țiunilor O.N.U. în Congo. Luînd cu
vîntul în această problemă, în șe
dința Comitetului din după-amiaza 
zilei de 10 octombrie, reprezentantul 
R. P. Romîne, Dragoș Șerbănescu, a 
arătat că delegația romînă își reafir
mă poziția sa, potrivit căreia așa- 
zisele repartiții bugetare care de
curg din finanțarea. operațiunilor 
O.N.U. în Congo nu sînt conforme 
prevederilor Cartei O.N.U. și, în con
secință, nu se consideră obligată să 
participe la acoperirea cheltuielilor 
rezultate din aceste operațiuni.

48 de țări printre care 
S.U.A., 
pus joi în fața Adunării 
a O.N.U. un proiect de rezoluție prin 
care își exprimă simpatia

Anglia, Franța,
U.R.S.S., 
au de- 

Generale

cea mai

DJAKARTA 10 (Agerpres). — La ' față generalul maior Achmad Janî, 
9 octombrie, generalul de armată ministru, comandant suprem al Ar- 
Leontin Sălăjan, ministrul Forțelor; matei dé uscat a Republicii Indone- 
Armate ale Republicii Populare Ro
mîne, împreună cu soția și însoțit de 
generali și ofițeri superiori ai For
țelor Armate ale R. P. Romîne, au 
fost primiți în audiență la Palatul 
Merdeka din Djakarta de către dr. 
Sukarno, președintele Republicii In
donezia.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au fost de

zia, și Pavel Silard, ambasadorul 
R. P. Romine la Djakarta.

După vizita la președintele dr. Su
karno, generalul de armată Leontin 
Sălăjan, împreună cu soția, genera
lii și ofițerii care îl însoțesc, precum 

■ și Pavel Silard, ambasadorul R. P. 
Romîne la Djakarta, au plecat cu 
avionul în orașul Medan din Suma
tra de nord.

Conferința O. Ï. M. asupra 
forței de muncă

GENEVA 10 (A- 
gerpres). — La 
Geneva continuă 
lucrările Confe
rinței Organizației 
Muncii asupra 
muncă. în ședința de ieri a luat cu
vîntul Petre Despot, prim-adjunct al 
șefului Comisiei Economice a Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, care participă la Con
ferință, în calitate de delegat al oa
menilor muncii din R. P. Romînă.

Analizînd influența negativă a 
fluctuațiilor economice ciclice și se
zoniere asupra folosirii forței de 
muncă, vorbitorul a subliniat că a- 
cestea nu constituie fenomene ge
nerale. Experiența țării noastre, de 
exemplu, ca și a altor țări, demon
strează posibilitatea dezvoltării eco
nomice fără variații ciclice și deci 
fără consecințe negative asupra u- 
tilizării forței de muncă. Ilustrînd 
prin cifre situația din țara -noastră, 
Petre Despot a arătat că în anii 
1950—1962, producția industrială a 
R.P. Romîne a crescut an de an, la 
sfîrșitul acestei perioade fiind de

INTERVENȚIA DELEGATULUI 
R. P. ROMÎNE

Internaționale a 
utilizării forței de

Noi măsuri represive împotriva forțelor 
progresiste din Venezuela

CARACAS 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelei, Romulo Betan
court, a emis la 9 octombrie un de
cret prin care ordonă „arestarea tu
turor membrilor Partidului comu
nist și ai Mișcării revoluționare de 
stînga“ din țară. Măsura se încadrea
ză în campania de represiuni antide
mocratice declanșată în ultimele 
zece zile de guvernul venezuelean 
împotriva forțelor progresiste.

După cum relatează agențiile de

presă, drept răspuns la acțiunile re
presive ale autorităților, în întreaga 
țară se intensifică acțiunile de pro
test care au luat un caracter armat. 
Astfel, la Caracas s-a desfășurat o 
luptă de mai multe ore în apropie
rea unui post de poliție între polițiști 
și civili înarmați, în urma căreia 
cinci persoane au fost ucise. Atacuri 
ale patrioților venezueleni împotriva 
unităților armatei sau a unor pos
turi de poliție s-au semnalat, de ase
menea, la Carigual (statul Falcon) și 
la Camantagua.

utilizării

4,5 ori mai mare 
decît în 1950 ; în 
același timp, nu
mărul salariaților

a înregistrat o creștere de 80 la sută 
Vorbitorul a criticat apoi decla

rațiile potrivit cărora promova
rea tehnicii noi ar genera, prin 
ea însăși, șomaj. Referindu-se la si
tuația din R.P. Romînă, el a arătat 
că peste 75 la sută din sporul pro
ducției din ultimii 3 ani s-a reali
zat pe seama creșterii productivită
ții muncii. în același timp, numărul 
salariaților a sporit cu 24 la sută.

în încheiere, P. Despot a propus 
ca, în documentele ce vor fi adop
tate de Conferință, să fie prevăzute 
obligațiile patronilor și ale sta
telor de a suporta toate cheltuie
lile pentru readaptarea muncitorilor 
la modificările de structură.

Declarațiile ministrului 
informațiilor al Franței
PARIS 10 (Agerpres). — La 9 oc

tombrie a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri al Franței la 
sfîrșitul căreia a fost dat publici
tății un comunicat din care reiese 
că au fost examinate probleme de 
politică internă și externă.

După ședință, Alain Peyrefitte, 
ministrul informațiilor al Franței, a 
declarat, referindu-se la rezultatele 
planului de „stabilizare economică 
și financiară a Franței", că este ne
cesar ca în această direcție să se 
„continue multă vreme eforturile“.

Ministrul a arătat că evacuarea 
bazei militare franceze de la Bizerta 
se va termina în curînd, deoarece 
Franța „dispune de armament mai 
modern“.

Răspunzînd la o întrebare a zia
riștilor, referitoare la o eventuală 
vizită a președintelui de Gaulle în 
S.U.A., Alain 
că în cadrul 
francez nu a 
problemă.

Peyrefitte a subliniat 
ședinței Cabinetului 

fost discutată această

conservator britanic
PARIS. La 10 octombrie, Couve 

de Murville, ministrul afacerilor 
externe al Franței, s-a întors la Pa
ris din vizita făcută la Washington 
unde a avut întrevederi cu preșe
dintele Kennedy și secretarul de 
stat Rusk. în cercurile politice din 
Paris se subliniază că vizita lui 
Couve de Murville în S.U.A. „nu a 
adus nici o încălzire în relațiile fran- 
co-americane“.

clarat de acord ca guvernul R.F.G. 
să construiască șase submarine cu 
un deplasament pînă la 1 000 tone 
fiecare. La crearea Uniunii Europei 
Occidentale — în 1955 — unul din 
obiectivele ei era „limitarea“ re- 
înarmării Germaniei occidentale. 
Acest organism a eliminat însă, în 
cursul anilor, mai multe din aceste 
îngrădiri.

O scenă obișnuită în aceste zile pe străzile orașelor din Venezuela: cu ajutorul tancurilor so încearcă menți
nerea „ordinei“.
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BRATISLAVA. La 9 octombrie, 
tenorul Ion Piso a interpretat la 
Teatrul national slovac din Brati
slava rolul lui Cavaradossi din opera 
„Tosca“ de Puccini. După cum a- 
nunță C.T.K., spectacolul s-a bucurat 
de un mare succes.

OTTAWA. La 9 octombrie, pri
mul ministru al Canadei, L. Pear
son, a declarat în Camera Comu
nelor că guvernul canadian a per
mis Statelor Unite să creeze depo
zite pentru focoase nucleare la 
Harmon Field pe insula New 
Foundland și la Goose Bay în pe
ninsula Labrador.

jurul celei
Ieri a avut loc depunerea instru

mentelor de ratificare a Tratatului 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă. Aceasta fiind 
ultima formalitate, Tratatul, semnat 
de 104 țări, intră în vigoare. Apre- 
ciindu-1 ca un pas spre destindere, 
opinia publică internațională speră 
și cere cu insistență ca el să fie ur
mat de alți pași. Tocmai de aceea, 
ea urmărește cu atenție convorbirile 
dintre reprezentanții U.R.S.S., S-U-A. 
și Angliei, care au loc paralel cu se
siunea Adunării Generale a O.N.U.

Cum este și firesc, popoarele ma
nifestă vigilență față de acele fapte 
care vin în contradicție cu spiritul 
de destindere. Printre acestea se 
află discuțiile în 
planul de creare a așa-zisei for
țe nucleare a N.A.T.O., discuții 
a căror reluare a fost anunțată nu 
de mult între reprezentanții S.U.A, 
Germaniei. occidentale, Italiei, Tur
ciei și Greciei și la care, după înde
lungate ezitări, au hotărît să parti
cipe Anglia și Belgia.

Despre ce este vorba ? Se știe că 
un plan cu privire la constituirea 
„forțelor nucleare ale N.A.T.O.“ com
pusă din submarine înzestrate cu ra
chete „Polaris“ a fost inițiat încă la 
întîlnirea dintre președintele S.U.A. 
și primul ministru al Angliei, care a 
avut loc în decembrie 1962 la Na
ssau, în insulele Bahamas. Ulterior 
însă, între S.U.A. și Anglia s-a- ma
nifestat o neînțelegere în legătură 
cu caracterul acestor forțe, care pen
tru S.U.A. urma să fie „multilate
ral“, iar pentru Anglia „multinațio
nal“. în dosul acestei divergențe de 
cuvinte se ascund strădaniile depuse 
de S.U.A. pentru păstrarea rolului 
dominant în N.A.T.O. și lupta An
gliei pentru a-și menaja o așa-zisă 
„independență nucleară“ în N.A.T.O., 
spre a-și asigura în această coaliție 
o influență deosebită față de alte 
țări.

Opinia publică iubitoare de pace 
consideră că toate formulele de 
creare a forței nucleare N.A.T.O. 
sînt primejdioase prin faptul că

legătură cu

99 a
rînd că proiectul costă prea mult și 
în plus este și ineficace. Din aceas
tă cauză, o bună bucată de timp 
proiectul a rămas în „studiu“, fără 
a fi însă părăsit. El n-a găsit o pri
mire favorabilă nici măcar din 
partea majorității statelor N.A.T.O.,

reprezintă un pas spre răspîndirea 
acestor arme și îndeosebi spre pre
darea lor în mîinile militariștilor 
vest-germani. „New York Times“ a 
recunoscut că „scopul proiectului 
este de a pune arma nucleară la 
dispoziția Germaniei occidentale fără 
a spune lucrurilor pe nume“. Fac- care au refuzat să se angajeze atît 
torii care au hotărît pînă acum poli
tica la Bonn s-au arătat gata să 
participe atît la cele două formule 
menționate, cît și la formula franceză 
care preconizează „o forță nucleară 
europeană“ adică independentă 
S.U.A.

Neînțelegerea dintre S.U.A.

de

Și

COMENTARIUL ZILEI
Anglia s-a adîncit și mai mult 
cînd în discuție a fost pus nu 
numai aspectul „multilateral“ sau 
„multinațional“ al viitoarei forțe 
nucleare a N.A.T.O., dar și elemen
tele din care urmează să fie alcă
tuită : submarine, cărora li s-ar a- 
dăuga avioane, așa cum cer engle
zii, sau vase de suprafață așa cum 
cer americanii.

Intr-adevăr, cu cîteva luni în ur
mă, anumite cercuri militare din 
S.U.A., modificînd planurile prezen
tate la Nassau, au elaborat un pro
iect pentru crearea nu a unei flote 
nucleare N.A.T.O. compuse din sub
marine, ci a unei flote compuse din 
25 de vase de suprafață înzestrate cu 
rachete „Polaris“.

Din punct de vedere militar s-a 
încercat să se motiveze crearea 
flotei de suprafață afirmîndu-se că, 
descoperirea celor 25 de vase cu as
pect comercial printre celelalte 3 000 
cîte navighează în prezent în regiu
nea Atlanticului de răsărit și a Mării 
Mediterane ar fi foarte grea. Fapt 
este că legile internaționale (Decla
rația de la Paris din 
camuflarea vaselor 
vase comerciale.

Cînd reprezentanții 
pus planul creării flotei de supra
față, Anglia s-a împotrivit, decla-

1856) interzic 
de război în

S.U.A. au ex-

în noile cheltuieli cît și în noile 
riscuri pe care le presupune. Numai 
R.F.G. i-a acordat un sprijin entu
ziast și s-a oferit să suporte o parte 
din cheltuieli — egale cu ale S.U.A. 
— adică 30 la sută. Ceilalți parte
neri, adică Italia, Grecia și Turcia, 
vor suporta cote mai mici.

Recent, tocmai cînd se inițiau noi 
tratative Est-Vest, în cercurile 
N.A.T.O. a început să se vorbească 
din nou despre crearea forțelor nu
cleare multilaterale. Azi, 11 octom
brie, la Paris, vor începe discuțiile 
asupra aspectelor politice și juridice 
ale planului, iar la 25 octombrie, o 
altă comisie va examina la Washing
ton problemele tehnice și militare. 
Celei „de-a doua reprize atlan
tice“, cum se exprimă presa occi
dentală, ziarul englez „Daily Mail“ 
i-a consacrat un comentariu intitu
lat : „închideți ușa în nas acestui 
vînzător de rachete !“ Ziarul citat 
a scris că „generalul Lyman Lem- 
nitzer, șeful suprem american al 
N.A.T.O., duce o campanie intensă 
pentru a determina cele 15 națiuni 
membre ale N.A.T.O. să se echi
peze cu un număr de rachete 
nucleare de un tip cu totul nou“. 
Planul Lemnitzer prevede, potri
vit lui „Daily Mail“; ca rache
tele să fie toate de fabricație 
americană, iar țările N.A.T.O. să 
le cumpere pe dolari. Scopul a- 
devărat al acestei campanii, arată 
în continuare ziarul englez, este de 
a procura comenzi pentru firmele 
americane de rachete și electronice, 
care 
vei
zul
ce, scrie 
piață posibilă 
N.A.T.O.“.

se 
unui 
cînd

află în fața perspecti- 
faliment posibil în ca- 
nu le obțin. Deoare- 
„Daily Mail“, „singura 

pentru export este

în situația creată, hotărîrea Lon
drei de a participa la discuțiile 
privind proiectul flotei nucleare 
de suprafață n-a fost ușor de 
luat. S-a ajuns chiar, după cum a 
relatat presa occidentală, pînă la o 
sciziune în sînul guvernului. Mi
nistrul de război, susținut de pri
mul ministru, s-a pronunțat împo
triva forțelor multilaterale 'în ac
tuala versiune americano-germană, 
în timp ce la ministerul de externe 
s-au auzit glasuri în favoarea par
ticipării Angliei la tratative, chiar 
pe baza acestei versiuni. S-a consi
derat că, în caz contrar, Anglia 
riscă să rămînă izolată în cadrul 
N.A.T.O., să-și slăbească pozițiile în 
Europa, așa cum s-a întîmplat în 
legătură cu aderarea la Piața comu
nă. Comentînd decizia Angliei de a 
participa 
Paris : 
France 
această 
că Anglia 
sfîrșit contribuția 
multilaterală. Ea va putea să se re
tragă dacă studiile preliminare vor 
demonstra fie că forța nucleară de 
suprafață este de o valoare mili
tară discutabilă, fie că impune 
cheltuieli excesive“. Aceeași agen
ție sublinia că „englezii vor partici
pa la lucrări, constrînși, nevoiți și 
aproape ostili recentelor proiecte 
ale Pentagonului“ și că „guvernul 
englez ar fi respins pur și simplu 
proiectul pentru o forță nucleară 
multilaterală dacă n-ar fi avut cer
titudinea că S.U.A. sînt hotărîte să 
meargă înainte cu participarea 
masivă a Germaniei federale. Spec
trul unui acord germano-american 
— arată France Presse — a deter
minat Marea Britanie să spună un 
„da“ foarte condiționat“.

Indiferent de felul cum vor evolua 
viitoarele tratative pentru crearea 
forței nucleare multilaterale, fapt 
este că acest proiect vine în contra
dicție cu cerințele popoarelor de a 
se înfăptui pași în direcția dezarmă
rii. Ele cer ca declarațiile făcute re
cent de oficialități din S.U.A. și 
alte țări N.A.T.O. despre necesitatea 
dezarmării și reducerii încordării să 
fie urmate de fapte concrete.

A. BUMBAC

BEIRUT. După cum relatează 
ziarul libanez „An-Nida“, în ulti
mul timp, între trupele irakiene și 
cele kurde au loc lupte înverșu
nate. în apropierea localităților 
Markasur și Darbantihan trupele 
guvernamentale au suferit pierderi 
importante. Regiunea șoselej Kir- 
kuk-Suleimania este controlată în 
prezent de către trupe kurde.

i la tratativele 
și Washington, 
Presse a scris 
hotărîre „nu 

va aduce 
sa

de la 
agenția 

însă că 
înseamnă 
pînă la 
la forța

KUALA LUMPUR. La 9 octom
brie, primul ministru adjunct al 
Malayei, Abdul Razak, a anunțat 
blocarea tuturor operațiunilor fi
nanciare cu Indonezia. Potrivit a- 
genției U.P.I., băncile malayeze nu 
vor putea efectua nici un fel de 
plăți din Indonezia sau spre Indo
nezia fără aprobarea prealabilă a 
Ministerului de Finanțe.

DELHI. La Delhi a încetat din 
viață Saifuddin Kitchlew, cunoscut 
activist pe tărîm social, membru al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, laureat al Premiului Interna
țional Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare“.

BONN. — Agenția D.P.Ä. trans
mite că Uniunea Europei Occiden
tale, organism politic, care grupea
ză șapte state vest-europene, s-a de-

HAVANA. Potrivit știrilor sosite 
Se la Havana, în provinciile de est 
ale Cubei continuă acțiunea pentru 
lichidarea • unnărilor uraganului 
„Flora“, care aproape cinci zile a 
bîntuit coastele Cubei. După cum a 
declarat Louis Larragoyt, directorul 
Observatorului național din Cuba, 
acest uragan, în timpul căruia vîn- 
tul atingea uneori viteza de 180 km 
pe oră, a fost unul din cele mai 
distrugătoare uragane din secolul 
al XX-lea.

VARȘOVIA. La 10 octombrie, la 
invitația C. C. al P.M.U.P. și a gu
vernului R. P. Polone, a sosit la 
Varșovia, într-o vizită de prietenie, 
o delegație militară a U.R.S.S. în 
frunte cu mareșalul Uniunii Sovie
tice, R. I. Malinovski, membru al 
C. C. al P.C.U.S., ministrul apără
rii al U.R.S.S.

BUENOS AIRES. Agenția France 
Presse anunță că noul președinte al' 
Argentinei, Arturo Illia, a dat publi
cității lista membrilor guvernului 
său care își va prelua funcțiile la 
12 octombrie, odată cu învestitura 
sa oficială. Conform constituției, 
președintele țării este și șef al gu
vernului.

La Frankfurt pe Main (R.F.G.) a avut loc recent o demonstrație a tă
cerii organizată de participant la Congresul Uniunii persoanelor persecutate 
de naziști.
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