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In interiorul ziarului :
O Adunări de dări de seamă și a- 

legeri în organizațiile de bază — 
S. Stanei : Schimbul de mîine al 
uzinei (pag. 2-a).

© Sfatul specialistului — dr. Eca- 
terina Constan tinescu, ing. Leo
nida Trandafir : Păstrarea carto
filor în timpul iernii (pag. 2-a).

e> Gh. Petrescu : Haina protec
toare a metalelor (pag. 3-a).

Terminarea grabnică j 
a construcțiilor zootehnice

In aceste zile de toamnă, oamenii 
muncii din agricultură se stră
duiesc să termine semănatul cerea
lelor în timpul optim și la un nivel 
calitativ superior pentru a pune o 
temelie puternică viitoarei recolte. 
Aceasta necesită, bineînțeles, o 
mare concentrare de forțe. Intru- 
cît timpul rece se apropie cu repe
ziciune, este necesar ca pe lingă 

lucrările agricole din cîmp, în gospodăriile colective și 
de stat să se acorde cea mai mare atenție terminării 
grabnice a construcțiilor zootehnice : grajduri, cotețe, 
saivane etc. Numai în felul acesta se va putea asigura 
adăpostirea în bune condiții a efectivelor sporite de 
animale și obținerea și în perioada de iarnă a unor 
producții ridicate.

In numeroase gospodării colective construcțiile zoo
tehnice s-au terminat sau se află într-un stadiu înain-

Colectiviștii din satul Cîrpa, raionul Caransebeș, construiesc în acest an două grajduri pentru 
200 de vite, două pătule și un saivan. Lucrările sînt avansate.

Ut de execuție. Consiliul agricol regional Galați a în
drumat gospodăriile colective să confecționeze din timp 
cărămizi și chirpici și să folosească la construcții di
ferite alte materiale locale. în gospodării au fost tri
miși specialiști care să ajute consiliile de conducere la 
amplasarea cît mai rațională a construcțiilor în vede
rea evitării risipei de teren și la executarea lor în cele 
mai bune condiții. Gospodăriile colective din Bu- 
cești, Ianca, Plopu, Cudalbi și altele au obținut cele 
mai bune rezultate în această direcție. Unele realizări 
în ce privește executarea lucrărilor de construire a 
adăposturilor pentru animale au fost obținute și în re
giunile Bacău și Brașov.

Deși timpul este înaintat și animalele vor trebui 
adăpostite, în unele gospodării colective ritmul execu
tării construcțiilor zootehnice este nesatisfăcător. In 
regiunea Oltenia, nici măcar n-a început construcția 
tuturor grajdurilor, iar din cele începute, abia o treime 
au fost terminate, restul fiind în diferite stadii de 
execuție. în raioanele Turnu Severin, Baia de Aramă 
nu a fost terminat nici un grajd din cele planificate, 
iar în raioanele Balș, Gilort și Caracal numai foarte 
puține au ajuns în stadiul de finisare. Nesatisfăcător se 
desfășoară lucrările de construcții și în unele unități 
agricole din regiunile Iași și Hunedoara.

Din resu
Colectiviștii din Dră- 

xeni, raionul Negrești, 
s-au preocupat de adăpos
tirea animalelor pe timpul 
iernii. De curînd au ter
minat și dat în folosință 8 
grajduri a cîte 50 de ca
pete fiecare. Au construit,

se locale
de asemenea, un incuba
tor cu o capacitate de 5000 
bucăți ouă. La ridicarea 
construcțiilor s-au folosit 
resurse locale, economi- 
sindu-se în felul acesta 
40 000 lei. (De la loan 
Bîrsan, picher C.F.R.).

In stadiu
ORADEA (coresp. „Scîn- 

teii“). — La gospodăria a- 
gricolă colectivă din Gur- 
bediu, regiunea Crișa- 
na, consiliul de condu
cere se ocupă cu grijă 
de construirea și ter
minarea la timp a adăpos
turilor pentru animale. 
Brigada de construcții,

de finisaj
condusă de colectivistul 
Ion Dehelean, a ridicat in 
acest an un grajd pentru 
animale cu o capacitate 
de 100 de vaci. Construc
ția celui de-al doilea 
grajd, de aceeași mărime, 
se află acum în stadiu de 
finisaj.

Cu însămînțările 
terminate

La Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fundulea 
s-au terminat în cursul zilei de ioi în- 
sămînțările de toamnă. Au fost însămin- 
țațe în perioada cea mai corespunză
toare fiecărui soi 1450 ha cu grîu și 
310 ha cu orz de toamnă. Insămînțarea 
griului de toamnă a luat sfîrșit în ulti
mele zile și în stațiunile experimentale 
din Brașov, Turcia, Caracal, Suceava, 
Secueni, Podu Iloaiei, Mărculești, Slo
bozia și altele. Pînă acum în stațiunile 
experimentale ale Institutului central Je 
cercetări agricole s-a însămînțat cu grîu 
de toamnă aproape 90 la sută din su
prafețele prevăzute. Cercetătorii și me
canizatorii au luat toate măsurile pen
tru a termina însămmțările pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni.

(Agerpres)

Simpozion consacrat 
cofrajelor glisante

în Capitală s-au deschis ieri lu
crările simpozionului cu tema : 
„Construcții de locuit, social-cultu- 
rale și industriale executate cu 
ajutorul cofrajelor glisante“ orga
nizat de C.S.C.A.S., în colaborare 
cu Consiliul național al inginerilor 
și tehnicienilor, Ministerul Indus
triei Construcțiilor, Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei și 
Sfatul popular al Capitalei. Parti
cipă oameni de știință și specialiști, 
proiectanți și cercetători din secto
rul de construcții. La simpozion 
iau parte, de asemenea, invitați din 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, R.P. 
Polonă și R. P. Ungară.

în cadrul celor două secțiuni de 
lucru au fost prezentate refera
te privind studiile, îmbunătățiri
le și rezultatele obținute prin 
folosirea cofrajelor glisante, pre
cum și problemele care se cer re
zolvate în viitor, printre care : 
„Proiectarea construcțiilor de lo
cuit și social-culturale execu
tate cu ajutorul cofrajelor glisan
te“, „Proiectarea și executarea 
planșeelor la construcții de locuit 
și social-culturale executate cu 
ajutorul cofrajelor glisante“, „Or
ganizarea execuției construcții
lor de locuințe cu ajutorul co
frajelor glisante în București“. Alte 
expuneri se referă la tehnologia de 
execuție și organizare a lucrărilor.

După prezentarea referatelor au 
început discuțiile pe secțiuni.

Un nou tip 
de ulei pentru 

tractoare

Colectivul rafină
riei Teleajen a în
ceput să producă 
pe Scară industrială 
un nou tip de ulei 
— UT-4, folosit la 
gresajul tractoarelor. 
Noul ulei prezintă 
calități fizico-chimi- 
ce superioare si are 
un timp de utilizare 
aproape dublu față 
de cel produs ante
rior. După calculele 
specialiștilor, prin 
folosirea lui la în
tregul parc de trac
toare din tară, se 
vor obține anual e- 
conomii în valoare 
de aproximativ 35 
milioane lei.

Se extânde rețeaua
cinematografică

Rețeaua cinematografică 
a Capitalei se va îmbogăți 
pînă la sfîrșitul anului cu 
noi unități. Peste cîteva zile 
se va deschide noul cine
matograf „Toporași“ J.e pe 
șoseaua Giurgiului, iar în 
curînd cinematograful din 
str. Ion Ghica. Ambele 
săli au o capacitate de 
cîte 900 de locuri fiecare, 
sînt înzestrate cu ecran lat 
și cu instalații moderne de 
proiecție, sonorizare și con
diționare a aerului.

La numeroase cinemato
grafe din Capitală — prin
tre care Central, Victoria, 
Festival, Lumina, Capitol, 
Timpuri Noi, Aurora, Lu
ceafărul — se fac reparații 
și amenajări, înlocuiri de 
mobilier etc. O preocu
pare deosebită o consti
tuie îmbunătățirea siste
mului de iluminat și în
călzit. La cinematografele 
Moșilor, Luceafărul, Dacia 
și Central se execută, con
comitent, lucrări de insta
lare a ecranelor late.

In Capitală

Congresul național 
de igienă și protecția muncii

între 23 și 25 octombrie va avea 
loc la București Congresul națio
nal de igienă și protecția muncii, 
organizat de Uniunea societăților 
științelor medicale. La lucrările 
Congresului vor participa circa 500 
de delegați, academicieni, cercetă
tori din institute, cadre didactice 
universitare, medici și ingineri din 
inspecțiile de stat pentru igienă și 
protecția muncii, din întreprinderi, 
precum și reprezentanți ai unor 
ministere economice și alte institu
ții centrale. La congres și-au anun
țat participarea și numeroși dele
gați străini.

Filarmonica de Stat „George Enescif 
s-a înapoiat In Capitală

In seara zilei de 17 octombrie s-a 
înapoiat la București, după un tur
neu de două săptămîni în Anglia și 
Belgia, orchestra simfonică a Fi
larmonicii de Stat „George Enes
cu“, colectiv artistic emerit al R. P. 
Romîne, împreună cu dirijorul 
Mircea Basarab, violonistul Ion 
Voicu și pianistul Valentin Gheor
ghiu, artiști emeriți.

Artistul poporului George Geor
gescu va dirija în ziua de 18 oc
tombrie un concert al orchestrei 
Suisse Romande, la Berna.

(Agerpres)

Noi măsuri pentru reglementarea 
asistenței medicale de urgență

In legătură cu unele măsuri recente privitoare la regle
mentarea asistenței medico-chirurgicale de urgență în Ca
pitală, ne-am adresat tovarășului prof. dr. Th. Ilea, șeful 
secției de sănătate și prevederi sociale a Sfatului popular 
al Capitalei, care ne-a relatat următoarele :

Terminarea grabnică a construcțiilor zootehnice este 
o problemă de cea mai mare însemnătate care trebuie 
să preocupe consiliile de conducere și organizațiile de 
partid din gospodăriile colective. Este necesar ca para
lel cu semănatul și mai ales pe măsură ce se termină 
această lucrare, toate forțele disponibile din gospodă
riile colective să fie îndreptate în acest sector. Gră
birea acestor lucrări este strîns legată de asi
gurarea materialelor necesare. Organele locale care au 
sarcina să asigure aprovizionarea unităților cu unele 
materiale trebuie să ia măsurile cuvenite ca materialele 
repartizate să ajungă neîntîrziat la îndemîna construc
torilor. în același timp, se impune ca gospodăriile co
lective să fie îndrumate și sprijinite să folosească din 
plin resursele locale: cărămidă, chirpici, piatră, stuf etc.

Odată cu darea în folosință a noilor construcții zoo
tehnice, în gospodăriile colective sînt necesare măsuri 
de pregătire pentru iernat și la adăposturile existente 
în vederea asigurării unor condiții bune animalelor. 
De asemenea, nu poate fi neglijată problema aprovi
zionării cu apă, care alături de furaje este de cea mai 
mare însemnătate pentru realizarea unor producții 
mari și constante în timpul iernii.

Cunoscînd stadiul construcțiilor zootehnice, comite
tele regionale și raionale de partid, sfaturile popu
lare și consiliile agricole au datoria să ia măsuri ope
rative pentru terminarea grabnică a acestora, astfel 
ca animalele să poată fi adăpostite pe timpul iernii în 
condiții cît mai bune. întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din Pitești. Se montează un nou pod.

După cum se știe, Sfatul 
popular al Capitalei a reor
ganizat în ultimii ani asis
tenta medico-chirurgicală de 
urgentă a populației. In a- 
nul 1961 au luat ființă, pe 
lingă policlinicile raionale 
de adulți și copii, servicii 
de tratamente la domiciliu, 
iar în anul 1962 au fost în
ființate serviciile de consul
tații la domiciliu, care acor
dă consultații zilnice, între 
orele 8—20 bolnavilor ne
transportabili ce nu consti
tuie „urgențe“. Serviciul de 
Salvare al Capitalei a fost 
întărit anul trecut prin înca
drarea, pe bază de concurs, 
a 50 medici. Menționez de 
asemenea că serviciul a fost 
dotat, cu circa 75 de autosa
nitare noi, cu un atelier și o 
nouă stație de întreținere, 
iar spațiul de lucru a fost 
considerabil mărit. Se fac 
pregătiri pentru începerea 
construcției viitoarei stații de 
Salvare. Totodată, au fost 
reorganizate ca spitale de ur
gență : Spitalul I. C. Frimu,

Spitalul din str. Arh. Mincu 
și o parte din Spitalul de 
copii Grigore Alexandrescu.

Noile forme organizatorice 
și îmbunătățirea bazei mate
riale au permis satisfacerea 
într-o măsură tot mai mare a 
solicitărilor populației. Nu- 
mărul consultațiilor și trata
mentelor la domiciliu a cres
cut de la 79 430 în anul 1961, 
la 363 806 în anul 1962, iar 
în primul semestru al anului 
în curs au fost efectuate 
196 747 de consultații și tra
tamente.

In luna aceasta au fost 
luate noi măsuri pentru îm
bunătățirea în continuare a 
asistentei de urgență. Fe 
baza ultimelor reglementări, 
s-a stabilit obligativitatea a- 
cordării asistenței medico- 
chirurgicale de urgență pen
tru orice medic, în orice loc 
s-ar afla el ; de asemenea, 
pentru orice unitate medica
lă, indiferent de teritoriul pe 
care funcționează și de do
miciliul bolnavului.

Orice unitate medicală care 
a primit o solicitare urgentă

de la un bolnav are o- 
bligația să o rezolve cu prio
ritate față de alte solicitări de 
asistență medicală. Dacă so
licitarea a fost adresată unei 
unități medicale care nu este 
în măsură s-o rezolve în cele 
mai bune condiții tehnice, ea 
va urmări rezolvarea pro
blemei bolnavului, scutindu-l 
pe acesta de alte apeluri te
lefonice sau deplasări. S-a 
mai hotărît că transferarea în 
alt spital a unui bolnav care 
prezintă urgență — în cazul 
cînd unitatea respectivă nu 
are profilul de specialitate 
corespunzător — se va putea 
face numai după ce medicul 
de gardă a luat legătura cu 
spitalul unde urmează să fie 
transportat bolnavul, spre a 
asigura primirea corespunză
toare a acestuia și spre a da 
eventuale lămuriri. De ase
menea, efectuarea transportu
lui se va face numai după 
asigurarea posibilităților de 
internare. De menționat că 
bolnavii internați prin stația 
de Salvare de către medicii 
acestui serviciu, cu mențiu
nea „urgență“, urmează să 
fie reținuți în mod necondi
ționat de orice unitate medi
cală.

In același timp, pentru ur
gențele care necesită inter
nare au fost nominalizate 
spitalele și secțiile unde tre
buie internate urgențele, pe 
profil de specialitate medi
cală, se îmbunătățește func
ționarea echipelor de gardă. 
Această reglementare este 
făcută atît pentru cazurile 
provenite din Capitală, cît și 
pentru cale din regiunea 
București sau aduse din alte 
regiuni ale țării.

Pentru bolnavii netranspor
tabili, care nu constituie ur
gențe, consultațiile se asigură, 
ca și pînă acum, prin circum
scripția medico-sanitară teri
torială (în zilele de lucru, în
tre orele 12—15, pe baza so
licitărilor făcute pînă la 
orele 12), sau prin serviciile 
de consultații la domiciliu 
din policlinicile raionale de 
adulți și copii (zilnic, inclusiv 
duminica și sărbătorile le
gale, între orele 8—20, pe 
baza solicitărilor înregistrate 
la policlinicile respective).

Sînt prevăzute și măsuri 
privind efectuarea unui con
trol sistematic asupra felului 
în care se acordă asistența 
medico-chirurgicală de ur
gență.

După cum se știe, sindicatele au 
un rol important în ridicarea nivelu
lui de pregătire tehnico-profesională 
a muncitorilor. In lumina sarcinilor 
trasate de Congresul al lll-lea al 
partidului în legătură cu această 
problemă, în rezoluția ultimului 
Congres al Sindicatelor din R. P. 
Romînă se arată : „Pentru a asigura 
buna folosire a tehnicii, îmbunătăți
rea permanentă a calității produselor, 
reducerea prețului de cost și, în ace
lași timp, sporirea continuă a cîști- 
gului muncitorilor, organizațiile sin
dicale au datoria să acorde o atenție 
mai mare ridicării nivelului de cali
ficare profesională a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, activității 
de răspîndire a cunoștințelor econo
mice și tehnice. Ridicarea perma
nentă a nivelului tehnic-profesional 
al oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții, lărgirea continuă a ori
zontului lor de cunoștințe, este una 
din îndatoririle cele mai importante 
ale sindicatelor".

Publicăm în continuarea anchetei 
noastre două din răspunsurile date 
de președinți ai comitetelor sindica
telor din întreprinderi.

ANCHETA NOASTRĂ Cam orpanizați activitatea de ridicare
a Bivdalai tebaica-profesiaaal al muncitorilor? Răspund președinți 

de comitete sindicale

Forme eficiente, corespunzătoare necesităților producției Este nevoie de control și sprijin permanent
Cine nu cunoaște cît s-a dezvol

tat uzina noastră în ultimii ani ? 
Producem azi locomotive Diesel 
electrice, transformatori de forță, 
motoare electrice, aparataj de 
înaltă tehnicitate, care se bucură 
de o apreciere unanimă. Mai bine 
de 80 la sută dintre muncitorii 
uzinei noastre sînt muncitori ca
lificați. Creșterea continuă a pro
ducției uzinei și a înzestrării ei 
tehnice, asimilarea de noi pro
duse, introducerea și folosirea 
procedeelor tehnologice moderne 
au impus și impun însă desfășu
rarea unei acțiuni permanente de 
ridicare a nivelului tehnico-profe- 
sional al muncitorilor.

La noi în uzină, la indicația co
mitetului de partid, conducerea u- 
zinei împreună cu comitetul sindi
catului au folosit forme variate de 
ridicare a calificării muncitorilor. 
Aceste forme au fost continuu îm
bunătățite, astfel ca ele să cores
pundă cît mai bine necesităților 
producției. în uzină, s-au consti
tuit colective din ingineri și teh
nicieni care au studiat în secții și 
ateliere cerințele în domeniul ca
lificării, pornind de la necesitatea 
însușirii documentației și a execu
ției produselor noi introduse în fa
bricație. Au fost consultați nume
roși muncitori, ingineri, maiștri a- 
supra formelor care să fie folosite 
pentru ca eficacitatea acțiunii de 
ridicare a calificării să fie cît mai 
mare.

Diferențiat, pe ateliere și nivel de 
calificare. Cursurile de ridicare a 
calificării și de specializare au fost 
organizate în mod diferențiat, pe 
ateliere și specialități, după vechi
mea în meserie și categoria de în
cadrare a fiecărui muncitor în par
te. în acest an, de exemplu, au fost 
organizate în uzină 48 de cursuri 
de ridicare a calificării și 12 
cursuri de specializare, care au cu
prins aproape 2 000 de muncitori.

îndeosebi bobinatori, electricieni, 
strungari, lăcătuși, sudori, vopsi
tori etc. Tematica acestor cursuri 
a cuprins lecții despre tehnologia 
meseriei, desenul tehnic, noțiuni 
despre electrotehnică, organe de 
mașini, procedee tehnologice mo
derne în turnarea pieselor și altele. 
Lecțiile au fost pregătite și expuse 
de cei mai buni ingineri din uzină 
cum sînt Iulian Popescu, Ion Stoi
ca, Claudiu Mitruț și alții.

La aceste cursuri s-a avut în ve
dere, în primul rînd, însușirea de 
către muncitori a proceselor teh
nologice de execuție a produselor 
noi, cît și a celor reproiectate. De 
exemplu la secția locomotive Die
sel electrice, s-a organizat un curs 
pentru ridicarea calificării vopsito
rilor.

Pe meserii și schimburi. în uzină 
au fost luate permanent măsuri 
pentru buna desfășurare a cursu
rilor de ridicare a calificării. A- 
nul trecut, la cursurile pentru lă
cătuși, de la secția locomotive Die
sel electrice și aparataj, au fost 
cuprinși un număr prea mare de 
cursanți. Erau încadrați la același 
curs muncitori din mai multe 
schimburi. Aceasta făcea ca frec
vența să fie slabă și activitatea să 
nu se desfășoare în bune condiții, 
în acest an, cursurile de ridicare a 
calificării au fost organizate pe 
meserii și schimburi, pentru a asi
gura participarea la lecții și la de
monstrațiile practice a tuturor 
muncitorilor înscriși. Pentru a se 
evita suprapunerea unor ședințe și

a altor activități, cu orele de des
fășurare a cursurilor, comitetul 
sindicatului, împreună cu condu
cerea uzinei, a stabilit ca o zi pe 
săptămînă (luni) să fie dedicată 
numai pregătirii profesionale.

Crește mult eficacitatea acțiunii 
de ridicare a calificării muncitori
lor — și de aceasta ne-am convins 
din propria experiență — dacă pe 
lîngă cursuri se folosesc și alte 
forme active, interesante de lăr
gire a orizontului de cunoștințe 
tehnico-profesionale ale muncito
rilor, care de multe ori dau rezul
tate nebănuite. Mă refer la schim-

PETRE JIANU 
președintele 

comitetului sindicatului 
Uzinele „Electroputere“-Craiova

(Continuare în pag. III-a)

A existat anul trecut o perioadă 
cînd uzina a fost înzestrată cu ma
șini noi, de mare randament. Si
gur că procesul de reutilare e con
tinuu, dar aceasta a fost o perioa
dă „cheie“. In plus au fost intro
duse în fabricație produse noi, de 
înaltă tehnicitate. Ca o primă reac
ție la aceste schimbări calitative in
tervenite în producție, era firesc să 
trecem, împreună cu conducerea 
uzinei, la organizarea unei largi ac
țiuni de ridicare a calificării, să gă
sim căile care să asigure în cel mai 
scurt timp muncitorilor posibilita
tea să cunoască aceste mașini.

Au fost organizate cursuri de ri
dicare a calificării și la deschiderea 
lor toți șefii de secții, maiștrii, 
șefii de echipă au fost entuzias
mați. Dar cum au funcționat ele ? 
Nu a trecut mult timp și, neocu- 
pîndu-se nimeni ca lumea de ele, 

I frecvența la unele cursuri a înce

put să scadă. La secția de cons
trucții metalice, de exemplu, din 
71 înscriși au frecventat cursul de 
ridicare a calificării doar 9—15 oa
meni. La fel la turnătorie și lăcă- 
tușerie-montaj. Sigur că neglijarea 
cursurilor de calificare a influențat 
într-o anumită măsură și mersul 
producției ; uzina noastră a avut 
greutăți în îndeplinirea planului, 
în ritmicitatea producției.

Am avut însă și secții — meca
nică și sculărie — unde lucrurile 
au mers bine, frecvența atingînd 
95 la sută. La organizarea cursuri
lor- din acest an ne-am între
bat de ce la unele cursuri frec
vența a fost slabă ? Am găsit sin
guri răspunsul. La organizarea lor 
nu s-a ținut seama de nivelul de 
calificare. Am încadrat în același 
curs muncitori din diferite cate
gorii de calificare. Lecțiile predate 
au interesat pe unii și nu au adus 
nimic nou pentru alții.

Filatoarea Elena Ureche de la 
Filatura romînească de bumbac 
din Capitală împărtășește metodele 
ei de muncă tinerelor Nicoleta Ni
cola și Elena Bîldea.

(Foto : M. CIOC)

Ne-am străduit, împreună cu 
conducerea uzinei, să punem în a- 
cest an o bază temeinică organiză
rii cursurilor de ridicare a califi
cării. Cursurile au fost organizate 
diferențiat, ținîndu-se seama de 
nivelul de calificare. In acest sens 
s-au format comisii pentru selec
ționarea muncitorilor pentru 
cursuri; s-a stat de vorbă cu maiș
tri, cu șefii de secții, pentru a cu
noaște cu mai multă exactitate 
gradul de calificare al muncitori
lor, mai ales al celor tineri. Para
lel cu aceasta, ținîndu-se seama de 
propunerile făcute de muncitori 
s-a trecut pe fiecare secție la în
tocmirea programei analitice. O- 
dată cu lecțiile predate se fac a- 
cum demonstrații la locurile de 
muncă. De exemplu, la predarea 
tehnologiei materialelor, după ce 
se face expunerea teoretică, se 
trece în laborator, unde se arată 
toate particularitățile metalelor 
respective.

Organizînd în acest fel cursurile 
de ridicare a calificării, muncitorii 
le frecventează cu viu interes. La 
secția lăcătușerie-montaj, cursuri
le sînt frecventate de 70 de munci
tori, iar la secția turnătorie, din 
35 înscriși participă cu regularita
te 33 de muncitori. Va trebui să ne 
interesăm în mai mare măsură și l 
de lectorii care conduc cursurile, 
de îmbunătățirea lecțiilor ce le 
predau. Asigurînd un control și un 
sprijin permanent tuturor cursuri
lor, vom căuta să intervenim acolo 
unde se vor manifesta lipsuri, să 
luăm împreună cu conducerea uzi
nei măsuri operative pentru în
dreptarea lucrurilor, pentru ca ac
tivitatea de ridicare a nivelului 
tehnico-profesional al muncitorilor 
să se desfășoare în condiții cît mai 
bune.

CONSTANTIN RADOVAN 
președintele comitetului 

sindicatului de ia Uzinele mecanice 
Timișoara
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Schimbul
Zilele trecute am participat la 

adunarea de dare de seamă și ale
geri a organizației de bază de la 
Grupul școlar metalurgic al uzinelor 
„Vulcan“. Comuniștii care formează 
această organizație știu cit de mare 
este răspunderea lor în formarea ce
lor peste 1100 de tineri, care după 
terminarea școlii vor deveni strun
gari sau frezori, turnători sau ca
zangii, ajustori sau electricieni — 
schimbul de mîine al uzinei, capabili 
să mînuiască cu pricepere mașinile 
și utilajele moderne, să îndepli
nească cu succes sarcinile ce le vor 
reveni în opera de desăvîrșire a con
strucției socialismului. In adunare, 
membrii și candidații de partid au 
analizat cu simț de răspundere con
tribuția comuniștilor la rezolvarea 
principalelor probleme ale procesu
lui de învățămînt.

Darea de seamă și discuțiile au 
fost rodnice pentru faptul că nu s-au 
rezumat să înșiruie exemple bune și 
rele, ci au arătat cum a muncit bi
roul organizației de bază, ce metode 
a folosit pentru a sprijini conducerea 
școlii în buna desfășurare a procesu
lui instructiv-educativ. în mai mul
te adunări de partid deschise 
s-au dezbătut probleme ale procesu
lui de însușire a cunoștințelor teore
tice și practice ale meseriei. La 
propunerea biroului organizației de 
bază conducerea școlii cu sprijinul 
comisiilor metodice a organizat con
troale sistematice asupra felului cum 
se predau lecțiile, asupra metodelor 
pedagogice folosite de profesori. Pe 
baza propunerilor făcute, conducerea 
școlii a luat un șir de măsuri. Astfel, 
au fost ținute mai multe schimburi 
de experiență între profesorii di- 
riginți. Cu elevii mai slabi la învă
țătură s-au organizat consultații. La 
orele de dirigenție au fost invitați 
muncitori vîrstnici din uzină care au 
vorbit elevilor despre frumusețea și 
însemnătatea diferitelor meserii.

Așa cum s-a arătat în adunare, 
îmbunătățirea practicii în producție 
a elevilor a stat de asemenea în a- 
tenția organizației de bază. La pro
punerea biroului, conducerea școlii 
și a uzinei a încredințat instruirea 
practică a elevilor din școala profe
sională celor mai buni maiștri, șefi 
de echipă, muncitori, care îm
părtășesc tinerilor din vasta lor 
experiență. Rodnică s-a dovedit 
strînsa legătură care s-a închegat 
între biroul organizației de bază din 
școala profesională și birourile or
ganizațiilor de bază din uzină care 
sprijină desfășurarea instruirii prac
tice a elevilor.

Munca politică și organizatorică 
desfășurată de organizația de bază,

de mîine
de conducerea școlii și corpul didac
tic a avut urmări pozitive : marea 
majoritate a elevilor au obținut re
zultate bune la învățătură.

Despre realizările din școală și mai 
ales despre ce trebuie făcut în vii
tor pentru a se obține rezultate și 
mai mari în desfășurarea procesului 
instructiv-educativ, în ridicarea ni
velului de cunoștințe teoretice și 
practice ale elevilor, și-au spus pă
rerea un mare număr de vorbitori.

— In fiecare an școala noastră dă 
producției peste 350 de muncitori ca
lificați. Mulți dintre ei ies cu o bună 
pregătire profesională reușind ca din 
primul an de producție să obțină 
realizări importante, 
numai a lor. 
care le-am 
timpul școlii 
său tov. Gh.
ială că avem succese, dar cele obți

Bucuria e nu 
ci și a noastră, a celor 
călăuzit pașii în tot 
— a spus în cuvîntul 

Șerbănescu. Fără îndo-

Adunări de dări
de seamă și alegeri 

în organizațiile 
de bază

nute pînă acum nu ne pot mulțumi. 
Faptul că la sfîrșitul anului școlar 
1962—1963, în școala noastră relativ 
mulți elevi au rămas corijenți dove
dește că în desfășurarea procesului 
de învățămînt avem încă destule lip
suri. Sînt elevi care, pe drept, pri
mesc note mici. Dar oare îi ajutăm 
eficace întotdeauna pe cei care au 
greutăți la învățătură să-și însușeas
că materia predată ? 
mai bune metode 
Tocmai de aceea 
nu procedează bine
care la ședințele consiliului peda
gogic, cînd discutăm situația la în
vățătură în loc să-și analizeze sin
cer activitatea caută să găsească 
fel și fel de explicații, 
trebuie să dea dovadă
exigență în aprecierea cunoștințe
lor, dar nu putem să uităm că pen
tru rezultatele slabe la învățătură 
pe care le obțin unii elevi, profeso
rii au partea lor de vină.

— Eu susțin cele spuse de tov. Gh. 
Șerbănescu și voi căuta să aduc în 
discuție și alte aspecte ale aceleiași 
probleme — a spus profesoara 
Elena Ipolit. Corpul didactic al școlii 
noastre este format în cea mai mare

Folosim cele 
pedagogice ? 

consider că 
unii colegi

Profesorii 
de o înaltă

uzinei
parte din inginerii uzinei. Această 
componență a cadrelor didactice e 
menită să asigure pregătirea viitori
lor muncitori la nivelul cerințelor 
actuale ale producției. Experiența a- 
rată că fiind legați nemijlocit de 
procesul de producție el reușesc să 
îmbine mai bine teoria cu practica, 
pot să urmărească mai îndeaproape 
felul cum se comportă elevii în zilele 
cînd fac practică. Nu întotdeauna 
însă, treburile merg bine. Sînt zile 
cînd o parte din ingineri lipsesc de la 
ore, sau trec prin clasă în mare 
grabă. Se înțelege ce greutăți întîm- 
pinăm din această cauză. Propun ca 
tovarășii din conducerea uzinei să 
analizeze această situație și să ia 
măsuri ca inginerii-profesori să fie 
eliberați de alte sarcini cînd au ore 
la școală.

— Elevii școlilor profesionale își 
însușesc bine tainele meseriei atunci 
cînd problemele teoretice le îmbină 
cu activitatea practică. In această 
privință s-au obținut unele succese 
— a spus în adunare tov. Ivan Flo
ren, directorul școlii. Dai- uneori, 
pe alocuri, nu li se dă elevi
lor permanent de lucru, nu sînt 
ajutați să cunoască în profunzi
me procedeele tehnologice îna
intate, metodele de muncă ale celor 
mai buni muncitori. Mai sînt cazuri 
cînd unii elevi lipsesc de la orele de 
practică. De acest lucru vinovată 
este, în primul rînd, conducerea șco
lii. Noi nu am organizat un control 
sistem "tic asupra felului cum se des- 
fășoa-'i această activitate. Sîntem 
hotărîți ca lipsurile semnalate să le 
înlăturăm într-un timp scurt.

în adunare s-a relevat rolul pro
fesorilor diriginți, membri de partid, 
în munca de educare a elevilor. Da
rea dé seamă și discuțiile subliniind 
experiența bună obținută în această 
privință au insistat asupra Unor ne
ajunsuri. După cum au arătat mai 
mulți vorbitori, unii profesori spun : 
„Mă interesează ce se întîmplă în 
timpul orei, restul iese din obliga
țiile mele“. O asemenea concepție 
duce la situații cînd întreaga muncă 
educativă e lăsată pe seama dirigin- 
ților cu toate că la această activitate 
trebuie să participe în egală măsură 
fiecare profesor.

în adunare s-a mai discutat și des
pre felul în care a ajutat organizația 
de partid organizația U.T.M. și Co
mitetul sindicatului, despre stilul și 
metodele de muncă ale biroului. 
Hotărîrea adoptată prevede un șir 
de măsuri care aplicate în viață vor 
duce la îmbunătățirea muncii de 
partid în școală, la îmbunătățirea în 
continuare a procesului instructiv e- 
ducativ.

s. STĂNEL

Noutățile fabricii
Fabrica „Adesgo“ din București pre

gătește noile modele pentru anul 1964. 
Iată cîteva amănunte. Va crește cu 
peste 60 la sută producția ciorapilor 
nedeșirabili pentru femei. Astfel de 
ciorapi vor fi prezentați în culori mo
derne, cu diferite forme de taloane și 
ajururi. S-au realizat și noi modele de 
bluze tricotate din fire sintetice, într-o 
mare diversitate de culori și croieli ; 
din fire sintetice tricotate se confecțio
nează și fuste albe plisate. Creatorii fa
bricii au mai pregătit modele de căciulițe 
din blană artificială tricotată pentru fe
mei, copii și bărbați. Femeile își vor 
putea cumpăra, pentru vremea rece, și 
botoșei călduroși, confecționați tot din 
blană tricotată.
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Am vizitat recent Pașcanii cu in
tenția de a urmări cum se desfășoa
ră în acest oraș deservirea popu
lației, sub felurite aspecte. încă de 
la gară — o notă bună. Peronul, să
lile de așteptare sînt atît de curate, 
de bine întreținute, îneît nimeni n-ar 
îndrăzni să arunce nicăieri un muc 
de țigară. Ghișeul de informații este 
permanent deschis. Funcționarul 
răspunde îndatoritor la întrebările 
călătorilor, le dă lămuriri corpplete. 
Lîngă poarta de ieșire spre oraș, o 
tonetă cu gustări și dulciuri confir
mă impresia formată din prima clipă 
că gospodarii gării au chibzuit și a-, 
mănuntele bunei deserviri. Criticați 
cîndva în presă din pricina faptului 
că nu exista un ceas în incinta gării 
(sesizare făcută de călători), ei au 
luat prompt măsuri.

Bune servicii asigură cetățeniloi’ și 
oficiul raional P.T.T.R. Pașcani. Este 
adevărat că se mai întîmpină încă 
unele greutăți în privința convorbi
rilor telefonice, deoarece ele se efec
tuează cu tranzit prin Iași. Serviciul 
poștal este însă de bună calitate. în 
oraș sînt mai multe cutii poștale, 
dintre care cîteva în jurul gării (ar 
mai fi nevoie de una pe str. Vatra). 
Anul acesta, la atelierele de reparat 
material rulant, într-o clădire nouă, 
s-a înființat o agenție poștală — un 
oficiu în miniatură — pentru deser
virea complexă a muncitorilor de 
aici. O agenție de acest fel există și 
în suburbia Lunca.

Rețeaua de radioficare funcționea
ză bine, spre mulțumirea celor 3 800 
de abonați. Ea se extinde acum în

cîteva

bine a- 
sezon, 

alocuri

două suburbii ale Pașcanilor — So- 
domeni și Boșteni, aducînd 
sute de noi abonamente.

Magazinele pășcănene sînt 
provizionate cu mărfuri de 
cerute de cumpărători. Pe
însă, aprovizionarea cunoaște goluri 
a căror împlinire se tărăgănează. 
Astfel, la magazinul cu articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru 
copii rafturile sînt pline de jachete, 
fuste groase, paltoane etc. Lipsesc 
însă unele articole mult solicitate în 
această perioadă, ca maiouri, panta
loni de sport și plușați etc. La ma-

Deservirea populației 
la Pașcani

gazinul cu articole de menaj, lipsesc 
unele obiecte mărunte de bucătărie.

într-o clădire frumoasă, relativ 
nouă, se află un complex de deservi
re al cooperativei locale „Munca co
lectivă^ cu unități de reparații de 
radio și televizoare, comandă de în
călțăminte, croitorie, ceasornicărie 
etc. Se pare că în acest complex se 
lucrează conștiincios, de vreme ce 
nici un cetățean nu a făcut vreo re- 
clamație, iar cîte unii au avut cu
vinte de apreciere în condicile de 
sugestii.

O raită prin unitățile de alimenta
ție publică ale orașului ne-a înfăți
șat localuri bine amenajate și între
ținute, cu mobilier corespunzător, în 
mare parte nou. din material plastic.

’ Restaurantul „Victoria“ din Parcul 
muncitoresc este spațios, plăcut. Fe
țele de masă sînt curate, ca și ve
sela și tacîmurile. Ca promptitudine 
însă, serviciul nu este egal : un ospă
tar politicos se ivește 'aproape ime
diat ce te-ai așezat la masă, foarte 
curînd vine cu felul întîi, dar la fe
lul doi ți se anunță de prea multe 
ori cunoscutul... „vineee 1“. Sorturile 
de mîncare sînt puțin variate. Pe una 
din străzile principale, nu departe u-
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Iată cîteva din noutățile de la „Adesgo“ : căciulițele de blană ; compleu — bluză și fustă — din tricotaj de fire sinte
tice ; bluze de relon cu imprimeuri noi ; botoșei pentru casă din blană tricotată. (Foto : R. COSTIN)

Pâstim cartofilor in timpul ierniiO »

nul de celălalt, se află două bufete. 
Se vede însă 
„Steluța“ nu 
dărească ce 
„Crîng“ — o 
civilizată.

Pe aceeași stradă, la orele 16 și un 
sfert (deși ora deschiderii este 16) ce
tățenii mai așteptau încă în fața ma
gazinului de desfacere a legumelor 
și fructelor ca vînzătorii de aici să 
preia marfa, cînd se știe prea bine 
că aprovizionarea unor astfel de u- 
nități trebuie să se facă încă în zori 
sau, în orice caz — ca la oricare altă 
unitate comercială — nu în orele 
cînd ar trebui să-i servească pe con
sumatori.

Ne-am încheiat drumul cu o vizi
tă la sfatul popular orășenesc, unde 
am fi dorit să arătăm gospodarilor 
orașului aspectele pozitive, cît și cele 
criticabile întîlnite prin Pașcani. 
Dar și președintele, și secretarul erau 
plecați cu treburi importante, la or
dinea zilei. Cu acest prilej însă, o ce- 
tățeană ne-a relatat că soțul ei a so
licitat biroului financiar al sfatului 
popular, de peste două săptămîni, un 
oarecare certificat. După acest certi
ficat ea venea a cincea sau a șasea 
oară, tocmai din suburbia Lunca. 
Funcționara Cecilia Lăcătușu își lua 
micul dejun în timpul orelor de ser
viciu, așa că a lăsat-o să aștepte pe 
sală, fără a-i spune măcar că nici in 
ziua aceea nu va primi certificatul 
solicitat. Printre cererile depuse la 
acest birou, unele stau din 18 IX, 
11 IX, 28 VIII etc. Pricina ? Lipsa u- 
nei simple semnături ! Este oare a- 
tît de greu să se organizeze cum se 
cuvine semnarea certificatelor, așa 
fel îneît cetățenii să nu fie purtați 
pe drumuri și să nu-și piardă ore în
tregi la ușa unui birou sau a altuia ?

Buna deservire a cetățenilor impli
că o mai mare atenție din partea 
gospodarilor orașului asupra sectoa
relor de activitate care vin în con
tact direct cu masele de oameni ai 
muncii.

EM. MÏHAILESCU
M. CORCACI

Turnee artistice

Baia Mare azi
(Foto : GH. VINȚILĂ)

chiar de la intrare că 
cunoaște mîna gospo- 
dă celuilalt local — 

atmosferă îmbietoare,
Ca pe vremea 
poștalionului...

La Oradea, de la o vreme difuza
rea corespondenței, a mandatelor 
poștale și a ziarelor se face adesea 
cu mare întârziere. O carte poștală 
expediată, de exemplu, din orașul 
Botoșani, după ce și-a. făcut „sta
giul" în cutia poștală din orașul res
pectiv, a sosit la Oradea la 6 octom
brie și a fost înmânată destinatarului 
abia după 24 de ore. Uneori desti
natarii primesc corespondența „în 
teanc“, cîte 4—5 cărți poștale sail 
scrisori deodată, deși au fost expe
diate în zile diferite. Se întîmplă ca 
o scrisoare să călătorească și cîte 
4—5 zile de la București la Oradea. 
Nu fac excepție de la regulă nici 
mandatele. Mandatului poștal cu nr. 
245 i-au trebuit 6 zile de drum de la 
București la Oradèa. Este evident că 
aceste deficiențe în difuzarea poștei 
creează greutăți și neplăceri cetățe
nilor. Este necesar să se ia măsuri 
ca deservirea poștală să nu se mai 
desfășoare ca pe vremea poștalionu
lui.

Cartoful are o mare im
portanță economică, fiind 
un produs valoros pentru 
hrana populației și mate
rie primă de bază pentru 
industria alimentară. Re
coltatul acestei culturi 
este pe terminate în a- 
proape toate regiunile ță
rii. Cantități mari de car
tofi sînt trimise pentru a- 
provizionarea oamenilor 
muncii iar o parte sînt 
destinați pentru sămînță.

Asigurarea bunei păs
trări peste iarnă a aces
tora este o sarcină de în
semnătate deosebită pen
tru obținerea unor recol
te mari în anul viitor. în 
acest scop este necesar să 
se ia de pe acum o serie 
de măsuri. In primul rînd 
trebuie să se facă o ale
gere cît mai bună a car
tofilor, înlăturîndu-se toți 
tuberculii cu simptome de 
boală (putregaiul umed, 
putregaiul uscat), ca și cei 
tăiați, mîncați de insecte, 
zdreliți sau moi. La tu
berculii încolțiți se vor 
■rupe colții. Odată cu ale
gerea, se va face și 
tarea după mărime.

Cartofii care se

vor

sor-

păs
trează peste iarnă trebuie să fie bine 
zvîntați și curățați de pămînt Dacă 
recoltarea se face pe timp ploios, ei 
se vor ține în prealabil sub șoproane 
sau în alte adăposturi pînă se zvîntă. 

în vederea reducerii pierderilor, 
în timpul păstrării trebuie să se asi
gure o temperatură constantă de 
2—3°C, cu umiditatea relativă a ae
rului de 85—90 la sută. Păstrarea 
cartofilor la temperaturi mai ridica
te duce la înnegrirea miezului, în
muierea tuberculilor și încolțirea 
lor. Condițiile optime de păstrare se 
pot realiza cel mai bine în depozite 
permanente, prevăzute cu instalații 
de aerisire. Destul de bine se pot 
păstra cartofii și în pivnițe, bordeie, 
silozuri sau șanțuri care se fac în 
fiecare an în. locuri diferite.

Pivnițele și bordeiele trebuie să

fie uscate, lipsite de mucegaiuri, cu 
posibilități bune de aerisire. Ele tre
buie în prealabil văruite și dezin
fectate prin afumare cu floare de 
pucioasă cu cel puțin 10 zile înainte 
de depozitarea cartofilor.

In interiorul pivnițelor sau bor
deielor se vor așeza grătare de lea
turi sau seîndură la 15—20 cm înăl
țime, deasupra podelei, pentru a se 
asigura aerisirea. Cartofii se vor de
pozita în pivnițe sau bordeie într-un 
strat gros de 1,5—2 m astfel ca să 
rămînă un spațiu liber de cel puțin 
80 cm pînă la tavan. în pivnițele 
înalte, stratul ele cartofi destinați 
consumului poate fi gros de 2,5—3 
m, lăsîndu-se spațiu gol reglementar 
pînă la tavan.

Temperatura fiind factorul hotărî- 
tor în păstrarea cartofilor, trebuie 
controlată zilnic mai ales la începu
tul depozitării și în timpul geruri
lor mari. Măsurarea temperaturii în 
pivniță sau bordei se va face cu un 
termometru obișnuit de cameră așe
zat în diferite locuri din depozit. 
Dacă în timpul păstrării se consta
tă un început de putrezire la cartofi, 
care nu poate fi oprit prin intensifi
carea aerisirii, se vor alege tuber
culii atacați.

întrucît nu toate gospodăriile so
cialiste dispun de depozite perma
nente de capacitate mare, păstrarea 
cartofilor, în special a celor destinați 
pentru sămînță, se poate face și în 
silozuri sau șanțuri. Silozurile se fac 
pe un teren plan sau cu o pantă 
ușoară, cu apa freatică la cel puțin 
1,5 m adîncime, situat în apropierea 
gospodăriei sau a tarlalei unde ur
mează să fie plantați cartofii în anul 
următor.

Silozurile se vor face de dimen
siuni variate în raport cu condițiile 
climatice specifice din zona respec
tivă. Astfel, în regiunile din zona 
muntoasă din Transilvania și Moldo
va lățimea unui siloz va fi de 1,50— 
2,50 m, în timp ce în regiunile sudice 
de 1,20—1,50 m. Adîncimea silozului 
va fi de 0,25 m, iar lungimea de 
15-20 m. Pe mijlocul fiecărui siloz se 
va săpa un șănțuleț adînc și lat de 
0,20 m. peste care se va așeza un 
grătar făcut din șipci distanțate la 2

cm. Acest grătar poate fi confecțio
nat, în lipsa materialului lemnos, din 
tulpini de floarea soarelui sau de 
cînepă. Nu e bine ca grătarul să se 
facă din coceni de porumb, întrucît 
aceștia mucegăiesc ușor. Cartofii se 
așează în siloz sub formă de prismă, 
înaltă de 1—1,2 m, potrivindu-se 
bine marginile pînă se formează 
coamă. Odată cu așezarea cartofilor 
în siloz, din 3 în 3 m se pun tuburi 
de aerisire verticală, făcute din seîn
dură. Tuburile se așează cu un capăt 
pe grătarul de la fondul silozului, 
iar celălalt se lasă să treacă de coa
mă cu circa 40-50 cm. Capătul des
chis al tubului trebuie să fie prevă
zut cu două scîndurele așezate sub 
formă de acoperiș, pentru a se evita 
scurgerea apei provenite din ploi în 
interiorul silozului.

Peste cartofi se pune un strat de 
paie uscate și curate, gros de 45-50 
cm. la bază și 30-35 cm. la coamă, 
lăsîndu-se libere cele două răsuflă- 
tori de la capetele șănțulețului de la 
baza silozului pe o porțiune de 20-30 
cm. Deasupra paielor se pune, la în
ceput, un strat subțire de pămînt 
(10-15 cm) ; coama se lasă descope
rită atît pentru eliminarea vaporilor 
de apă rezultați din transpirația car
tofilor, cît și pentru răcirea lor Cît 
mai rapidă. Odată cu scăderea tem

peraturii, paiele ude de pe coama si
lozului se înlocuiesc cu paie uscate 
iar silozul se acoperă în întregime 
cu pămînt. în jurul silozurilor tre
buie să se sape un șanț adînc de 
30-40 cm și lat de 60-80 cm, pentru 
scurgerea apelor provenite din ploi 
sau topirea zăpezii.

Cartofii se mai pot păstra și în 
șanțuri. Acest procedeu este indicat 
mai ales pentru regiunile din Tran
silvania și nordul Moldovei. Șanțu
rile se fac adinei de 60-80 cm și late 
de 0,80 — 1 m, pe terenuri cu apa 
freatică la adîncime de peste 3 m. 
Lungimea șanțurilor nu va depăși 20 
m. Cartofii, bine aleși și uscați, se 
toarnă în aceste șanțuri astfel ca să 
rămînă un spațiu gol de 15-20 cm 
pînă la nivelul pămîntului. Peste 
cartofi se așează un -strat de paie 
gros de 25-30 cm. și apoi se pune 
pămîht care trebuie să depășească 
marginile șanțului cu circa 30-40 cm, 
pentru a se preveni pătrunderea apei 
și înghețarea cartofilor. Cînd tempe
ratura scade sub zero grade C, stra
tul de pămînt se îngroașă 
60-70 cm.

Respectarea cu strictețe a 
lor tehnice prezentate, va 
păstrarea în bune condiții a carto
filor pe timpul iernii.

Dr. ECATERINA CONSTAN
TINESCU, Institutul Central de 
Cercetări Agricole, ing. LEONI
DA TRANDAFIR, Consiliul * 
perior al Agriculturii.

Fîg/1. SECȚIUNE PRINTR-UN SILOZ.. 
-1.CARTOFI ; 2. PAIE ; 3. PĂMÎNT ; 4.COȘURI 
DE VENTILAȚIE ; 5.GRĂTAR ț 6.CANAL DE 
VENTILAȚIE j 7. ȘANȚ DE SCURGERE A APEI,,

pînă la

reguli- 
asigura

Su-

Violonistul Mihai 
Constantinescu susține 
cîteva concerte și reci
taluri în mai multe lo
calități din R. D. Ger
mană, printre care 
Greifswald, Finsterwal
de, Leipzig, Pirna.

Tot în R. D. Germană 
dau recitaluri cîntăre- 
ții romîni Dan Iordă- 
chescu, Ion Dacian și 
Emilia Petrescu. Ei vor 
face și înregistrări la ra- 
dioteleoiziunea germană.

In această Iurtă, nu
meroși artiști străini vor 
fi prezenți pe scenele 
din tara noastră. Baleri-

na sovietică Ninel 
Kurgapkina va dansa în 
„Călărețul de aramă“ la 
opera ieșeană și în ba
letul „Giselle“, la Tea
trul de Operă și Balet 
din București,

Două cântărețe de o- 
peră vor cînia în fata 
spectatorilor romîni: Ga
lina Olenicenko — 
U.R.S.S. — va participa 
la spectacolele cu ope
rele „Traviata“, „Rigo- 
letto“ și „Bărbierul din 
Sevilla“, la Cluj, Bucu
rești și Timișoara, iar 
soprana Mieko Takizava 
— Japonia — va cînta

5Î

luni, înacestei
ji alte cîteva 
din tară reci- 
armonică de

în „Cio Cio-san" 
„Rigoletto“ la Cluj, 
Brașov și București. John 
Sebastian — S.U.A. — 
va prezenta, spre sfârși
tul
București 
localități 
taluri la 
gură.

Pentru 
muzică 
formația 
(R.S.F. Iugi 
dusă de Antonio Jani- 
gro, va 
concerte 
în zilele 
tombrie.

amatorii de 
de cameră, 
din Zagreb 
’.oslacia), con-

prezenta două 
la București 

de 28—29 oc-

La Năeni, raionul Mizil, trebuia 
să fie construit și dat în folosin
ță în toamna aceasta un cămin 
cultural. Au fost luate și unele 
măsuri pentru ca lucrările să 
înceapă ; s-a procurat cantitatea 
necesară de cărămidă, cherestea, 
ciment, a fost chemat și un teh
nician constructor, dar... deo
camdată, la Năeni, nu există, to. 
tuși, cămin nou. Activitatea cul
turală continuă să se desfășoare 
în sălile de clasă 
localul vechiului 
păitor.

Vinovată de 
este... disputa 
legătură cu locul unde Să fie con
struit căminul. Unii, printre care 
se afla și secretarul sfatului 
popular comunal, Gh. Stan, sus
țineau să fie ridicat undeva, la 
marginea satului, într-o vale (un 
loc cu totul necorespunzător) ; 
alții, în fruntea cărora se afla di
rectorul căminului, Vasile lorda
che, îi vedeau locul, în mod fi
resc, în centrul satului, pentru ca 
să fie la îndemâna tuturor. S-a 
discutat mult dar nu s-a ajuns 
la o soluție.

E bine să se chibzuiască mai 
mult atunci cînd se plănuiește o 
astfel de construcție. Dar și so
luția trebuie găsită mai ales că 
iarna nu e departe...

ale școlii sau în 
cămin, neîncă-

acea.stă 
care s-a

situație 
iscat în

TEATRE : O.S.T.A. (Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne) : Barbarii — 
spectacol extraordinar prezentat de 
Teatrul Mare Dramatic de Stat din Le
ningrad „Maxim Gorki“ — (orele 20). 
Teatrul de stat de operetă : Vînzătorul 
de păsări — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. C’aragiale" (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînel doamne — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Adam și Eva — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Peer Gynt — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Comedia e- 
rorllor — (orele 19,30). Teatrul 
toresc C.F.R.-Giulești : Măria sa 
tul — (orele 19,30). Teatrul 
tineret și copii (Sala C. Miile) : 
care seară de toamnă — (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Lozul cel mare 
— (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala

Academiei) : Cartea cu Apolodor — (o- 
rele 16). Ansamblul de cîntece și dansuri 
al C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 
20). (Sala din calea Victoriei 174) : Pa
latul melodiilor — (orele 20). Circul de 
stat : Stelele Budapestei — (orele 20).

Munci- 
bărba- 
pentru 
In fie-

Fig.2. SECȚIUNE PRINTR-UN ȘANȚ.
1.CARTOFI ; 2. PAI E ; 3,4. PĂmTnt ;ț
5.ȘANȚURI DE SCUR&ERE A APEI.

CINEMATOGRAFE : Vară și fum — 
cinemascop : Patria — bd. Magheru 
12—14 (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,20), Bucu
rești — bd. 6 Martie 6 (9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21), Bucegi — bd. 1 Mai 5? 
(10,30; 13,45; 15; 17,15; 19,45), Tomis — 
cal. Văcărești 21 (8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 
20), Modern — piața G. Coșbuc 1 (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Valsul nemuri
tor ; Republica — bd. Magheru 2 (9.45; 
12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Festival — bd. 
6 Martie 14 (9,15; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior — bd. 1 Mai 322 (9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Feroviar — cal. 
Grivlțel 80 (10; 12,15; 14,30; 17;
21,30). Taxiul morții : Carpați — bd. 
Magheru 29 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Capitol — bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Povestea pantofiorilor 
de aur : Tineretului — cal. Victoriei 48 
(10; 12), Libertății — str. 11 Iunie 75 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Vaporul Iul Emil
— cinemascop ; Tineretului — cal. Vic
toriei 48 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Strict 
secret — cinemascop ; Victoria — bd. 
6 Martie 7 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grivlța — cal. Grîviței — podul Basarab 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Aurora — bd. 
Dimitrov 118 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21). Fecioara : Central — bd. 6 Martie 2 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Rocco șl frații săi — ambele serii : Lu
mina — bd. 6 Martie 12 (9,45; 13,15; 16,45; 
20,15). Moara diavolului : Union — str, 
13 Decembrie 5—7 (16; 18,15; 20,30). Pro
gram special pentru copil la orele 10 la 
cinematograful Doina — str. Doamnei 9. 
Codln : Doina — str. Doamnei 9 (11,30;
13,30; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca — str. 
I. S. Bach 2 (15; 17; 19; 21), Drumul Serii
— str. Drumul Serii 30 (16; 18; 20), Co- 
trocenl — șos. Cotroceni 9 (15; 17; 19; 
21). Lanterna cu amintiri — Mărturisi
rile unei mese de restaurant : Timpuri 
Noi — bd. 6 Martie 18 (rulează în con
tinuare de ,1a orele 10 pînă la orele 21). 
Pe Donul liniștit — seria a IlI-a : Giu 
Iești — cal. Glulești 56 (10,30; 13; 15,30; 
18; 20,30). Șampanie șl melodii : Infrățl-

19,15;

rea între popoare — bd. Bucureștii-Noi 
(15.30; 18; 20,30). Tu ești minunată : Cul
tural — piața I. Pintilie 2 (16; 18,15;
20,30). Elena din Troia — cinemascop : 
Dacia — cal. Grîviței 137 (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21). Babette pleacă la război
— cinemascop: Buzeștl str. Buzești 9—11 
(16; 18,15; 20,30). Volga — șos. I. Pintilie 
61 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Ultimul 
tren din Gun Hill : Crîngași — șos. 
Crîngași 42 (15; 17; 19; 21). Icarie X B 1
— cinemascop : Unirea — bd. 1 Mai 143 
(16; 18; 20). Ipocriții: Flacăra — cal. Du- 
dești 22 (16; 18,15; 20,30), Miorița — cal. Mo
șilor |27 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia — șos. Ștefan cel Mare — colț cu 
str. Lizeanu (10; 12; 14; 16; 13,15; 20,30). 
Oameni de afaceri : Vitan — cal. Du- 
dești 97 (15; 17; 19; 21). Noiia priëtëiiâ a 
tatii : Munca — șos. Mihai Bravu 221 
(15; 17; 19; 21). Legea e lege : Popular
— str. Mătăsari 31 (16; 18,15; 20,30). Gang
steri și filantropi : Arta — cal. Călărași 
153 (16; 18.15; 20,30). Batalionul negru : 
Moșilor — cal. Moșilor 221 (15; 17; 19; 
21). Marele drum : Cosmos — bd. 30 De
cembrie 89 (16; 18; 20). E permis să calci 
pe iarbă : viitorul — str. M. Eminescu 
127 (16; 18,15; 20,30). De la Apenini la 
Anzi — cinemascop : Colentina — șos. 
Colentina 84 (15; 17,30; 20). Turneul ve
seliei : Luceafărul — cal. Rahovel 118 
(16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televr.lune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — In vizită 
la Muzeul literaturii romîne (IV). 19,35
— Din viața animalelor (II). 20,00 — 

Melodii lansate în
Buletin de știri,

Săptămîna, 21,00 — 
filme. In încheiere : 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele do 19, 

20 și 21 octombrie. In țară : Vremea se 
va încălzi, Iar cerul va 11 variabil, tem
porar noros, în nordul țării, unde vor 
cădea ploi Izolate. Vînt slab pînă la po
trivit din vest. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între zero șl 
10 grade, Iar maximele între 14 șl 24 
grade. Dimineața brumă locală în nor
dul țării. In București : 
încălzi ușor. 
pînă la potrivit din vest, 
în creștere.

între 14 și 24

Vremea se va
Cerul variabil. Vînt slab 

—.. Temperatura



Nr. 6049 S Cî N T E I A Pag. 3
æcsnsæiss

Haina protectoare a metalelor Delegația Asociației de prietenie TELEGRAME EXTERNE
• Materiale rezistente la agenții corozivi ® Adezivi pe 

bază de cassciuc ® întrebuințarea latexului

la medii acide — din bachelită, ră
șini epoxidice și faolit. Astfel de 
protecții sînt întîlnite tot mai des 
la întreprinderi din industriile chi
mică și alimentară.

Proprietăți deosebite în fabricarea 
protecțiilor anticorozive prezintă și 
foliile de cauciuc, cele dé poli- 
izobutilenă, de polietilenă sulfoclo- 
rurată. Ultimul produs este con
siderat drept unul din cele mai 
moderne materiale de protecție, 
avînd o rezistență mărită la tem
peraturi de peste 100 de grade. 
In secțiile fabricii au fost executate 
pînă în prezent peste 50 000 mp de 
protecții cu cauciuc și ebonită pen
tru stațiile de epurare a apelor de 
la termocentralele Borzești, Roznov 
etc.

In urma cercetărilor efectuate 
pentru obținerea de noi materiale 
anticorozive, specialiștii întreprin
derii au obținut așâ-numitele be
toane elastice. Parcimexul, unul 
din aceste produse, care este de 
fapt un amestec de nisipuri speci
ale cu latex de cauciuc, a fost folo
sit pentru protec
ția punților de 
nave. Se studiază 
și o serie de pro
tecții anticorozive 
cu betoane și 
mortare organomi- 
nerale rezistente 
la medii acide și 
alcaline, precum 
și la temperaturi 
de 140 de grade.

Adezivii sînt 
produse de mare 
importanță în teh
nica modernă. Fe
lurite obiecte, de 
la cele de dimen
siunile unor pereți 
mari, pînă la cele 
mai mici piese ale 
complicatelor me
canisme de preci
zie, au putut fi li
pite atît de bine 
cu ajutorul adezi
vilor îneît porțiu
nea lipită devine 
deosebit de rezis
tentă. In întreprin
dere a fost obținut 
prenadezul, un a- 
deziv pe bază de 
cauciuc. Acesta își 
găsește multiple 
utilizări : la lipi-

Există pe șoseaua Vitan din Bucu
rești o întreprindere relativ tînără, a 
cărei activitate o exprimă însăși 
denumirea ei : „ANTICOROZIV“. 
Astăzi, cînd chimia pătrunde în tot 
mai multe ramuri de activitate, pro- 
ecția anticorozivă capătă un rol 

deosebit pentru păstrarea în stare de 
funcționare a utilajelor cu care se 
lucrează în medii corozive. In acest 
scop a fost înființată întreprinderea. 
Aici au fost produse cele dintîi pro
tecții anticorozive și construcții de 
utilaje chimice din materiale plas
tice. Bachelitele și-au înscris, prin
tre primele, numele pe lista mate
rialelor de protecție utilizate mai 
ales în mediile acide. Colectivul în
treprinderii a trecut apoi la execu
tarea de armături, pompe și răci- 
toare tubuläre pentru industria 
chimică, folosind grafului — elec- 
trografit impregnat cu rășini sinte
tice- A urmat executarea pro
tecțiilor anticorozive din folii de 
cauciuc. Acestea au căpătat o mare 
dezvoltare. Dacă la început se exe
cutau pe lună doar 100 mp de 
A’.uciucări ale diferitelor utilaje, în 
1963 s-a ajuns la peste 2 000 mp.

In întreprindere se execută diferite 
construcții de utilaje din materiale 
nemetalice, printre care un loc im
portant îl ocupă policlorură de vinii, 
polietilena, sticla organică — produse 
termoplaste deosebit de rezistente 
la agenții corozivi. S-a realizat ast
fel protecția anticorozivă a unor in
stalații de electroliză, de fabricare 
a coloranților. Pentru Fabrica de in 
și cînepă de la Păulești s-a executat 
placarea în interior, cu polietilenă, 
a rezervoarelor de beton. De aseme
nea, s-au construit bacuri din poli- 
clorură de vinii pentru formarea 
plăcilor de acumulatori, platforme 
izolante, utilizate la manevrarea in
stalațiilor electrice sub tensiune, co
loane de filtrare pentru captarea 
apei potabile a orașului Craiova și 
altele. Avantajele sînt evidente. Se 
economisește oțel, asigurîndu-se, în 
același timp, o exploatare mai bună 
și posibilitatea de întreținere în con
diții avantajoase a acestor utilaje.

După cum ne-au informat specia
liștii întreprinderii, o rezistență de
osebită la agenții corozivi prezintă 
și materiale termorigide ca : grafi- 
nertul, grafalul și rășinile sintetice 
armate. Acestea și-au găsit o largă 
utilizare la fabrica de acid sulfuric 
a Uzinei de la Năvodari. Pe me
tal s-au aplicat protecții rezistente

rea pe diferite suporturi a linoleu
mului din policlorură de vinii, a fo
liilor de cauciuc și a produselor din 
melamină. In prezent se fac cercetări 
pentru obținerea adezivilor care vor 
fi folosiți la lipirea metalelor, la 
lipirea la rece a plăcilor și fitingu- 
rilor din policlorură de vinii, nece
sare mai ales pe șantierele de con
strucții.

La întreprinderea „Anticoroziv" 
funcționează și o secție care fabrică 
produse buretoase din latex (lapte de 
cauciuc natural). Aici se produc 
articole cu care facem tot mai 
des cunoștință în ultima vreme. 
Este vorba de saltele și perne 
pentru unitățile sanitare și comple
xele turistice, perne pentru moto
ciclete, autobuze, troleibuze și va
goane de cale ferată, cît și plăci bu
retoase. In ultimul timp, această sec
ție a fost modernizată prin introdu
cerea în procesul de fabricație a ma
trițelor cu manta dublă, care, pe 
lîngă formarea produsului, execută 
concomitent și operația de vulcani
zare, sporind astfel productivitatea 
muncii.

I

GH. PETRESCU

sovieto-romme a părăsit Capitala
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

înapoindu-se în patrie; delegația 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne condusă de V. N. Stoletov, 
ministrul învățămîntului superior 
și mediu de specialitate al R.S.F.S.R., 
deputat al Sovietului Suprem al 
R.S.F.Ș.R., care, la invitația Consi
liului General A.R.L.U.S., ne-a vi
zitat țara.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași și Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinți ai Consiliului Gene-

ral A.R.L.U.S., 
vicepreședinte 
Radiodifuziune 
tav Livezeanu,

de
Oc-

Constantin Prisnea, 
al Comitetului 
și Televiziune, 

vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai Minis
terului învățămîntului, conducători 
ai unor organizații de masă, acti
viști ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Protocol de colaborare culturală între 
P. P, Pomină si iïepMca Ma

București, Wil-

•ș?

Noile matrițe de turnare și vulcanizare a produselor 
buretoase. (Foto : A. CARTOJAN)

Forme eficiente, corespunzătoare 
necesităților producției

(Urmare din pag. I-a)

Sosirea unei delegații 
de activiști ai Partidului
Comunist din Austria

Semnarea unui protocol între R.P. Romînă și R.F. Germană 
privind înființarea de

în urma tratativelor dintre delega
țiile guvernului Republicii Populare 
Romîne și a guvernului Republicii 
Federale Germane, a fost semnat la 
București, la 17 octombrie a.c., un 
protocol privind înființarea, pe bază 
de reciprocitate, de reprezentanțe co
merciale. Prin acest protocol s-a sta
bilit că reprezentanțele comerciale 
își vor desfășura activitatea în le
gătură cu executarea acordurilor co
merciale și de plăți între cele două 
state.

HAVANA 17 (Agerpres). — La 16 
octombrie 1963 s-a semnat la Hava
na „Protocolul de colaborare în do
meniul culturii, științei și învăță
mîntului între Republica Populară 
Romînă și Republica Cuba pe anii 
1963 și 1964“.

Protocolul prevede oferirea reci
procă de burse de studii și speciali
zare, dezvoltarea colaborării dintre 
academiile de științe din cele două 
țări, precum și dintre uniunile de 
creație, schimburi de artiști, schimb 
de expoziții, organizarea reciprocă 
de gale de filme și colaborarea în do-

meniul cinematografiei, dezvoltarea 
schimburilor în domeniul radio-tele- 
viziunii, presei și sportului.

Din partea romînă Protocolul a 
fost semnat de Mihai Magheru, am
basadorul R. P. Romîne în Republica 
Cuba, iar din partea cubană de dr. 
Râul Roa Garcia, ministrul relațiilor 
externe.

La semnare au fost de față dr. Pe
legrin Torres, prim-viceministru al 
relațiilor externe, funcționari su
periori din Ministerul Relațiilor Ex
terne, precum și membri ai ambasa
dei R. P. Romîne în Republica Cuba.

reprezentanțe comerciale
Din partea guvernului Republicii 

Populare Romine, protocolul a fost 
semnat de Gh. Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar din 
partea guvernului Republicii Fede
rale Germane de dl. Frantz Krapf, 
ambasador de rangul I și director 
ministerial în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă bună și de înțelegere re
ciprocă.

Primirea la Ministerul Afacerilor
Externe a ambasadorului Austriei 

la București
Adjunctul ministrului afacerilor 

externe, George Macovescu, a primit 
în audiență pe dr. Paul Wetzler, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Austriei la București, în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare. (Agerpres)

Plecarea misiunii 
guvernamentale economice 

japoneze

Cu prilejul 
Transporturile

cspozițiel 
americane“

Ministrul S.U.A. la 
liam A. Crawford, a oferit joi după- 
amiază un cocteil cu prilejul Expo
ziției „Transporturile americane“.

Au luat parte Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Baicu, adjunct al minis
trului transporturilor și telecomuni
cațiilor, funcționari superiori.

A participat, de asemenea, condu
cerea expoziției americane, în frunte 
cu directorul ei, Paul Wheeler.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
misiunea guvernamentală economi
că japoneză care ne-a vizitat țara 
in vederea examinării împreună cu 
organele de specialitate romînești a 
unor noi posibilități de lărgire a 
schimburilor comerciale dintre Ro- 
mînia și Japonia.

La aeroportul Băneasa, conducăto
rul misiunii, Tsunesuke Wada, a 
declarat reprezentanților presei : în 
primul rînd doresc să transmit mul
țumiri sincere autorităților romînești 
pentru vizita noastră în Romînia. 
Impresiile noastre despre țara dv. 
sînt foarte bune. Cu toate că vizita 
a fost de scurtă durată, din cele ce 
am văzut ne-am dat seama că dv. 
sînteți într-un proces de dezvoltare 
impetuoasă în toate domeniile indus
triale. Sperăm că relațiile dintre Ja
ponia și Romînia vor deveni tot mai 
strînse. Noi ne-am dat seama că 
există posibilități pentru extinderea 
relațiilor comerciale dintre cele 
două țări.

dintre
(Agerpres)

Declarația comună a președintelui R. S. F. Iugoslavia 
și a președintelui /Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — După cum transmite agen
ția Taniug, a fost dată publicității 
declarația comună a președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito, care a 
făcut o vizită în Mexic, și a preșe
dintelui Mexicului, Mateos Lopez, 
în declarație se arată că președinții 
celor două state au avut convorbiri 
în cadrul cărora au fost examinate 
problemele internaționale ce pre
zintă un interes deosebit pentru cele 
două țări, precum și schimbările in
tervenite în situația internațională 
în urma primei lor întîlniri de la 
Belgrad.

Declarația relevă importanța în
cheierii Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare, și arată că acesta consti
tuie doar primul pas în direcția țe
lului dorit și subliniază necesitatea 
unor eforturi susținute pentru reali
zarea unui nou progres pe calea care

duce la dezarmarea generală și to
tală.

In prezent, se spune în declarație, 
există condiții favorabile pentru în
lăturarea multor cauze ale încordă
rii internaționale, pentru a găsi prin 
mijloace pașnice și constructive, so
luții pentru rezolvarea problemelor 
care pot amenința pacea. Cei doi 
șefi de state consideră că pacea și 
colaborarea între popoare pot fi con
solidate numai prin respectarea 
strictă a principiilor independenței, 
autodeterminării și neamestecului 
în problemele interne ale statelor.

împuterniciții celor două țări au 
semnat un protocol care are ca scop 
sporirea volumului schimburilor co
merciale între cele două țări.

A
Joi, președintele R.S.F. Iugoslavia, 

I. B. Tito, a sosit la Washington și 
a avut întrevederi cu președintele 
S.U.A., J. Kennedy.

Un decret al președintelui 
Braziliei

Convorbiri intre reprezentanții Iranului 
și ai unor companii petroliere străine

burile de experiență, demonstrațiile 
practice la locul de muncă, confe
rințele tehnice și altele. Nu de mult, 
s-a organizat un schimb de expe
riență între sudori pe tema aplicării 
și extinderii sudurii automate și se
miautomate. Organizarea acestui 
schimb de experiență a fost deter
minată de faptul că în uzină s-au 
adus recent noi mașini pentru su
dura automată și semiautomată, iar 
sudorii trebuiau să cunoască cît mai 
bine cum să le mînuiască. La acest 
schimb de experiență, s-a făcut mai 
întîi o expunere asupra avantajelor 
sudurii automate, care a fost însoțită 
de demonstrații practice în cadrul a- 
telierelor de construcții metalice. 
Multe au avut de învățat muncitorii 
din secția mașini rotative de la bo
binatorii Eugen Cîrstea și Alexan
drina Marin, evidențiați în întrece
rea socialistă, care le-au vorbit des
pre metodele loi’ de muncă.

în acțiunea de ridicare a calificării 
muncitorilor, un rol important au 
inginerii și tehnicienii. La noi în uzi
nă numeroși ingineri sprijină această 
acțiune și ei înșiși studiază mereu 
pentru a fi la Curent cu noutățile teh
nice ce apar în execuția produselor 
electrotehnice. în cadrul secțiilor de 
producție și a serviciilor tehnice, in
gineri cu mai multă experiență au 
pregătit și au expus diferite confe
rințe tehnice. Mai trebuie amintit că

biblioteca tehnică din uzină a înre
gistrat în acest an mii de cititori din 
rîndul muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor.

Eficacitatea întregii activități de 
ridicare a calificării și de speciali
zare a muncitorilor își găsește ex
presie în realizările obținute de co
lectivul uzinei noastre în îndeplini
rea sarcinilor de plan. în perioada 
care a trecut din acest an, planul 
producției globale și marfă a fost în
deplinit și depășit. Sarcina de creș
tere a productivității muncii a fost 
realizată în proporție de 100,9 la 
sută, iar la capitolul economii peste 
plan a fost înscrisă suma de 
3 973 000 lei. La fel, îmbunătățirea 
calității produselor, reducerea rema- 
nierelor, a reclamațiilor de la bene
ficiari — toate acestea sînt tot o con
secință directă a ridicării calificării 
muncitorilor. Mai trebuie adăugat că 
frecventînd cu regularitate cursurile 
de ridicare a calificării și de specia
lizare, numai în ultimii 2 ani, peste 
1 600 de muncitori din uzina noastră 
și-au ridicat categoria de încadrare, 
mărindu-și astfel cîștigurile.

Ținînd seama de experiența do- 
bîndită pînă acum, comitetul sindi
catului și conducerea uzinei, vor lua 
în continuare măsuri pentru ridica
rea nivelului de pregătire tehnico- 
profesională a muncitorilor — im
portantă rezervă internă pentru ob
ținerea de noi realizări.

La invitația C.C. al P.M.R. a so
sit în Capitală o delegație de 
viști ai Partidului Comunist 
Austria, condusă de Theodor 
lier, membru al C.C. al P.C. 
Austria. Delegația va vizita 
noastră timp de două săptămîni 
pentru a studia experiența organi
zațiilor Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de tov. Ilie Verdeț, membru 
al C.C. al P.M.R., Constantin Nico
lae, șef de secție la C.C. al P.M.R., 
precum și de alți activiști de par
tid.

acti- 
din 

Ma- 
din 

țara

încheierea turneului ansamblului 
artistic din R. P. Chineză

După spectacolele prezentate la Ti
mișoara și Arad, Ansamblul central 
dé cîntece și dansuri al R. P. Chi
neze și-a încheiat turneul de 22 zile 
întreprins în țara noastră. Evoluția 
solilor artei poporului chinez a fost 
primită cu căldură de public. In tim
pul șederii în țara noastră, conducă
torii și membrii ansamblului au vi
zitat o serie de întreprinderi, institu
ții de artă și cultură, unități agricole 
socialiste, cartiere de locuințe și au 
avut întrevederi cu reprezentanți ai 
vieții artistice și culturale din R. P. 
Romînă.

înainte de a părăsi țara, joi, la A- 
rad, colectivul ansamblului s-a în- 
tîlnit cu conducători ai unor institu
ții de artă și cultură, artiști, muzi
cieni, ziariști. Au fost de față repre
zentanți ai Ambasadei R. P. Chineze 
la București. (Agerpres)

INFORMAȚII

® Joi dimineață a părăsit Capitala, pie
rind în Italia, delegația de cineaști romîni 
care va participa la Zilele filmului romî- 
nesc, organizate între 19 și 23 octombrie 
la Milano și Roma, în cadrul programului 
de schimburi cultural-științifice și tehnice 
între R. P. Romînă și Italia. Delegația este 
condusă de Mihnea Gheorghiu, președin
tele Consiliului Cinematografiei din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă. Cu 
acest prilej vor fi prezentate filmele ; „Co
diri", „Tudor“, „Valurile Dunării“, „S-a 
furat o bombă“, precum și o Serie de scurt 
metraje.

® în cadrul sărbătorilor recomandate 
de Consiliul Mondial al Păcii, joi după- 
amiază a avut loc, în sala Palatului de cul
tură din orașul Cluj, o manifestare consa
crată comemorării a 100 de ani de la moar
tea scriitorului englez Wiliam Thackeray.

Crucea Roșie a R.P. Romîne a 
trimis organizației de Cruce Roșie 
din Cuba o telegramă prin care ex
primă poporului cuban, greu încer
cat de calamitățile naturale, condo
leanțe și sentimente de solidaritate 
frățească, anunțînd totodată trimi
terea, din partea organizației ro
mîne, a unui ajutor în alimente, 
medicamente și îmbrăcăminte.

(Agerpres)
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SESIUNEA ANUALĂ
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
DOMENIUL AUTOMATICII

dimineața s-a deschis în aula

RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres). 
— Președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, a semnat un decret privind in
stituirea unei comisii guvernamen
tale de control — Geifar — pentru 
industria chimico-farmaceutică a ță
rii. Măsura este urmarea faptului că 
această industrie este în mare parte 
controlată de grupuri străine.

Industria farmaceutică a Braziliei, 
care se află în America Latină pe 
primul loc, numără circa 400 de în
treprinderi care ocupă un număr de 
13 000 de muncitori. Mai mult de 80 
la sută din aceste întreprinderi co
laborează direct cu grupuri indus
triale străine.

Geifar urmează să elaboreze direc
tivele necesare pentru a se reduce 
importurile industriei chimico-far- 
maceutice și a se ajunge astfel la o 
economisire a devizelor. Producția 
de medicamente va fi sporită prin 
participarea mai mare a industriei 
naționale la exploatarea materiilor 
prime existente în țară.

LONDRA 17 (Agerpres). — Con
vorbirile dintre reprezentanții Ira
nului și cei ai consorțiului compa
niilor care exploatează petrolul ira
nian cu privire la sporirea părții din 
beneficii care revine guvernului ira
nian au fost reluate joi dimineața la 
Londra. Aceste convorbiri, relevă a- 
genția France Presse, au o impor
tanță deosebită deoarece, pe de o 
parte, rezultatul lor eventual trebuie 
să servească drept model pentru 
majorarea redevențelor plătite de 
companiile străine guvernelor altor 
țări producătoare de petrol din O- 
rientul Mijlociu și, pe de altă parte, 
dacă nici un acord nu va interveni 
în viitorul apropiat, țările în cauză 
au avertizat că vor aplica sancțiuni 
împotriva companiilor petroliere cu 
prilejul congresului Organizației 
țărilor exportatoare de petrol care 
se deschide la 17 noiembrie la Ryad.

Convorbirile au început la 16 
septembrie la Londra și au fost sus
pendate la 27 septembrie pentru 
consultări.

Joi
Academiei R. P. Romîne cea de-a 
6-a Sesiune anuală de comunicări 
științifice în domeniul automaticii. 
Sesiunea este organizată de Comi
sia de automatizare a Academiei 
R. P. Romîne. La lucrări participă 
academicieni, specialiști din insti
tute de cercetări și
din țară, proiectanți din fabrici 
uzine, cadre 
mîntul tehnic superior, 
zenți, 
R. P. 
R. D. 
gară.

Sesiunea a fost deschisă de acad. 
Șt. Nădășan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne.

Acad. Grigore Moisil, președintele 
Comisiei de automatizare, a prezen
tat activitatea acestei comisii de la 
ultima sesiune 
continuare s-au 
privind aplicații 
țara noastră,

de proiectări
Și 

didactice din învăță- 
Sînt pre-

de asemenea, specialiști din 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Germană; U.R.S.S., R. P. Un-

și pînă acum. în 
expus comunicări 

ale automaticii în 
(Agerpres)

I

împotriva
MONTREAL 

Luînd cuvîntul 
național al industriilor de magne
ziu, care se desfășoară în prezent 
la Montreal, ministrul adjunct al 
comerțului Canadei, James A. Ro
berts, a declarat că, în ciuda recen
telor tranzacții comerciale încheiate 
cu o serie de țări din lume, comer
țul canadian face față unor proble
me serioase. Roberts a subliniat că 
„nu va exista o soluție durabilă a 
problemei echilibrului comerțului 
nostru exterior, dacă nu vom ob-
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17 (Agerpres). — 
la Congresul inter-

în coiwtul internațional
ține, pentru produsele noastre a- 
gricole și industriale, un acces mai 
mare pe piețele străine“.

Ministrul canadian a arătat că nici 
participarea Canadei la un bloc 
comercial, cum ar fi Piața comună 
europeană, și nici extinderea trata
mentelor preferențiale pe anumite 
piețe nu constituie soluții eficiente 
pentru comerțul țării. „Noi, a de
clarat el ne pronunțăm, în conti
nuare. în favoarea unui comerț in
ternațional multilateral și nu 
discriminatoriu“.

In Turneul balcanic Rapid — Beșiktaș 3-0 „Dinamoviada" de notație pESCOPERIRI ARHEOLOGICE

La interval de numai 24 de ore, 
o altă echipă de club romînească 
a repurtat victoria într-o în- 
tilnire internațională. După ce, 
miercuri, Petrolul-Ploiești a cîști- 
gat partida-retur cu Fenerbahce 
Istanbul (dar fără a avea satisfacție 
deplină, întrucît scorul a fost mult 
mai mic decît cel cu care pier
duse primul joc), ieri, pe stadionul 
Republicii, fotbaliștii de la Rapid 
au realizat, în cadrul Turneului 
balcanic, o frumoasă victorie în 
fața redutabilei formații Beșiktaș, 
tot din Istanbul. Meciul s-a înche
iat cu scorul de 3-0 (la pauză 1-0), 
după un joc în care învingătorii au 
dominat net în repriza ' secundă. 
Meritul rapidiștilor este cu atît mai 
mare cu cît echipa învinsă este 
cotată la ora actuală printre cele 
mai în formă în Turcia. De altfel, 
în rîndul acesteia sînt numeroși ju
cători internaționali, cinci dintre ei 
figurină chiar in lotul primei se
lecționate naționale.

Partida de ieri n-a avut, e ade
vărat, un început promițător. S-ar 
putea spune chiar că în ' general 
concepția de joc și mai cu seamă 
execuțiile tehnice nu s-au ridicat 
la un nivel superior. Ambele e- 
chipe au fost preocupate prea 
mult de rezultat și acest lucru a 
influențat — cum se întîmplă de 
obicei — asupra calității și reuși
tei acțiunilor. Totuși, în ce-i pri
vește pe rapidiști, ei au reușit ca 
în repriza secundă să inițieze 
unele faze spectaculoase și să le 
ducă la bun sfîrșit. Toate cele 
trei goluri — în special primele

două ■— au fost urmarea colabo
rării și inspirației de moment a 
înaintașilor. La primul gol, înscris 
în minutul 31, Kraus, de pe ex
trema stingă, a pasat departe toc
mai pe partea cealaltă a terenu
lui, la Codreanu. Acesta a centrat 
pe jos în careu, Ozon a sărit 
peste minge, lăsînd-o să treacă 
mai departe. Georgescu a sesizat 
acest lucru și a șutat puternic și 
plasat în poartă.

Asemănătoare a fost și faza din 
care s-a marcat al doilea gol (în 
minutul 65). Mingea centrată de 
Codreanu n-a fost preluată de 
Dumitriu II — cum se așteptau 
fotbaliștii turci — ci de Dinu, ve
nit ca un bolid tocmai de la cen
trul terenului. Este de remarcat 
că în repriza secundă, prin intro
ducerea lui Dumitriu II, atacul 
rapidist a avut mai multă vigoa
re, a jucat mai organizat. Derutați 
oarecum de golurile primite și de 
insistentele atacuri ale rapidiști- 
lor, oaspeții se retrag în apărare, 
dar nu pot face față ofensivei ad
verse, Urmează vreo 15 minute de 
joc numai în careul echipei Be- 
ișiktaș. După ce ratează cîteva o- 
cazii, Rapid înscrie din nou, prin 
Ionescu (min. 81), în urma unei 
pase primite tot de la Codreanu.

La ștrandul Tineretului din 
Capitală au început joi între
cerile competiției internațio
nale de înot, sărituri de la 
trambulină și polo pe apă 
din cadrul „Dinamoviadei“. 
în cursul dimineții s-au 
disputat 3 jocuri de polo pe 
apă încheiate cu următoarele 
rezultate : Dozsa (R. P. Un
gară) — Spartak (R.P. Bulga
ria) 5—4; Dinamo (R. P. 
Romînă) — Ruda Hvezda 
(R. S. Cehoslovacă) 7—3 ; 
Dinamo (U.R.S.S.) — Dy
namo (R. D. Germană) 5—4.

în cadrul seriilor la na- 
tație, în proba de 400 m

mixt masculin, D. Nagy (Di
namo București) a stabilit un 
nou record republican cu 
timpul de 5’26’’ 5/10 (v.r. era 
de 5’28’’ 3/10 și aparținea lui 
Al. Popescu).

Meciurile de polo pe apă 
au continuat în nocturnă. 
Dozsa a întrecut cu 8—2 pe 
Ruda Hvezda, iar Dynamo 
(R.D.G.) a învins cu 5—3 pe 
Dinamo (R.P.R.). Astăzi di
mineață, de la ora 10, și 
după-amiază cu începere de 
la 16,30 întrecerile „Dina
moviadei“ continuă .

(Agerpres)

Lîngă localitatea Med
way, din districtul Kent 
(Anglia), au tost efectua
te săpături arheologice 
care au scos la iveală 
existența unui important 
sistem de 
tichitate.

băi din an- 
Duipă cum re-

DIN DRAGOSTE

latează ziarul britanic 
„Times“, cercetările pre
liminare atestă că acest 
sistem, format din trei 
construcții diferite, datea
ză din epoca anilor 
75-100, 100-140 și 290 e.n.

PENTRU ARTĂ...

ve antice din întreaga lume. 
Fasciștii însă nu le-au cru
țat. Ca răspuns la insisten
țele opiniei publice italiene, 
care cere ea vinovății să 
dea socoteală, revista „Vie 
Nuove“ arată că mai sînt

O LUCRARE INEDITĂ

cloar cîteva luni pînă la îm
plinirea a 20 de am de la 
incendierea navelor, dată 
la care Italia pierde dreptul 
de a trage la răspundere 
pe cei vinovați.

A LUS MARK TWAIN

Ziarul 
Monde“

Atac la poarta lui Necmi (Be- 
șiktaș).

I. DUMITRIU

în primăvara anului 1944, 
puțin înainte de eliberarea 
Romei, cînd în nordul Ita
liei lupta partizanilor se 
desfășura cu succes, fasciștii 
au dat foc celor două nave 
datînd din epoca imperială 
a Romei, pe malul lacului 
Nemi. Cercetările istorico- 
arheologice au stabilit că

Pentru prima oară în is
toria comunicațiilor poștale, 
începînd de miercuri, Eu
ropa este legată direct cu 
un cablu telefonic trans
atlantic de Statele Unite. 
Cele două cabluri trans
atlantice anterioare se ter-

DUPÄ 20

francez „Le 
anunță că la 16 oc

tombrie a fost depusă la 
Luvru celebra pictură „Por
tretul unui tînăr băiat" a- 
tribuită lui Frans Hals care, 
cu o lună înainte, fusese 
sustrasă dintr-un muzeu din 
Stockholm. Potrivit zia
rului, furtul a fost săvîrșit

de un tînăr francez mare 
amator de artă, care, îneîn- 
tat de frumusețea tablou
lui, a dorit să-l contemple 
vreme mai îndelungată. 
Tatăl tânărului, aflînd des
pre acest fapt, a depus pic
tura la Luvru anunțînd în 
același timp muzeul din 
Stockholm.

CABLU TELEFONIC TRANSATLANTIC

Cu 57 de ani în urmă, 
scriitorul american Mark 
Twain a scris un pamflet 
antireligiös. El a cerut ca 
această lucrare să fie dată 
publicității numai după 500 
de ani de la moartea sa.

Dorința lui Mark Twain nu 
a fost, insă respectată. De 
cttrînd, revista literară tri
mestrială „Hudson Review“ 
a publicat pentru prima 
dată pamfletul marelui seri, 
itor american.

minau la Newfoundland 
(Alaska). Cu ajutorul aces
tui cablu nou care se termi
nă la Tuckerton (S.U.A.), 
numărul convorbirilor tele
fonice între Europa 
S.U.A. se dublează.
DE ANț

aceste nave au fost constru
ite din inițiativa împăratu
lui Caligula (12—37 e.n.) 
care, după ce le-a folosit la 
serbările închinate zeiței 
Diana, le-a scufundat. Mai 
tîrziu, după ce lacul a fost 
asanat, navele au fost trans, 
formate în muzeu. Erau 
singurele exemplare de na-

tablou din lume a
unei expoziții. Avînd doar cîțiva mili-

fostCel mai mic
Paris în cadrul 
metri, peisajul înfățișat de pictorul R. Curtis poate fi 
privit, firește, numai cu o lupă.

expus recent la
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LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Adoptarea proiectului de rezoluție privind interzicerea 
plasării de arme cosmic

Continuarea discuției în problema 

restabilirii drepturilor 
R. P. Chineze la 0. N. U.

NEW YORK 17 (Agerpres). - Co
respondență specială : în ședința ple- 

- nară de joi dimineață a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost adoptat 
prin aclamații unanime, fără a se 
•proceda la vot, proiectul de rezoluție 
prezentat în numele a 17 țări mem
bre ale Comitetului pentru dezarma
re de la Geneva, printre care și R.P. 
Romînă, și adoptat miercuri de Co
mitetul Politic al O.N.U., care chea
mă toate statele lumii să se abțină 
de a plasa pe orbită obiecte avînd la 
bord arma atomică.

Rezoluția salută cu satisfacție in
tenția exprimată de Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Americii de 
a nu amplasa în spațiul cosmic nici 
un fel de obiecte cu arme nucleare 
sau alte arme de distrugere în masă, 
înainte de adoptarea de către Adu
narea Generală a proiectului de re
zoluție au rostit cuvîntări Nikolai 
Fedorenko, reprezentantul U.R.S.S., 
Adlai Stevenson, reprezentantul Sta- 
țelor Unite ale Americii, și Padilla 
Nervo, reprezentantul Mexicului. în 
cuvîntarea sa, Nikolai Fedorenko, re
prezentantul U.R.S.S., a făcut apel la 
Adunarea Generală să aprobe rezo
luția pe care Comitetul Politic al 
O.N.U. o adoptase miercuri și a 
subliniat că acordul intervenit între 
S.U.A. și U.R.S.S. constituie „un nou

progres în direcția dezarmării gene
rale și totale“.

Adlai Stevenson a reliefat marea 
semnificație a acordului privind de- 
nuclearizarea spațiului extraatmos- 
feric pentru reducerea încordării in
ternaționale și a adăugat că prin a- 
ceasta a fost făcut un nou pas îna
inte pe calea dezarmării.

Padilla Nervo a subliniat impor
tanța acestui acord care survine după 
Tratatul de la Moscova, arătînd că 
cele două acorduri se completează 
reciproc și deschid calea spre înțe
legere.

A luat apoi cuvîntul U Thant, se
cretarul general al O.N.U., care a sa
lutat adoptarea rezoluției privind 
denuclearizarea spațiului cosmic ca 
pe o dovadă că eforturile comune 
depuse de Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii în vederea u- 
nei destinderi sînt conforme cu in
teresele omenirii și principiile O.N.U. 
și ca pe o contribuție la eforturile 
pentru a împiedica răspîndirea ar
melor nucleare, pentru dezarmare și 
pace. în condițiile în care se face 
simțită destinderea încordării inter
naționale, este necesar să se conti
nue cu consecvență încercările de a 
realiza un progres în rezolvarea 
principalei probleme a zilelor noastre 
— dezarmarea generală și totală, a 
spus el.

Membri ai Congresului S.U.A. se pronunță
pentru dezarmare generală și totală

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. anunță că membri ai 
Camerei Reprezentanților și Senatu
lui au cerut președintelui Kennedy 
să prezinte un plan detaliat pentru 
dezarmare. Un număr de 15 senatori 
democrați au întocmit în acest ser.s 
un proiect de rezoluție chemînd pe 
președinte să depună noi eforturi „în 
vederea realizării unei dezarmări 
generale și totale cu garanțiile ne
cesare“. Un grup de membri ai Ca
merei Reprezentanților au anunțat 
că vor sprijini proiectul.

Senatorul democrat Joseph Clark 
unul din 
declarat 
posibili- 
vederea 

dintre

cărții savantului vest-german B. 
Mannstein — „Războiul termonu
clear și populația civilă" — cunos
cutul om de știință american L. 
Pauling, de două ori laureat al pre
miului Nobel, scrie între altele : 
„Cred că dezarmarea generală și to
tală este scopul spre care trebuie 
să tindem și pe care trebuie să-l în
făptuim. Datoria fiecărui om este de 
a nu-și cruța nici timpul și nici for
țele pentru înfăptuirea acestui scop“.

NEW YORK 17 (Agerpres). — In 
ședința de miercuri după-amiază A- 
dunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a continuat dis
cutarea punctului intitulat : „Resta
bilirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în Organizația Națiunilor 
Unite“.

Din partea delegației romîne a 
luat cuvîntul prof. Traian Ionașcu 
care a arătat, printre altele, că dele
gația R.P. Romîne se pronunță, ca și 
în trecut, în mod 'hotărît pentru 
recunoașterea dreptului inalienabil 
al R. P. Chineze de a-și ocupa locul 
legitim în O.N.U. prin înlăturarea 
reprezentanților ciankaișiști din toa
te organele Națiunilor Unite. Actua
la sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. poate și trebuie să rezolve 
această importantă problemă, adu- 
cîndu-și astfel aportul la efortul ge
neral de întărire a rolului Națiunilor 
Unite pe arena internațională. Fără 
rezolvarea pozitivă a acestei proble
me, O.N.U. nu-și poate realiza pe de
plin țelul prevăzut în Cartă de a fi 
cu adevărat un centru de armoni
zare a eforturilor națiunilor în ve
derea asigurării păcii, securității și 
bunăstării popoarelor.

Delegația romînă, a arătat în con
tinuare vorbitorul, va vota pentru 
restabilirea drepturilor legitime ăle 
R. P. Chineze la O.N.U., așa cum se 
propune în proiectul de rezoluție 
supus discuției.

In favoarea restabilirii drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U. s-au mai pronunțat reprezen
tanții Finlandei, Republicii Arabe 
Unite, R. P. Polone, R. P. Mongole, 
R. P. Ungare, Uniunii Sovietice și ai 
altor țări, iar împotrivă — delegații 
Statelor Unite ale Americii, Filipine- 
lor, Malayei.

Chemările C. C. al P. C. U. S. 
cu prilejul celei de-a 46-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 

cum transmite TASS, C.C. al P.C.U.S. 
a dat publicității chemările cu pri-

a
Oc-

lejul celei de-a 46-a aniversări 
Marii Revoluții Socialiste din 
tombrie.

Chemările cuprind lozinci în 
stea Marelui Octombrie, care a 
chis o eră nouă în istoria omenirii, 
și în cinstea marxism-leninismului, 
puternica armă ideologică a oame
nilor muncii din întreaga lume. C.C. 
al P.C.U.S. adresează un salut fier
binte partidelor comuniste și mun
citorești frățești — avangarda de 
luptă a clasei muncitoare și a tutu
ror oamenilor muncii — și urează : 
Trăiască unitatea și coeziunea ma
rii armate a comuniștilor din întrea
ga lume, pe baza celor două 
clarații ale Consfătuirilor de 
Moscova.

în chemări se spune : „Mai 
steagul internaționalismului prole
tar 1“, „Să se întărească unitatea de 
acțiune a oamenilor muncii din toate 
țările în lupta pentru pace, demo
crație și socialism 1“ Popoarele sînt 
chemate să lupte pentru lichidarea 
totală a robiei colonialiste, pentru 
dezarmarea generală și totală, asigu
rarea unei păci trainice și indestruc
tibile.

Se fac urări în cinstea sistemului 
mondial socialist, vlăstarul clasei 
muncitoare internaționale, puternica 
comunitate de popoare libere, suve
rane, care pășesc pe drumul socia
lismului și comunismului, și în cin
stea prieteniei frățești și a unității 
popoarelor din toate țările socialiste.

C.C. al P.C.U.S. adresează un salut 
frățesc oamenilor muncii din R. P. 
Chineză, R. P. Albania, R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R.P.D. Co-

cin- 
des-

De
là

SUS

reeană, Republica Cuba, R. D. Ger
mană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
R. D. Vietnam, care construiesc so
cialismul.

„Salut frățesc oamenilor muncii 
din R. P. Romînă, care construiesc 
socialismul. Trăiască prietenia veș
nică, de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și romîn“ 
— se spune într-una din chemări.

Un salut fierbinte este adresat po
poarelor Indiei, Indoneziei, Republi
cii Arabe Unite, Algeriei și celorlal
te popoare din Asia, Africa și Ame
rica Latină.

Chemările cuprind urări în cin
stea prieteniei și colaborării între 
popoarele Angliei, S.U.A., Franței, 
Italiei, a altor popoare din Europa 
și poporul sovietic. Este salutată po
litica externă leninistă iubitoare de 
pace a Uniunii Sovietice.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oame
nii muncii din Uniunea Sovietică 
să-și consacre toate forțele înfăptui
rii Programului P.C.U.S., a hotărî- 
rilor Congresului al XXII-lea al 
partidului, creării bazei tehnice-ma- 
teriale a comunismului, să extindă 
întrecerea socialistă a întregului po
por, să îndeplinească înainte de ter
men planul în cel de-al V-lea an al 
septenalului. Cuvinte de salut sînt 
adresate marelui popor sovietic, con
structor glorios al comunismului, 
luptător curajos pentru pace și feri
cirea tuturor oamenilor de pe pă- 
mînt.

Trăiască comunismul care instau
rează pe pămînt pacea, munca, li
bertatea, egalitatea, frăția și ferici
rea tuturor popoarelor — se spune 
în ultima chemare.

BUENOS AIRES 17 — De la tri
misul special Agerpres, C. Alexan- 
droaie : în seara zilei de 16 octom
brie delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, care a luat parte la festivită
țile prilejuite de instalarea noului 
președinte al Republicii Argentina, 
s-a întîlnit în saloanele Legației 
R. P. Romîne din Buenos Aires 
cu generalul Juan Carlos Cor dini, 
ministrul transporturilor Argenti
nei, Alejandro Gomez, fost vicepre
ședinte al republicii, senatori și 
deputați din partea partidului gu
vernamental Uniunea civică radi
cală a poporului, partidului Uniu
nea civică radicală intransigentă și 
altor partide, șefi ai misiunilor di
plomatice din Argentina, oameni de 
cultură, artă și știință, oameni de 
afaceri, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, Ni
colae Anghel, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Dumitru 
Fara, trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar al R. P. Romîne 
în Argentina, membri ai legației.

★

Ministrul afacerilor externe al 
R.P. Romîne a oferit o masă în cins
tea lui Portes Gill, fost președinte 
al Mexicului, șeful delegației mexi
cane la festivitățile instalării pre
ședintelui Republicii Argentina.

A participat ambasadorul Mexicu
lui la Buenos Aires, Francisco A. 
de Icaza.

în aceeași zi, Nicolae Anghel $ 
Dumitru Fara, împreună cu mem
brii misiunii comerciale a R. P. 
Romîne din Buenos Aires, au 
participat la un dejun oferit în cin
stea lor de industriași și oameni de 
afaceri din capitala Argentinei, t

Cu prilejul toasturilor rostite, 
participanții și-au exprimat părerea 
că schimburile economice și comer
ciale dintre R. P. Romînă și Ar
gentina pot și trebuie să fie lărgite 
în interesul ambelor părți, prin 
contracte reciproc avantajoase.

întîlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în dimineața zilei de 17 octom
brie, Corneliu Mănescu și Nicolae 
Anghel au plecat pe calea aerului 
spre New York.

La aeroport, ei au fost conduși 
de ministrul de externe al Argen
tinei, Miguel Zavala Ortiz, de mi
nistrul plenipotențiar Ruben An
tonio Vela, de directorul Ceremo
nialului de Stat, Gabriel Galvez, și 
de alți reprezentanți ai guvernului 
argentinian, precum și de Dumitru 
Fara și de. membrii Legației R. 
Romîne la Buenos Aires.

★
Ziarele argentiniene „La Razon", 

„La Prensa", „La Nacion“, „da
rin“ din 16 octombrie au publicat 
extrase din declarațiile ministrului 
de externe al R. P. Romîne, C. Mă
nescu, făcute ziariștilor după între
vederea sa cu ministrul de externe 
argentinian, Zavala Ortiz.Vizitele delegației parlamentare romîne în Belgia

Comunicatul comun soviefo-afgan

(statul Pennsylvania) — 
inițiatorii proiectului — a 
că în prezent există 
tatea unor noi acțiuni în 
reglementării divergențelor
Est și Vest. El a citat Tratatul de 
la Moscova privind interzicerea par
țială a experiențelor nucleare ca 
semn al destinderii încordării 
războiul rece".

Un apel al 
american

„un 
în

savantului
Pauling
(Agerpres). — InSTOCKHOLM 17

prefața ediției în limbă suedeză a

Lista noului guvern vest-german
BONN 17 (Agerpres). — La 17 oc

tombrie H. Lübke, președintele R. F. 
. Germane, a aprobat lista noului gu
vern vest-german. Din noul guvern 
de coaliție fac parte 15 miniștri re
prezentanți ai fracțiunii U.C.D.— 
U.C.S. și 5 miniștri din partea Parti
dului liber-democrat.

Funcția de cancelar al R. F. 
Germane este deținută de Ludwig 
Erhard (U.C.D.). Noii miniștri nu
miți în cabinetul vest-german sînt : 
Erich Mende (președintele Parti-

Aflați în prezent în Mexic, numeroși cetățeni din Honduras și-au expri
mat, într-o declarație, solidaritatea cu victimele represiunilor dezlănțuite de 
junta militară care a preluat puterea în țară. în capitala Hondurasului. Te
gucigalpa, după recenta lovitură de stat, căile publice se află sub contro
lul armatei.
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dului liber-democrat), care deține 
funcția de vicecancelar și ministru 
pentru problemele întregii Germa
nii, Kurt Schmücker, ministru al 
economiei (pînă în prezent vicepre
ședinte al fracțiunii parlamentare 
U.C.D.—U.C.S.), dr. Hans Krueger 
(U.C.D.), ministru pentru persoanele 
strămutate și pentru problemele re- 
fugiaților.

Celelalte posturi din noul guvern 
sînt deținute de miniștrii care au fă
cut parte din ultimul cabinet al lui 
Adenauer. Astfel, postul de ministru 
al afacerilor externe îl deține 
în continuare Gerhard Schröder, 
(U.C.D.), ministrul afacerilor interne 
a rămas Hermann Höcherl (U.C.S.), 
și ministru de război — Kai-Uwe 
von Hassel (U.C.S.).

La 17 octombrie miniștrii noului 
guvern vest-german, condus de 
cancelarul Ludwig Erhard, au depus 
jurămîntul. După depunerea jură- 
mîntului, a avut loc prima ședință 
a noului cabinet, în cadrul căreia 
cancelarul Erhard a făcut cunoscut 
miniștrilor conținutul declarației 
guvernamentale pe care o va pre
zenta la 18 octombrie în cadrul șe
dinței Bundestagului vest-german.

KABUL 17 (Agerpres). — După 
cum transmite TASS, la încheierea 
vizitei oficiale în. Afganistan a lui 
L. I. Brejnev, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., la 
Kabul a fost semnat un comunicat 
comun sovieto-afgan.

Cele două părți, se arată în comu
nicat, și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
prietenești sovieto-afgane, care con
stituie un bun exemplu de promo
vare a politicii de coexistență paș
nică a statelor cu sisteme sociale di
ferite. Referindu-se la Tratatul pri
vitor la interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară, cele două 
părți își exprimă convingerea că a- 
cesta a creat o atmosferă favorabilă 
obținerii unor noi măsuri care vor 
duce la destinderea încordării inter
naționale, ceea ce ar contribui la re
zolvarea problemei dezarmării gene
rale și totale.

A avut loc un schimb de păreri în 
problemele internaționale, care inte
resează cele două părți, exprimîn- 
du-se convingerea că toate diver
gențele dintre state trebuie să fie 
rezolvate prin tratative pașnice în 
spiritul înțelegerii.

Se subliniază că lichidarea siste
mului colonial continuă să rămînă o 
problemă actuală a lumii contempo
rane și că datoria tuturor țărilor lu
mii, precum și a O.N.U. este de a 
elabora și a traduce în viață noi 
măsuri pentru lichidarea neîntîrziată 
a tuturor regimurilor coloniale care 
mai există.

Interesele vitale ale popoarelor, 
se arată în comunicat, cer dezvol
tarea comerțului internațional în 
condițiile libertății și egalității în 
drepturi și se exprimă convingerea 
că Conferința internațională pentru 
problemele comerțului și dezvoltării, 
care urmează să se întrunească în 
primăvara anului 1964, va sluji aces
tor țeluri.

L. I. Brejnev a invitat pe Muham
med Zahir Șah, regele Afganistanu
lui, și pe dr. Muhammed Yousuf, 
primul ministru al Afganistanului, 
să viziteze Uniunea Sovietică.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — De 
la trimisul special Agerpres, Mircea 
Ionescu :

Miercuri seara conducerea grupu
lui parlamentar pentru relații de 
prietenie Belgia — Romînia a ofe
rit un dineu în cinstea delegației 
parlamentare de prietenie Romînia- 
Belgia, în frunte cu acad. Ștefan 
Milcu.

La dineu au luat parte senatorul 
Edmond Machtens, președintele 
grupului parlamentar belgiano-ro- 
mîn, Charles de Baeck, președintele 
grupului belgian al Uniunii inter
parlamentare și alți parlamentari 
belgieni.

A luat parte, de asemenea, Pavel 
Bäbuci, ministrul R. P. Romîne în 
Belgia.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

★
Delegația grupului parlamentar 

romîn a depus joi dimineață o co

roană de flori la Monumentul Solda
tului Necunoscut din Bruxelles.

Delegația a fost primită apoi de 
M. Piron, prim-adjunct al primaru
lui capitalei Belgiei, și a vizitat loca
lul Primăriei și Muzeul orașului.

Guvernatorul provinciei Brabant, 
J. De Neeff, a oferit un dejun în 
cinstea delegației romîne. El a 
rostit un toast în care, referindu-se 
pe larg la posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor economice și culturale 
dintre Belgia și Romînia, a subliniat 
dorință de a se realiza o colaborare 
mai strînsă în acest domeniu.

în răspunsul său, acad. Ștefan Mil
cu a arătat că R. P. Romînă are as
tăzi posibilități sporite de a contri
bui la extinderea multilaterală a 
schimburilor economice și culturale 
cu toate țările, inclusiv cu Belgia, și 
și-a exprimat convingerea că relații
le romîno-belgiene vor lua în viitor 
o mai mare dezvoltare.

Ln Leopoldville a avut loc o de
monstrație pentru eliberarea imedia
tă din închisoare a lui Antoine Gi- 
zenga. (fotografia alăturată).

Tratativele algero - marocane 
privitoare la conflictul de frontieră

• RABAT 17 (Agerpres). — Trata
tivele algero-marocane cu privire la 
conflictul de frontieră dintre cele 
două țări au continuat în tot cursul 
Zilei de miercuri și în dimineața zi
lei de joi. La tratative au participat, 
din partea algeriană, Mohammed 
Yazid, Saad Dahlab și maiorul Sli- 
mane, iar din partea marocană Reda 
Guedira, Boutaleb și Ahardane.

A Boutaleb, ministrul informa
țiilor al Marocului, a anunțat într-o 
declarație făcută joi, la sfîrșitul tra
tativelor, că tratativele au dus, în 
cele din urmă, la unele rezultate ce 
vor fi făcute cunoscute la publicarea 
declarației comune. „Toți delegații, a 
subliniat Bouțaleb, au fost de acord 
să se pună capăt ostilităților, rămî- 
nînd ca problemele de detaliu să fie 
rezolvate ulterior“. Interlocutorii, 
subliniază agenția France Presse, au 
stabilit necesitatea formării unei co
misii mixte locale, care să-și desfă
șoare activitatea de-a lungul fron
tierei, cu sprijinul autorităților lo- 
calc.

Agențiile de presă relatează însă 
că în punctele de frontieră Hassi 
Beida și Tindjoub au avut loc atît 
miercuri cît și în cursul zilei de joi, 
alte ciocniri militare între forțele 
armate algeriene și armatele maro
cane.

Numeroase oficialități guverna-

mentale din țările arabe și africane 
și-au exprimat în declarații oficiale 
și în note adresate guvernelor maro
can și algerian, regretul profund 
față de izbucnirea diferendului de 
frontieră între Maroc și Algeria. In
tr-o declarație făcută presei, minis
trul informațiilor al Sudanului a 
anunțat că președintele sudanez, 
Ibrahim Abboud, a cerut Ministe
rului de Externe să transmită rege
lui Hassan al II-lea și președintelui 
algerian Ben Bella „dorința sa sin
ceră de a vedea acest conflict solu
ționat pe căi pașnice, în interesul 
celor două țări“.

Ministrul afacerilor externe al 
Ghanei, J. Botsio, a plecat la Rabat, 
unde va încerca să medieze în con
flictul algero-marocan. De la Rabat, 
ministrul g'hanez va pleca la Alger. 
Omar Ouzgane, ministrul de stat 
algerian, a primit din partea pre
ședintelui Nasser un mesaj adresat 
președintelui Ben Bella în care își 
exprimă, de asemenea, dorința „de 
a vedea restabilită pacea în relațiile 
dintre Algeria și Maroc".

Secretarul general al Ligii arabe, 
Abdel Hassouna, a anunțat că la 19 
octombrie, la Cairo, va avea loc o 
sesiune extraordinară a Ligii arabe 
la care „vor fi discutate măsurile ce 
trebuie luate pentru încetarea osti
lităților și rezolvarea conflictului“.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, Direcția Centrală de 
Statistică de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a dat publicității 
un comunicat în care se arată că în 
primele nouă luni ale anului curent 
producția industrială a Uniunii Sovie
tice a crescut cu 8,7 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut. Cele 
mai mari succese au fost obținute în 
metalurgia feroasă și neferoasă.

în comunicat se arată, de asemenea, 
că în această perioadă productivita
tea muncii în industrie a crescut cu 
6 la sută în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, ceea 
ce depășește prevederile planului.

LENINGRAD. Teatrul de Comedie 
din București și-a încheiat turneul în 
Uniunea Sovietică 
„Svejk în cel. de-al 
mondial“. Artiștii romîni au dat 
spectacole la Moscova și Leningrad. 
La 17 octombrie ei au plecat spre 
trie.

FRANKFURT PE MAIN. La 
gul internațional al cărții de 
Frankfurt pe Main, standul romînesc 
s-a bucurat de un deosebit succes. Un 
public numeros a apreciat produsele 
editurilor și industriei poligrafice ro- 
mînești. Au trezit un viu interes Dic
ționarul poliglot, albumul „București“ 
și alte albume de artă și dicționare. 
Toate exponatele au fost achiziționate 
de firma vest-germană „Sagner“.

PRAGA. D-na Sirimavo Banda
ranaike, primul ministru al Ceylonu
lui, care și-a încheiat vizita în R. S. 
Cehoslovacă, și președintele guvernu
lui R. S. Cehoslovace, Jozef Lenart, 
au 
în aceeași zi, la invitația guvernului 
R. “ ' ’ " '
sosit la Varșovia.

MARRAKECH. La 17 octombrie, 
și-a început vizita oficială în Maroc 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie. El 
a fost întîmpinat la gara din Marra
kech de regele Hassan al II-lea al Ma
rocului.

cu spectacolul 
doilea război
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semnat joi un comunicat comun.

P. Polone, d-na Bandaranaike a
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comandant suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, a fost decorat 
cu Ordinul Lenin pentru merite deo
sebite față de forțele armate ale 
U.R.S.S. și statul sovietic, cu prile
jul împlinirii a 60 de ani.

10 
de

octombrie, 
la Institu- 

regal „Karo- 
ju-

STOCKHOLM. La
Colegiul profesorilor 
tul Medico-chirurgical 
lin“ din Stockholm, constituind 
riul care acordă Premiul Nobel pen-

tru medicină, a decernat acest pre
miu pe anul 1963 oamenilor de știin
ță John Carew Eccles (Australia), 
Allan Loyd Hedgkin și Andrew 
Fielding Huxley (Anglia).

Totalizate, voturile acor
date candidaților opoziției 
sînt superioare celor în
trunite de șeful juntei mi
litare aflate Ia putere, Pak 
Cijan Hi, ales președinte 
al Coreei de sud.

(Ziarele).
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Cît ar trebui să ocupe noul ales, clin fotoliul prezidențial, potrivit scru
tinului. (Desen de EUG. TARU)

KRASNOPEREKOPSK. A fost inau
gurată prima porțiune (in lungime de 
125 km) a canalului din Crimeea de 
Nord, care va iriga 165 000 ha și va 
alimenta cu apă alte 660 000 ha. A- 
cest canal este cea mai mare construc
ție hidrotehnică a septenalului. El va 
avea o lungime totală de 350 km și va 
lega Niprul cu Marea Neagră și Ma
rea de Azov. Pe o porțiune de 200 
km, canalul va fi navigabil, ceea ce 
va permite unirea Volgăi cu Niprul.

La mitingul de inaugurare a cana
lului a rostit o cuvîntare 
ciov.

N.

lui 
al

S. Hrti.j-

Walter
C.C. al

BERLIN. La invitația 
Ulbricht, prim-secretar 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane au sosit la 
Berlin cosmonauta sovietici Valentina 
Tereșkova și Iuri Gagarin.

WASHINGTON. La 16 octombrie, 
ministrul afacerilor externe al Filipi- 
nelor, Salvator Lopez, care se află 
într-o vizită în Statele Unite, a avut 
întrevederi cu Dean Rusk, secretar 
de stat al S.U.A-, Averell Harriman, 
secretar de stat adjunct pentru pro
bleme politice, și cu alte persoane 
oficiale. Printre problemele discutate 
a fost și cea privind Federația 
Malayeză. în vederea restabilirii cal
mului și stabilității în regiunea Asiei 
de sud-est, Salvador Lopez a preco
nizat organizarea unor întîlniri între 
reprezentanții Filipinelor, Indoneziei 
și Federației Malayeze la început la 
nivel ministerial, iar apoi la nivelul 
șefilor de guverne.

MOSCOVA. Mareșalul Uniunii So
vietice, Andrei Greciko, prim-locțiitor 
al ministrului apărării al U.R.S.S.,

CARACAS. După cum transmite a- 
genția Associated Press, poliția vene- 
zueleană a arestat la 16 octombrie în 
orașul Maracaibo un număr de 60 de 
membri ai Partidului Comunist și ai 
Mișcării revoluționare de slînga. A- 
ceste arestări au loc în cadrul cam- *’ 
paniei de represiuni antidemocratice 
declanșate de regimul președintelui 
Betancourt.

CONAKRY. Partidul african al in
dependentei din Guineea portugheză 
și Insulele Capului Verde a anunțat 
obținerea unor noi succese de către 
patrioții care luptă împotriva jugului 
colonial portughez în aceste colonii, 
Astfel, la sfîrșitul lunii trecute pa- 
trioții au atacat trupele portugheze în 
apropiere de Enxale. centrul admi
nistrativ al regiunii din nordul flu
viului Geba. 60 de portughezi au 
fost uciși, iar 20 răniți. Drept repre
salii. 13 avioane portugheze au bom
bardat localitatea Enxale, provocînd 
victime în rîndul populației pașnice.

DAMASC. Agenția France Presse 
anunță că la 17 octombrie, Curtea 
marțială din Damasc a dat publici
tății sentința în procesul persoane
lor care au organizat și participat 
la încercarea de lovitură de stat din 
18 iulie 1963. Zece persoane au fost 
condamnate la moarte, trei la muncă 
silnică pe viață, 14 la închisoare pe 
termene pînă la 20 de ani, iar 
8 au fost achitate. Printre persoane
le condamnate la moarte se află co
lonelul J. Alouane, colonelul Raef 
Al Maarri, căpitanul Mohamed 
Nabhane, precum și alți foști ofițeri 
superiori.
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