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si Răcari

Printr-o bună organizare a 
muncii, folosind cu chibzuință 
tractoarele și mașinile agrico
le, colectiviștii și mecanizatorii 
Urziceni au terminat semăna-

în aceste zile, —;------  la nivelul produc-
una din proble- Ing. EMIL BALOMIRI țiilor~ planificate
mele cele mai im- vicepreședinte al este întrutotul po-
portante în secto- Consiliului Superior al Agriculturii sibilă dacă se ține 
rul creșterii ani- ----
malelor, o consti
tuie grija pentru asigurarea unor 
condiții cît mai bune de iernat. Tre
cerea la stabulație necesită luarea 
unor măsuri organizatorice menite să 
asigure pentru perioada de iarnă con
diții optime de îngrijire, furajare și 
exploatare a tuturor speciilor de a- 
nimale din unitățile agricole.

Una din sarcinile de bază care 
stau în fața consiliilor agricole, a 
trusturilor G.A.S., a gospodăriilor 
de stat și colective, precum și a tu
turor 
acest 
țiilor 
Pînă 
giunilor țării, gospodăriile colective, 
au reușit să asigure întregului efec
tiv de animale, condiții de adăposti- 
re mult mai bune decît în anul tre
cut. încă înainte de venirea toam
nei în majoritatea gospodăriilor co
lective, adăposturile existente au 
fost reparate, văruite și dezinfecta
te. Pe lîngă adăposturile construite 
în anii anteriori, în cursul acestui 
an, au fost ridicate aproape 5 000 o- 
biective zootehnice (grajduri de tau
rine, maternități de scroafe și îngră- 
șătorii, saivane de oi și adăposturi 
pentru păsări). Pînă la venirea iernii 
vor măi fi date în folosință 
5 000 asemenea construcții.

Rezultate bune în executarea 
construcții ieftine și trainice 
întrunesc condiții optime de 
igienă au obținut regiunile : Bucu
rești, Galați, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Brașov, Bacău, Suceava și 
altele. Există însă și regiuni ca : 
Banat, Crișana, Oltenia, Hunedoara 
și Iași unde se constată o insufi
cientă preocupare a consiliilor de 
conducere din gospodăriile colective 
pentru cazarea corespunzătoare pe 
timpul iernii a animalelor proprie
tate obștească. în aceste regiuni 
există rămîneri în urmă atît în ceea 
ce privește terminarea obiectivelor 
planificate a fi realizate în anul a- 
cesta cît și amenajarea adăposturi
lor existente.

Este necesar, ca în perioada care 
a mai rămas pînă la venirea iernii 
construcțiile zootehnice să fie termi
nate peste tot. Trebuie luate astfel 
de măsuri, îneît tot efectivul de ani
male din. unitățile agricole să poată 
fi cazat în condiții bune, pentru a 
fi preîntîmpinate pierderile de ani
male și diminuarea producțiilor 
zootehnice. Experiența iernii trecute 
a arătat că acolo unde au fost asi
gurate animalelor adăposturi căl
duroase, ele n-au suferit, menținîn- 
du-se în condiții normale de viață 
și producție.

O atenție deosebită trebuie acor
dată furajării animalelor în sezonul 
rece. în acest scop, este necesar să 
se asigure o hrană bună și variată, 
cît mai echilibrată în principii nutri
tive, care să influențeze în mod fa
vorabil atît asupra funcțiilor fizio
logice și sănătății animalelor, cît și 
asupra producțiilor lor. Stocurile 
de furaje existente în gospodăriile 
colective trebuie gospodărite cu 
grijă și folosite în componența ra
țiilor în mod cît mai rațional, în așa 
fel îneît să asigure necesarul de 
hrană pentru fiecare specie și cate
gorie de animale în parte.

Un rol de seamă în această pri
vință îl au specialiștii din gospodă
riile colective și medicii veterinari 
de circumscripție care trebuie să 
întocmească periodic rații de fura
jare în funcție de sortimentele de 
nutrețuri, de efectivul existent și de 
potențialul productiv al animalelor. 
Organizarea unei furajări raționale

specialiștilor care lucrează în 
domeniu este asigurarea spa
de cazare pentru animale, 

în prezent, în majoritatea re-

alte

unor 
care 
zoo-

din raioanele Răcari și
tul culturilor de toamnă. Numai cu grîu și secară au 
fost semănate 13 000 de ha și respectiv 35 000 de ha.

seama de substitu
irile de furaje care 

în anumite peri- 
combătută cu toată 

hrănirea nerațională,

trebuie făcute 
oade. Trebuie 
tăria risipa și 
nebazată pe calculul necesarului de 
unități nutritive și proteină digesti- 
bilă. O furajare la întîmplare și u- 
niformă pentru toate animalele, in
diferent de vîrstă și de potențial 
productiv, duce la producții reduse 
și costisitoare. De aceea este nece
sar să se ia încă de pe acum unele 
măsuri organizatorice fără de care 
nu este posibil de realizat o ex
ploatare rațională a animalelor din 
fermele zootehnice. în primul rînd, 
animalele trebuie grupate în graj
duri în funcție de starea lor fiziolo
gică și de producția pe care o dau. 
Animalelor cu producții sporite să li 
se asigure rații mai bogate, compuse 
din furajele cele mai bune. Un ac
cent deosebit trebuie pus pe furaja
rea tineretului, indiferent de specie, 
în așa fel ca să i se asigure o hrană 
corespunzătoare dezvoltării lui nor
male.

Folosirea cît mai chibzuită a fura
jelor existente trebuie să constituie 
preocuparea de seamă a tuturor ce
lor care lucrează în zootehnie. Este 
necesar să se recomande consiliilor 
de conducere ale gospodăriilor co
lective, ca furajele existente să fie 
date în primire vicepreședintelui care 
se ocupă de creșterea animalelor, iar 
distribuirea lor să se facă pe baza 
rațiilor întocmite de specialiști, în 
cantitățile și sortimentele stabilite. 
Pentru aceasta este bine să se res
pecte normele de furajare elaborate 
de Consiliul Superior al Agriculturii, 
care răspund necesităților de pro
ducție planificate pentru animalele 
proprietate obștească, în funcție de 
zonele de producție și de resursele 
de furaje. Bine au 'procedat gospo
dăriile colective din Balaciu, Ar- 
sache și altele din regiunea Bucu
rești care au luat măsuri temeinice 
pentru gospodărirea furajelor.

Datorită condițiilor specifice ale 
acestui an, un roi important în com
pletarea necesarului de furaje îl au 
nutrețurile însilozate și cele grosie
re. De aceea, în fiecare gospodărie 
colectivă trebuie pus accentul pe 
recoltarea tuturor cocenilor de po
rumb și însilozarea lor după meto
dele elaborate de Institutul de cer
cetări zootehnice. Pregătirea acestora 
cu saramură, prin opărire, dospire, 
tratare cu var sau amestecate cu me
lasă și uree, face să se obțină un fu
raj cu proprietăți asimilabile și gus
tative mult mai bune, care poate 
înlocui cu succes o bună parte din 
eventualul deficit înregistrat în ba
lanța unității respective. Pentru a- 
ceasta este necesar ca încă de pe a- 
cum, consiliile de conducere din gos
podăriile agricole colective să stabi
lească locul și să amenajeze la capă
tul grajdurilor o cameră în care să 
funcționeze tocătoare de nutreț, 
pregătind bazine sau platforme pen
tru prepararea și fermentarea aces
tui furaj. Pentru a folosi în mod cît 
mai rațional, atît paiele de cereale 
și leguminoase, cît și fînurile mai 
puțin bune, trebuie, de asemenea, 
tocate și pregătite pentru a putea fi 
consumate în întregime.

Concentratele și mai ales porum
bul care constituie cel mai valoros 
furaj din gospodăriile agricole co
lective trebuie să fie folosit în hrana 
animalelor cît mai rațional. Un bun 
îndreptar în această direcție îl cons
tituie normele și rațiile stabilite de 
Consiliul Superior al Agriculturii. El 
va intra în componența .rațiilor

(Continuare în pag. V-a)
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ.
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoi esc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ȘTEFAN VOIT EC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

București

Scurr.'pi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

Germania, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane, precum și în numele întregii populații din Re
publica Democrată Germană și al nostru personal, vă mulțumim dv. și 
poporului romîn pentru felicitările cordiale trimise cu prilejul celei de-a 
14-a aniversări a creării Republicii Democrate Germane.

Sîntem convinși că legăturile prietenești de colaborare dintre Repu
blica Democrată Germană și Republica Populară Romînă se vor întări 
și adînci continuu in interesul popoarelor noastre.

Vă dorim din toată inima dv. și tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Populară Romînă noi și mari succese în construcția socialismului 
și în lupta pentru menținerea și consolidarea păcii.

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, Președintele Consi

liului de Stat al Republicii
Democrate Germane

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

prof. dr. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare a 

Republicii Democrate Germane

prof. dr. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei 

democrate

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
lucrătorii din 

gospodăriile agricole de stat, 
mecanizatorii din raionul Tg. 

Neamț, au folosit în această toamnă din plin capacita
tea de lucru a tractoarelor și mașinilor agricole. In 
majoritatea gospodăriilor colective și a celor de stat 
lucrul a fost organizat în două schimburi. Toate aces
tea au făcut ca în raionul Tg. Neamț însămînțările de 
toamnă să se termine în ziua de 23 octombrie.

Tot ieri, s-au terminat însămînțările de toamnă și 
în raionul Piatra Neamț.

Raioanele Tg. Neamț Colectiviștii, 
si Piatra Neamț

GALAȚI (coresp. „Scînteii").— 
în raionul Brăila, s-a terminat 
semănatul culturilor de toam

nă. Numai gospodăriile colective din acest raion au în- 
sămînțat 45 000 hectare, din care 40 500 ha cu grîu și 
secară. O atenție deosebită au acordat mecanizatorii și 
colectiviștii calității lucrărilor de pregătire a terenului 
și semănat.

Raionul Brăila

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
— Lucrătorii gospodăriilor de 
stat din regiunea Ploiești au 
terminat semănatul griului, 

secarei și orzului de toamnă pe cele 28 000 de ha. La 
aceasta au contribuit buna organizare a muncii, la pre
gătirea terenului și la semănat, folosirea din plin a 
tractoarelor și mașinilor agricole.

G.A-S. din regiunea 
Ploiești

atunci 
consul- 
oncolo- 
oncolo- 
tuturor

Noi acțiuni profilactice în Capitală

în zonele din Deltă, unde stuful 
a ajuns mai din timp la maturita
te, recoltatul este în plină desfășu
rare. Pînă. acum s-au strîns mai 
mult de 20 000; tone de stuf. Co
lectivul coloanei a 9-a din cadrul 
întreprinderii stuficole Rusca și-a 
realizat planul de producție pe 
luna octombrie cu 11 zile mai de
vreme.

Aceste succese sînt rezultatul 
măsurilor luate în vederea înde
plinirii sarcinilor sporite de pro
ducție din actuala campanie. Ast
fel, recoltatul a început cu aproape 
două luni mai devreme decît în 
anul trecut, iar unitățile stuficole 
au fost dotate cu noi mașini de re
coltare, de balotat și transportat.

(Agerpres)

în cadrul marilor acțiuni 
profilactice luate pe linie 
sanitară în ultima vreme — 
controlul preventiv al boli
lor infecțioase, consultațiile 
medicale ale elevilor la în
ceput de an școlar, contro
lul periodic în întreprinderi 
în vederea prevenirii boli
lor profesionale, examinarea 
permanentă microradiofo- 
tografică în vederea com
baterii tuberculozei — s-a 
luat măsura ca, începînd 
de la 1 noiembrie 1963, la 
toate unitățile medico-sani- 
tare din București, să se

introducă și consultația on
cologică obligatorie ; gene
rală și pe specialități. Fie
care 
facă 
cînd 
tație 
gic.
gice
bolnavilor din spitale, în 
primele trei zile de la in
ternare.

A fost asigurată și baza 
tehnică necesară examinării 
oncologice, tratamentului și 
evidenței bolnavilor în uni
tățile sanitare ale Capitalei.

medic este obligat să 
pacienților, 

se prezintă Ia 
și un control 
Consultațiile 
se vor face și

Ulei din noua 
recoltă

GALAȚI (co- 
resp. „Scînteii). 
— La fabrica de 
ulei „Prutul“ din 
Galați a început 
fabricarea uleiu
lui din noua re
coltă de floarea- 
soarelui. Pînă ar 
cum a 
lucrată 
täte de 
ne de
S-au realizat 675 
tone de ulei brut 
și 583 tone de 
ulei filtrat.

fost pre- 
o canti- 
3 170 to- 
sămînță.

V li
■i

De la începutul anului și pînă în pxezent -tinerii de 
la întreprinderea „Electroaparataj” din Capitală au 
colectat și predat la I.C.M. 52 600 kg fier vechi. Prin
tre cei evidențiați în această acțiune de muncă pa
triotică se numără Ștefan Marinescu, Vasile Voinea, 
Ștefan M. Ștefan, Ion Ioniță și alții. (POP ION, coresp. 
voluntar.) (Foto : M. CIOC)

Furnalișiii Petru 
Nicșa și Tudor Ra
dulescu se. numără 
printre cei mai buni 
muncitori din secția 
furnale a Combina
tului siderurgic Hu
nedoara. Iată-i (în 
fotografie) discutînd 
înainte de a începe 
o nouă lucrare de 
întreținere a unei 
instalații.

(Foto : Agcrpres)

Sovata în prag 
de iarnă

SOVATA (coresp. „Scînteii“). — 
Stațiunea a găzduit în acest an a- 
proape 16 000 de oameni ai muncii. 
Alte mii urmează să-și petreacă 
aici concediul în timpul iernii. Pen
tru a li se crea bune condiții, s-a 
început pregătirea a 16 vile care 
vor funcționa în cursul iernii, a 
cantinelor, la pavilionul de trata
mente de la băile-nămol se repară 
cazanele. O atenție deosebită s-a 
acordat aprovizionării. pentru iarnă 
a cantinelor, procurîndu-se 13 va
goane de cartofi, 15 tone murături, 
10 tone compoturi etc. ; cu gospodă
riile colective din Mitrești, Ciba- 
Nicolești, Sărățeni și altele s-au 
contractat mari cantități de legume 
din sere.

însă? Venit de la fa- 
șantiecul de construcții, 

are printre alte mecanisme 
este dotat și un dispozitiv

Sînt mecanic de utilaje de con
strucție. Lucrînd pe diverse șantiere 
din țară am putut să văd printre 
utilajele care ni se trimit și tractoa
rele romînești, ale căror calități sînt 
bine cunoscute și apreciate. Ce am 
observat 
brică pe 
tractorul 
cu care
de suspendare a plugului. Cînd este 
folosit în agricultură, lucrînd pe o- 
goare, această instalație își înde
plinește rolul fiind absolut necesară. 
Atunci cînd este întrebuințat însă pe 
șantiere de construcții sau în alte 
scopuri, aceasta devine cu totul inu
tilă. Deseori dispozitivul este demon
tat, total sau parțial'și pus undeva 
deoparte.

Nu 
șirea 
de destinația tractorului — în agri
cultură sau pe șantiere — să se 
procedeze diferențiat și cu dispozi
tivul amintit ? La unele tractoare să 
se instaleze, la altele nu. După cum 
nu s-ax putea ca organele de resort 
ale Ministerului Industriei Construc
țiilor să specifice — cînd e vorba de 
comandă — că nu e nevoie de acest 
dispozitiv ? S-ar realiza astfel eco
nomii de materiale care deocamdată 
se irosesc fără rost.

s-ar putea oare ca încă Ia ie- 
din fabrică, ținîndu-se seama

VASILE BĂLĂNUȚĂ 
mecanic de utilaje de construcție 
întreprinderea de prefabricate 

„Progresul“ — București

Constituirea Comitetului Organizatoric 
al Veteranilor din Războiul Antifascist

Miercuri a avut loc în Capitală o 
adunare în vederea constituirii Co
mitetului Național al Veteranilor din 
Războiul Antifascist. în sala de mar
mură a Casei Centrale a Armatei se 
aflau veterani din întreaga țară — 
generali și ofițeri superiori, activi și 
în rezervă — care au comandat mări 
unități . pe frontul antihitlerist — 
ofițeri, subofițeri, gradați și soldați 
care au participat la acest război, 
luptători din formațiunile de luptă 
patriotică din august 1944, foști par
tizani și alți cetățeni care au luat 
parte la luptă cu arma în mînă îm
potriva fascismului. Au fost de față 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești și alți 
invitați.

Pe șantiere

Construcțiile de locuințe din orașul Suceava au luat în ultimii ani 
o mare amploare. Recent, la subredacția. ziarului nostru din acest oraș a 
avut loc o consfătuire la care au participat șefi de șantiere, ingineri, 
arhitecți, șefi de echipe, secretari ai organizațiilor de partid și Ù.T.M., 
locatari. Discuțiile purtate au scos la iveală realizările obținute, posibi
litățile mari ce mai există in ve ' 
construcții.

derea îmbunătățirii activității de

.în cuvîntul său, tov. ing. Aurel 
Moldovan, directorul întreprinderii 
nr. 4 construcții, a scos în evidență 
rolul organizării muncii pe șantiere 
și al asistenței tehnice pentru îm
bunătățirea calității lucrărilor. „în 
cadrul întreprinderii noastre — a 
arătat el — munca se desfășura la 
început pe puncte de lucru. Dirija
rea și supravegherea activității de 
producție se făcea de către un ingi
ner sau tehnician care avea în sar
cina sa un bloc. Acest sistem de lu
cru ne obliga să repartizăm munci
torii pe meserii la fiecare bloc, să 
alcătuim un număr mare de forma
ții de lucru. Conducătorul punctului 
de lucru nu putea să supravegheze 
în permanență fiecare loc de muncă, 
iar dirijarea materialelor se făcea 
destul de anevoios. în afară de ă- 
ceasta, datorită faptului că același 
inginer trebuia să urmărească toate 
fazele de lucrări, slăbea oarecum e- 
xigența față de calitatea lucrărilor.

în urma unui studiu amănunțit, 
am trecut la un nou sistem de or
ganizare a muncii. Lucrările'au fost 
împărțite în 4 faze principale (lo
turi) : prima fază cuprinde lucrările 
pînă la cota zero (fundații, canale 
termice, pardoseli de beton peste 
umplutură) ; a doua — lucrările de 
roșu ; a treia — lucrările de insta
lații ; iar a patra — finisajele (ten
cuieli, gleturi, pardoseli, vopsitorii, 
zugrăveli etc.). Fiecare din aceste lo
turi este condus de către un inginer 
sau tehnician. Noul sistem de orga
nizare dă posibilitate inginerilor să 
urmărească mai îndeaproape mersul 
lucrărilor, să asigure o asistență teh
nică permanentă“.

Referindu-se la acest lucru, tov. 
arhitect Florea Popa a adăugat că 
noua formă de organizare a muncii 
are și avantajul că asigură specia
lizarea muncitorilor și a cadrelor 
tehnice de pe șantiere.

în scopul ridicării productivității

muncii și executării de mortare de 
calitate superioară, pe șantierul în
treprinderii de construcții nr. 4 a 
fost înființată o stație centrală de 
preparare a betoanelor și mortare
lor. Dar pentru că agregatele aduse 
din unele balastiere nu au fost de 
calitate corespunzătoare, cînd s-au 
pus în lucru au apărut fisuri la 
tencuieli pe pereți. „Ar fi bine — a 
spus tov. Popa ca eforturile noastre 
de îmbunătățire a calității lucrărilor 
să fie sprijinite mai îndeaproape de 
către Laboratorul central al trustu
lui regional de construcții. Nimerit 
ar fi, după părerea noastră, ca la 
stația centrală de betoane să se în
ființeze o anexă a laboratorului care 
să analizeze fiecare'lot de agregate 
și mortare.

Pe unele șantiere, cum este cazul 
șantierului de locuințe centru 1, din 
cauza slabei' organizări a muncii, a 
lipsei de mînă de lucru calificată, se 
tărăgănează mult lucrările de fini
saj,, atît la locuințe cît și la spațiile 
comerciale de la parterul blocurilor. 
Este necesar, s-a subliniat în consfă
tuire, ca în acest domeniu să se ia 
măsuri îneît ritmul de execuție să 
fie tot mai susținut.

Asistența tehnică pe care o, dau 
proiectanții și controlul lucrărilor 
de către diriginții de șantier consti
tuie un prețios sprijin pentru cons
tructori. E drept, proiectanții vin de 
obicei pe șantiere și urmăresc exe
cuția proiectului, calitatea lucrărilor. 
Atunci cînd constată unele nepotri
viri între proiectare și execuție dau 
indicații de remediere a deficiențe
lor sau trec la schimbarea soluțiilor. 
Mai rar vin însă pe șantiere unii 
proiectanți de la atelierele de insta
lații și rezistență. Din această cauză 
unele deficiențe de proiectare, cum 
ar fi izolarea spațiilor de sub căzi, 
care nu au fost prevăzute în proiect, 
duce la deteriorarea pereților.

Mais.trul Gheorghe Badea și alți 
participant la discuții au scos în e- 
vidență și eforturile depuse de ma
joritatea muncitorilor de a ridica 
calitatea lucrărilor.

„Am putea obține rezultate și mai 
bune — arăta el — dacă organiza
țiile de partid, de tineret și sindicale 
de pe șantiere ar desfășura o muncă 
politică mai eficientă în acest sens. 
Nu se poate spune că nu s-a făcut 
cîte ceva. în. această direcție. Dar mai 
sînt încă multe deficiențe. Pe șan
tiere sînt echipe ca cele conduse de 
Nicolae Arușilor, Ion Candorovici, 
Mihai Boghiu, care lucrează cu simț 
de răspundere, iar muncitorii din a- 
ceste echipe caută să-și ridice necon
tenit nivelul de calificare profesio
nală, să dea numai lucrări de bună 
calitate. Insă numai cu un grup de 
echipe consacrate, lucrările nu se pot 
desfășura în cele mai bune condiții“.

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii“

Generalul-locotenent Ion Ioniță, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, a deschis adunarea.

Generalul-maior ..Ion Dincă, șeful 
Direcției Superioăre Politice a Ar
matei, a dat citire Hotărîrii Consi
liului de Miniștri cu privire la con
stituirea Comitetului Național al 
Veteranilor din Războiul Antifas
cist. Prin aceeași hotărîre s-a insti
tuit insigna de „Veteran din răz
boiul antifascist“ care va fi confe
rită tuturor celor care au luat parte 
la războiul împotriva fascismului.

Apoi a luat cuvîntul generalul de 
armată Iacob Teclu, șeful Academiei 
Militare Generale, care a făcut o 
expunere despre participarea Romî- 
niei la războiul împotriva fascis
mului.

Au mai luat cuvîntul : general de 
armată în rezervă Vasile Atanasiu. 
general-locotenent Mihail Burcă, ad
junct al ministrului forțelor armate, 
general-colonel în rezervă Radu Ni
culescu Cociu, colonel în rezervă 
Ilie Dinuț, căpitan de rangul I în re
zervă Vasile Marinescu, sergent în 
rezervă Vasile Condurache, general 
maior în rezervă Gheorghe Zaharia, 
general-colonel în rezervă Constan
tin Argeșanu, general-colonel în re
zervă Ilie Crețulescu, general-colo
nel în 
colonel în rezervă Ilie Bădică, gene
ral maior Gheorghe Vornicescu, că
pitan în rezervă Teodor Bănuș, sub
locotenent în rezervă, Ilie Filip Li
viu. locotenent colonel în rezervă 
Ion Gheorghe Pană, general maior 
în rezervă Ion Boțea, general-colo
nel în rezervă Mircea Haupt.

Vorbitorii au evocat momente din 
timpul insurecției armate victorioa
se din August 1944, din lupta eroică 
a Armatei Romîne, umăr la umăr 
cu glorioasa Armată Sovietică, în 
războiul pentru eliberarea teritoriu
lui țării noastre și apoi dincolo de 
hotarele patriei pentru zdrobirea 
definitivă a Germaniei naziste. Ei 
au subliniat că înființarea Comite
tului reprezintă încă o expresie a 
stimei și prețuirii pe care o poartă 
Partidul Muncitoresc Romîn și gu
vernul R. P. Romîne, întregul po
por, veteranilor din războiul anti-

rezervă Costin Ionașcu,

fascist, tuturor celor care au luptat 
pentru libertate, independență și 
suveranitatea scumpei noastre pa
trii.

După aceea s-a constituit Comi
tetul organizatoric care, pînă la a- 
legerea Comitetului Național al Ve
teranilor din Războiul Antifascist, 
va îndeplini atribuțiile acestuia și 
va pregăti conferința pe țară. Din 
Comitetul organizatoric al Vetera
nilor din Războiul Antifascist fac 
parte 35 de persoane ; președinte
— general de armată Iacob Teclu, 
vicepreședinți — general locotenent 
Mihail Burcă, general colonel în 
rezervă Dumitru Dămăceanu, gene
ral colonel în rezervă Ilie Crețules- 
cu, general colonel în rezervă Radu 
Niculescu Cociu, secretar — gene
ral maior în rezervă Gheorghe Za- 
haria.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare 
au adresat o telegramă C. C. al 
P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Subliniindu-se că adîncile schim
bări social-economice care s-au pe
trecut după 23 August 1944, reali
zările înfăptuite, depășesc cele mai 
■îndrăznețe visuri ale luptătorilor 
din tranșee, de acum 20 de ani, în 
telegramă se arată : „Animați de 
dragostea fierbinte față de patria 
noastră socialistă, ne angajăm să a- 
ducem și în viitor tot aportul nostru 
la înfăptuirea politicii partidului de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului, să sprijinim din toată inima 
politica externă a guvernului nos
tru, îndreptată spre apărarea și 
menținerea păcii în lume.

Ne angajăm să facem și mai mult 
cunoscută — în țară și străinătate — 
contribuția poporului romîn la în- 
frîngerea Germaniei hitleriste, să 
participăm activ la munca de edu
care a tinerei generații în spiritul 
patriotismului socialist. Sîntemgata
— se spune în încheierea telegramei
— să ne consacrăm și în viitor toate 
cunoștințele, întreaga noastră ca
pacitate de muncă înfloririi și întă
ririi scumpei noastre, patrii — Repu- 
blica Populară Romînă“,

(Agerpres)
(Continuare în pag. IV-a).

Suceava azi —. -.yedere din avion,
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Viața bogată și complexă a epo

cii noastre, realizările de seamă ob
ținute de poporul nostru pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste 
constituie o sursă de inspirație ex
trem de fertilă pentru artistul con
temporan. Genul operei, al dramei 
muzicale nu face excepție — și cred 
că această precizare trebuie fă
cută de la început, întrucît ea in
firmă prejudecata întreținută în 
trecut de estetica burgheză, care 
a căutat să reducă contemporanei
tatea la „cotidianul prozaic“, ne
demn să îmbrace veșmîntul expre
siei muzicale.

Opera — cu cerințele ei de a sin
tetiza plastic acțiune, gînduri, sen
timente și caractere — nu a fost nici
odată atît de generos servită de 
viață ca astăzi, cînd au loc în țara 
noastră mari prefaceri sociale, rea
lizate de oamenii muncii, însuflețiți 
de ideile socialismului. De aceea as
tăzi — și nu întîmplător — crearea 
unor opere cu temă contemporană 
a devenit o cerință la ordinea zilei. 
„Criza operei“ despre care se vor
bea la începutul secolului era de 
fapt criza unei tematici epuizate, cu 
ti’pare și formule neputincioase să 
cuprindă frămîntarea veacului nou.

In viziunea luminoasă a epocii 
socialiste, tema contemporană — 
presu ounînd noi și bogate surse de 
inspirație — oferă posibilitatea ex
primării vibrante, convingătoare a 
ideilor și sentimentelor vremii noas
tre.

Procedee dramaturgice încercate 
în trecut se dovedesc adeseori pu
țin cuprinzătoare pentru problemele 
mari și complexe pe care le tratează 
astăzi opera contemporană. Limbajul 
muzical, și el, își cere izvoare noi. 
Mai mult ca oriunde, în opera pe 
temă contemporană, tradiția trebuie 
să se scuture de tot ce e prăfuit, 
creatorul fiind chemat să găsească 
mijloace noi, capabile să redea 
într-o viziune realistă, profundă, 
noul conținut. Iată de ce drumul 
operei pe temă contemporană e un 
urcuș greu.

Primii pași ai muzicii noastre pe 
acest drum au fost făcuți ; „Fata cu 
garoafe“ de Gh. Dumitrescu (pe un 
libret de Nicolae Tăutu), „Pădurea 
Vulturilor“ de Tudor Jarda (libret — 
Corneliu Rusu și Pompiliu Gîlmea- 
nu) sau „Trandafirii Doftanei“ de 
Norbert Petri (libret — Daniel Dră- 
gan) reprezintă un început bun, deși 
— ca în cazul oricăror începuturi — 
aceste realizări prezintă și unele ine
galități. Dar este important să se 
sublinieze clar meritele reale ale a- 
cgstor lucrări, domeniu în care criti
ca muzicală mai rămîne încă datoa
re. Inspirate din lupta maselor 
populare, în frunte cu comuniștii, 
pentru eliberarea patriei, fiecare din 
operele amintite afirmă o seamă de 
valori certe. Este emoționant prolo
gul fiecăreia, cite un cîntec simplu, 
care aduce intonația nouă a contem
poraneității. In „Fata cu garoafe“ e 
un cîntec de luptă al comuniștilor 
în ilegalitate, care de-a lungul ac
țiunii devine motivul principal, gru-

pînd cele mai mișcătoare episoade 
dramatice. De asemenea, în opera 
lui Norbert Petri se impune un cîn
tec de luptă, evocînd tumultul re
voluționar al Doftanei, pe care com
pozitorul îl introduce în acțiune 
trepidant și cu elan.. Există un 
cîntec de masă avîn.tat — culmi- 
nînd în accente solemne de imn, 
pentru a slăvi eroismul celor căzuți 
spre a deschide drumul luminos al 
zilelor de azi — în „Pădurea Vultu
rilor“, impunîndu-se și aici, de-a 
lungul partiturii, ca o imagine sin
tetică a ideii principale. Cîntece 
simple dar profund emoționante 
există și în „Trandafirii Doftanei“, 
operă puternic evocatoare, plină de 
patos eroic. Aceste exemple confir-

Pu nete de vedere

mă că simplitatea, atunci cînd nu e 
plată ci inspirată, nu poate decît să 
priască genului operei. Merită, de 
asemenea, a fi relevate expresia vi
guroasă, amploarea mișcărilor de 
mase ca și lirismul din „Fata cu ga
roafe“ ; patosul muzical și dramatic 
al multor pagini cum sînt cele din 
tabloul „Temnița“, bogăția fluxului 
melodic și, adeseori, plasticitatea 
unor procedee muzicale menite să 
reliefeze psihologia personajelor, în 
opera lui Tudor Jarda.

Intîmpinînd cu dragoste și cu toată 
prețuirea acest început bun și pro
mițător, nu încetăm să formulăm 
cerințe pline de exigență pentru rea
lizarea unor noi opere valoroase cu 
temă contemporană. Trecutul de 
luptă al partidului nostru, lupta 
maselor populare își așteaptă o 
întruchipare muzical-dramatică me
reu mai convingătoare, mai emoțio
nantă, pe măsura covîrșitoarei 
semnificații istorice pe care o 
are în viața poporului nostru. Dar, 
în același timp, nu trebuie să limi
tăm tema contemporană la evocarea 
eroică, dramatică, a trecutului — 
chiar a celui apropiat. Prezentul, 
realitatea vieții noastre noi este bo
gată în fapte semnificative de 
eroism, oferind creatorilor de opere 
teme și subiecte pline de interes și 
frumusețe. Totodată, prin noutatea 
și varietatea aspectelor ei, viața ac
tuală prezintă material de inspirație 
unei mari varietăți de genuri : opere 
lirice consacrate prefacerilor adînci 
care au loc în viața omului contem
poran ; opere comice, bufe, satirice,

la: adresa fenomenelor negative, 
opere cu subiect fantastic, năzuind 
să întruchipeze perspectivele viito
rului, opere pentru copii. Spectatorii 
epocii noastre cer pe bună dreptate 
o asemenea varietate de subiecte și 
genuri și, implicit, o varietate cores
punzătoare de stiluri muzicale, de 
procedee muzical-dramatice.

In această lumină, genul ope
rei poate și trebuie să fie, Ia noi, 
cîmpul unei activități inovatoare, 
cutezătoare și rodnice. Lucrările 
amintite mai sus o afirmă încă ti
mid, folosind uneori cu -sfială pro
cedee care — de la Mussorgski 
și Wagner, la Janacek și Prokofiev 
— au intrat în arsenalul mijloacelor 
de expresie ale operei contemporane. 
Pledînd pentru o dramaturgie mu
zicală modernă, cu o fermă orien
tare realistă, pledăm pentru me
lodie și cantabilitate. Melodia can
tabilă este vitală pentru genul 
operei, ca și recitativul caracte
ristic, declamația lirică sau vorbită, 
fiecare împlinind rosturi expre
sive determinate. Mai ales în operă 
trebuie să combatem teoria că 
„vremea melodiei a trecut“. Există o 
melodie nouă, evoluată, a epocii 
noastre, capabilă să ridice pe o 
treaptă mai înaltă aria, duetul, reci
tativul, corurile. în același timp, 
pledăm pentru varietatea de genuri. 
Există, la anumiți muzicieni și cri
tici muzicali, tendința oarecum ex
clusivă spre un anumit tip de ope
ră, „de mare prestigiu“ prin com
plexitatea problemelor muzicale pe 
care le pune și le rezolvă. O ase
menea înțelegere a problemei operei 
contemporane este unilaterală, nu 
ține seama de realitatea publicului 
cu adevărat mare, căruia societatea 
noastră îi deschide larg porțile tea
trului de operă. Vor fi întotdeauna 
preferințe și gusturi diferite, cerințe 
diferite ce se cer satisfăcute — nu 
simplist, reeditînd ceea ce e peri
mat, ci întotdeauna creator — în
dreptățind o varietate de genuri. în 
fiecare din aceste genuri tema con
temporană își poate găsi o întruchi
pare firească, puternică.

Epoca socialistă — cu bogăția ei 
de gîndire și simțire — dă creației 
de operă un temei profund uman. 
Viața noastră nouă merită a fi cîn- 
tată în spectacole muzicale pline de 
frumusețe, pentru milioanele de as
cultători care au învățat să le înțe
leagă și să le prețuiască.

ILIE BALEA
regizor — Opera de stat din Cluj

Teatrul Muncitoresc C.F.R. reprezintă „Paharul cu apă' de 
Scribe, în regia lui N. Al. Toscani. Iată o scenă interpretată 
do Marga Anghclescu și Costel Gheorghiu.

Folcloriștii pe
Mai mulți cercetă

tori de la Institutul 
de etnografie și fol
clor al Academiei R.P. 
Romine au cules, cu 
prilejul Tîrgului anual 
de la Polovraci, cîn
tece păstorești și din 
folclorul nou, legende 
legate de peștera de 
aici, basme, povești,

jocuri și cîntece din 
repertoriul cunoscutei 
echipe de băcițe și 
fluierași din această 
localitate.

Și din alte locali
tăți folcloriștii au cu
les un bogat material 
documentar. Din co
muna Alimpești a fost

teren
culeasă o doină valo
roasă și un inedit joc 
de copii. Au mai fost 
culese în ultima vre
me 13 variante arde
lenești ale baladei 
„Meșterul Manole", ca
re circulă în raioanele 
Năsăud, Bistrița și 
Zalău, regiunea Cluj.

Bogâfia realității
aniversai ssriiterulai
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Universul scriitorului... 
O lume aparte, închipui
tă și totuși reală, popu
lată cu imagini ce-ți ră- 
mîn, adesea, întipărite în 
suflet pentru totdeauna. 
Autorul te ia cu el și te 
poartă pe tărîmuri ce-ți 
sînt sau îți devin fami
liare, îți face cunoștință 
cu oameni ce-ți devin a- 
propiați, te introduce în 
viața lor, dezvăluindu-ți 
gîndurile și sentimentele 
ce-i animă.

Cît de bogată, de inte
resantă este această 
lume ? Depinde, în primul 
rînd de ceea ce scriitorul 
însuși a acumulat și asi
milat spre a putea oferi 
la rîndul său — de ceea 
ce numim, îndeobște, cu
noașterea vieții ; depinde 
de concepția în lumina 
căreia el privește și des
crie realitatea, 
care-1 ajută să 
mai mult sau 
adînc în miezul faptelor ; 
de măiestria cu care 
izbutește să dea lumii 
el culoare, relief, pecete

concepție 
pătrundă 

mai puțin

scriitorul 
create de 
originală.

Este deosebit de îmbucurător că, 
în ultimii ani, în vitrinele librării
lor și în paginile revistelor noas
tre literare au apărut nume
roase nume de autori noi, ale unor 
tineri scriitori înzestrați, plini de 
pasiune pentru temele actualită
ții socialiste, aducînd cu el o viziune 
proaspătă asupra realităților de azi, 
în mijlocul cărora s-au format ca 
oameni și și-au făcut ucenicia artis
tică. Preocuparea intensă, stărui
toare. față de problemele specifice 
ale epocii noastre, cunoașterea tot 
mai aprofundată a acestor probleme 
își găsesc în lucrările multor tineri 
scriitori o reflectare, care, deși ine
gală, este plină de suflul vieții. 
Mărturie sînt. - pentru a cita numai 
cîteva exemple — romanele și nuve
lele lui Dumitru Radu Popescu sau 
Al. Ivan Ghilia, Nicolae Țic sau 
Vasile Nicorovici. Pop Simion sau 
Șzabo Gyula, Fănuș Neagu, Al. Si

mion, Ștefan Luca, Ion Ruse, Corne
liu Leu, Petre Sălcudeanu, T. Mazi- 
lu, Nicuță Tănase, Romulus Rusan și 
mulți alții. Majoritatea tinerilor pro
zatori își îndreaptă atenția în primul 
rînd spre ceea ce este nou, spre 
probleme importante ale construcției 
socialiste. Și nu puține sînt scrie
rile lor, care reușesc să sur
prindă momente caracteristice ale 
actualității fierbinți, ale transformă
rilor ce se petrec, sub ochii noștri, 
în viața și în conștiința oamenilor. 
In acțiunile și evoluția lor. personaje 
din scrierile tinerilor, ca Lae 
din „Cordovanii“ de Ion Lăncrănjan 
sau Isaiia Ioța din „Casa“ de Vasile 
Rebreanu se alătură comuniștilor din 
cărțile atît de cunoscute ale lui V. 
Em. Galan, Marin Preda, Titus 
Popovici sau Eugen Barbu.

Cele mai reușite dintre operele li
teraturii realist-socialiste sînt pentru 
tînărul scriitor modele de oglindire 
veridică a vieții, de zugrăvire a oa
menilor de azi cu profilul lor lăun
tric. cu întreaga lor complexitate su
fletească în asemenea opere regă
sim adevărata bogăție interioară a 
creatorilor unei lumi noi, care re
zolvă problemele multiple ale unei 
vaste construcții economice și spiri
tuale. demonstrînd o mare tărie și 
frumusețe de caracter, trăsături mo
rale pline de delicatețe — iar nu 
complexitatea bolnăvicioasă a erou
lui burghez bîntuit de 
înclinat să se arunce 
tr-o extremă într-alta
lipsește un ax, un ideal. Farmecul 
eroilor înaintați ai literaturii noastre 
provine din conștiința lor de luptă
tori pentru o cauză înaltă, care le 
luminează existența, dă conținut 
preocupărilor, frămîntărilor, năzuin
țelor lor.

Printre tinerii scriitori care contri
buie cu un promițător talent la dez
văluirea fizionomiei noului erou lite
rar se află și Nicolae Velea. Primul 
său volum de schițe și nuvele, Poar
ta, a fost primit cu mult interes 
tocmai datorită capacității auto
rului de a investiga artistic fe
lul de a gîndi și a simți al oameni
lor de astăzi. El redă seninătatea

„angoase“, 
mereu din- 
deoarece îi

țăranului care, intrat în gospodăria 
colectivă, are pentru prima oară un 
sentiment de încredere și securitate 
în viață (Odihnă) ; mulțumirea învă
țătoarei care își vede prețuită și răs
plătită dăruirea de-o viață întreagă 
(Bucurie). Un băiețaș de la țară simte 
în felul său, copilăresc, schimbarea 
petrecută în purtarea tatălui în urma 
eliberării de sub exploatarea moșie
rească (Răgaz întins). Acuzînd ră
mășițele unor concepții burgheze, N. 
Velea arată în întîlnire tîrzie cum 
apucăturile individualiste l-au chi
nuit pe Vilă și i-au stricat liniștea 
căsniciei, pînă cînd sfatul unui co
munist i-a deschis ochii asupra fap
tului că tocmai mentalitatea de mic 
proprietar l-a înstrăinat de ne
vasta sa.

In mod evident, Nicolae Velea 
are reale posibilități de analiză psi
hologică, aptitudini pentru redarea 
nuanțată a proceselor sufletești — 
însușiri prețioase, ce se cer cultivate 
cu stăruință. Este un lucru binecu
noscut că oglindirea marilor' prefa
ceri ale actualității rămîne superfi
cială ori de cîte ori, într-o lucrare 
literară, analiza e estompată, ori 
de cîte ori transformarea persona
jelor se produce nefiresc, abrupt, 
fără o motivare psihologică profundă. 
Iată de ce merită stimulată preocu
parea tot mai accentuată a multor ti
neri de a învăța de la maeștrii litera
turii arta cunoașterii omului, de a-și 
ascuți simțul observației, priceperea 
de a pătrunde în gîndurile și 
timentele cele mai intime ale 
sonajelor, de a reliefa veridic 
luția acestora.

Această preocupare a stat la 
multor realizări de valoare,
dent. însă, sînt și cazuri cînd tînărul 
scriitor, încă insuficient de experi
mentat, nu izbutește în toate încer
cările sale. El trebuie prevenit atunci 
cînd se observă că nu a știut să gă
sească terenul cel mai propice pentru 
a-și folosi și dezvolta virtuțile de a- 
nalist. în acest sens, ne vom opri 
asupra cîtorva povestiri publicate în 
ultima vreme de Nicolae Velea.

Dacă în volumul său de debut, auto
rul Porții făcea dovada unui interes

sen- 
per- 
evo-

baza 
Evi-

La Teatrul de Stat din Brăila se pregătește, sub conduce
rea regizorului Dumitru Dinuiescu, premiera piesei „Femeia 
îndărătnică" de W. Shakespeare. în fotografia noastră, ar
tiștii Nicolae Budescu, Petre Cursaru, Mircea Valentin și 
Gheorgho Valentin la o repetiție.

în culisele Tea
trului de Comedie 
se desfășoară, din 
nou, activitatea fe
brilă de pregătire a 
spectacolelor.. După 
cum s-a anunțat, 
colectivul teatrului 
s-a înapoiat zilele trecute dintr-un 
turneu de trei săplămîni între
prins în Uniunea Sovietică. îl 
găsim pe ariistul poporului 
Radu Beligan pe scenă. La ru
gămintea de a ne acorda un in
terviu pe marginea recentului 
turneu, directorul Teatrului de 
Comedie ne poftește în biroul 
său, unde pe o masă zărim vra
furi de fotografii, ziare și revis
te.

— Toate sînt din timpul tur
neului — explică Radu Beligan, 
invitîndu-ne să frunzărim îm
preună aceste mărturii grăitoa
re ale succesului de care s-au 
bucurat spectacolele date la 
Moscova și la Leningrad. Mai 
întîi, fotografiile : imagini din 
sălile de spectacole, cu nume
roși oameni aplaudînd în picioa
re, aspecte de la întîlniri cu 
personalități de prestigiu ale 
vieții teatrale sovietice, de la 
întîlniri cu publicul...

— Turneul a fost filmat și 
cred că imaginile cinematogra
fice vor reda mai viu decît fo
tografiile primirea plină de căl
dură făcută de publicul sovietic 
colectivului nostru — ne spune 
directorul Teatrului de Come
die. în fiecare zi petrecută în 
Uniunea Sovietică am simțit 
această căldură, și am simțit 
răsfrîntă în ea prietenia care 
leagă țările și popoarele noas
tre.

Radu Beligan ne-a împărtășit 
în continuare impresiile pe care 
i le-a lăsat contactul cu exigen
tul public sovietic :

— Cum se întîmplă întotdea
una cînd se pleacă într-un tur
neu peste hotare, și de data a- 
ceasta ne-am întrebat dacă vom 
izbuti să învingem „bariera“ de 
limbă, dacă vom reuși să comu
nicăm mesajul pieselor noastre 
unui public care nu înțelege ro- 
mînește. Cînd ne-am găsit însă 
în fața sălilor arhipline, în fața 
spectatorilor atît de expansivi 
și de prietenoși, am simțit că. 
între scenă și sală s-a creat 
acea legătură, acea comunicare 
fără de care teatrul nu poate 
exista. La Leningrad, unde nu 
s-a făcut traducerea simultană 
la cască, această comunicare s-a 
vădit într-un mod deosebit de 
elocvent : spectatorii rideau și 
aplaudau la aceleași replici ca 
și publicul bucureștean. O do
vadă în plus că în teatru nu 
există bariere de limbaj, că lim
bajul artei este universal.

Cunoșteam căldura publi
cului sovietic. Am întîlnit-o din 
nou manifestată în aplauzele la 
scenă deschisă, în strigătele de 
„bravo“ și aplauzele îndelungi; 
de la sfîrșitul reprezentațiilor, 
în mulțumirile pe care ni le-au 
adresat spectatorii, în vizitele 
pe care mulți dintre ei ni le-au 
făcut în cabine. Cu prilejul ulti
mului spectacol pe care l-am dat 
la Moscova, E. A. Furțeva, mi
nistrul culturii al U.R.S.S., a a- 
dresat colectivului nostru cuvin
te mișcătoare de prețuire.

Interlocutorul nostru ne a- 
rată apoi cîteva dintre zia
rele care au scris despre 
turneu : „Spectatorii care um
pleau Teatrul Kremlinului au

De vorbă cu Radu Beligan 
despre recentul turneu 

al Teatrului de Comedie in U.R.S.S.
salutat cu căldură pe talentații 
maeștri ai artei comediei“ — 
citim într-una din numeroasele 
cronici apărute în presa sovieti
că. Prietena mea Pix de V. Em. 
Galan (în regia lui R. Penciu- 
lescu) a fost apreciată ca un 
„minunat spectacol despre noua 
Romînie și oamenii ei“. Despre 
„Svejk în al doilea război mon
dial“ de B. Brecht (pus în scenă 
de L. Giurchescu), s-a scris : 
„Publicul a salutat pe merit a- 
cest spectacol satiric de o puter
nică rezonanță social-politică“, 
subliniindu-se „finețea, ascu
țimea, culorile grotești“ cu 
care au fost înfierați con
ducătorii fasciști. Iar artistul 
poporului al U.R.S.S. N. Akimov 
a scris despre spectacolul „Um
bra“, de E. Șvarț : „Tînărul re
gizor D. Esrig a dovedit o mare 
inventivitate, bun gust și a știut 
să dea acestui basm răsunet 
contemporan... Uimește în acest 
spectacol minunatul antrena
ment plastic al actorilor, care 
poate fi invidiat de artiștii mul
tora din teatrele noastre“.

— întotdeauna — ne spune 
Radu Beligan — în aprecierile 
pozitive la adresa muncii noa
stre, noi vedem roadele îndru
mării de către partid, justețea 
drumului pe care se dezvoltă 
teatrul romînesc, marile posibili
tăți de afirmare a talentelor pe 
care le deschid metoda realismu
lui socialist, ancorarea fermă și 
profundă în actualitate. în ace
lași timp, pentru noi fiecare 
succes este un îndemn. îndem
nul de a menține ridicată și de 
a înălța necontenit ștacheta exi
genței, de a dărui publicului 
spectacole mereu mai bune și 
mai interesante, de a păstra vii 
tinerețea și entuziasmul colecti
vului nostru.

în zilele turneului am ci
tit și am auzit de repetate ori 
aprecierea că ansamblul nostru 
este tînăr, atît prin anii exis
tenței sale, cît și prin faptul că 
joacă piese ale unor autori ti
neri, prin pasiunea și prospeți
mea jocului întregului colectiv. 
„Continuatori ai valoroaselor 
tradiții ale comediei romînești“ 
— iată o altă apreciere care ne-a 
emoționat și ne-a bucurat. A 
fost remarcată, în același timp, 
prezența vie a teatrului în con
temporaneitate, manifestată atît 
prin repertoriu cît și prin stilul 
agitatoric, publicistic, militant al 
spectacolelor. Presa s-a referit 
pe larg și cu căldură la arta ac
torilor "bucureșteni, între care 
Florin Scărlătescu, Șt., Ciubotă- 
rașu, Gh. Dinică, Vasilica Tasta- 
man-Jenei, N. Gărdescu, Sanda 
Toma, Ion Lucian, Liliana Ți- 
cău, V. Plătăreanu, Amza Pellea, 
D. Rucăreanu, C. Constantines- 
cu, Tamara Buciuceanu-Botez, 
D. Savu, Iurie Darie, A. Vasi- 
lescu, la meritele scenografi
lor Dan Nemțeanu și I. Po- 
pescu-Udriște. Omogenitatea co
lectivului, interpretarea deopo
trivă de atent studiată a roluri
lor de mare sau de mică întin
dere a fost subliniată în repetate 
rînduri. în acest sens, e interesant 
că a fost remarcată și prezența

reliefată a unor inJ 
terpreți care au a- 
părut pe scenă fără 
să aibă de rostit 
nici o replică —■ 
bunăoară Șt. Tă- 
pălagă, în „Umbra“. 
Aș vrea să subli

niez că succesul nostru este un 
merit al tuturor participanților 
la turneu. Am simțit cu toții 
cinstea și răspunderea de a fi 
mesageri ai teatrului romînesc.

— Cum s-au desfășurat întîl- 
nirile cu reprezentanții vieții 
teatrale sovietice ?

— Am fost, alternativ, și gaz
de și invitați — răspunde Radu 
Beligan. Gazde — în sălile de 
spectacol. Ne-am bucurat să 
vedem în fotolii, la spectacolele 
noastre, artiști ai poporului prin
tre care M. N. Kedrov, Serafima 
Birman, L. Țelikovskaia, Vera 
Marețkaia, Mihail Jarov, Iurii 
Zavadski, Ruben Simonov, V. O. 
Toporkov, dramaturgi ca A. 
Arbuzov, A. Ștein, V. Ka
taev, și mulți alții. Pc a- 
cești prieteni și colegi pre- 
țuiți i-am întîlnit în repetate, rîn
duri și cu prilejul unor reuniur ' 
sau schimburi de vederi pe pro
bleme ale artei noastre. Mi-a ră
mas în amintire, între altele în- 
tîlnirea cu actorii moscoviți or
ganizată la Casa oamenilor de 
teatru de către Centrul național 
al Institutului internațional de 
teatru, Asociația de prietenie so- 
vieto-romînă și Asociația oameni
lor de teatru. Aici am fost salu
tați, de pe scenă, de artiști ai 
poporului și de un număr de cri
tici dramatici cunoscuți. Cu acest 
prilej a fost prezentat un pro
gram artistic în care au figurat și 
fragmente din piese romînești a- 
flate în repertoriul teatrelor so
vietice.

Întîlnirile pe care le-am a- 
vut la Moscova și la Leningrad 
— prilej al unor discuții și ma
nifestări multilaterale — au scos 
în evidență interesul cu care 
este urmărită mișcarea tea
trală de la noi, prestigiul de 
care se bucură arta romînească. 
Am avut adeseori ocazia de a 
răspunde la întrebări privind 
dezvoltarea artei noastre tea
trale, creația dramaturgilor, pre
ocupările regizorilor. Și, în ace
lași timp, .am aflat multe lucruri 
interesante despre activitatea 
teatrelor din U.R.S.S. Un schimb 
viu și prietenesc de informații 
pe această temă a avut loc, de 
pildă, cu prilejul întîlnirii pe 
care am avut-o cu ministrul cul
turii al R.S.F.S.R., A. Popov. 
Au fost Și schimburi directe de 
experiență — bunăoară acela 
dintre interpreții leningrădeni și 
cei bucureșteni ai piesei „Um
bra“.

— Succesul repurtat în acest 
turneu. ilustrează cred, o dată 
mai mult, pașii importanți făcuți 
de arta teatrală din țara noastră 
sub îndrumarea partidului — 
ne-a spus în încheiere Radu Be
ligan. Se dovedește din nou — 
ca și cu prilejul altor turnee 
peste hotare ale teatrelor noa
stre — că arta scenică romî
nească de azi, dezvoltîndu-se în 
climatul creator al socialismului, 
dispune de forțe capabile să o 
reprezinte cu cinste în fața pu
blicului de pretutindeni.

D. COSTIN

viu pentru oamenii zilelor noastre, în 
proza sa publicată mai de curînd 
începe să se remarce o tendință de 
a se închide într-un univers îngust, 
de a ocoli aspectele cele mai semni
ficative ale vieții actuale. în aceste 
schițe, oamenii înaintați apar mai 
mult în treacăt, autorul oprindu-se 
în schimb pe larg asupra unor 
făpturi care trăiesc într-un orizont 
mărunt, anacronic. Astfel, în schița 
întrerupere, în vreme ce profilul 
unui om ca instructorul U.T.M. Tu
dor Dindelegan apare fugar, episo
dic, prozatorul descrie cu lux de 
amănunte obsesiile erotice ale Mie- 
luței sau apatia aproape patologică 
a bătrînului Merdenele. în Transfe
rul e evocată existența searbădă a 
două cupluri de învățători bătrîni, 
din activitatea cărora autorul reține 
doar faptul că se dușmănesc și își 
persecută reciproc copiii. Chiar și 
într-un caz în care eroul povestirii e 
recomandat drept un colectivist 
vechi și inimos ■— ca Plesnicute din 
Sunetele — autorul nu ne spune 
ceva edificator despre drumul vieții 
acestui personaj, ci se rezumă tot la 
înregistrarea unor bizarerii : Plesni
cute e urmărit, în mod obsesiv, de 
sunetul uneltelor pe care le-a adus 
în gospodărie.

După cum se vede în ultimele sale 
scrieri, în Ioc să-și lărgească raza 
investigațiilor artistice, N. Velea vă
dește înclinația de a și-o restrînge, 
populîndu-și povestirile cu personaje 
aproape maladive sau chiar declarat 
anormale — maniaci, oameni închis
tați, persecutați de obsesii și coșma- 
re. Plesnicute își amintește din copi
lărie cum fratele său mai mic a căpă
tat o depresiune psihică din care i 
s-a tras moartea (Sunetele). Șoferul 
unui autobuz își bate joc — fără ca 
cineva să intervină — de un biet ne
bun care păstrează cu grijă trei gea
mantane jerpelite și goale (Transfe
rul). Schița Paznic la armonii por
nește de la faptul că micul erou, de 
vîrstă preșcolară, era bîntuit în fieca
re noapte de coșmare. Alt copil. Radu, 
e chinuit în vis de imaginea rîpei 
întunecate din spatele casei, simte 
deseori în somn că rîpa îl înăbușe 
(După soare).

Prin aglomerarea unor asemenea 
aspecte, prin căutarea ciudatului, 
neobișnuitului, simți conturîndu-se 
un univers straniu. De altfel, însuși 
autorul lasă uneori să se înțeleagă 
că este vorba de o lume periferică,

dar — 
putea 
spre un

psihologică într-un 
proza lui N. Velea a- 
decît o tendință inci- 
nesesizată la timp — 
împinge pe tînărul 

univers artificial,

al ți tineri scriitori — poate

de oameni aflați la marginea socie
tății. în povestirile citate, începînd 
să manifeste predilecție pentru reac
ții tulburi, semiconștiente, neliniști 
obscure, el se îndepărtează de realita. 
tea în mijlocul căreia trăim, trans
formă analiza 
joc gratuit. în 
ceasta nu este 
pientă, 
ea l-ar 
scriitor 
străin.

Și la
dintr-o ■ goană după „efecte“ forma
le sau din dorința de originalitate 
cu orice preț — se ivesc cîteodată 
asemenea experiențe infructuoase. 
In schița Puntea de Fănuș Neagu, 
Achim, membru într-o brigadă de 
tractoriști, aflînd că are un fiu, 
e fulgerat deodată de gîndul că nu 
știe să se joace cu copilul lui. Ideea 
i se pare lui însuși stranie, pros
tească și rea „născută în zona fricii, 
existentă în fiecare om“. în cele din 
urmă, îi vine un gînd ciudat : se în
țelege cu ciobanul unei stîne să dea 
drumul mieilor în cîmp și se culcă 
în calea lor, lăsîndu-i să tropăie pe 
spinarea lui.

Forța epică a prozei lui Fănuș 
Neagu e cunoscută. în volumul său 
Dincolo de nisipuri, apărut anul 
trecut, critica a apreciat efortul de 
a se apropia de problematica actua
lității. Totuși, acest efort nu e încu
nunat de succes atunci cînd, în 
unele din schițele sale, se manifestă 
înclinația de a caracteriza oamenii 
prin procedee ca cele de mai sus.

Ne-am referit aici la lucrările a 
doi tineri scriitori care vădesc o 
reală vocație și reale posibilități li
terare. Tocmai de aceea ei trebuie a- 
jutați să nu-și sărăcească sursele de 
inspirație, să abordeze teme însem
nate ale actualității dintr-o perspec
tivă largă, fertilă.

După cum se știe, proza de ana
liză psihologică a îmbogățit mult 
literatura romînă, i-a deschis căi 
inovatoare Dar adevărata analiză 
psihologică, îndreptată asupra unor 
eroi care trăiesc intens cele mai în
semnate evenimente ale vremii lor 
participă activ la frămîntările și bă
tăliile sociale — astfel îneît în ei, în 
lumea lor lăuntrică se oglindesc am
plu aspecte esențiale din viața po
porului lor. Literatura noastră se

dezvoltă în directă opoziție cu lite
ratura decadentă a morbidului, răs- 
pîndită în lumea burgheză, cu cu
rentele antirealiste care reduc făp
tura umană la un conglomerat de 
stări bolnăvicioase, anormale și e- 
chivalează astfel psihologia cu psiho
patologia.

Realitatea contemporană deschide 
un cîmp mult mai vast în fața crea
torului de artă. Sub ochii săi se des
fășoară un proces de schimbare a 
conștiinței de o profunzime și de o 
amploare fără precedent — la sca
ra a 
oameni, 
rire a concepțiilor 
de învingere a vechiului, de eli
minare a unor deprinderi seculare 
care cedează locul — și nu totdea
una ușor — altora noi. Oglindirea 
unor transformări atît de complexe 
— iată cîmpul pe care se pot exer
sa și manifesta adevăratele capaci
tăți de analiză psihologică, 
rită să cauți (aceasta înseamnă 
a căuta 
cesare pentru a merge pînă în a- 
dîncul acestor procese și a le întru
chipa în imagini tipice, viguroase, 
inspirate.

Urmărind cu grijă eforturile ti
nerilor scriitori în această di
recție, critica literară are menirea 
și obligația de a manifesta mai mul
tă atenție față de creația tinerilor, 
de a sprijini și încuraja fiecare rea
lizare, fiecare pas înainte, de a 
călăuzi cu dragoste dezvoltarea mlă- 
dițelor literaturii noastre. Se simte, 
de asemenea, din ce în ce mai mult 
necesitatea unor serioase studii de 
sinteză care — relevînd cuceririle 
prețioase ale prozei noastre contem
porane și subliniind valoarea prin
cipiilor estetice ale realismului so
cialist care au făcut posibile aceste 
cuceriri — vor da o prețioasă orien
tare și începătorilor. Tinerii scrii
tori așteaptă din partea criticii o 
îndrumare principială, plină de căl
dură și de exigență, care să-i ajute 
să reflecte tot mai profund realita
tea, să-și ridice necontenit măiestria 
și — atunci cînd e cazul — să mi
liteze cu combativitate pentru a în
lătura 
pe loc creația 
depărta orice este străin spiritului 
nou, sănătos și plin de viață, carac
teristic noii noastre generații scrii
toricești și literaturii noastre în ge
nere.

milioane și milioane de 
de autodepășire, de fău- 

înaintate și

Me-

creator !) resursele ne-

orice ar stînjeni sau ține 
lor, pentru a în-

ANDREI BÄLEANU

1
UNIVERSITATEA POPULARĂ

$I-A DESCHIS CURSURILE

La Bacău s-a deschis recent 
Universitatea populară a munci
torilor sanitari. Cei peste 140 de 
cursanți vor putea audia lecțiile 
ce vor fi prezentate în cadrul ci
clurilor „Biologie", „Pedagogie" 
„Muzică". Pentru a asigura lecții 
cu un conținut bogat și totodată 
accesibile, colectivul de conduce
re al Universității populare a pro
curat din timp materiale docu
mentare și bibliografice, material 
demonstrativ — schițe, planșe, 
ilustrații. (De la Ion Arhire. 
coresp. voluntar).

CONCERT SIMFONIC

POPULAR

Orchestra simfonică a 
nicii de Stat „Moldova" 
a prezentat recent un

Filarmo- 
din Iași 
concert 

simfonic popular la Vaslui Con
certul, care a cuprins lucrări de 
Enescu, Ce.aikovski, Porumb eseu 
ș.a., s-a bucurat de succes.

STUDIOURI ALE ARTIȘTILOR
AMATORI

La Casa de cultură din Buzău 
s-a deschis un studio al artistului 
amator. Aici s-a ținut recent ex
punerea „Realizarea artistică a 
spectacolului de teatru și a pro
gramului brigăzii de agitație". 
Cele mai bune formații artistice 
de amatori din raion au prezentat 
spectacole.

Alt studio 
a luat ființă 
din Rîmnicu

al artistului amator 
la Casa de cultură 

Sărat.

EXPOZIȚIE RETROSPECTIVA

TÎRGU MURES (coresp „Sein- 
teii“) In sălile Muzeului regional 
de art.ă. din Tîrgu Mureș s-a des 
chis expoziția retrospectivă de 
pictură Nagy Im.re. Sînt prezen
tate peste 130 de lucrări realizate 
de artist începînd din anul 1922 
pînă în prezent Un loc impor
tant ocupă în expoziție lucrările 
inspirate de noul peisaj industrial 
al țării, de viața nouă a satelor, 
a tineretului etc.
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Din experiența Uzinelor

calificării 
forme de 

: muncă, 
calificare

1—2 zile

și-a întocmit un

Uzinele de utilaj petrolier Tîrgoviște se 
numără printre întreprinderile care au do- 
bîndit în ultimii ani o bună experiență în 
ridicarea, în mod organizat, a calificării 
muncitorilor. în acest scop, în uzină s-a 
desfășurat o acțiune susținută, folosindu-se 
forme variate și eficace. Cursurile de ridi
care a calificării, organizate pe meserii, au 
cuprins un mare număr de muncitori, tema
tica acestora fiind strîns legată de cerințele 
producției, de folosirea cu randament spo
rit a tehnicii moderne din uzină. într-un 
timp scurt au fost obținute realizări impor
tante în ce privește creșterea calificării me
dii a muncitorilor din uzină și, odată cu 
aceasta, a sporit productivitatea muncii, s-a 
îmbunătățit calitatea produselor.

Redăm, în pagina de față, unele aspecte 
din activitatea desfășurată de colectivul 
acestei uzine în domeniul îmbogățirii cu
noștințelor tehnico-profesionale ale munci
torilor

Dezvoltarea în ritm susținut a 
industriei noastre socialiste, proce
sul continuu de reutilare și moder
nizare a întreprinderilor, sarcinile 
calitativ noi, corespunzătoare pro
ducției moderne, impun în fiecare 
fabrică și uzină desfășurarea unei 
acțiuni sistematice de ridicare a ca
lificării muncitorilor. Aceasta este 
o problemă de însemnătate capitală 
pentru economia noastră națională.

La noi în uzină acțiunea de ridi
care a calificării are un caracter 
permanent. Anul trecut au ur
mat cursurile de ridicare a cali
ficării peste 1 900 muncitori — 
strungari, lăcătuși, turnători, fre
zori, sudori, recepționeri-controlori 
etc. în paralel a funcționat și un 
curs de calificare de scurtă durată, 
pentru completarea necesarului de 
muncitori calificați în anumite me
serii' — strungari, frezori, turnă
tori etc. în urma
cursurilor de calificare, de 
care a calificării, organizate 
anii trecuți, un mare număr 
muncitori au putut fi promovați în 
categorii superioare de încadrare, 
au fost trecuți să lucreze pe mașini 
moderne, perfecționate. Iată în ta
belul de mai jos cum a evoluat 
structura pe categorii de încadrare 
a muncitorilor în 1963 față de 1959 

(în procente față'de numărul total 
al muncitorilor) :

frecventării
ridi- 

: în 
de

Principalul: eficacitatea

în ma- 
folosirea

de

acest an a fost 
îndeplinit la toți 
indicatorii. S-au 
aplicat noi pro
cedee avansate 
— formarea pie
selor cu mase- 
lote avînd înve
liș exoterm, for
jarea 
trițe,
regimurilor 
așchiere la pu
terea nominală a 
utilajului (prin aceasta viteza de 
așchiere a ajuns adesea la peste 
100 m pe minut) ș.a. Au fost aduse, 
de asemenea, un mare număr de 
perfecționări tehnice procesului de 
producție. Acestea, precum și creș
terea priceperii și îndemânării 
muncitorilor, au dus la folosirea 
mai rațională a timpului de lucru 
și a utilajelor, asigurîndu-se astfel 
sporirea continuă a productivității 
muncii (vezi graficul de sus).

Uzina noastră dispune în prezent 
de un fond de cadre care stăpî
nesc bine tehnica, rezolvă cu com
petență problemele producției. To
tuși nu ne putem mărgini la ceea

® Ritmul anual de creștere a producției uzinei a fost, în ultimii 5 
ani, de peste 25 la sută, iar sortimentele pe care le livrează sînt com
plexe, de înaltă tehnicitate.

© în acest an colectivul uzinei și-a realizat sarcinile de plan la toți 
indicatorii : pe 9 luni planul producției globale a fost îndeplinit în pro
porție de 100,6 la sută, iar producția marfă — de 102,7 la sută.

© Sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită, iar 
economiile realizate la prețul de cost, pe primele 8 luni ale anului, se 
ridică la peste 12 milioane Iei.

® De la începutul anului și pînă în prezent, un număr de 216 
muncitori, care au frecventat cursurile de ridicare a calificării, au fost 
promovați în categorii de calificare superioare, în urma examinării lor 
de către comisiile tehnice de încadrare.

stabilirea tema
ticii fiecărui 
curs. Aceasta s-a 
făcut de către 
tehnicieni și in
gineri cu o înaltă 
pregătire profe
sională și cu ex
periență în 
ducție, pe 
concluziilor 
se din anii
cuți și a consul
tării unui mare 

din uzină, printre

pro- 
baza 
tra- 
tre-

Categoriile 19 5 9 19 6 3

I—IV 59,6 56,2
V—VIII 40,4 43,8

Creșterea gradului de calificare 
a muncitorilor a avut urmări po
zitive asupra producției ; planul pe

ce am realizat pînă acum. Pornind 
de la experiența acumulată în anii 
trecuți, anul acesta vom acorda o

atenție sporită tuturor formelor de 
ridicare a calificării, urmărind în 
principal creșterea eficacității lor 
practice. în acest an, 
rită creșterii gradului de califi
care a muncitorilor din 
nu au mai fost organizate cursuri 
de calificare. în prezent, la 
cursurile de ridicare a calificării 
existente în uzina noastră, dife
rențiate pe 12 meserii și categorii 
de calificare, participă 2 000 de 
muncitori. Pentru ca ele să-și do
vedească din plin eficiența în pro
ducție am căutat să le organizăm 
cît mai bine, să înlăturăm încă de 
la început o serie de deficiențe 
constatate anul trecut. Muncitorii ' 
au fost împărțiți în 2 cicluri, după 
gradul de calificare ; la ciclul I au 
fost cuprinși muncitorii din cate
goriile inferioare de calificare iar 
la ciclul II cei cu o pregătire su
perioară. în acest fel cursurile au 
— după părerea noastră — o mai 
mare omogenitate și o eficacitate 
sporită, prezintă un interes mărit 
în rîndul muncitorilor .

Cu multă grijă s-a procedat la

dato-

uzină,

număr de cadre
care mulți cursanți. La elaborarea 
tematicilor au fost consultate și 
conducerile secțiilor. Vor fi pre
date la cursurile pentru strungari 
lecții privind metodele avansate de 
așchiere, prelucrări speciale pe 
strunguri moderne, sculele folosi
te etc. ; la cursurile pentru trata- 
mentiști — lecții despre procedeele 
noi de tratamente termice și ter
mochimice, despre instalații și u- 
tilaje folosite în secțiile de tra
tament și altele. S-a avut în vedere 
ca pentru fiecare meserie în parte, 
tematica cursurilor să corespundă 
necesităților actuale și, de perspec
tivă ale producției, gradului de 
pregătire al muncitorilor și să asi
gure cunoașterea la timp a noută
ților ce apar în tehnică. Firește, 
tematicile respective nu vor fi 
privite în mod static, ci le vom 
completa mereu pe parcurs cu lec
ții noi, impuse de dezvoltarea pro
gresului tehnic în uzină.

Selecționarea judicioasă a lectori
lor care vor preda lecțiile a stat, de 
asemenea, în atenția noastră. Am 
căutat să menținem în continuare

lectorii cu experiență, care au pre
dat și în anii trecuți, recrutînd și 
alții noi, acolo unde a fost absolut 
nevoie. Conducerea uzinei și comi
tetul sindicatului țin o strînsă le
gătură cu lectorii, urmărind ține
rea cu regularitate a lecțiilor, pre
gătirea lor, cuprinderea în lecții a 
problemelor legate de producția 
secțiilor etc., în scopul măririi efi
cienței practice a cursurilor de ri
dicare a calificării. O legătură 
strînsă cu lectorii au și maiștrii. 
Aceștia, lucrînd zi de zi cu munci
torii înscriși la cursuri, fac obser
vații judicioase privind problemele 
asupra cărora lectorii ar trebui să 
insiste la lecții sau la demonstra
țiile practice care se organizează. 
Această colaborare se răsfrînge 
pozitiv în pregătirea muncitorilor, 
în rezultatele 
îndeplinirea 
ducție.

în acest an 
tăm și o altă 
lecțiilor- : periodic, cîte un cursant 
cu mai multă experiență, să țină, 
ajutat de lector, o lecție despre o 
problemă pe care practic o stăpî- 
nește bine. Considerăm că în acest 
fel s-ar asigura o pregătire mai te
meinică, muncitorii respectivi fiind 
puși să citească un bogat material 
de specialitate, și, în același timp, 
ar crește și mai mult interesul 
cursanților pentru studiu. In legă
tură cu această formă de ridicare 
a calificării și altele care au dat 
bune rezultate în pregătirea profe
sională a muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor se pot spune, fără în
doială, multe lucruri. Socotim că 
ne-ar fi de un real ajutor observa
țiile și sugestiile pe care le pot 
face în acest sens tovarășii din alte 
întreprinderi.

Ing. EUGEN CRISTESCU 
director general al uzinei

Comitetul sindicatului din uzina 
noastră folosește forme variate de 
ridicare a calificării muncitorilor. 
Una dintre acestea, care s-a dove
dit deosebit de eficace, este și 
schimbul de experiență, cu ajutorul 
căruia metodele avansate de lucru 
sînt împărtășite direct și operativ.

Comitetul sindicatului a îndrumat 
comitetele de secții să organizeze 
periodic schimburi de experiență. In 
organizarea acestora am avut în 
vedere necesitatea sporirii producti
vității muncii și îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor. Intr-una 
din adunările lunare ale grupei sin
dicale nr. 1 din secția mecanică grea, 
în care s-a analizat amănunțit cali
tatea pieselor prelucrate în secție, 
s-a propus ca Vasile Nicolae — 
strungar cu înaltă calificare — să 
arate și celorlalți muncitori me
todele sale de muncă. Schimbul 
de experiență a fost anunțat cu cîte
va zile înainte, timp în care strun
garul respectiv, ajutat de șeful sec
ției și maistru, 
plan de expunere și de desfășurare 
a demonstrației practice. El a arătat 
pe larg metodele folosite, a demon
strat practic cum reușește să reali
zeze piese de bună calitate, cum își 
organizează munca etc. Participanții 
au arătat în cuvîntul lor ce au 
învățat în cadrul schimbului de ex
periență, 
fost dintre 
toclele folosite de strungarul 
Nicolae și de alții sînt în 
larg extinse în secție.

Asemenea schimburi de 
ență au fost organizate și la celelalte

Rezultatele obținute au 
cele mai bune ; me- 

Vasile 
prezent

experi-

secții. Ele s-au referit la aplicarea 
de metode avansate, organizarea 
locului de muncă, aplicarea de pro
cedee tehnologice avansate, și alte 
probleme. In viitor vom organiza 
asemenea schimburi și la nivelul 
uzinei, la care să participe muncitori 
din secțiile prelucrătoare înrudite, 
cu scopul de a generaliza metodele 
folosite de evidențiați în întrecerea 
socialistă.

Ca o formă de răspîndire a expe
rienței și care a dat rezultate bune 
este demonstrația practică. După ce 
lectorul predă tema respectivă la 
disciplina „tehnologia meseriei“, unul 
dintre muncitorii mai bine pregătiți 
face o demonstrație practică în fața 
cursanților, arătîndu-le cum aplică 
cele învățate. Pentru ca această de
monstrație să fie cît mai eficientă, 
lectorul, împreună cu muncitorul 
respectiv, o pregătește cu 
mai înainte.

In procesul de ridicare a i 
folosim larg și diferite 
întrajutorare la locul de 
Muncitorii cu o înaltă 
ajută în permanență pe cîte 1—2 
muncitori cu mai puține cunoștințe 
profesionale. Această formă de ridi
care a calificării este practicată 
aproape în toate sectoarele uzinei.

Ne-am propus să folosim în mai 
mare măsură formele eficace de 
răspîndire a experienței bune, îneît 
tot ce este util și valoros în folosi
rea mașinilor, în aplicarea noilor 
metode și procedee tehnologice 
avansate să fie tot mai larg extins 
în practica producției din uzină.

CONSTANTIN IUBULESCU 
președintele comitetului sindicatului

pe care le obțin în 
sarcinilor de pro

vrem să experimen- 
formă de predare a

îndrumare concretă, control operativ

Am început să lucrez 
aici ca strungar din 
anul 1951 și, în toată 
această perioadă, 
m-am străduit, îm
preună cu numeroși 
muncitori din uzină, 
să-mi ridic neîncetat 
nivelul de preqătire 
profesională. Progrese 
mari s-au obținut în 
această privință, mai 
ales în ultimii 3—4 ani 
cînd conducerea ad
ministrativă și comite
tul sindicatului au ini
țiat o serie de forme 
organizate pentru ridi
carea calificării.

Avînd o calificare 
mereu mai ridica
tă putem trece să 
lucrăm cu noile uti
laje moderne, cu care 
a fost înzestrată uzi
na, reușim să aducem 
procesului de fabrica
ție și mașinilor-unelte 
o serie de îmbunătă-

firi. Cu alte cuvin
te trebuie să răspun
dem eforturilor care se 
fac pentru pregătirea 
noastră tehnico-pro- 
fesională cu realizări 
tot mai bune în creș
terea producției și 
productivității muncii, 
în ridicarea nivelului 
calitativ al produselor. 
Rezultatele în produc
ție sînt dealtfel crite
riul principal de apre
ciere a eficacității 
cursurilor de ridicare 
a calificării.

După primul curs 
de ridicare a califi
cării pe care l-am ur
mat am dat examen și 
am fost trecut din ca
tegoria a IV-a în a V-a. 
în vara aceasta, după 
un nou examen teore
tic și practic, am fost 
încadrat în categoria 
a Vl-a. A crescut și 
cîștigul meu personal.

îmbogățirea conti
nuă a nivelului de cu
noștințe profesionale 
și de cultură generală 
este aiît în interesul 
uzinei cît și al fiecă
ruia dintre noi.

în încheiere aș 
vrea să ridic o proble
mă la care aș dori 
un răspuns desprins, 
firește, din experiența 
altor colective de în
treprinderi : ce se face 
concret în alte fabrici 
și uzine pentru pre
gătirea în continuare 
a celor care ah absol
vit cursurile de ridi
care a calificării și 
sînt încadrați în cate
gorii tarifare superioa
re ? Aceasta, întrucît, 
se știe, tehnica nu stă 
pe loc.
GHEORGHE ENACHE 

strungar 
secția racorduri

In uzină există în prezent un 
mare număr de muncitori cu o 
calificare înaltă. Ei stăpînesc 
bine tehnica, obțin lună de lună 
succese în sporirea productivită
ții muncii, dau produse de bună 
calitate. Experiența acestor oa
meni ai înaltei calificări este îm
părtășită sistematic celorlalți 
muncitori.

Iată cîțiva dintre ei.

Anul acesta, în luna 
iulie, imediat după în
cheierea cursurilor de 
ridicare a calificării, bi
roul organizației de bază 
de la secția mecanică 
grea a organizat o adu
nare de partid în care 
s-a analizat felul cum 
au decurs aceste cursuri 
și ce trebuie făcut pen
tru organizarea unor noi 
forme de pregătire teh- 
nico-profesională a mun
citorilor. Pe baza 
perienței de pînă 
tunci comuniștii 
făcut propunerea
în noul an școlar cursu
rile să fie organizate 
diferențiat după pre
gătirea muncitorilor și 
să cuprindă 
mai mare 
din secție, 
ganizației de 
comandat 
sindicatului și conduce
rii secției să țină seama 
de aceste propuneri. In 
prezent în secție funcțio
nează 4 cursuri de ridi
care a calificării cu pes
te 120 cursanți.

Recent, biroul orga
nizației de bază a in-

ex-
a-
au
ca

un număr 
de oameni, 
Biroul or- 
bază a re- 

comitetului

struit colectivul de a- 
gitatori în probleme le
gate de ridicarea caii-, 
ficării oamenilor, de în
semnătatea acesteia 
pentru sporirea produc
tivității muncii și îmbu
nătățirea calității fabri
catelor, — cerîndu-le să 
fie printre primii la lec
ții, să dea exemplu per
sonal în această privin
ță. Agitatorii Gheorghe 
Nițu, Constantin Nedel- 
cu, Alexandru Vancea 
și alții au organizat 
convorbiri cu muncito
rii în care au discutat 
ce trebuie făcut pentru 
ridicarea continuă a cu
noștințelor lor profesio
nale și răspindirea ex
perienței bune.

Biroul organizației de 
bază controlează perio
dic temele 
cursurile de 
calificării și 
cum decurg 
discuțiile. Nu 
după deschiderea noilor 
cursuri, am constatat că 
unii lectori nu-și întoc
meau cu destulă grijă 
lecțiile ce urmau pre
date. Din această cau-

predate la 
ridicare a 
urmărește 
lecțiile și 
de mult,

ză ei nu reușeau întot
deauna să prezinte 
cursanților cele mai im
portante probleme, în 
strînsă legătură cu spe
cificul secției. Biroul 
organizației de bază a 
discutat cu lectorii și 
le-a 
fie 
ceea 
menilor, să organizeze 
la fiecare lecție discuții 
interesante și demon
strații practice. De a- 
tunci toate lecțiile se 
desfășoară în bune con
diții.

Organizația de partid 
va îndruma și controla 
cu exigență sporită des
fășurarea cursurilor, va 
antrena întregul colec
tiv în acțiunea de ridi
care a nivelului de pre
gătire tehnico-profesio- 
nală, creînd prin aceasta 
condiții ca tehnica nouă 
să fie cît mai deplin fo
losită, perfecționată în 
continuare.

recomandat 
mai . atenți 
ce predau

să 
la 

oa-

NICOLAE BÄNOIU 
secretarul organizației 
de bază din secția me

canică greaGHEORGHE NICHELA 
rectificator

La cursul de ridicare a calificării din secția vane, lectorul ing. Cornel Ionescu vorbește despre prelucrarea prin strunjire a capacului pentru vcntilul de purjare

Cuvîntul lectorilor
_______ _ __________ 1

Munca lectorilor care conduc cursurile de ridi
care a calificării este o treabă importantă, o 
chestiune de răspundere în acțiunea de îmbogă
țire continuă a cunoștințelor tehnico-profesionale 
ale muncitorilor. Acest lucru este înțeles de lec
torii din uzina noastră și ei se străduiesc să asi
gure buna desfășurare a cursurilor, ridicarea 
continuă a conținutului acestora.

Spre deosebire de anii trecuți, tematicile au 
, fost mai judicios întocmite, majoritatea lectori
lor — ingineri și tehnicieni cu o bună pregă
tire — conducînd cursurile organizate în secțiile 
unde lucrează. în acest fel se poate urmări mai 
bine cum îi ajută pe muncitori cele învățate la 
cursuri, se asigură o legătură mai strînsă a 
lecțiilor cu cerințele producției din secții. Pen
tru a mări interesul în rîndul cursanților cău
tăm să predăm lecțiile cît mai pe înțeles, or
ganizăm demonstrații practice, discuții la locul 
de muncă asupra unor probleme tehnice etc.

Cu toții ne-am convins de eficacitatea prac
tică a formelor organizate de ridicare a califi
cării. Muncitorii care le-au urmat stăpînesc mai 
bine meseria, lucrează cu o productivitate mai 
ridicată, dau produse de bună calitate. Dar în 
legătură cu organizarea și desfășurarea cursuri
lor de ridicare a calificării vrem să arătăm și 
unele probleme care se cer rezolvate, să facem 
unele observații și sugestii. în secția de racorduri 
speciale ca și în alte secții au rămas în afara 
cursurilor o serie de muncitori-electricieni, me
canici etc^ Bine ar fi dacă și acești muncitori ar

fi încadrați la un curs separat de ridicare a cali
ficării.

Cursanții noștri întîmpină uneori greutăți în 
însușirea noilor cunoștințe întrucît nu au la în- 
demînă suficientă literatură tehnică. Există încă 
prea puține cărți și broșuri despre desenul tehnic 
și anumite procedee tehnologice noi ce se aplică 
în industria constructoare de mașini. Chiar și 
unele dintre cele existente — ne referim la căr
țile tehnice destinate turnătorilor, celor care lu
crează la tratamente termice. — nu sînt puse la 
punct cu ceea ce a apărut nou în domeniul res
pectiv. Cît de folositoare ar fi, de pildă, o carte, 
scrisă pe înțelesul muncitorilor, care să prezinte 
tratamentele termochimice moderne și utilajele 
noi ce se introduc în sectoarele de tratamente 
termice. Am dori ca tovarășii de la Editura teh
nică și revista de specialitate a ministerului 
nostru tutelar să rețină aceste cîteva suges
tii. Considerăm totodată că pe viitor pre
dările și discuțiile la cursuri ar trebui comple
tate periodic cu recenzarea unor cărți tehnice, 
prezentarea de filme documentare cu noutăți în 
tehnică, simpozioane pe meserii etc. Bineînțeles 
că toate acestea trebuie făcute diferențiat, pe 
secții, în strînsă legătură cu cerințele produc
ției. Ar fi, de asemenea, utilă pentru lectori, or
ganizarea unor schimburi de experiență în uzi
nă și între uzinele din regiune pentru gene
ralizarea celor mai bune metode de predare și 
desfășurare a cursurilor.

Ar mai fi de adăugat ceva. Deși problemele le
gate de organizarea și desfășurarea în bune con-

diții a cursurilor 
parte din 
deri, care 
împreună 
derăm că 
asistență 
vorba doar de uzina noastră. Ne gîndim că aceste 
cursuri s-au extins larg în întreprinderi. Cum 
vedem noi acest sprijin ? Mergînd într-o uzină 
sau alta, tovarășii din minister ar fi bine să se 
intereseze și de cursurile de ridicare a calificării 
și, in cunoștință de cauză, să arate ce mai trebuie 
făcut, să intervină cu un sprijin competent pri-« 
vind îmbunătățirea conținutului cursurilor.

Ministerul, avînd perspectiva dezvoltării ramu
rii metalurgice și constructoare de mașini, poate 
orienta, prin specialiștii săi și publicațiile de spe
cialitate pe care le editează, conducerile uzinelor 
spre cele mai importante probleme ale tehnicii 
și producției care să intre in sfera activității 
cursurilor de ridicare a calificării. Mult mai mult 
ar putea face și Direcția personal și învăță- 
mînt din ministerul nostru tutelar în ce pri
vește generalizarea experienței bune obținute în 
alte întreprinderi în pregătirea tehnico-profe- 
sională a muncitorilor.

Ing. SILVESTRU SCRABA 
Ing. VASILE DAVID 

lectori

de ridicare a calificării fac 
atribuțiile conducerilor de întreprin- 

răspund și se ocupă direct de aceasta, 
cu comitetele sindicatelor, noi consi- 
ar fi nimerit să existe și o anumită 
din partea organelor tutelare. Nu e

Pagină organizată de N. CUCUI și N.
PANTILIE. Foto : GH. VINȚILĂ
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Nr. 6055In primele rinduri ale lupteia.O veste a stră
bătut recent sec
țiile și sectoarele 
uzinelor „23 Au
gust“ din Capitală: 
forjorii 
plinit, în a 
decadă a lunii oc
tombrie. planul a- 
nua) la piese brut forjate. în acest 
succes, ca și in altele la fel de im
portante. se reflectă munca perseve
rentă desfășurată de organizația de 
partid din secția forjă mare pentru 
mobilizarea muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Adunarea de dare de seamă și a- 
legeri a scos în evidență creșterea 
competenței organizației de bază în 
problemele economice, priceperea 
ei de a-și axa activitatea pe ceea 
ce este esențial. Comuniștii au vor
bit despre activitatea pe care o des
fășoară organizația de bază pentru 
bunul mers al producției ; despre 
preocuparea ei pentru îmbunătățirea 
vieții interne de partid. în adunare 
a reieșit că organizația de bază a ob
ținut o experiență bună în mobili
zarea colectivului la lupta pentru 
promovarea progresului tehnic. Cum 
au luptat comuniștii din această sec
ție pentru introducerea unor proce
dee tehnologice noi, pentru îmbună
tățirea procesului de producție ?

...La începutul acestui an, forjorii 
au fost puși în fața unei situații 
deosebite. Planul prevedea la une
le repere pentru motoare, vagoane 
și linii de ciment o creștere de peste 
25 la sută. După primele săptămîni 
a devenit clar că secția se descurca 
greu în realizarea sarcinilor. în în
trecerea socialistă pe uzină, forja 
mare se situa pe un loc de neinvi
diat. Cauza ? Lucrîndu-se după a- 
celeași procedee tehnologice ca și în 
anul trecut, nu se asigura creșterea 
productivității muncii pe măsura 
rințelor. De acest lucru și-a 
seama un colectiv de comuniști 
sărcinat de biroul organizației 
bază să analizeze situația ; colecti
vul a propus în cadrul unei adu
nări generale a organizației de bază 
să fie organizată o largă acțiune 
pentru introducerea și extinderea 
unor procedee tehnologice avansate. 
Conducerea tehnică a secției și-a 
însușit propunerile făcute.

în primul rînd, s-a trecut de la 
forjarea liberă la forjarea în ma
trițe la un număr de 50 de repere, 
în jurul acestei acțiuni, biroul orga
nizației de bază a organizat o vie 
muncă politică. Agitatorii Dumitru 
Ioniță, Ion Dumitrescu. Dumitru 
Manolache și alții — temeinic in

au înde- 
doua pentru promovarea progresului tehnic

ce- 
dat 
în
de

struit — le-au vorbit tovarășilor 
lor de muncă despre avantajele for
jării în matrițe. Iată, de pildă. — a- 
rătau ei — numai la contragreută
țile pentru motoare de 350 și 700 

. CP — prin forjarea în matrițe se 
reduce greutatea fiecărei contra
greutăți de la 10 la 9 kg, se înlătură 
complet operația de preforjare.

Membrii de partid s-au situat în 
fruntea luptei pentru extinderea 
forjării în matrițe, mobilizînd prin 
exemplul lor personal întregul co
lectiv al secției, 
pieselor forjate a 
sută, graficul pro
ductivității 
cii crescînd 
tinuu.

Organizația de 
partid însă nu s-a 
mulțumit cu fap
tul că 
„s-au 
ioc“. Biroul 
nizației a 
inginerului 
Jerca, șeful 
ției, să prezinte 
un referat despre 
posibilitățile in
troducerii și ex
tinderii altor procedee tehnologice 
noi. Pasul următor a fost făcut în 
direcția extinderii forjării în matri
țe cu figuri multiple.. Noua metodă 
permite reducerea simțitoare a con
sumului de materiale și manoperă, 
calitatea pieselor se îmbunătățește.

Pentru a asigura aplicarea largă 
a noilor procedee tehnologice de 
forjare, biroul organizației de bază, 
împreună cu conducerea secției s-a 
îngrijit ca în locurile-cheie ale pro
ducției să fie repartizați comuniști 
cu o înaltă calificare. Membrii de 
partid, în frunte cu Leonte Vasile, 
secretarul organizației de bază, Gh. 
Frăsinescu, șef de echipă, au fost 
primii care au trecut să muncească 
acolo unde era mai greu, unde se 
hotăra soarta aplicării noilor me
tode de forjare.

Totodată, s-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea asistenței tehnice în 
toate cele trei schirr buri. Schimbu
rile II și III au fost încadrate cu 
oameni bine pregăti'i ca maiștrii 
Anton Vlanghe, Constantin Beje- 
naru, Ștefan Zapan și alții.

Curînd, volumul 
sporit cu 25 la

în condițiile actuale cînd tehnica 
nouă se introduce cu repeziciune în 
producție este nevoie ca nivelul teh- 
nic-profesional al muncitorilor să 
crească rapid. Biroul organizației de 
bază a manifestat o preocupare per
manentă pentru această problemă, 
în unele adunări generale ale orga
nizației de bază au fost discutate 
probleme privind perfecționarea 
continuă a calificării oamenilor. Pe 
baza propunerilor făcute în aces
te adunări unii muncitori au fost 
îndrumați să

mun- 
con-

treburile 
urnit din 

orga- 
cerut 

Vasile 
sec-

urmeze cursurile de 
alificării organizate 

în uzină, alții au 
fost trimiși la 
școala de maiștri. 
Membrii de par
tid cu bogată ex
periență în mun
că au primit sar
cina să-i ajute zi 
de zi pe acei cu 
cunoștințe mai 
slabe. Au fost or
ganizate, totodată, 
schimburi de ex
periență cu forjo
rii de la Uzinele 
de utilaj greu 
„Progresul" - Bră- 

„1 Mai"-Ploiești, „Grivița Ro
și „Vulcan“ din Capitală.

ila, 
șie"
Inginerii și tehnicienii cei mai bine 
pregătiți au ținut expuneri despre 
procedeele tehnologice noi folosite în 
forjare : ing. Marcu Nicolae a vorbit 
în fața colectivului secției despre 
„Forjarea pieselor de dimensiuni 
mari la presele hidraulice1', ing. Doru 
Popescu despre „Forjarea oțelurilor 
de scule“. Comitetul de secție sindi
cală a organizat la biblioteca tehni
că discuții pe marginea unor cărți 
tehnice privind munca forjorilor.

Introducerea și extinderea forjării 
în matrițe, a forjărilor în figuri mul
tiple și prin extruziune au asigurat 
lună de lună îndeplinirea sarcinilor 
sporite ale secției : pe primele 9 luni 
ale anului, planul producției globale 
a fost depășit cu 8 la sută, producti
vitatea muncii a crescut cu 
sută.

Comuniștii de la forja mare 
hotărîți însă să obțină rezultate 
reu mai bune. Exigența lor față de 
propria activitate și-a găsit expresia

3 la

sînt 
me-

în dezbaterile din 
cadrul adunării de 
alegeri.

— Este adevărat 
că noi am făcut 
pași înainte în 
promovarea pro
gresului tehnic — 
a arătat tovarășul

Dumitru Scarlat — totuși aceste 
realizări nu corespund pe deplin po
sibilităților noastre, cerințelor ce ni 
se pun. Succesele noastre ar fi fost 
și mai mari dacă biroul organizației 
de bază ar fi controlat mai stăruitor 
cum se realizează planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, dacă n-ar fi 
neglijat îndrumarea comitetului de 
secție sindicală în extinderea noilor 
metode tehnologice.

Tov. Petre Ariton, Ștefan Pintea și 
alți participant la discuții au arătat 
că în secție există condiții pentru 
introducerea și extinderea și a altor 
procedee tehnologice avansate ca : 
răcirea izotermă la toate oțelurile a- 
liate, încălzirea pieselor pentru ma- 
trițare cu curenți de înaltă frecven
ță, extinderea controlului ultrasonic 
la piesele importante etc. Este posi
bilă, de asemenea, mecanizarea lu
crărilor de forjare la ciocanul de 4 
tone, modificarea constructivă a unor 
cuptoare la presele hidraulice. în 
cuvîntul lor, vorbitorii au insistat ca 
noul birou al organizației de bază să 
îndrume și să sprijine conducerea 
secției în stabilirea celor mai efi
ciente măsuri care într-un timp scurt 
să asigure înfăptuirea pe o scară tot 
mai mare a progresului tehnic. S-a 
arătat, de asemenea, că munca poli
tică de masă, învățămîntul de partid, 
pot contribui în măsură mai mare la 
mobilizarea muncitorilor în lupta 
pentru tehnica nouă.

...A doua zi după adunarea de ale
geri am fost din nou în secția forja 
mare a uzinelor „23 August“. Tov. 
Leonte Vasile, secretarul organizației 
de bază, reales în această funcție, șl 
ceilalți membri ai biroului trecuse
ră la treabă. Pe baza hotărîrii a- 
doptate de adunarea de alegeri, avea 
loc o discuție a biroului cu conduce
rea secției asupra măsurilor care 
trebuie luate încă de pe acum, pen
tru ca în 1964 să se asigure extinde
rea continuă a progresului tehnic. A- 
poi, o parte a membrilor biroului a 
trecut la întocmirea planului de 
muncă al noului birou, alții au în
ceput să examineze felul cum sînt 
repartizate sarcinile membrilor de 
partid, încît fiecare comunist să fie 
atras în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor organizației de b'ză.

Se dezvoltă rețeaua comercială
Pentru a asigura o 
cit mai bună de
servire a oameni

lor muncii, și în regiunea Cluj nu
mărul unităților comerciale sporește 
continuu. Anul acesta au fost date 
în folosință la sate 12 magazine, iar 
alte 5 vor fi gata în curînd. Peste 30 
de unități comerciale sătești au fost 
dotate cu mobilier, instalații frigori
fice etc.

în prezent, în regiunea Cluj în a- 
proape fiecare comună există cel 
puțin un magazin mixt.

CLUJ

RĂSPUNDEM
ION SPALAȚELU

Ne scriu cadre didactice

Pentru prima dată 
la catedră

Odată cu deschiderea 
cursurilor acestui an de în
vățămînt, membrilor corpu
lui didactic de la Școala de 
opt ani nr. 1 din Urziceni li 
s-a alăturat o tîriără profe
soară — Valeria Cicea, 
proaspătă absolventă a Ins
titutului pedagogic de 3 ani 
din Cluj. La repartizare a 
cerut să fie trimisă aici, în 
localitatea natală, la școala 
unde a învățat. Cererea i-a 
fost satisfăcută și iat-o a- 
cum in școala noastră unde 
predă lecții de fizică șl chi
mie.

Noi, cei mai vîrstnici, 
am primit-o cu bucurie în 
mijlocul nostru. Ceea ce a- 
trage atenția la noua cole
gă este înțelegerea și căl
dura cu care se apropie de 
elevi, interesul pe care-l de
pune pentru ca aceștia să 
îndrăgească fizica, chimia. 
Se străduiește să fină lecții 
cit mai atractive, pe înțe
lesul elevilor și pentru a- 
ceasta își alcătuiește pla
nuri judicioase de lecții, 
pregătește cu minuțiozitate 
materialul didactic de la
borator de care are nevoie 
in exemplificarea noțiunilor

științifice pe care le pre
zintă în clasă. Sîrguința cu 
care s-a pregătit în facul
tate îi este proprie și acum, 
în activitatea la catedră.

Ori de cite ori își pregă
tește o lecție se gîndește la 
cele învățate în timpul 
practicii pedagogice la in
stitut, dar își amintește și 
de lecțiile vii, interesante, 
pe care i le-a predat aici, 
în școală, profesorul eme
rit Ion Chițu, pe vremea 
cînd era elevă. Odată cu 
noțiunile de fizică și' chi
mie, profesorul i-a insuflat 
și dragostea pentru această 
activitate nobilă, de educa
tor al tinerei generații, dez- 
văluindu-i frumusețile si 
satisfacțiile muncii de pro
fesor.

Colegii cu activitate mai 
îndelungată sînt alături de 
tînăra profesoară cu sfatu
rile și experiența lor peda
gogică, ajutînd-o să-și în
deplinească cit mai bine 
sarcinile ce i-au fost încre
dințate.

Prof. GHEORGHE 
GHEORGHIU 

Școala de opt ani nr. 1 
din Urziceni

„Faceți în continuare
naveta...“

Sintern doi tineri profe
sori. Am absolvit în vara a- 
ceasta facultatea de științe 
naturale a Institutului pe
dagogic de trei ani și, res
pectiv, cea a Universității 
din Iași. Dornici să împăr
tășim elevilor din cunoștin
țele dobîndite în anii de 
studii, ne-am îndreptat spre 
locurile noastre de muncă. 
Aici, în afară de satisfacți
ile ce ni le aduc activitatea 
la catedră și participarea la 
viața obștească a satului, 
am întîlnit, din păcate, din 
partea organelor locale de 
învățămînt o atitudine ri
gidă, am putea-o numi bi
rocratică. lată despre ce e 
vorba.

Inițial, eu, Vasile Bîrgă- 
uanu, n-am fost repartizat 
la școala din comuna na
tală, Moțca, deoarece aici 
era repartizată tovarășa Ma. 
ria Benebrea, de fel din co
muna Cristești. La sugestia 
șefului secției de învăță
mînt a sfatului popular re
gional, care m-a asigurat 
că problema se va re
zolva „pe parcurs“, am ac
ceptat postul la școala din 
comuna Costești. Toate cele 
trei comune sînt în raionul 
Pașcani. Deoarece părinții 
și soția mea, care este de 
șapte ani învățătoare, locu
iesc în comuna Moțca, am 
solicitat secției învățămînt 
a sfatului popular raional să

fiu mutat în această co
mună. Am fost mutat, dar 
la 5 km de Moțca, la școala 
din comuna Cristești, unde 
locuiește colega mea. A- 
cum, zilnic, amîndoi facem 
naveta : eu din Moțca la 
Cristești iar colega mea din 
Cristești la Moțca.

Ne-am adresat de mai 
multe ori secției învăță
mînt a sfatului popular ra
ional, solicitînd aprobarea 
de a preda fiecare la școala 
din comuna natală. De fie
care dată am primit același 
răspuns i „E o problemă 
care ne depășește. Faceți 
în continuare naveta..."

Ne întrebăm : oare ar fi 
îngreunat procesul de învă
țămînt din școlile unde 
predăm în prezent dacă 
s-ar face acest schimb ? 
Doar sintern profesori de a- 
ceeași specialitate. Sintern 
animați de dragostea de a 
munci cu toate puterile 
pentru a instrui și educa 
elevii ce ne sînt încredin
țați.

Oare organelor locale le 
este atît de greu să rezolve 
o asemenea problemă de 
viață ? Credem că este ne
voie de un singur lucru : 
bunăvoință.

VASILE BÎRGAUANU 
MARIA BENEBREA 
profesori de științe 

naturale

Ritm mai intens, calitate exemplară a lucrărilor
(Urmare din pag. I-a)

Pe șantier se organizează, ce-i drept, 
cursuri de calificare și ridicare a calificării 
muncitorilor, au arătat în continuare alți 
vorbitori. însă, de multe ori, cei înscriși la 
aceste cursuri nu participă cu regularitate 
la lecții și expuneri. Rar se organizează 
conferințe și discuții despre calitatea lucră
rilor, despre generalizarea experienței bune, 
economisirea materialelor, reducerea prețu
lui de cost etc., în care să se folosească 
exemple și fapte concrete de pe șantiere. 
De aceea nu e de mirare că pe alocuri se 
mai face încă risipă de materiale, că loca
tarii ce se mută în apartamente mai re
clamă deficiențe la instalațiile sanitare, zu
grăveli și tîmplărie.

Unele din aceste deficiențe ar putea fi evi. 
täte dacă și comisiile de recepție ale sfatu
lui popular orășenesc ar fi mai exigente la 
recepționarea locuințelor. Deși tovarășul I. 
Constantinescu, șeful secției gospodărie co
munală a sfatului popular regional, susține 
că s-a întărit exigența față de calitatea lu
crărilor, de multe ori însă operația de recep
ție se rezumă la formalitatea semnării pro
ceselor verbale de predare-primire, așa cum 
sînt întocmite de către constructor.

Arhitecții, proiectanții și constructorii su
ceveni se străduiesc să proiecteze și să ridice

blocuri de locuințe cit mai frumoase, con
fortabile. „La proiectarea ansamblurilor de 
locuințe — a arătat în cuvîntul său tov. arh. 
Petruc Anatol, director tehnic al D.S.A.P.C.- 
Suceava — s-a pornit de la schița de siste
matizare a orașului pe zone, iar construcțiile 
se execută pe etape. S-a căutat să se îmbi
ne linia modernă a construcțiilor cu specifi
cul local. în cadrul ansamblurilor sînt pre
văzute exterioare colorate diferit și spații 
verzi ce se execută o dată cu clădirile. La 
amplasarea blocurilor, arhitecții caută să fo
losească la maximum relieful terenului, pro- 
iectînd terase taluzări etc. Pentru a da un 
aspect plăcut orașului, la intrările dinspre 
Fălticeni și Gura Humorului au fost ampla
sate clădirea spitalului cu 600 locuri și labo
ratoarele stațiunii experimentale agricole. 
Tot aici va fi amplasat un ansamblu de cir
ca 590 apartamente. La intrarea dinspre Și
ret, Botoșani și Dorohoi, a fost amplasat 
Complexul școlar-chimie și industrializarea 
lemnului. Se va continua etapa a doua a 
construcțiilor de locuințe ridicate în centrul 
Sucevei unde, de o parte și de alta a ma
gistralei orașului vor fi construite încă 400 
apartamente. Rămîne de datoria noastră ca 
în continuare să depunem eforturi susținute 
încît noile construcții să fie o mîndrie a lo
cuitorilor orașului“/

N. lacobescu — Constanța.
In urma scrisorii dv., au fost 

luate măsuri pentru îmbunătăți
rea activității serviciului de sto
matologie din orașul Constanța. 
Cu acest prilej, sfatul popular 
orășenesc ne-a informat că re
țeaua stomatologică se va ex
tinde în școli, circumscripții și în 
întreprinderi.

La școala 
vierii ostășești e&tidian

în comunele Al- 
dești și Moscu din 
raionul Bujoru, și 

Umbrărești din raionul Tecuci s-au 
deschis magazine universale. Ele 
pun la dispoziția ' cumpărătorilor 
mărfuri variate : textile, încălță
minte, metalo-chimice, alimentare și 
de librărie. Pe lîngă magazinul din 
comuna Moscu funcționează și o u- 
nitate de alimentație publică. De la 
începutul anului, în satele regiunii 
Galați au fost deschise 12 magazine 
universale și mixte.

în prezent sînt în construcție alte 
16 magazine de acest fel, dintre care 
8 vor fj date în folosință pînă la 
sfîrșitul anului. (Agerpres)

IHEÆTIRJE
GALAȚI

CITITORILOR

Minerul Gheorghe Amzăr s-a 
întors din armată. A coborît în 
abataj, la Petrila, cu o meserie 
nouă, aceea de artificier. La pio
nieri a deprins meșteșugul să 
umble cu explozibilul, să facă 
minări și deminări, multă înde- 
mînare și siguranță în lucru și — 
de ce n-ar spune-o ? — a căpă
tat tărie și curaj. în anii ostășiei 
s-a pregătit cu nădejde, așa cum 
a rostit legămîntul în fața dra
pelului unității. S-a întors la va
tră cu galoane de sergent, cu 
insigna „Militar de frunte“ și cu 
o meserie nouă, bine stăpînită.

O întâmplare petrecută în acea 
perioadă o va ține minte toată 
viața...

*

Se răspîndise vestea că unul 
din podurile de piatră de pe șo
seaua Vatra Domei-Fălticeni ar 
avea depozitată, într-una din pa- 
leele de susținere,'o mare cantita
te de explozibil. Descoperirea o 
făcuse un muncitor care lucra la 
repararea podului. Firește, circu
lația mașinilor a fost imediat în
treruptă. Specialiștii care s-au 
deplasat la fața locului au con
statat că într-adevăr podul fusese 
minat de fasciști în timpul răz
boiului. Numai datorită întîm- 
plării el nu sărise în aer. Minele 
erau legate între ele. Orice încer
care de a le deplanta era pri
mejdioasă.

„Nu putem risca vieți omenești, 
trebuie să aruncăm podul în aer" 
— au spus unii. Dar pionierii din 
batalionul comandat de maiorul 
Marin Știrbescu, sosiți la fața lo
cului, au fost de altă părere. „Po
dul poate fi salvat!“ — a rapor
tat cu glas ferm locotenentul-ma- 
joj Gabriel Hanșu. Vă rog să-mi 
încredințați mie această misiune“. 
Aprobarea comandantului unității 
n-a venit însă curînd. Nu că n-ar

fi avut încredere în subordonatul 
său. Acesta, ca și militarii de sub 
comanda sa, aveau o bogată ex
periență. încărcătura aceasta de 
mine era însă cu totul deosebită.

„Vă asigur că misiunea va fi 
dusă la bun sfîrșit“ — a stăruit 
locotenentul-major Hanșu. Pînă 
la urmă, comandantul a aprobat, 
în echipă au fost aleși cei mai 
pregătiți oameni. Așa a ajuns și 
sergentul Amzăr la podul de 
piatră de lîngă Stînșoara.

Ofițerul s-a adresat ostașilor în 
cuvinte puține, dar pline de îm
bărbătare :

— E un sever examen al pre
gătirii noastre. Va trebui să dove
dim, într-o situație identică du- 
acelea întîlnite într-o luptă, că 
știm să ne facem datoria de pio
nieri. Vă cer atenție, ordine de- 
săvîrșită...

Au început lucrul. Mai întîi 
trebuia descoperit și făcut ino
fensiv mecanismul de dare a fo
cului. Firele de legătură erau în
gropate. Direcția lor nu se cu
noștea. Se cerea maximum de 
precauție.

Locotenentul-major Hanșu a 
folosit la dezgroparea firului 
un penel fin, asemănător celui 
minuit de pictori. înlătura pietri
celele, grăunțele de nisip, cu pen
seta, cu migala unui chirurg. 
Culcat pe burtă, cu gesturi calcu
late, palpînd cu degetele pămîn- 
tul și înfiorîndu-se la cea mai 
mică rezistență — așa a lucrat o- 
fițerul zile de-a rîndul pînă cînd, 
în sfîrșit, la o depărtare de 500 me
tri de pod, a descoperit dispoziti
vul electric pus în legătură cu 
minele din paleea podului. Acu
mulatoarele erau descărcate. Me
canismul de dare a focului a fost 
decuplat. O dîră subțire, un șăn
țuleț minuscul, lung de 500 de 
metri, marca un episod dramatic, 
un efort în timpul căruia echipa

de ostași a trecut cu succes un 
examen sever.

Apoi a urmat o operație și mai 
istovitoare, de o sută de ori mai 
primejdioasă : scoaterea minelor 
de sub lacra podului. Nu vor
beau, se înțelegeau doar din pri
viri ; uneori își stăpîneau pînă și 
respirația. Și asta zile în șir. Zile 
de neșovăitoare înfruntare a 
morții.

Pînă la urmă, pe iarbă s-au 
orînduit 120 de mine. Pregătirea 
dobîndită după săptămîni și luni 
de instrucție, de eforturi susținute 
în însușirea specialității pionie
rești, și-a spus cuvîntul. Misiunea 
a fost îndeplinită.

Ion Andreescu — Reșița.
Ne întrebați cum se alcătuiește 

și cum funcționează
• . tru .. solutionarea 

muncă.
Comisiile pentru 

litigiilor de muncă 
în toate întreprinderile, organiza
țiile economice de stat, în insti
tuții, precum și în organizațiile 
cooperatiste și obștești, în care 
există comitete ale sindicatelor.

Ele se compun dintr-un număr 
de 3 membri, desemnați pe ter
men de un an. dintre care unul 
de către conducerea unității, unul 
de către comitetul sindicatului pe 
întreprindere sau instituție, iar al 
treilea de către ambele foruri. 
Ședințele comisiilor pentru solu
ționarea litigiilor de muncă sînt 
publice și se tin în localul unită
ții, în afara orelor de lucru. Mem
brii comisiei nu primesc nici o re
munerație pentru funcția lor, a- 
ceasta fiind o sarcină obștească.

Comisia pentru solutionarea li
tigiilor. de muncă este competentă 
să soluționeze ca primă instanță 
litigii ivite între angajați și con
ducerea unității la care lucrează, 
în legătură cu încheierea, execu
tarea și desfacerea contractului 
de muncă.

comisia pen- 
litigiilor*  de

soluționarea 
funcționează

Emanoiî Frîncu — Ploiești.
Ne-ați scris că ați absolvit 

clasa a VlII-a acum cîtiva ani și 
vă interesează dacă vă mai pu
teți înscrie în clasa a IX-a. Refe
ritor Ia această problemă, Minis
terul învă'iămîntului ne comunică 
următoarele : în 
cultură generală 
virea unei, clase 
labilitatea după 
mulți ani. Prin i 
resațj pot să se înscrie în clasa 
a IX-a pe baza foii matricole de 
promovare a clasei a VlII-a. in
diferent de anul promovării aces
tei clase. Continuarea studiilor se 
poate face în condițiile prevăzute 
de Regulamentul învătămîntului - 
seral și fără frecvență de cultură 
generală, care se află la școlile 
medii cu secții fără frecvență.

Teatrul de Operă șl Balet al R. P, Ro
mine : Simfonia fantastică, Bolero, Șe- 
herezada — (orele 19,30). Filarmonica 
de stat „George Enescu" (Sala mică 
a Palatului R. P. Romîne) : Concert 
Mozart — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Nora — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) S 
Antoniu șl Cleopatra — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Scandaloasa legătură din
tre domnul Kettle șl doamna Moon — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (bd. Schitu Măgureanu 1) : Cum 
vă place — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Comedia erorilor — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : In flecare seară de toamnă — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești ; Corabia cu un singur pasager 
— (orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S. : 
Cînta țara mea — (orele 20). Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
Ca la revistă — (orele 20). (Sala din Ca
lea Victoriei 174) ; Palatul melodiilor — 
(orele 20) Teatrul Țăndărică (Sala A- 
cademiei) : Umor pe sfori — (orele 9) ; 
A fugit un tren — (orele 16). Circul de 
stat : Stelele Budapestei — (orele 20).

f CINEMft

Lt. col. IOAN COSTEA 
redactor la ziarul 
„Apărarea Patriei“

Nicolae Suciu — corn. Vintu de 
Jos, raionul Alba.

Cele sesizate de dvs, cu privire 
la activitatea căminului cultural 
din satul Mereteu, s-au dovedit 
întemeiate. Sfatul popular al ra
ionului Alba ne-a informat că. 
într-adevăr, timp de cîteva luni 
s-au organizat puține manifestări 
cultural-artistice. Conducerea că
minului cultural, împreună cu 
Sfatul popular al comunei Vințu 
de Jos au întocmit un plan pri
vind desfășurarea activității cul
turale pe timp de iarnă.

. învățămîntul de 
t (cl. I-XI) absol- 
nu-și pierde va- 

trei sau mai 
urmare, cei inte-

Vîlcuîescu Ștefan — Buzău.
Ne-ați scris că în mod tempo

rar țineți locul unui salariat cu 
funcție de conducere în unitate și 
ne întrebați în ce condiții aveți 
dreptul la diferența de salariu.

Diferența între cuantumul sa
lariului celui înlocuit și al dv. vi 
se acordă dacă nu sînteți locții
torul de drept al acestuia și dacă 
înlocuirea se face pe baza unui 
ordin scris dat în prealabil de 
conducerea unității.

Nicolae Toma — Hunedoara.
Pentru a vă completa cunoștin

țele în domeniul tehnicii noi în 
turnătorii puteți consulta lucra
rea ; „Mecanizarea și automati
zarea turnătoriilor“ de N V. 
Okromeșko, iar cu privire la mo
delării, 
format 
său pe 
„Cartea

Editura tehnică ne-a în
că a prevăzut în planul 
1984 apariția lucrării : 
modelierului“.

Popescu — București.Maria
Vă interesează dacă întrerupe

rea activității în perioada în care 
ați avut calitatea de pensionară 
de invaliditate gradul III se con
sideră întrerupere justificată în 
muncă.

întreruperile în muncă pe timpul 
cit o persoană a beneficiat de 
pensie nu atrag anularea sau re
ducerea vechimii anterioare.

La instrucție

Sesiune 

tehnico=științiîică

TÎRNĂVENI (coresp. 
„Scînteii“). — La Combina
tul chimic din Tîrnăveni 
s-a deschis ieri sesiunea 
tehnico-științifică a ingine
rilor și tehnicienilor. S-au 
prezentat mai multe refe
rate despre cele mai noi 
realizări obținute în indus
tria chimică din țara noas
tră privind creșterea pro
ducției, reducerea cheltuie
lilor de fabricație, creșterea 
productivității muncii și 
ridicarea continuă g cali
tății produselor. La sesiune 
au participat și numeroase 
cadre tehnice din alte com
binate și întreprinderi chi
mice din țară.

Electra : Patria — bd. Magheru 12—14 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19, 21,15). La vîrsta 
dragostei : Republica — bd. Magheru 2 
(10; 12; 14: 16,30; 18,45; 21). Trei plus două
— cinemascop : Carpați — bd. Magheru
29 (10; 12; 15; 17; 19; 21), București — bd. 
6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Excel
sior — bd 1 Mai 322 (10,45; 13; 15.15;
17,45:' 20) Feroviar — cai. Grlviței 80 
(9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Flamura
— șos. Giurgiului 155 (10; 12; 16; 18; 20).
Taxiul morții : Capitol — bd. 6 Martie 
16 (10; 12: 14; 16,15; 18.30, 20.45). înfrăți
rea între popoare — bd. Bucureștii-Nol 
(11; 15.15; 17,45, 20) Grivița - cal. Gri- 
vițel — lîngă podul Basarab (10; 12,15; 
14.15; 16.45, 19; 21 15) Tomis — cal Vă
cărești 21 (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21). Me
lodia — șos. ștefan cel Mare — colț cu 
str. Lizeanu (10; 12; 14; 16: 18; 20) Mo
dern — piața G. CoșbliC 1 (10; 12; 14; 
16,30; 18.30: 20.30) Valsul nemuritor : 
Festival — bd 6 Martie 14 (9,45: 12; 14.15; 
16.30 18.45; 21) Aurora — bd. Dimitrov
118 (10, 12, 14, 16, 18: 20) Libertății — 
str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 18: 20),
Cosmos — bd. 30 Decembrie 89 (16; 18;
20) Volga — șos 1. Pintflie 61 (9, 11: 13i 
15; 17; 19; 21). Vaporul lui Emil - cine
mascop : Tineretului - cal Victoriei 
48 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) Luceafărul
— cal Rahovei 118 (16, 18,15; 20,30). Vară
și fum — cinemascop : Victoria - bd. 
6 Martie 7 (9,45: 12; 14.15; 16,30; 18.45; 21), 
Giuleștl 
14; 16.15; 
șllor 127 
Cain al 
Martie 
Cucerirea Everestului : 
6 Martie 12 (rulează 
la orele 10 pînă la orele 14, după-amia- 
ză. 16; 18,15; 20,30), Bucegl — bd. 1 Mai 
57 (10 ;12; 16; 18; 20). Ce) mal mare spec
tacol : Union — str. 13 Decembrie 5—7 
(11; 14,15; 17 15; 20 15). Program special 
pentru copii la orele 10 la cinemato
graful Doina - str. Doamnei 9 Ulti
mul tren din Gun Hill ; Doina - str. 
Doamnei 9 (11. 13; 15; 17, 19; 21) Pro
gram de filme documentare de la orele 
10 pînă la orele 21 în continuare la ci
nematograful Timpuri Noi 
tie 18 Gangsteri șl filantropi .- 
ral — piața Ilie Pintilie 2 
Codin : Dacia — cal
(9; 11; 13; 15, 17; 19: 21) 
Libertății 70—72 (16, 18; 20)
— cinemascop : Buzeștl -9—11 — ----- ----
I. S.
aur : 
18,15, 
Unirea
21) . Fortăreața pe Rin . Flacăra - cah 
Dudești 22 (16; 18,15; 20.30). Tintin și mis-, 
terul „Lînci de aur" : Vitan - cal Du
dești 97 (15; 17; 19; 20,45). Pe Donul li
niștit — seria Il-a : Munca — 
hai Bravu 221 (16; 18 15, 20.30) 
de afaceri : Popular -. str. 
31 (16: 18,15; 20,30). Ipocrlț.il : 
cal. Călărași 153 (16; 18.15; 20.30). 
vestea pantoflorului de aur :
— cal. Moșilor 221 (15:
fi mamă : Viitorul 
127 (16; 18,15; 20,30). ______  „____
război — cinemascop : Coientina - șcc. 
Colentlna 84 (15; 17; 19, 21), Drumul Se
rii — str. Drumul 
20.30).

- cal Giuleștl 56 (9.30; 11.45;
18.30; 20,45), Miorița - cal. Mo- 
(10; 12,15; 14.30; 10,45; 19; 21.15). 
XVlll-lea : Central — bd. 0 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). 

Lumina —. bd. 
în continuare de

bd 6 Mâr-
Cultu- 

(16; 18; 20.15). 
Grlviței 137 
Pacea — bd..
Strict secret 
str Buzeștl 

(16; 18,15; 20 30), Floreasca - str. 
Bach 2 (16; 18 15, 20.30). Dintele de 
Crîngașl — str Cringașl 42 (16;
20.30). Cartouche — cinemascop : 

bd I Mal 143 (11, 15: 17; 19: 
Flacăra

șos. Ml- 
Oamenl 

Mătăsari 
Arta — 

Po- 
Moșilor 

17: 19; 21). Voi 
• str. M. Eminescu 
Babette pleacă la 

------ .....1 — șos.
Serii 30 (16, 18,15:

TELEVIZIUNE : 
transmisiune 
Floreasca a 
tre echipele 
din cadrul 
pene. 19,00 —
— Poze hazlii ,____ __
lltatea. obiectiv principal al producției
— cu carul de reportaj la Uzina de
pompe de .apă șl mașini agricole din 
Capitală. 19,50 - Muzică distractivă.
20,35 — Sfatul medicului. 20,50 — Itine
rar... Prin Galeria Universală a Muzeu- 
Iui de Artă al R. P. Romine. 21,10 - 
Denis Diderot de prof. untv. Valentin 
Lipatti. Poșta televiziunii. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

In jurul orei 17, 
Ia Sala Sporturilor 

de volei din- 
Romine—Olanda 

euro-

de 
întîlniril
R P. 

campionatelor
Jurnalul televiziunii 19,10 
pentru copii. 19,30 — Ca-

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

20 șl 27 octombrie a.c. In țară : Vremea 
se răcește ușor în nordul țării Cerul 
va fi noros în Moldova, unde la începu
tul Intervalului va ploua local. In rest 
cerul va fi variabil. Vint slab pînă la 
potrivit din nord-vest. Temperatura în 
scădere ușoară în nordul țării și stațio
nară în rest. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade iar maxi
mele între 10 și 20 gracje. In București : 
Vreme relativ călduroasă ziua, dar rece 
noaptea. Cerul schimbător. Vînt potrl- 
vit. Temperatura staționară.

Ipocrl%25c8%259b.il
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Monumentală și în a- 
celași timp suplă, înzes
trată cu instalații de înalt 
nivel tehnic, noua gară a 
Brașovului are, prin în
săși așezarea ei, o largă 
perspectivă atît spre o- 
raș, cit și spre munte. 
Armonia ansamblului 
este subliniată și de a- 
ceea a detaliilor decora
tive. Preferat între ele 
este — firesc în partea 
locului — bradul, care a- 
pare, stilizat în chipuri 
felurite, pe marmora 
pardoselii, în vitralii, 
mozaicuri și alte orna
mente.

Popasul în această ga
ră oferă prilejul de a cu
noaște construcția ei, a- 
devărată bijuterie, de a 
te bucura, în calitate de 
călător, de o deservire i- 
reproșabilă.

De cum ai coborît din 
tren, peronul acoperit — 
un fel de sală de așteptare 
în aer liber — te întîm- 
pină cu bănci dispuse si
metric, fîntîni țîșnitoare,

Să asigurăm condiții cit mai bune pentru iernatul animalelor
(Urmare din pag. I-a)

cantitățile stabilite și numai la va
cile cu o producție de peste 2000 litri 
lapte. Pentru porci porumbul va fi 
măcinat, combătîndu-se practica 
unor crescători din gospodăriile co
lective care îl dau sub formă de 
știuleți sau boabe ceea ce constituie 
o mare risipă. La G.A.C. Drăgești, 
regiunea Crișana, porumbul se dă la 
porci sub formă de știuleți în timp 
ce moara cu ciocane stă nefolosită.

Pe lîngă sortimentele de nutrețuri 
necesare, animalelor le trebuie asi
gurate cantități corespunzătoare de 
săruri minerale, cum sînt : carbona- 
tul de calciu (creta furajeră), și sa
rea de bucătărie.

Pentru buna desfășurare a proce
sului de producție este necesar ca 
depozitarea furajelor cu volum 
mare să se facă în apropierea grajI SPORT Campionatele europene de volei

Echipele repre
zentative ale tă
rii noastre au 
repurtat ieri noi 
succese în între
cerile prelimina
rii ale campiona
telor europene. 
La București, for

mația masculină a întrecut cu 3—0 
echipa Poloniei, la capătul unei par
tide destul de pasionante. Polonezii 
au depus multe eforturi să echili
breze jocul, însă voleibaliștii noștri, 
cu un atac mai bine organizat, au 
terminat victorioși în trei seturi con
secutive (15—9. 15—9, 15—11). Cel 
de-al treilea set a fost deosebit de 
interesant. Echipa R.P.R. a condus 
cu 14—7, voleibaliștii polonezi au 
avut o revenire puternică modifi- 
cînd scorul la 14—11, dar apoi for
mația noastră face și punctul ne
cesar victoriei. Drăgan, Derzei și 
Grigorovici s-au remarcat din e- 
chipa romînă, iar de la polo
nezi : Rutkowski și Tomaszewski, 
în Sala sporturilor din Constanța, e- 
chipa noastră feminină a întrecut 
reprezentativa R. D. Germane. Par
tida — încheiată cu scorul de 3—1 
pentru .echipa noastră — a avut o 
desfășurare pasionantă. După pri
mele două seturi scorul era egal 1—1 
(15—12, 16—18). Voleibalistele romî- 
ne au cîștigat apoi două seturi 
(15—12 și 15—3), obținînd victoriă fi
nală.

ALTE REZULTATE : București 
Olanda—Finlanda (mase.) 3—0 (la 
2,10. 9) ; U.R.S.S.—R. P. Bulgaria 
(fern.) 3—0 (la 8, 10, 9) ; Tg. Mureș 
R. F. Germană—Danemarca (mase.)

iar pentru informarea 
publicului, ceasuri și di
fuzoare pe fiecare linie 
în parte. Circulația de la 
o linie la alta se face 
subteran, la adăpost de 
orice posibilitate de acci
dentare, de-a lungul unui 
tunel, la capătul căruia 
se află ghișeul de infor-* * 
mâții și cel de primire a 
bagajelor de mînă, pa
nouri ce indică sosirile și 
plecările trenurilor, indi
catoare spre troleibuz și 
mașini g et ax ori autoga
ra I.R.T.A., recent insta
lată într-una din încăpe
rile marginale ale stației.

Derose Georges — antrenor al e- 
chipei masculine a Franței : „Subli
niez eforturile organizatorilor ro- 
mîni, care au reușit să asigure o 
bună desfășurare a meciurilor. în ce 
privește publicul spectator, remarc 
cu satisfacție competenta și impar
țialitatea cu care a aplaudat și a 
încurajat echipele“.

★

Cinilin Anatoli ■— arbitru in
ternațional (U.R.S.S.): „Condiții op
time de desfășurare a jocurilor aci, 
la Tg. Mureș. Sîntem impresionați 
de primirea ce ni s-a făcut, de a- 
tenția cu care sîntem înconjurați“.

★

Filadelfio Catanzzaro — arbitru 
internațional (Italia) : „Nivelul me
ciurilor preliminarii disputate pînă 
acum poate fi apreciat ca bun. De
sigur că în turneele finale specta
colul voleibalistic va fi de o și mai 
ridicată valoare. în ce privește ospi
talitatea în țara dvs., faima ei nu se 
dezminte“.

O deosebită atenție se 
acordă micilor călători. 
Camera mamei și copilu
lui, frumos mobilată, 
strălucește de curățenie. 
Găsești aici apă caldă, 
reșouri pentru prepara
rea unei mîncări, paturi, 
scaune și măsuțe (foto
grafia 1).

Sălile de așteptare — 
spațioase, elegante — sînt 
dotate cu fotolii confor

tabile, odihnitoare, cu 
televizor și radio (foto
grafia 2).

în orice loc al gării 
s-ar afla — pe peron, în 
sala de așteptare, în hol 
— prin difuzoarele insta
late pretutindeni călăto
rul este informat de so
sirile și plecările trenu
rilor. Ora exactă o indică 
vreo 50 de „ceasuri-pui“ 
plasate în toate încăperi
le, ca și pe peroanele gă
rii. Ele sînt dirijate de 
„ceasul-mamă" (în meda
lion).

în gară există și un bu
fet cu autoservire, un 
restaurant, nu mai puțin 
elegant decît unitățile 
similare din centrul ora
șului (fotografia 3). Func
ționează aici și un oficiu 
poștal, cu cabine telefo
nice, cu balanțe pentru 
primirea de mesagerii, 
ghișeu C.E.C. etc. Punc
tul farmaceutic, ghișeul 
de eliberare a bagajelor, 
tonetele pentru vînzarea 
dulciurilor, a ziarelor și

durilor. în multe gospodării colec
tive se practică de mult sistemul de
pozitării furajelor în armane în ju
rul grajdurilor, ușurînd în felul a- 
cesta munca oamenilor și asigurînd 
efectivelor de animale furaje sufi
ciente pe toată perioada stabulației. 
Acolo unde nu s-a făcut încă trans
portul furajelor lîngă locurile de 
consum trebuie să se treacă de ur
gență la realizarea acestei acțiuni — 
acum cînd timpul este prielnic — 
pentru a nu rămîne în perioadele 
ploioase sau cu viscole fără furajul 
necesar animalelor.

Asigurarea cu apă a întregului 
efectiv este o condiție de seamă pen
tru asigurarea sănătății animalelor 
și obținerea unor producții mari. 
Trebuie luate măsuri ca nici un 
grajd să nu fie lipsit de sursă de 
apă suficientă.

O atenție deosebită trebuie acor

3—0 (10, 13, 11) ; Bulgaria—Turcia 
(mase.) 3—0 (4, 10, 11) ; Constanța 
Polonia—Iugoslavia (fern.) 3—0 (la 10, 
7, 8) ; Craiova Olanda—Danemarca 
(fem.) 3—0 (0, 2, 2) ; Cehoslovacia— 
Ungaria (fem.) 3—1 (3, —9, 10, 14) ; 
Cluj R.D. Germană—Austria (mase.) 
3—0 (5, 2, 9) ; U.R.S.S.—Iugoslavia 
(mase.) 3—2 (8, 9, —10, —9, 11) ;
Brașov Italia—Belgia (mase.) 3—1 
(10, —9, 10, 10). R. P. Ungară—R. S. 
Cehoslovacă (mase.) 3—2 (13, 12, —10, 
-14, 8). 

Primele im p r e s ii

revistelor etc se succed 
în continuarea celor 10 
case de bilete din holul 
larg, inundat de lumină.

Călătorului îi stau la 
dispoziție și unitățile 
cooperativei „Igiena". Pe 
lîngă serviciile ce pot fi 
obținute în mod obișnuit 
într-o frizerie, noul sosit 
are aici posibilitatea 
chiar de a face baie, de 
a-și da hainele la călcat 
sau de a-și lustrui încăl
țămintea, în așa fel încît 
poate pleca în oraș „ca 
scos din cutie“ (fotogra
fia 4). Afară, la ieșirea 
din stație, îl așteaptă ta
xiuri și autobuze elegan
te (fotografia 5), care îl 
transportă în direcția do
rită.

Brașovul are o gară 
frumoasă, modernă, unde 
grija față de călător, vă
dită și în cele mai mici 
amănunte, constituie o 
preocupare de căpetenie.

Text : E. SZABO 
Foto : M. CIOC

dată prevenirii și combaterii bolilor 
condiționate de factorii de mediu, 
caracteristice sezonului rece. Pre
venirea și combaterea bolilor caren- 
țiale se fac prin completarea ali
mentației animalelor, și în special a 
tineretului, cu furaje bogate în vita
mine, săruri minerale și a biostimu- 
latorilor.

Temeinica pregătire a iernării ani
malelor, hrănirea și îngrijirea lor 
corespunzătoare, controlul sistema
tic pe care trebuie să-1 exercite 
inginerii din gospodării și medicii 
veterinari de circumscripție privind 
respectarea programului stabilit, 
pentru buna desfășurare a procesu
lui de producție și apărarea sănătă
ții animalelor, constituie cîteva mă
suri importante de care depinde 
menținerea efectivului de animale 
într-o stare bună de sănătate și la 
un nivel productiv cît mai ridicat.

Programul de azî
MASCULIN—Brașov : Ungaria-Belgia, 

Italia-Cehoslovacia ; București : Romînia- 
Olanda ; Polonia-Finlanda ; Cluj : Iugosla- 
via-Austria, R. D. Germană-U.R.S.S. ; Tg. 
Mureș : Franța-Danemarca, R. F. Germa- 
nă-Turcia.

*
FEMININ—București : U.R.S.S.-Turcia ; 

Craiova: Ungaria-Danemarca, Olanda-Ceho- 
slovacia ; Constanța : R. D. Germană-Aus- 
tria, Iugoslavia-R. F. Germană.

Matyas Hegyi — conducătorul de
legației R. P. Ungare : „Ne sim
țim minunat. Aci la Craiova se ma
nifestă un interes deosebit pentru 
campionatele europene. într-o astfel 
de atmosferă, parcă și echipele joacă 
mai bine, cu mai multă plăcere“.

★

Moerman Pieter Paulus — arbi
tru internațional (Olanda) : „Numai 
lucruri bune — despre organizare, 
despre întrecerile sportive propriu- 
zise, despre frumusețile Clujului și 
ale împrejurimilor sale“.

Horațiu Nicolau — căpitanul e- 
chipei masculine a R. P. Romîne : 
„Am asistat de pe tușe la primele 
meciuri disputate la. București. Toa
te cele trej echipe din grupa în care 
jucăm mi-au lăsat o bună impresie. 
Echipa noastră a început bine, cam
pionatul și sperăm să meargă din ce 
în ce mai bine...“

Înapoierea tovarășului 
Leontin Sălăjan din Indonezia

Miercuri seara a sosit în Capitală 
de la Djakarta generalul de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Populare Ro
mîne, împreună cu soția, însoțit de 
generali și ofițeri superiori ai forțe
lor armate ale R. P. Romîne, care, 
la invitația generalului-maior Ah
mad Jani, ministru, comandant su
prem al trupelor de uscat ale Repu
blicii Indonezia, a făcut o vizită în 
Republica Indonezia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Petre Bo-

Lucrările primului Congres national 
de igiena și protecția muncii

Miercuri dimineață au început în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne 
lucrările primului Congres național 
de igienă și protecția muncii, orga
nizat de Uniunea Societăților de ști
ințe medicale din R. P. Romînă.

La lucrările congresului iau parte 
peste 500 de delegați din întreaga 
țară — cercetători științifici, cadre 
didactice universitare, medici, ingi
neri, biologi, chimiști și alți specia
liști din inspecțiile de stat pentru 
igiena și protecția muncii, reprezen
tanți ai unor ministere, departamen
te și sfaturi populare, ai sindicate
lor, conducători de instituții și între
prinderi.

Participă, de asemenea, invitați 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. P. Chineză, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Italia, R.S.F. Iugo
slavia, R. P. Polonă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

La deschidere a fost de față prof, 
dr. Voinea Marinescu, ministrul să
nătății și prevederilor sociale.

Congresul a fost salutat de dr. 
Sandu loan, adjunct al ministrului 
sănătății și prevederilor sociale, dr. 
Alexandru Bulla, vicepreședinte al 
Uniunii Societăților de științe me
dicale, și de oaspeți de peste hotare.

Prof. dr. Gheorghe Cădariu, di
rectorul Institutului de igienă și 
protecția muncii, a prezentat apoi 
raportul „Sarcinile actuale și pers
pectivele dezvoltării igienei și pro
tecției muncii în R. P. Romînă“.

Vorbitorul a arătat, printre altele,

Concertul dirijat de George Georgescu 
în Elveția

Artistul poporului George Geor
gescu, care împreună cu orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ a întreprins un 
turneu în Anglia, s-a înapoiat în Ca
pitală. în continuarea turneului, 
George Georgescu a dirijat un con
cert al orchestrei simfonice „Suisse 
romande“, avînd ca solist pe pianis
tul elvețian Andre Perret. Progra
mul a cuprins Trei dansuri romî- 
nești de Th. Rogalski, Concertul în 
La minor pentru pian și orchestră 
de Schumann, Simfonia a 6-a „Pate
tica" de Ceaikovski.

Piesa compozitorului romîn Th. 
Rogalski a fost interpretată pentru 
prima dată în Elveția. Concertul, în
delung aplaudat de public, a fost im
primat și urmează a fi difuzat la 
posturile de radio elvețiene. Referin- 
du-se la această manifestare muzi
cală, ziarul „Journal de Geneve“ 
scrie . Concertul ne-a permis să 
apreciem un dirijor de valoare : 
George Georgescu. încă de la primul 
acord am simțit la el acel suflu care 
imprimă muzicii o notă de măreție 
față de care nu poți rămîne indi
ferent. Cele Trei dansuri romînești 
au beneficiat de o interpretare colo
rată, de mare virtuozitate. Trebuie, 
de asemenea, să subliniem valoarea 
acestor pagini care au meritul să 
releve o orchestrație subtilă și mai

în meciul de la Londra

2-1 pentru echipa Angliei

Firzii din meci.

Pe stadionul „Wembley“ din Londra, cu 
ocazia aniversării centenarului fotbalului 
englez, s-au întîlnit ieri după-amiază, în- 
tr-un meci amical, reprezentativele de fot
bal ale Angliei și Restului lumii Acest 
meci, transmis în lumea întreagă prin te
leviziune, a putut fi urmărit la televizoare 
și de iubitorii fotbalului din tara noastră. 
Echilibrată în prima repriză — cînd de alt
fel nici una dintre echipe n-a reușit să 
înscrie vreun gol — partida s-a încheiat eu 
victoria fotbaliștilor englezi cu scorul de 
2—1. Pentru echipa Angliei punctele le-au 
înscris, în minutele 66 și 88, Paine și res
pectiv Greaves. Golul selecționatei Restului 
lumii l-a marcat scoțianul Law, în minu- 

. tul 82.
După cum subliniază comentatorul agen

ției France Presse „11-le mondial" poate 
să mulțumească lui Iașin, care a apărat 
formidabil în prima parte a jocului. 

rilă, Grigore Geamănu. secretarul 
Consiliului de Stat, Bujor Almășan, 
loan Constant Manoliu, Voinea Ma
rinescu, miniștri, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, generali și ofițeri su
periori.

Au fost prezenți Sukrisno, amba
sadorul Republicii Indonezia în 
R. P. Romînă, membri ai ambasadei, 
atașați militari de pe lîngă misiunile 
diplomatice acreditate în R. P. Ro
mînă. (Agerpres) 

că marile transformări care au avut 
loc în țara noastră, în urma măsuri
lor luate de partid și guvern, au 
creat condiții prielnice dezvoltării 
activității medico-sanitare, ocrotirii 
sănătății populației prin întărirea 
activității de igienă și protecția 
muncii.

Cercetările în domeniul igienei 
s-au axat în permanență pe princi
palele probleme de sănătate publică. 
Ca urmare, ele au permis să se eli
mine o serie de boli cu extindere în 
masă. O deosebită importanță au a- 
cordat medicii de specialitate pro
blemelor de tehnica securității 
muncii în principalele ramuri in
dustriale.

Contribuții importante au fost a- 
duse — a arătat în continuare vor
bitorul — și prin cercetările efec
tuate în domeniul sistematizării și 
construcției centrelor populate, al 
purificării aerului și aprovizionării 
populației cu apă potabilă.

Igiena sanitară și-a găsit aplicare 
în normele de proiectare a indus
triei alimentare și în dezvoltarea 
rețelei frigorifice.

S-au înregistrat importante reali
zări și în dezvoltarea fizică a copii
lor și tinerilor.

Dupa-amiază, lucrările congresu
lui s-au desfășurat pe secții, în ca
drul cărora au fost prezentate nu
meroase referate și comunicări ști
ințifice.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

ales acest delicat parfum al folclo
rului romînesc, bogăția sa infinită. 
Simfonia a 6-a de Ceaikovski a per
mis lui George Georgescu să-și pună 
în valoare lirismul său. în încheie
rea articolului se menționează : Con
certul a obținut un strălucit succes 
în fața publicului din Geneva, la 
care a contribuit și orchestra „Suisse 
romande“. (Agerpres)

Acfiuni de popularizare 
și difuzare a cărfii 
în regiunea Bacău

în satele regiunii Bacău se desfă
șoară numeroase acțiuni de popu
larizare și difuzare a cărții. Cele 472 
biblioteci comunale și sătești organi
zează cu regularitate seri literare, 
recenzii, consfătuiri cu cititorii, con
cursuri, prezentări de cărți noi etc. 
Toate acestea au dus la sporirea 
numărului cititorilor și al cărților 
citite. Din calculele făcute reiese că 
fiecare din cei peste 157 200 de citi
tori permanenți ai bibliotecilor să
tești împrumută lunar cel puțin 
două cărți.

în același timp, numeroși oameni 
ai muncii își cumpără ultimele 
apariții literare. în cele trei trimes
tre din acest an și-au creat biblioteci 
personale, cu cărți achiziționate prin 
unitățile cooperației de consum 
peste 2 000 de săteni, iar autolibră- 
riile au vîndut cărți în valoare de 
peste 100 000 lei.

TRANSATLANTICUL
„QUEEN MARY"
VA FI ÎNLOCUIT

Un nou pachebot destinat să în
locuiască transatlanticul englez 
„Queen Mary“ va fi construit pen
tru compania „Cunard“. Noul pa
chebot va fi o construcție de apro
ximativ 50 000 tone și va putea 
transporta aproximativ 2 000 de pa
sageri. Viteza sa va fi de 28 noduri 
și jumătate pe oră.

Ministrul transporturilor a a- 
nunțat că „Cunard“ va primi din 
partea guvernului pentru construi
rea noului pachebot un împrumut 
de 27 500 000 de lire sterline.

P.I.D.E. SE RĂFUIEȘTE 
CU FEMEI Șl COPII

în lupta împotriva opoziției, Sa
lazar a hotărît să se răfuiască cu 
mame și copii. Oficialitățile de la 
Lisabona au refuzat să dea vreo 
informație în legătură cu șantajul 
pe care poliția politică (P.I.D.E.) 
l-a pus la cale față de luptătorul 
antifascist Emilio Campos Lima 
care, reușind să scape de arestare, 
s-a refugiat în Franța. Pentru a-1 
constrînge să revină în țară, poli
tia salazaristă i-a arestat soția și 
copiii.

Medicii declaraseră că prezența

Cu 18 ani în urmă, la 24 octombrie 
1945, cînd ruinele celui de-al doilea 
război mondial mai fumegau încă, a 
intrat în vigoare Carta O.N.U. A- 
ceastă dată este sărbătorită în fie
care an ca Ziua Națiunilor Unite.

Expresie a năzuinței de pace a po
poarelor, Carta face din dorința de 
a „izbăvi generațiile viitoare de fla
gelul războiului, care, în decursul 
unei singure vieți de om, a provocat 
de două ori omenirii suferințe ne
spuse“, din dorința de a institui un 
climat de pace și a lupta pentru men
ținerea ei, țelul nobil al Organizației 
Națiunilor Unite. Membrii O.N.U. 
și-au luat angajamentul de a contri
bui la dezvoltarea colaborării între 
state „pentru favorizarea progresului 
economic și social al tuturor popoa
relor“. Proclamînd o serie de princi
pii ca: neagresiunea și rezolvarea pe 
cale pașnică a problemelor interna
ționale, suveranitatea, neamestecul 
în treburile interne, egalitatea tutu
ror membrilor O.N.Ù., respectarea 
integrității lor teritoriale, Carta este 
o expresie a afirmării și o recunoaș
tere internațională a ideilor coexis
tenței pașnice între state cu siste
me sociale diferite.

Datorită eforturilor depuse de ță
rile socialiste și de alte țări iubi
toare de pace, O.N.U. a arătat că 
poate să joace un rol important în 
viața internațională și să contribuie 
la rezolvarea unor probleme liti
gioase. în anumite împrejurări, cînd 
conflictele internaționale generau pe
ricole serioase pentru pacea lumii, 
O.N.U a îndeplinit un rol pozitiv, 
contribuind la evitarea unei evoluții 
primejdioase a evenimentelor.

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a secretarului general al O.N.U., U 
Thant, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-De.i a spus ' „Republica Popu
lară Romină acordă Organizației Na
țiunilor Unite o mare importanță. îm
părtășim părerea potrivit căreia mi
siunea principală ci însăși rațiunea 
de a exista a Organizației Națiunilor 
Unite este de a contribui la soluțio
narea problemei fundamentale a zi
lelor noastre — salvgardarea și con
solidarea păcii“.

O.N.U. a adoptat, din inițiativa 
U.R.S.S., în conformitate cu năzuința 
de pace a popoarelor, o hotărîre de 
mare însemnătate cu privire la în
făptuirea dezarmării generale și to
tale, precum și principiile care să 
stea la baza unui acord în această 
privință în același scop, a fost creat 
Comitetul celor 18 state ca organ 
care să ducă tratative și să rezolve- 
această problemă vitală.

O acțiune pozitivă în activitatea 
O.N.U. o constituie adoptarea De
clarației cu privire la acordarea 
independenței popoarelor și țărilor 
coloniale. Un fapt important este 
recenta înregistrare de către O.N.U. 
a Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare în 
trei medii semnat de peste 100 
de state — tratat apreciat ca un 
pas spre destinderea situației inter
naționale. Este de asemenea de re
marcat. în ceea ce privește felul cum 
această organizație mondială poate 
contribui la însănătoșirea atmosferei 
politice în lume, adoptarea recentă 
de către Adunarea Generală, pe baza 
unei înțelegeri între U.R.S.S. și 
S.U.A., a rezoluției cu privire la de- 
nuclearizarea spațiului cosmic.

Transpunînd în viață politica ex

încheierea lucrărilor plenarei 
Uniunii Arhitecților din R. P. Romînă

Miercuri după-amiază au conti
nuat, în sala de marmură a Combi
natului „Casa Scînteii“ din Capitală, 
lucrările plenarei Uniunii Arhitecți
lor din R. P. Romînă.

Au luat cuvîntul pe marginea ra
portului prezentat de prof. Horia 
Maieu, arhitectul șef al Capitalei, 
prof. arh. Ascanio Damian, rectorul 
Institutului de Arhitectură „Ion 
Mincu“, prof. ing. Em. Blitz, arh. Ti
beriu Niga, arh. Const. Enache, dr. 
Cantemir Angelescu, arh. Al. Budiș- 
teanu, arh. G. Petrașcu, arh. H. 
Delavrancea și alți arhitecți, ingineri 
constructori și specialiști, care au 
analizat pe larg propunerile făcute 
în schița generală a planului de sis
tematizare a orașului București.

soției la căpătîiul lui Lima, care 
este grav bolnav, e absolut necesa
ră. Dar P.I.D.E. a împiedicat-o să 
părăsească țara. Nu este prima dată 
cînd Hortensia Silva de Campos 
are de-a face cu procedurile inuma
ne ale poliției salazariste.

COMEMORAREA
LUI ALFRED DE VIGNY

Cu ocazia comemorării a o sută 
de ani de la moartea marelui poet 
francez Alfred de Vigny, la 
„Touring-Club“ din Paris a fost 
deschisă o expoziție care conține 
numeroase documente de familie, 
autografe și manuscrise aparținînd 
lui Alfred de Vigny. Cu această o- 
cazie, scriitorul André Wurmser a 
ținut o conferință pe tema : „Al
fred de Vigny, om și poet“.

CUM A DISPĂRUT 

INVENTATORUL 
MOTORULUI DIESEL

Rudolf Diesel, inventatorul moto
rului care-i poartă numele, a fost 
într-adevăr ucis acum o jumătate 
de secol de agenții serviciului 
secret german de teamă ca breve
tele sale să nu fie cedate engle
zilor ? La 50 de ani după dispa
riția lui Diesel această întrebare 
nu și-a găsit încă un răspuns defi
nitiv. Se știe că la 29 septembrie 
1913 el s-a îmbarcat pe un vas, în- 

ternă a statului nostru, guvernul 
R. P. Romîne militează neobosit, 
pentru ca O.N.U. să-și îndeplinească 
rolul ce-i revine în menținerea păcii 
și sprijină orice acțiune care contri
buie la promovarea acestei nobile 
cauze. Aducîndu-și în același timp 
propria sa contribuție la destinde
rea internațională, guvernul țării 
noastre a făcut o serie de propuneri 
menite să contribuie la asigurarea 
păcii în Europa și în lume, la lărgi
rea colaborării între state și la aju
torarea țărilor în curs de dezvoltare.

După cum se știe, încă în 1957, gu
vernul romîn a propus realizarea 
unei înțelegeri balcanice în virtutea 
căreia această regiune să fie trans
formată într-o zonă a păcii și cola
borării, fără arme nucleare și~ ra
chete. Dezvoltînd ideea care stă la 
baza acestei inițiative, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful dele
gației R. P. Romîne la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a propus discutarea punctu
lui intitulat : „Acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii relații
lor de bună vecinătate dintre state 
europene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite“. Această pro
punere a fost reînscrisă pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale.

Tot la a XV-a sesiune, dele
gația R. P. Romîne a supus exami
nării Adunării Generale punctul in
titulat . „Măsuri pentru promovarea 
în rîndurhe tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare". Consiliul 
Economic și Social, precum șl 
U.N.E.S.C.O. au studiat, din însărci
narea O.N.U., această propunere care 
a trezit un deosebit interes, iar la 
sesiunea de anul trecut, pe baza stu
diilor preliminare, inițiativa romî- 
nească a reapărut pe ordinea de zi.

Guvernul romîn a formulat de a- 
semenea o serie de propuneri spre a 
fi discutate la Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
care va avea loc anul viitor.

Acordînd o mare importanță 
O.N.U., R. P Romînă, împreună cu 
celelalte țări socialiste, militează 
pentru întărirea acestei organizații. 
O cerință pe care o ridică viața in
ternațională a zilelor noastre, însăși 
necesitatea imperioasă ca O.N.U. să 
poată deveni un instrument eficace 
în rezolvarea problemelor care-i stau 
în față, este ca structura organisme
lor O.N.U. să reflecte profundele 
transformări petrecute în lume, stă
rile de lucruri actuale pe arena po
litică mondială. Deși a fost con
cepută ca organizație bazată pe prin
cipiul universalității, și la actuala 
sesiune restabilirea drepturilor legi
time ale R. P Chineze la O.N.U. a 
fost împiedicată. Pe agenda actualei 
sesiuni a Adunării Generale se află 
numeroase probleme a căror rezol
vare ar putea contribui la cauza des
tinderii relațiilor dintre state, la so
luționarea problemelor rămase nere
zolvate. la promovarea dezarmării 
generale și totale.

Alături de celelalte țări socialiste 
și de toate statele iubitoare de pace, 
R. P. Romînă militează pentru apli
carea consecventă și neclintită a 
principiilor înscrise în Carta O.N.U., 
ca acest for internațional să devină 
o instituție cît mai eficace în men
ținerea păcii și colaborării între 
state.

A. BUMBAC

Vorbitorii au apreciat cercetările 
și lucrările efectuate pentru întoc
mirea unui plan de sistematizare a 
Capitalei patriei noastre cît mai co
respunzător unui oraș modern. Tot
odată, ei au făcut numeroase propu
neri și sugestii importante pentru 
îmbunătățirea acestui plan.

în cuvîntul de închidere a lucrări
lor plenarei, Pompiliu Macovei, vice
președinte al Uniunii Arhitecților 
din R P. Romînă, a relevat impor
tanța dezbaterii schiței generale a 
planului de sistematizare a Capitalei 
de către specialiștii . participanți, 
competența și utilitatea soluțiilor 
tehnice propuse de aceștia în vede
rea îmbunătățirii schiței prezentate.

(Agerpres)

dreptîndu-se spre Anglia. în timp 
ce trecea Canalul Mînecii, Diesel a 
dispărut. Bagajele sale au fost gă
site intacte.

S-a presupus că a fost omorît de 
oameni ai serviciului secret.

în 1913, motorul Diesel devenise 
din cauza aplicării sale la construi
rea submarinelor, obiectul unor se
rioase controverse între reprezen
tanții militari ai diferitelor țări. Pe 
de altă parte inventatorul a refuzat 
să ofere unei singure națiuni mo
nopolul fabricării motorului Diesel, 
ridieîndu-se împotriva unei vechi 
legi a statului prusac, după care 
orice invenție cu aplicații militare 
trebuia pusă la dispoziția statului.

Ziarul „II Giorno“ relatează că în 
prezent se desfășoară o anchetă 
care urmează să precizeze cauzele 
dispariției lui Diesel.

PROCESUL
UNOR CONTRABANDIȘTI

Patru persoane acuzate de trafic 
de stupefiante au compărut în fața 
tribunalului corecțional din Paris 
Printre ei se află un fost colonel 
din Wehrmacht. Franz Kcpp.

Afacerea aceasta este legată de 
un alt proces al stupefiantelor, care 
a avut loc recent în S.U.A. și în 
care un diplomat, ambasadorul 
Guatemalei, Mauricio Rosal, a fost 
condamnat la 15 ani închisoare, iar 
doi francezi la 9 ani.



Ședința Comitetului Executiv
.C.A.E.R. ■

Dezbaterile din Comitetele Adunării Consultări în vederea reglementării pașnice
Generale a 0. I\l. U. a conflictului de frontieră algero-marocan Cuvîntarea 

tovarășului ÀI. HBîrlâdeanu 
la postul de televiziune 

din Moscova
NEW YORK 23. — De la trimisul 

special al Agerpres, C. Alexandroaie. 
în comitetul nr. 6 al Adunării; Gene
rale a O.N.U., care se ocupă cu pro- altele, că țara sa a rupt relațiile 
bleme juridice, continuă dezbaterile comerciale cu R.S.A. încă din 1961. 
pe marginea punctului privind o ~ 
participare mai largă a statelor la 
tratatele multilaterale generale în
cheiate sub auspiciile Ligii Națiuni
lor. Această problemă interesează în 
mod deosebit statele recent eliberate 
de sub colonialișm care doresc să 
participe la o serie de tratate inter
naționale încheiate înainte de a-și fi 
dobîndit independența. Această pro
blemă prezintă importanță, întrucît 
rezolvarea ei pozitivă ar atrage după 
sine lărgirea colaborării între state 
în domeniile la care se referă tra
tatele multilaterale.

Comitetului i-a fost prezentat un 
proiect de rezoluție de către un grup 
de țări afro-asiatice. La acest pro
iect au fost depuse două amenda
mente : primul, prezentat de Ghana, 
Indonezia, Maroc și alte 
ca toate statele să poată 
tratate fără discriminare, 
al doilea, prezentat de 
Grecia și Guatemala, cere limitarea 
participării statelor la tratatele mul
tilaterale.

Luînd cuvîntul la dezbateri, re
prezentantul R. P. Romîne, Gheor
ghe Jucu, a arătat că participarea 
noilor state la tratatele multilaterale 
ar contribui la atingerea scopurilor 
urmărite de O.N.U. Subliniind că 
sarcina O.N.U. este de a dezvolta co
laborarea internațională și a încuraja 
.dezvoltarea progresivă a dreptului 
internațional, vorbitorul a declarat 
că practic este imposibil ca O.N.U. 
să ceară unui stat respectarea unui 
principiu de drept internațional din- 
tr-un tratat multilateral general la 
care nu i se acordă posibilitatea de 
a participa.

în încheiere, reprezentantul romîn 
a spus că delegația R. P. Romîne se 
pronunță împotriva oricăror discri
minări prin care statele independen
te sînt împiedicate de a adera la tra
tatele internaționale multilaterale și 

va vota pentru proiectul de rezo
luție în forma propusă de delegațiile 
țărilor afro-asiatice.

A

NEW YORK 23 (Agerpres). — în 
Comitetul Politic Special al Adună
rii Generale a O.N.U. au continuat 
discuțiile în legătură cu raportul 
Comitetului special privind politica 
de apartheid din Republica Sud- 
Africană. Reprezentantul Nigeriei, 
N. I. Ilinva, s-a referit în primul

rînd-la . măsurile întreprinse de gu
vernul nigerian împotriva Republi
cii Sud-Africane, • arătînd, printre

state, cere 
adera la 
în timp ce 
Australia.

N. I. Ilinva a caracterizat pregăti
rile militare ale guvernului R.S.A. 
ca fiind exagerate chiar pentru timp 
de război. El a cerut sprijinirea tu
turor măsurilor luate . de O.N.U.um-' 
potriva partizanilor apartheidului;

M. Rehnema, reprezentantul Ira
nului, a vorbit în special despre ne
cesitatea de a stabili un embargo 
mai eficient asupra livrărilor de ți
ței către Republica Sud-Africană. 
M. Rehnema a arătat că guvernul 
iranian nu poate împiedica compa
niile străine să livreze țiței acestei 
țări. în legătură cu aceasta el s-a 
pronunțat pentru .încheierea unui 
acord general instituind embargoul 
asupra livrărilor de țiței către 
R.S.A.

Miercuri au continuat în Comite
tul Politic special al Adunării Ge
nerale a O.N.U. dezbaterile în le
gătură cu politica de discriminare și 
represiune. rasială practicată de gu
vernul Verwoerd în Republica Sud- 
Africană. Au luat cuvîntul, printre 
alții, reprezentanții Republicii Ara
be Unite, El Mayat, și Japoniei, Du- 
kușima. Vicepreședintele Comitetu
lui Politic special a anunțat că la 
dezbaterile din cadrul acestui comi
tet în problema politicii rasiste a 
guvernului sud-african mai sînt în
scriși la cuvînt 41 de delegați.

A
în Comitetul Politic al Adunării 

Generale a O.N.U. au continuat dez
baterile 
gente a 
armele 
Au luat
(Australia), ministrul afacerilor ex
terne al R.S.S^ Ucrainene, L. F. Pa- 
lamarciuk, și reprezentantul Vene- 
zuelei, Pedro Suloaga.

ALGER 23 (Agerpres). — Efortu
rile diplomatice pentru reglementa
rea pașnică a conflictului algero- 
marocan continuă cu intensitate, 
fără însă să se fi înregistrat pînă în 
prezent un progres remarcabil în gă
sirea unei soluții. Deși atît partea 
algeriană, cît și cea marocană sînt 
de acord asupra necesității inițierii 
unor convorbiri serioase pentru gă
sirea unei soluții pașnice conflictului 
dintre ele, continuă să se manifeste 
divergențe asupra modalităților con
crete ale reluării dialogului.

Definind poziția guvernului său 
față de diversele formule propuse de 
mai multe țări africane care și-au 
asumat rolul de mediatoi’ în conflic
tul algero-marocan, ministrul de ex
terne al Algeriei, Bouteflika, a de
clarat că guvernul algerian „nu în
chide nici o ușă“. El a anunțat că în 
cursul convorbirilor care au avut loc 
între președintele Ben Bella și împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie, acesta 
din urmă a sugerat convocarea unei 
conferințe la cel mai înalt nivel cu 
participarea șefilor de state ai Al
geriei, Marocului și Etiopiei. Boute
flika a declarat că guvernul algerian 
a acceptat această propunere cu con
diția ca conferința să aibă loc într-o 
capitală africană sau într-o. țară 
neutră.

în privința propunerii președinte
lui Tunisiei, Burghiba, ca o aseme
nea conferință să aibă loc în cadrul 
Magrebului, se manifestă neînțele-

declarat 
nou apel

geri referitor la data cînd ar urma 
ea să fie convocată.

„Guvernul algerian, a 
Bouteflika,' adresează un 
secretarului general al Organizației
Unității Africane, cerîndu-i să con
voace o sesiune extraordinară a mi
niștrilor afacerilor externe“. El a 
afirmat că Organizația Unității Afri
cane rămîne cadrul cel mai nimerit 
pentru reglementarea conflictului 
algero-marocan.

în cursul zilei de 23 octombrie, 
președintele Algeriei, Ben Bella, a 
primit delegația Ligii arabe condusă 
de secretarul general al ligii, Has- 
souna, cu care a discutat situația de' 
la frontiera cu Marocul și problema 
găsirii unor căi de soluționare a 
conflictului. Delegația a plecat apoi 
la Rabat.

Corespondenții agențiilor de presă 
anunță că la frontiera algero-maro- 
cană continuă să aibă loc lupte între 
forțele armate ale celor două țări, 
în ziua de 23 octombrie, ciocniri mi
litare au avut loc la 40 de mile vest 
de localitatea Figuig, în împrejuri
mile postului de frontieră Ain Tan- 
nezzara.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — To
varășul Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri ‘ 
al Republicii Populare Romîne, pre
ședintele celei de-a 9-a ședințe a Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, a vorbit 
în seara zilei de 22 octombrie la 
postul de televiziune din Moscova 
despre lucrările celei de-a 9-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

în problema necesității ur- 
încetării experiențelor cu 
nucleare și termonucleare, 
cuvîntul ambasadorul Hay

Proteste împotriva
LONDRA 23 (Agerpres). — 49 de 

artiști plastici, compozitori și scrii
tori spanioli s-au alăturat cererii ce
lor 102 reprezentanți ai intelectuali
tății spaniole de a se iniția cercetări

Cuvînîarca președintelui R. S. r. iugoslavia 
în Adunarea Oțnerală a o. N. U.

A
La 23“ octombrie, împăratul Etio

piei, Haile Selassie, a părăsit Alge
rul îndreptîndu-se spre Tunis, unde 
urmează să întreprindă o vizită ofi
cială. La plecare el a fost salutat de 
președintele Algeriei, Ben Bella, și 
de alte personalități. Haile Selassie 
a vizitat Marocul și Algeria pentru a 
media în conflictul de frontieră al- 
gero-marocan.

regimului franchis!

au 
că

cei

LONDRA 23 (Agerpres). — Gu
vernul britanic a anunțat miercuri 
că acceptă dezbateri în Camera Co
munelor în legătură cu hotărîrea 
de a amîna deschiderea viitoarei 
sesiuni parlamentare a Marii Bri
tanii pînă la 12 
hotărîre a fost 
da posibilitatea 
lordul Home să 
legere parțială pentru Camera Co
munelor spre a putea participa la 
dezbaterile Camerei. (După cum se 
știe, primul ministru, în calitatea sa 
de membru al Camerei Lorzilor, nu 
are dreptul la acces în Camera Co
munelor decît dacă, renunțînd la 
titlul său nobiliar, se prezintă pen
tru alegerea ca deputat).

Reprezentanții opoziției laburiste 
au anunțat că vor critica această 
hotărîre în ultima ședință din a- 
ceastă sesiune a Camerei Comune
lor, joi dimineața.

Tot miercuri lordul Home a sem
nat renunțarea sa oficială la titlul 
său. De acum înainte el va fi cu
noscut sub numele familiei sale — 
Douglas-Home.

noiembrie. Această 
adoptată pentru a 

primului ministru 
se prezinte la o a.

NEW YORK 23. (Agerpres). — 
După cum s-a mai-anunțat, în șe
dința din 22 octombrie a Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvîntul 
președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito. Subliniind că actuala sesiune 
se desfășoară într-o atmosferă in
ternațională mult îmbunătățită; ca 
urmare a eforturilor forțelor iubi
toare de pace, I. B. Tito a arătat că 
aceasta creează noi posibilități Or
ganizației Națiunilor Unite în efor
turile ei pentru promovarea spiri
tului de înțelegere și colaborare in
ternațională. Președintele R.S.F.I. a 
declarat că întreaga evoluție post
belică, și mai ales perioada războiu
lui rece, au arătat că în relațiile in
ternaționale, forța, amenințarea cu 
războiul și chiar dezlănțuirea lui, 
nu au putut rezolva nici una din 
problemele internaționale, ci dimpo
trivă au creat probleme noi și mai 
grele. Pronunțîndu-se în legătură cu 
aceasta pentru lichidarea războiului 
rece și cursei înarmărilor, președin
tele R.S'.F. Iugoslavia a declarat că 
singura soluție este de a înțelege și 
a recunoaște realitatea timpului 
nostru — existența sistemelor so
ciale diferite și necesitatea de a se 
stabili relații între țări cu sisteme 
sociale diferite pe principiile co
existenței pașnice. Vorbitorul a ară
tat că îmbunătățirea situației inter
naționale și rezolvarea celor mai 
mari probleme internaționale ar 
crea condițiile pentru rezolvarea 
pașnică și a altor probleme mai mici 
sau mai mari.

Președintele R.S.F. Iugoslavia a 
subliniat importanța respectării 
principiului neamestecului în aface
rile interne ale altor țări. El a de
clarat că O.N.U. ar trebui să fie 
inițiatoarea unei înțelegeri între 
toate statele asupra neamestecului și 
neintervenției. De asemenea, a a- 
dăugat el, este necesar să căutăm cu 
curaj noi căi pentru dezvoltarea re-

lațiilor economice internaționale. în
făptuirea egalității economice și asi
gurarea unui progres pentru toate 
țările și popoarele, a spus I. B. Tito, 
constituie , baza materială a coexis
tenței și conținutul ei social-econo
mic necesar. Sperăm, a spus el. că 
proiectata conferință mondială pen
tru comerț și dezvoltare va avea o 
mare însemnătate pentru rezolvarea 
acestor probleme.

In cuvîntarea sa, 
Tito a salutat încheierea Tratatului 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare. în trei 
medii, arătînd că acest acord repre
zintă o dovadă a faptului că perso
nalități cu cea mai mare răspun
dere ale puterilor nucleare acceptă 
tot mai mult principiul coexistenței 
pașnice, indiferent de deosebirile 
sistemelor sociale. Vorbitorul a che
mat Națiunile Unite să acționeze în
tr-o măsură tot mai mare în direc
ția apropierii între popoare, să fie 
instrumentul colaborării și eforturi
lor lor pentru întărirea păcii în lu
me. In legătură cu aceasta, el a- de
clarat că ar fi deosebit de important 
dacă Națiunile Unite ar dezvolta 
mai departe și ar codifica princi
piile coexistenței pașnice.

în legătură cu regimul inuman apli
cat minerilor din Asturia și soțiilor 
lor, care sînt arestați pentru că 
participat la grevă sau pentru 
i-au sprijinit pe greviști.

In mesajul publicat la Londra,
49 intelectuali spanioli protestează 
împotriva actelor de teroare ale au
torităților franchiste și cer, de ase
menea, să fie cercetate împrejurări
le în care a mûrit, într-una din în
chisorile spaniole, poetul Manuel 
Moreno Barranco.

Vizita parlamentarilor 
romîni in Belgia

BRUXELLES. 23. — Trimisul spe
cial Agerpres, Mircea Ionescu, 
transmite :

In continuarea călătoriei prin 
Belgia, delegația grupului parlamen
tar romîn. pentru relații de prietenie 
Romînia-Belgia a vizitat în cursul 
zilei de miercuri orașul Anvers, unul 
dintre cele mai mari porturi din 
lume. în drum spre acest oraș, dele
gația romînă s-a oprit în localitatea 
Brendonk și a vizitat muzeul cu a- 
celași nume, organizat pe locul fos
tului lagăr, dé concentrare nazist din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. Deputății au depus o jerbă 
de flori în memoria victimelor fas
cismului.

La Anvers, deputății romîni s-au 
îmbarcat pe nava belgiană „Flan- 
dra“, cu care au făcut o plimbare 
pe principalele canale ale portului, 
unde erau ancorate și cargourile ro- 
mînești „Craiova“, și „Suceava“. 
Primarul adjunct al orașului, 
W.. Vrintz, a oferit pe bordul navei 
o masă în cinstea delegației romîne. 
în toasturile rostite s-a subliniat po
sibilitatea intensificării schimburilor 
comerciale între cele două țări.

La Anvers parlamentarii romîni 
au vizitat uzinele „Beitelefon“ care 
produc echipament pentru telecomu
nicații și telefonie, precum și diferite 
muzee ale orașului.

în călătoria prin Belgia, delegația 
grupului parlamentar romîn este în
soțită de Edmond Machtens, pre
ședintele grupului parlamentar bel- 
giano-romîn, ;de deputați și sena
tori, precum și de reprezentanți ai 
legației R. P. Romîne în Belgia.

între 15 și 22 octombrie 1963 la 
Moscova a avut loc cea de-a 9-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședință au participat repre
zentanții țărilor membre ale Consi
liului în Comitetul Executiv : S. To
dorov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popularé 
Bulgaria, 
ședințe al 
Socialiste ' 
W. Rumpf, 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, D, Molomjamț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, A. Bîr
lădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, A. Apro, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de reprezentantul Re
publicii Populare Romîne, A. Bîrlă
deanu, vicăpre'ședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne.

Comitetul Executiv, a examinat și 
a aprobat programul de măsuri al 
organelor Consiliului pentru îndepli
nirea hotărîrilor consfătuirii din iu
lie (1963) a primilor secretari ai Co- 

. mitetelor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești și a șefilor 
de guverne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și ale celei de-a XVIII-a 
sesiuni a Consiliului, precum și pla
nul său de' activitate pe anul 1964 

• care prevede înfăptuirea de măsuri 
concrete de coordonare a planurilor 
de dezvoltare a economiei naționale 
a țărilor membre ale C.A.E.R. pe

vicepre-O. Simunek, 
guvérnului Republicii

Cehoslovace, ' 
membru al- Prezidiului

ministrùl

perioada 1966—1970, de specializare 
și cooperare a producției - și în alte 
probleme de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

Comitetul Executiv a discutat ra
portul Biroului Comitetului Execu
tiv cu privire la activitatea desfă
șurată de organele C.A.E.R. privind 
coordonarea construcției unor obiec
tive industriale, prevăzute pe anii 
1964—1965 de țările de democrație 
populară membre ale C.A.E.R., a a- 
doptat recomandările corespunză
toare în această problemă și a tra
sat măsuri. pentru pregătirea coor
donării planurilor principalelor in
vestiții capitale pe anii 1966—1970.

Comitetul Executiv a examinat și 
alte probleme importante ale colabo
rării economice și tehnico-științifice, 
pregătite de comisiile permanente 
ale Consiliului. în special au fost 
examinate, printre altele, propune
rile privind satisfacerea necesa
rului țărilor membre ale C.A.E.R. 
în tipuri de utilaje pentru in
dustria electronică, care nu sînt 
fabricate în prezent în țările 
membre ale C.A.E.R. sau sînt produ
se într-o cantitate insuficientă ; spo
rirea în anii 1964 și 1965 a produc
ției unor tipuri de tractoare și ma
șini agricole, îmbunătățirea continuă 
a satisfacerii necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R. în unele tipuri 
de laminate din metale feroase și 
de țevi.

Comitetul Executiv a discutat in
formarea prezentată de Comisia 
pentru Transporturi cu privire la 
modul în care se desfășoară înde
plinirea hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al Consiliului referitoare la 
crearea parcului comun de vagoane 
de marfă.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie frățească și deplină înțele
gere.

privire la decontările

președintele

In sprijinul păcii și dezarmării
NEW YORK 23 (Agerpres). — In 

S..U.A. a apărut recent cartea „Alter
nativa războiului și capitulării“ a 
profesorului de la Universitatea din 
Illinois, Charles Osgood. în urma 
analjzei lucide a raportului de forțe 
de pe arena internațională și luării 
în considerație a posibilităților po
tențiale ale armei nucleare, autorul 
ajunge la concluzia că în secolul a- 
tomic un război total este pur și 
simplu de neconceput. Charles 
Osgood subliniază caracterul irațio
nal al cursei înarmărilor.

Autorul cărții cheamă la inițiative 
pentru destinderea încordării inter
naționale, pentru reducerea neîncre
derii și transformarea „spiralei fri
cii“ în „spirala speranței“, 
crearea unei atmosfere de 
dere reciprocă. „Trebuie să
acum o atmosferă de încredere re-

pentru 
înc're- 
creăm

ciprocă, în care vor fi posibile tra
tative încununate, de succes“.

A
ROMA. „Case, școli, spitale $i nu 

rachete „Polaris“. „Nu reînarmării“. 
„Rachete nu, școli da“, acestea erau 
lozincile pe care le purtau tinerii 

. italieni și francezi participant la 
manifestația de la Ventimiglia, or
ganizată -de comitetul pentru pace 
din provincia Imperia. Mii și mii de 
persoane au venit de la Genova, Sa
vona, Cunéa, din diverse comune 
din Alpii Maritimi francezi să par
ticipe la această manifestație care 
avéa ca temă „Marea Mediterană 
fără arme atomice“. Raffaello Mon
ti, președintele comitetului provin
cial pentru pace din provincia Ir- 
pinia, a primit numeroase adeziuni 
din partea unor personalități poli
tice și culturale. Au aderat la acea
stă acțiune reprezentanți ai unor 
partide și organizații de diferite 
orientări politice din Franța.

La 22 octombrie 1963 a avut loc 
la Moscova semnarea convenției cu 
privire la decontările multilaterale 
în ruble transferabile și la organi
zarea Băncii internaționale de co
laborare economică.

Din împuternicirea guvernelor 
lor, convenția a fost semnată de re
prezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. participante la cea de-a 
9-a ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Convenția prevede că decontările 
pentru livrările reciproce de măr
furi și pentru alte plăți între păr
țile contractante se vor efectua de 
la 1 ianuarie 1964 în ruble transfe
rabile. Conținutul în aur al unei 
ruble transferabile esté de 0,987412 
grame aur pur.

La încheierea acordurilor comer
ciale fiecare parte contractantă va 
asigura echilibrarea încasărilor și 
plăților în ruble transferabile în ca
drul anului calendaristic în ansam
blu cu toate celelalte părți contrac
tante.

Pentru a contribui la colaborarea 
economică și1 la dezvoltarea econo
miei naționale a părților contractan
te, precum și la . lărgirea colaborării 
acestor părți cu alte țări se înfiin
țează Banca internațională de cola
borare economică, cu sediul în ora
șul Moscova. Membre ale Băncii sînt 
părțile contractante. Activitatea 
Băncii este reglementată prin con
venție și prin statutul Băncii, care 
este o parte indisolubilă a acestei 
convenții.

Banca are misiunea de a efectua 
decontări multilaterale în ruble 
transferabile, a credita operațiile de 
comerț exterior și alte operații ale 
părților contractante, a atrage și a 
depozita mijloacele libere în ruble 
transferabile, a atrage în conturi și 
în depozite aur, valută liber conver
tibilă și alte valute ale țărilor mem
bre ale Băncii și ale altor țări. Din 
însărcinarea țărilor interesate, Ban
ca poate efectua din resursele alo
cate de aceste țări, finanțarea și 
creditarea construcției, reconstruc
ției și exploatării de întreprinderi 
industriale și de alté obiective. Ban
ca poate de asemenea efectua de
contări în ruble transferabile cu ță
rile care nu sînt participante la con
venție.

Banca își desfășoară activitatea 
pe baza deplinei egalități în drep
turi și a respectării suveranității ță
rilor membre ale Băncii. Consiliul 
Băncii este alcătuit din reprezen
tanții tuturor țărilor membre ale 
Băncii, fiecare țară avînd un singur 
vot, indiferent de mărimea aportu
lui său la capital. Hotărîrile Consi
liului sînt luate în unanimitate.

Cu asentimentul tuturor părților 
contractante, la convenție pot adera 
și alte țări care împărtășesc țelu
rile și principiile sale și care își 
asumă obligațiile decurgînd din 
convenție și din statutul Băncii.

Convenția cu privire la decontări
le multilaterale în ruble transfera
bile și la organizarea Băncii inter
naționale de colaborare economică 
urmează să fie ratificată.

Acțiuni pentru intensificarea luptei 
de eliberare din coloniile portugheze

RIO DE JANEIRO 23 (Agerpres). 
— La Rio de Janeiro au avut loc 
tratative între conducătorul Mișcă
rii democrate portugheze, Humberto 
Delgado, liderul opoziției împotriva 
dictatorului Salazar, și reprezentan
tul guvernului provizoriu în exil al 
Angolei, dr. Jorge de Goyenola. în 
urma acestor convorbiri, Mișcarea 
democrată portugheză a căzut de a- 
cord să susțină dreptul la autodeter
minare al tuturor teritoriilor colo-

niale portugheze și totodată s-a de
clarat solidară cu organizațiile afri
cane care luptă pentru independen
ță. S-a căzut de acord să se stabi
lească relații mai strînse între miș
cările de eliberare din Mozambic 
și Guineea Portugheză, pe de o par
te, și cea din Angola de pe altă 
parte. S-a hotărît ca. sediul Mișcării 
democrate portugheze să fie transfe
rat din Brazilia într-un stat african 
mai apropiat de Portugalia.

AIRES. Judecătorul Car- 
hotărît să anuleze decre- 
15 aprilie a.c. de fostele

MOSCOVA. La 23 octombrie a 
sosit la Moscova într-o vizită oficială, 
la invitația guvernului sovietic, dr. 
Tulsi Giri, președintele Consiliului dé 
Miniștri al Nepalului. La aerodromul 
Șeremetievo, Tulsi Giri a fost întîm-

introdusă la 5 iunie în orașul Tehe
ran și în împrejurimile acestuia ca 
urmare a tulburărilor ce- au avut loc 
la Teheran' și în alte orașe.

....... .........  BUENOS AIRES. Cunoscutul spe- 
pinat de N." S. Hrușciov, președintele cialist american în domeniul con- 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., strucției de rachete Werner von 
și de alți conducători sovietici. în a- Braun, care se află în prezent în. Ar- 
ceeași zi, Tulsi Giri a făcut 0 vizită ’ gentinâ, a-declarat în- f cadrul j unei 
lui N. S. Hrușciov la Kremlin. “

★

După cum anunță T.A.S.S., N- S. 
Hrușciov, primul ministru al U.R.S.S., 
a acceptat invitația d-nei Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului, de a face o vizită în 
Ceylon. Data vizitei va fi stabilită 
ulterior.

I
Fotografia de mai sus înfățișează un .grup de- patrioți angolezi care 

luptă împotriva forțelor de represiune salazariste.

BUENOS 
los Arigo a 
tul emis la 
autorități argentinene cu privire Ia 
dizolvarea Sindicatului lucrătorilor 
din presă în legătură cu introducerea 
stării de asediu în țară. Judecătorul 
a dat, de asemenea, dispoziții ca edi
tura progresistă „Lautaro“, interzisă 
tot în aprilie a.c., să-și reia activita
tea.

conferințe dè presă că „rușii se află 
înaintea S.U.A. în unele domenii ale 
cercetărilor cosmice“. Werner von 
Braun a arătat că este posibilă o co
laborare între S.U.A. și U.R.S.S. în- 
tr-o serie de domenii ale explorării 
Cosmosului.

SAIGON. Agenția U-P.I. relatează 
că „Adunarea Națională“* din Vietna
mul de sud a hotărît prelungirea pu
terilor excepționale acordate lui Ngo 
Dinh Diem pentru încă doi ani, în- 
cepînd cu 19 octombrie a.c. Puterile 
excepționale îi permit lui Diem să 
guverneze fără nici un fel de restric
ții, prin decrete emise fără consulta
rea organelor legiuitoare. Starea 
excepțională a fost proclamată în 
Vietnamul de sud în 1961, cînd Diem 
și-a asumat puteri dictatoriale.

desfășoară o cam
panie în vederea 
stringerii de fon
duri pentru aju
torarea victimelor 
catastrofei care 
s-a produs în 
provincia Belluno 
prin ruperea ba
rajului de pe flu
viul Piave. Foto
grafia înfățișează 
un centru pentru 
strîngcrea de aju
toare la Torino.

Rezultatele alegerilor 
din R. D. Germană

BERLIN 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția ADN, Comi
sia centrală electorală a publicat 
miercuri la Berlin rezultatele defini
tive ale alegerilor care au avut loc 
duminica trecută în R. D. Germană.

Din 11 621 158 de cetățeni cu drept 
de vot, au participat la alegerile 
pentru Camera populară 11 533 859 
(99,25 la sută).

Au fost considerate valabile 99,96 
la sută din numărul total al voturi
lor, iar din acestea 99,95 la sută au 
fost date candidaților Frontului Na- ■ 
țional al Germaniei democrate.

Declarațiile
președintelui R.A.U,

TOKIO. La 23 octombrie, guver
nul japonez a dizolvat parlamentul. 
Data alegerilor generale a fost fixată 
pentru 21 noiembrie, campania e- 
lectorală urmînd să înceapă la 31 oc
tombrie. Aceasta este cea de-a noua 
dizolvare a Parlamentului j 
în ultimii ani. Actuala Cameră a Re
prezentanților a fost aleasă în noiem
brie 1960 pe termen de patru ani. 
Partidul de guvernămînt liberal-de
mocrat deținea în Cameră 296 din 
cele 467 locuri.

TEHERAN. Ziarele iraniene au 
publicat comunicatul guvernatorului 
militar al orașului Teheran, care a-

HAGA. La Haga s-a anunțat că 
ministrul afacerilor externe al Fran
ței, Couve de Murville, se va întîlni 
joi cu noul ministru britanic al afa
cerilor externe, Richard Butler, cu 
prilejul prezenței lor la conferința 
.ministerială a'Uniunii Europei occi- 

japonez dentale, organism din care fac parte 
țările membre ale Pieței comune și 
Marea Britanie. Aceasta va fi prima 
întîlnire dintre miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări de la eșecul 
tratativelor cu privire la admiterea 
Marii Britanii în Piața comună.

GENEVA. După cum transmite 
agenția France Presse, la Geneva au 

, început . lucrările Conferinței. miniștri-

Austriei în problema reglementării 
situației minorității de limbă germană 
din Tirol. Situat la granița dintre Ita
lia și Austria, Tirolul numără 220 000 
de tirolezi de limbă germană și 
510 000 de limbă italiană. Citind pă
rerea unor observatori, France Presse 
subliniază că există șanse ca această 
problemă să fie soluționată.

BRASILIA. Potrivit agenției France 
Presse Comisia juridică a Camerei 
deputaților din Brazilia a aprobat un 
proiect de lege cu privire la înlocuirea 
actualei unități monetare braziliene — 
cruzeiro — printr-o nouă unitate mo
netară — brazao. Potrivit proiectului 
de lege un brazao va valora 1 000 de 
cruzeiros.

în mai multe țări ale Asiei : Iran, In
donezia, Japonia, Filipine. Acest vo
iaj,' este continuarea călătoriei pre
ședintelui R. F. G. în Extremul O- 
rient, începută în noiembrie 1962, cu 
vizitarea Pakistanului, Tailandei și 
Indiei. în timpul vizitei sale în Ja
ponia și Filipine, Liibke va fi însoțit 
de ministrul de externe, Schroeder, 
iar în Iran și în Indonezia de Cars
tens, secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

CAIRO 23 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, președintele R.A.U., 
Nasser, a rostit marți la Suez o cu- 
vîntare cu prilejul reîntoarcerii în 
țară a unor noi unități ale armatei 
egiptene, care, la cererea guvernu
lui yemenit, au acordat tinerei -re
publici sprijin în lupta împotriva 
intervenției străine și a reacțiunii 
interne. Președintele a precizat că 
pînă în prezent s-au reîntors în 
R.A.U. 2 00(1 de soldați și ofițeri 
egipteni. „Dacă Yemenul va fi din 
nou atacat, a spus Nasser, vor fi 
trimise întăriri“.

Președintele Nasser a criticat re
gimurile baasiste din Siria și Irak.

Președintele Nasser a anunțat că 
populația R.A.U. va fi chemată îna
inte de data de 15 noiembrie să a- 
leagă primul parlament al țării.

La 22 octombrie, preșe- 
R. F. Germane, Heinrich

BONN.
_ ___ ,___ ___—______ v— dintele _.. _. _____ ____ ______ 

‘nunță că se. ridică starea excepțională lor afacerilor externe ai.Italiei și Liibke, a plecat într-o vizită oficială

WASHINGTON. Răspunzind in
vitației președintelui S.U-A., John 
Kennedy, la Washington a sosit în
tr-o vizită oficială de două 'zile pre
ședintele Boliviei, Victor Paz Esten- 
ssoro. Ei urmează să. se 
cu președintele Kennedy, 
tarul de stat, Dean Rusk, 
oficialități americane. '

Comitet de solidaritate cu patrioții 
sud-vietoamezi

întâlnească 
cu secre- 

și cu alte
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HANOI
octombrie
conferința ____________
sindical internațional de solidaritate 
cu oamenii muncii și populația 
Vietnamului de sud.

m m

23 (Agerpres). — La 23 
și-a încheiat lucrările 

constitutivă a Comitetului


