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Cauza atotbiruitoare 
a Marelui Octombrie
în milenara istorie a omenirii nici prevăzute pentru primii patru ani 

un eveniment politico-social n-a avut ai planului de șase ani, mărețul pro- 
asemenea însemnătate, răsunet și gram al înfloririi țării, al desăvirși- 
urmări ^profunde ca Marea Revo- rii construcției socialiste, elaborat 

~ ’ de cel de-al IÎI-lea Congres al
P.M.R.

Un factor de seamă 
progresului economic al țării noas
tre este dezvoltarea relațiilor de 
colaborare frățească și întrajutora
re tovărășească cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări socialiste.

Ideile lui Lenin însuflețesc parti- 
. dele comuniste și muncitorești din 
țările capitaliste, care militează 
cu abnegație pentru interesele vi
tale ale celor ce muncesc, pentru 
unirea în front unic a tuturor for
țelor ce se opun dominației mo
nopolurilor și luptă pentru drep
turi și libertăți democratice, pen
tru independență și suveranita
te națională, pentru progres social 
și apărarea păcii. Mișcarea comu
nistă mondială a devenit o uriașă 
forță a progresului social. Unitatea 
partidelor comuniste și muncito
rești, coeziunea țărilor socialiste 
este izvorul forței și invincibilității 
fiecărei țări socialiste și a lagărului 
socialist în ansamblu, chezășia unor 
noi victorii în lupta pentru trium-

luție Socialistă din Octombrie. 
Acum 46 de ani, clasa mun
citoare din Rusia, în alianță cu ță
rănimea săracă, sub conducerea par
tidului bolșevicilor, avînd în frunte 
pe Vladimir Ilici Lenin, a răsturnat 
domnia claselor exploatatoare și a 
instaurat pe a șasea parte a pămin- 
tului puterea celor ce‘muncesc. Cele 
„zece zile care au zguduit lumea" au 
deschis pentru întreaga omenire ca
lea spre o epocă nouă, de uriașe 
prefaceri înnoitoare, al cărei conți
nut principal îl constituie trecerea 
de la capitalism la socialism. Ideile 
marxism-leninismului își găsesc o 
confirmare istorică în faptul că 
astăzi forțele socialismului și păcii 
precumpănesc asupra forțelor reac- 
țiunii și agresiunii, în faptul că sis
temul socialist mondial, forțele care 
luptă pentru socialism devin tot 
mai mult factorul hotărîtor al dez
voltării societății omenești.

în Uniunea Sovietică, țara năs
cută de Marele Octombrie, se înfăp
tuiește cu succes programul con
strucției desfășurate a primei so- xiwx c
cietăț] comuniste.. Sub conducerea f£f marii'noastre cauze. 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, partidul făurit de Lenin, 
care a acumulat o experiență de 
o însemnătate principială pentru 
întreaga mișcare comunistă, oa
menii sovietici obțin succese re
marcabile în îndeplinirea mărețelor 
sarcini prevăzute în Programul a- 
doptat la Congresul al XXII-lea. în 
domeniul industriei, prevederile pla
nului septenal, importantă etapa în . 
făurirea bazei tehnico-materiale a 
comunismului, sînt îndeplinite și 
depășite. Realizările științei și teh
nicii stau la baza marilor succese 
obținute de U.R.S.S. în domeniul 
cuceririi Cosmosului. Sporește tot
odată producția bunurilor de larg 
consum. Se depun eforturi pentru 
continua ridicare a nivelului de 
mecanizare a. agriculturii, construi
rea de uzine de îngrășăminte mine
rale, în scopul sporirii producției 
agricole. O mare amploare a luat 
construcția de locuințe. ‘<

Oamenii muncii din țara noastră 
se, bucură din inimă de realizările 
obținute dè poporul sovietic. Popoa
rele sovietic și romîn, unite prin 
vechi și trainice legături de prie
tenie, dezvoltă și adîncesc neconte
nit relațiile de colaborare frățească 
clădite pe temelia de nezdruncinat 
a internaționalismului proletar, pă
șesc umăr la umăr, împreună cu 
celelalte popoare din celelalte țări 
socialiste, în lupta comună pentru 
pace și comunism. Cu prilejul zilei 
de 7 Noiembrie, întregul nostru po
por adresează poporului sovietic 
cele mai calde felicitări și urări de 
noi și mari succese în construcția 
comunismului.

Pe calea deschisă de Marele Oc
tombrie, peste un miliard de oa
meni din țările socialiste con
struiesc, sub steagul marxism- 
leninismului, socialismul și co
munismul. Sistemul mondial socia
list ri- vlăstarul clasei muncitoare in
ternaționale — este cea mai de preț 
cucerire a tuturor popoarelor, rea- 
zimul de nădejde al luptei lor pen
tru pace, democrație, independență 
și progres social.

Ideile atotbiruitoare ale marxism- 
leninismului, aplicate în mod crea
tor la condițiile noastre, dau rod bo
gat pe pămîntul Romîniei socialiste. 
Sub conducerea încercată a parti
dului nostru, poporul romîn a 
schimbat din temelii fața țării ; în 
anii puterii populare au fost făurite 
o industrie puternică și o agricul
tură în plină dezvoltare, înfloresc 
știința, arta, cultura, crește conti
nuu nivelul de trai al populației. Se 
îndeplinesc cu succes și intr-un șir 
de ramuri sînt depășite sarcinile

Revoluția Socialistă din Octom
brie a deschis era eliberării po
poarelor asuprite din țările depen
dente și coloniale. în zilele noastre, 
sub loviturile mișcării de eliberare 
națională, parte integrantă a pro
cesului revoluționar mondial, are 
loc prăbușirea întregului sistem co
lonial. Țara noastră, ca și celelalte 
țări socialiste, privește cu simpa
tie și solidaritate eforturile po
poarelor din statele recent elibe
rate, îndreptate snre consolidarea 
independenței și făurirea unei eco
nomii naționale prospere.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a înălțat stindardul 
luptei pentru pace. V. I. Lenin a 
fundamentat învățătura despre po
sibilitatea și necesitatea coexisten
ței pașnice între țările cu orînduiri 
sociale diferite. Popoarele acordă o 
deosebită prețuire eforturilor per
severente, inițiativelor neobosite, 
ale guvernului sovietic, îndreptate 
spre.- preîntî.mpinafea unui nou 
război mondial și consolidarea pă
cii. încheierea Tratatului cu privire 
la încetarea experiențelor cu arme 

1 nucleare în trei medii constituie 
un pas important spre destin
dere, care a creat premize favo
rabile pentru realizarea în conti
nuare a altor măsuri în aceeași 
direcție.

în strînsă unire cu celelalte state 
socialiste, Republica Populară 
Romînă militează neobosit pentru 
micșorarea încordării internațio
nale, pentru reglementarea proble
melor litigioase pe singura cale ra
țională calea tratativelor, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și. 
totale ; promovînd cu perseverență 
principiile coexistenței pașnice, țara 
noastră depune eforturi pentru 
continua dezvoltare a relațiilor eco
nomice și culturale cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială.

Convingerea, bazată pe aprecierea 
clară a realităților contemporane, 
că, în epoca noastră, există posibi
litatea reală de a zăgăzui acțiunile 
forțelor agresive, de a preîntîmpina 
un nou război mondial și de a-1 
exclude din viața societății insuflă 
popoarelor încredere în viitor, le 
mobilizează la luptă unită și.hotă- 
rîtă pentru apărarea și consolidarea 
păcii.
./-Cu cît trec anii, cu atît mai preg
nant apare marea forță creatoare și 
transformatoare a ideilor lui Marx, 
Engels, Lenin. Mersul înainte al 
forțelor socialismului, corespunză
tor legilor dezvoltării istorice, este 
de nestăvilit. Cauza Marii Revolu
ții din Octombrie este atotbirui
toare.

La Filatura de lină 
pieptănată „Bucu
rești” se efectuează 
importante lucrări de 
investiții care vor a- 
duce un spor de ca
pacitate de producție 
de 2 500 tone fire d.e 
lînă pieptănată pe an, 
necesare industriei de 
tricotaje. Aici se mon
tează mașini de filat 
cu inele, de

Cadre

maie pro-

® Vtaja de partid: V. Deleanu 
— La școala muncii educative de 
partid (pag. 2-a).

• Posturile de corespondenți .vo
luntari au cuvîntul : Calificarea în 
pas cu cerințele tehnicii noi — 
Demni de renumele uzinei noas
tre ; O tematică bine întocmită 
nu înseamnă totul (pag. 2-a).

ductivitate și alte uti
laje moderne. Se pre
vede ca noile capaci
tăți de producție 
He date 
pînă 
cestui 
ritmului 
muncă 
ajutați 
de tehnicieni și 
neri al filaturii, o par
te a noului utilaj, cu

să 
în folosință 

la sfîrșitul a- 
an. ' Datorită 

rapid de 
al montărilor, 
de colectivul 

ingi-

o capacitate de 600 
tone fire pieptănate, a 
și fost dată în func
țiune cu trei luni îna
inte de termen. In a- 
cest fel colectivul fa
bricii va produce 
peste plan, pînă la 
sfîrșitul anului, o can
titate de 150 tone fire 
pieptănate, de lînă, 
pentru tricotaje fine.

împăduririle de toamna
Spre sfîrșitul lunii octombrie au început 

în majoritatea regiunilor de munte și în 
zona de coline împăduririle de toamnă. 
Numai în primele două săptămîni s-au 
făcut însămînțări directe de brad și s-au 
plantat cu puieți de diverse foioase peste 
400 hectare. De asemenea, este în curs ac
țiunea de pregătire a terenurilor din lunca 
inundabilă a Dunării — în așa-numita zonă 
de dig-mal — unde vor începe, în cu- 
rînd, împăduriri cu plopi pe aproape 3 500 
de hectare.

împreună cu împăduririle din toamnă, 
suprafața noilor_ păduri plantate în acest an 
va trece de 70 000 hectare.

în unitățile sanitare

calificate, aparate medicale moderne
(coresp. „Scînteii"). — 

un număr dé 56 
absolvenți ai facultăților

PLOIEȘTI 
Zilele acestea, 
medici, 
de medicină generală, pediatrie, sto
matologie și farmacie au fost repar
tizați la circumscripțiile sanitare 
din satele raioanelor Cislău, Buzău 
și Rm. Sărat.

în prezent, în unitățile sanitare 
din regiune lucrează 1 350 medici — 
de aproape 3 ori mai mult decît e- 
xistau în 1938. Policlinicile, spitalele, 
serviciile medico-sanitare din între-

prinderile și circumscripțiile medi
cale ale regiunii Ploiești au fost în
zestrate anul acesta cu numeroase 
aparate dentare și Röntgen-dentare, 
cu numeroase aparate de raze ultra
violete, aparate pentru respirație ar
tificială și altele în valoare totală de 
7 000 000 lei.

La Cîmpina a luat ființă recent 
un centru stomatologic modern. 
Centre asemănătoare sînt în curs de 
organizare la Tîrgoviște, Ploiești 
Buzău.

Peste 
de

în lunile 
an; rețeaua 
tins considerabil. __ _ ____
ființă încă 524 de cinematografe — 
unități amenajate în clădiri noi sau 
în sălile căminelor culturale. Pînă la 
sfîrșitul anului, numărul lor va 
spori cu încă 200. Pe ecranele ci
nematografelor din țară au fost .vi
zionate, în premieră, un mare număr 
de filme artistice, documentare, 
jurnale cinematografice. Pînă acum, 
numărul spectatorilor se ridică la 
191 660 000.

arături be t&amnă
PE SUPRAFEȚE CÎT MAI MARI
Datorită folosirii judicioase a 

mijloacelor mecanizate, arăturile de 
toamnă pentru însămînțările de pri
măvară sînt avansate în majoritatea 
gospodăriilor colective din regiunea 
Iași. în G.A.C. din Codăiești, Pri- 
bești, Roșiești, raionul Vaslui, acea
stă lucrare s-a terminat, iar în cele 
din Zăpodeni, Bălteni și altele, a- 
răturile de toamnă s-au executat pe 
92—95 la sută din suprafața prevă
zută. Pe întreaga regiune s-au arat 
peste 125 000 ha. Pentru a asigura o 
producție sporită în anul viitor, lu
crătorii din G.A.S. și colectiviștii din 
regiune au încorporat în sol aproape 
57 000 tone de îngrășăminte naturale 
și însemnate cantități de îngrășă
minte chimice, iar în raionul Paș
cani au fost aplicate pe mari supra
fețe amendamente calcaroase.

★

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Mecanizatorii și colectiviștii din

din zori și pînă 
executarea arătu- 
Mecanizatorii din 
de tractoare de la 

comuna

raionul Băilești au terminat primii 
din regiunea Oltenia însămînțările 
de toamnă. Aceasta nu a însemnat 
însă sfîrșitul campaniei. Tractoare
le lucrează acum 
noaptea tîrziu la 
rilor de toamnă, 
cele două brigăzi
gospodăria colectivă din
Rastu au executat arături de toam
nă pe o suprafață de aproape 800 
ha. Mari suprafețe au fost arate și 
în gospodăriile colective din Gali- 
cea Mare, Catanele, Bistrețu și al
tele. Pe ogoarele raionului Băilești 
au fost executate arături de toamnă 
pe o suprafață de peste 31 000 ha.

Ritmul arăturilor de toamnă s-a 
intensificat în ultimele zile și în ra
ioanele Calafat, Segarcea, Caracal, 
Corabia și altele.

In aceste zile la S.M.T. lanca

191 milioane 
spectatori 

care au trecut din acest 
cinematografică s-a ex- 

La sate au. luat

Cele 10 gospodării colective din raza 
de activitate a stațiunii de ■ mașini și 
tractoare lanca, din raionul Făurei, au 
de executat arături de toamnă pe o su
prafață de peste 12 000 hectare. Pînă 
acum, tractoriștii au arat aproape jumă
tate din teren.

Directorul stațiunii, tov. Andrei Co- 
jocaru, ne-a informat că, spre a grăbi 
ritmul lucrărilor, colectivul de condu
cere al S.M.T., împreună cu cadrele 
tehnice, au stabilit viteza de lucru 
pentru fiecare gospodărie în parte, au 
organizat schimbul de noapte la jumă
tate din numărul tractoarelor. S-a 
hotărît ca în această perioadă să func
ționeze două ateliere mobile, dotate cu 
toate utilajele și piesele necesare și 
deservite de cei mai buni mecanici, 
care să intervină operativ pe cîmp 
cînd se ivește vreo defecțiune la trac
toare.

Activitatea fiecărei brigăzi este urmă
rită și îndrumată în aceste zile de că
tre un membru al colectivului de con
ducere.

împreună cu tov. Niculae Mihalache, 
secretarul organizației de partid din sta
țiune, am pornit pe cîmp. Pe tarlaua de 
lîngă liziera care desparte pămîntul gos
podăriei colective din comuna Bordei 
Verde de cel al gospodăriei din Oprișe
nești lucrau tractoriștii din brigăzile 
conduse de Vasile Vizireanu și Costică 
Pamfilia. îndată ce au terminat de în- 
sămînțat griul, orzul și secara pe cele 
920 de hectare, colectiviștii au trecut 
la eliberarea terenului, pentru ca trac
toarele să poată intra imediat la arat. 
Consiliul de conducere al gospodăriei a 
organizat în așa fel munca încît ziua 
să se lucreze la recoltatul porumbului 
și al sfeclei de zahăr, iar noaptea la 
transportatul cocenilor și al bețelor de 
floarea-soarelui. Din cele 1 530 ha cîte 
sînt de arat în această toamnă, tracto-

riștii au arat pînă acum aproape 1 000 
de ha.

La numai cîțiva kilometri de comuna 
Bordei Verde, în gospodăria colectivă 
din Plopu. lucrează brigada lui Tudo- 
rache Oțelea. Brigada sa se află în 
întrecere cu brigada lui Petruș Dragotă, 
care deservește gospodăria colectivă 
din Oprișenești. în ultima foaie volantă 
a stațiunii intitulată : „Mecanizatorul“ 
cele două brigăzi erau prezente cu re
zultate la fel de bune.

Rezultate bune la executarea ogoa
relor de toamnă s-au obținut și în gos
podăriile colective din comunele lanca, 
Berlești și Perișoru.

în unele gospodării colective din 
raza acestei stațiuni, lucrarea este însă 
rămasă în urmă. La Lișcoteanca, Ba- 
togu și Tîrlele-Filiului nu s-a arat nici 
jumătate din suprafața planificată.- 
Conducerile acestor gospodării colec
tive nu au luat măsuri pentru elibe
rarea la vreme a terenurilor. Cît e 
cîmpia de mare, de la Perișoru pînă la 
Tîrlele-Filiului, ca și de la Lișco
teanca la Batogu, se văd numai bețe 
de floarea-soarelui și coceni netăiați. 
Ba, pe alocuri, mai este și porumb 
necules. Dar mai este o cauză. Nu se 
folosesc toate mașinile cu întreaga ca
pacitate de lucru. Cîteva tractoare stau 
de mai bine de o săptămînă pentru că 
le lipsesc unele piese. Directorul stați
unii ne-a spus că s-ar putea organiza 
schimbul II pe toate tractoarele, dar 
baza de aprovizionare nr. 8 din Galați 
nu a asigurat suficiente dinamuri pen
tru iluminat.

S.M.T. lanca are toate condițiile să 
termine arăturile de toamnă pînă la 15 
noiembrie, cum 
Lipsurile arătate 
cît mai grabnic.

de altfel e prevăzut, 
trebuie însă înlăturate

GH. BALTĂ 
coresp. „Scinteii*.

a minereului din Baia Mare
< -«vT

Azi vă prezentăm Uzina centrală de preparare

Aspect exterior al Uzinei centrale de preparare a minereului.

Capacitățile de producție 
folosite din plin

în fiecare zi lucrătoare din acest 
an, din minele de 'cărbuni-ale', țării 
noastre s-au extras peste plan, în 
medie, cite 1 000 tone de cărbune.. 
Peste 60 la sută din sporul de pro- < 
ducție s-a realizat pe seama creșterii 
productivității muncii, ca' urmare a 
dezvoltării' întrecerii socialiste, .folo
sirii mai depline a capacității- de lu
cru a utilajelor moderne cu care au 
fost înzestrate minele, precum, -și a 
bunei organizări-a lucrului’. în-sub
teran. în acest fel, minerii aii reușit 
să trimită ■ industriei noastre socia
liste de la începutul anului și pînă 
în prezent, peste prevederile planu
lui, mai mult de un sfert, de' milion 
tone de cărbune energetic șicocsi-1

obținerea acestor rezultate au adu
s-o minerii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, care au dat aproape 'ju
mătate din cantitatea totală de căr
bune extras peste plan, precum și 
cei din exploatările aparținînd trus
turilor miniere Argeș, Banat și Mun
tenia.

Combinatul chimic Făgăraș. Vedere din hala compresoarelor a fabricii de amoniao

Prin modernizarea 
unor utilaje 

întreprinderile de industrie ușoară 
din regiunea Crișana au realizat 
peste plan, de la începutul anului și 
pînă acum, diferite produse a căror 
valoare trece de 11 500 000 lei. Aceste 
succese sé datoresc în mare măsură 
dotării unităților cu noi utilaje și 
mașini de mare productivitate. La 
fabricile de încălțăminte și confecții, 
de exemplu, au fost puse în funcțiu
ne noi benzi rulante și linii tehnolo
gice care fac ca productivitatea mun
cii să crească cu 20—-35 la sută față 
de cea planificată în sectoarele res
pective. De asemenea, folosirea unor 
metode pentru utilizarea rațională a 
materiei prime a ajutat muncitorilor 
din sectoarele croit ale celor 4 fa
brici de încălțăminte să economi
sească, de la începutul anului și pînă 
acum, o cantitate de materie primă 
din care se pot. confecționa peste 
40 000 perechi de încălțăminte.

O mai bună sortare 
a materialului lemnos

TIMIȘOARA (Red. ziarului „Dra
pelul Roșu"). — îmbunătățind con
tinuu operația de sortare a 
materialului lemnos, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la între
prinderea forestieră Timișoara au 
reușit ca de la începutul anului și 
pînă acum să sporească indicele de 
utilizare a masei lemnoase cu 4 la 
sută la stejar, cu 2 la sută la di
verse specii tari și cu 34 la sută la 
speciile moi. Folosind mai bine 
mecanismele cu care au fost dotați, 
muncitorii de la această întreprin
dere forestieră au reușit ca în pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului și pînă acum să sporească 
productivitatea muncii cu 10,7 la 
sută, față de sarcina planificată și 
să dea peste angajamentul luat 
2 200 mc lemn de lucru, 3 300 tone 
lemn de foc și alte produse.

de înălțimea celorPredominată
6 turnuri siloz, Uzina centrală de 
preparare a minereului din Baia 
Mare pare mai degrabă o imensă 
cetate. Aici minereul suferă cea mai 
mare metamorfoză de la- contactul 
cu lumina : roca dură, de propor
ții, devine pulbere fină — con
centratul — în care metalul stră
lucește aidoma diamantului.

. Ridicată în mai puțin de un 
an și jumătate, noua uzină are 
o capacitate de 4 ori mai mare 
decît cea a instalațiilor similare 
din țară aflate în funcțiune ; ea 
are rolul de a flota minereul de 
la exploatările miniere din împre
jurimi și de a-1 transforma — sub 
acțiunea agenților chimici — în 
concentrate metalifere, care con
stituie, cum se știe, materia primă 
a industriei chimico-metalurgice. 
Cum se realizează acest proces ?

Prima fază se petrece la stația 
de recepție. Un continuu du-te-vino 
de mașini basculante descarcă la 
fiecare 4 minute minereul, care 
cade la o adîncime de 7—8 m în
tr-un alimentator. De aici 4 benzi 
transportoare îl ridică la o înălțime 
de 16 metri pînă la silozul de mine
reu brut. în continuare, alte benzi 
urcă materialul în sala concasoare-

lor. Dar se vede că „fălcile" prime
lor concasoare nu sînt suficiente. 
Gfanulația minereului (de 25 mm) 
nu corespunde încă, așa că alte 
concasoare — giratorice — conti
nuă zdrobirea pînă se ajunge la 
15 mm.

Iată-ne acum sus la cele 6 tur
nuri — silozuri circulare înalte de 
aproape 20 m și cu un diametru 
de 10 m. Corespunzător lor, uzina 
are 6 linii de flotare.

De la silozuri, minereul își con
tinuă calea, pe benzi, spre morile 
de măcinat. De la stația de recep
ție și pînă aici ele au parcurs o 
cale care se ridică la peste 2 000 m. 
Practic, aici începe flotarea pro- 
priu-zisă a minereului. După ce i 
se adaugă apa și reactivii necesari, 
minereul intră în niște mori puter
nice cu bile, care-1 macină pînă îl 
preface într-o masă vîscoasă, nu
mită tulbureală. Procesul este lung 
și... delicat. Instalații speciale varsă 
materia într-un circuiî închis — 
din cuva clasorului în moară — 
pînă se ajunge la o granulație foar
te fină. Cu ajutorul unor pompe 
speciale masa vîscoasă este refulată 
spre distribuitor, de unde este di
rijată apoi la liniile de flotație. 
Acestea sînt compuse din .peste

200 de celule — aranjate în func
ție de caracteristicile minereului, 
în interiorul lor, zeci de palete se 
învîrtesc în „foc continuu“ colec- 
tînd din tulbureală spuma bogată 
în minerale utile. Devenit con
centrat, după eliminarea apei Și 
filtrare, minereul ia calea topito
riilor.

în întreaga uzină — de la pri
mirea minereului și pînă la trans
formarea lui în concentrat — pro
cesul tehnologic, funcționarea ma
șinilor și a agregatelor sînt meca
nizate și automatizate.

Condițiile de muncă sînt din 
cele mai bune. O vastă rețea de 
instalații pentru ventilație și aeri
sire primenește în permanență 
aerul, zeci de tuburi cu neon asi
gură. o lumină constantă ziua și 
noaptea.

4r

Pentru completarea istoriei aces
tei construcții de mari proporții 
din orașul Baia Mare s-ar cuveni 
adăugat un amănunt : în ansam
blul lor, toate agregatele și mași
nile instalate poartă marca „Fa
bricat în R.P.R.“.

IOAN VLANGA 
coresp, „Scînteii“
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Demni de renumele uzinei noastre
O dată cu reprofilarea Uzinelor 

„Grivița Roșie“ multe din vechile 
meserii nu mai puteau fi practicate. 
.Producția dc utilaj chimic și petro
lier ppntru care se reprofilase uzina 
noastră cerea cu țQtul altă speciali
zare. Pentru miilțj n-a fost ușor să 
treacă de la o meserie la alta, să de
vină din montator! de locomotive 
cazangii, din curățitori la turnăto
rie, sudori, trasatori etc. Àici,’ înal
ta Școală a uzinei ’— cursurile de 
calificare, de specializare, de ridi
care. a nivelului profesional — și-a. 
spus din plin cuvintul. Sub îndru
marea comitetului de partid, comi
tetul sindicatului împreună cu 
comisia, inginerilor și tehnicienilor, 
au întocmit un plan amplu pentru 
desfășurarea învățămîntului pro
fesional, care să țină seama de 
noile necesități.

încă din luna mai și-au început 
activitatea cursurile de califțcare 
și de. ridicare a calificării profesio
nale. S-a pornit de la analiza te
meinică a desfășurării învățămîn
tului în anul trecut, cînd pe lîngă 
succese se observaseră și lipsuri 
serioase — néîntoc’mirea judicioasă 
a tematicii, faptul că la unele 
cursuri participau tovarăși care 
cqnțimțau să lucreze în alte specia
lități dçcît. celg predate la curs etc, 
Șe folosesc diferite fornie., ținindur 
șe seama de nivelul cunoștințelor, 
al categoriiior de încadrare,; de spe
cialitate. La cursurile pentru com
pletarea cunoștințelor profesiona-

V - v ................ T,'..- - -À- -pr - - •fv
le, ale celor din categoriile 3—5 Schimburile de experiență cu 
sînt încadrați pește două mii de alte. întreprinderi de aceeași șpe- 
muncitori, iar în cele pentru ca- - ciifïïtàte' äü constituit'' și'eïè’ o sursa"' 
tegoriile 6—8 — mai. bme de ,o mie. 
Funcționează, și cursuri de specia
lizare pentru diferite țneșei'ii : su
dori electrici, electricieni întreține
re : uzină, mecanici turbine ețc., la 
care participă numeroși ' cursanti.
r..ft:;. ;ift„Tftft':ft.ft ft ft' 
nistratiy funcționează cursuri, j.. 
grupe de profesii, la care participa 
aproape 400 de salariați — ingi
neri, tehnicieni, maiștri, planifica
tori, contabili. Un izvor de cadre 
calificate îl constituie și școala pro
fesională de ucenici care funcțio
nează pe lîngă uzina noastră,

Bentru ça rezultatele să. fie cît 
mai fructuoase, programele anali
tice ale cursurilor de ridicare a ca
lificării au fost întocmite cu grijă, 
în pas cu cerințele tehnicii noi. 
Inginerii Ion Bopovici, la cursu
rile de calificare a șiijlorjlor, 
Alexandru Breda la cursurile de 
specializare a electricienilor și 
muiți alții, își aduc din plin co.n-

de cunoaștere și aplicare a unor 
noi metode de muncă. Muncitorii 

. noștri sr-au întîlnit ou cei de la 
Uzinele „23 Augțișț", „Vulcan“ din 
București, ,,Brogreșul“-Brăiia, „U- 

ex- 
sau 
noi 
șu=

Instalație) 
pentru deshidratarea 
fructelor și legumelor
Unitățile cooperației de consuni 

dțn principalele bazine pomicole și 
jegujniçole ale țării, au dat în fo
losință anul aceșț'a n,oi capacități 
de producție destinate deshidra
tării fructelor și legumelor. în re- 
giunilp Argeș, 'Blpipșfi,, Glpj și al
tele au intrat în funcțiune. încft’ȘS 
de tunete mecanice'moderne," njț- 
măyul lor ftùnftînd în 'prez.enț ia 
aproape 80. Aceste tunele asigură 
ușcșrQa intr-un șpzpn de lucru a 
circa 12 ppoi. tone de . prune; mere, 
ceapă, varza, rădăcinoase și aitp' 
frpețe și legume.

pe periență. ș-gu experimentat 
sînt. în curs, de experimentare 
prqcedee de muncă cum ar fi 
dura în baie de zgură'etc.

Cqnferiițtele, conyprioirile și 
cenziîle de cărți sinț un alt mijlpc 
de rașpîndire și însușire à nșutăr 
ților tehnice. Eentru a înlesni p 
înțelegere cît mai clâfțj a prolole.- 
melqf. dișciițate, specifice locului . 
de muiică, uneqri au loc demon
strații practice- Iată cîteva ‘ teme 
discutate : „Universale " pentru 
ștruiijiț . centric . și excentric > 
„Cauzele rebuturilor și piefodelé 
de reducere à lor îp turnătqrii‘1 
etc. Conferințele „Metode de a- 

. .. , . . ... , samblare a recipienților în, vede-
tribuția. Mulți^ curșanți șț-au înșu- rea sudării“,' j,Mâtefiale foloșițe ' 
ft - ț- • ia construcția utilajului chimic“
Mihai Bandele, curățitor la turhq- și altele au completai cunoștințe

le ’ ft țehnicfeiiilor
din 'șecțprtil.' utilaj chimic, 'sectaj: 
cu mare- pondere" îp uzină npaș'r 
tră. în sectorul vagoane, ca' iifr 
mare a atenției"pe Ș-’a. dat folosirii 
maselpr plastice, au început să 
fie utilizațe tot mq'j' mult aserqe- 
nea niăteriale, în special' la’ çapi- 
tonarea vagoanelor," înlocuindu-se 
panelul și obținindurse pe ace'asr 
ță hqză însemnate economii.

Ultimele noutăți în ceea ce pri
vește cartea téhiiicà au venir și 
ele să șe adauge celpr peste 16 000 
de volume ale bibliotecii uzinei. 
Standurile de cărți tehnice orga
nizate în diferitele secții, vitrine
le dp popularizare, pulșținul de 
documentare tehnică etc. au măr 
rit numărul cititorilor. Filmele și 
diafilniele tehnice — „Sudura au7 
tomată sub strat de flux“, ,.Rro- 
cedee noi în turnătorii“, „Metode 
noi de lucru folosite la prelucra
rea metalelor prin așchiere“ etc 
— sînt vizionate cu intereș de 
muncitorii și tehnicienii din în
treprinderea noqștră.

DUMITJIU E. GHEORGHE, 
tehnician, SÄRMIZA MQCÀ- 
NU, inginer, CONSTANTIN 
DRÄGHICI, membri în comi
tetul sindicatuțui, din postul 
de corespondenți voluntari aî 
„Scînteii“ de la Uzinele ,,Gri- 

vița Roșie’

J,a grupuj școlar agricol di» Turda, regiunea Cluj, peste 800 de tineri se pi 
terinari» (ehpipjeni agricoli, contabili agric.oji și tehnicigpi horticultori. In fotografii

■ft' ft - ■ 1

ieste 800 de tineri se pregătesc să devină tehnicieni va
le: La o lecție de zootehnie.

șit temeinic’ cele predate 'la cursuri, 
"ft..’ ft ft“ , ftft'ftft ft'ft.ftă- 
tonă de oțel, Mircea Trandafir, ie rnuncițorilor și 
cazangiu, au devenit sudori care ' ..... ■-
obțin cu regularitate rezițltate 
bune în muncă. Secția a III-a se 
rnîndrește cu fostul montator do 
locomotive Ciucă Constantin, care 
în momentul de față conduce un 
colectiv dc cazangii.

INftlVtXIU ÄRGESUIU1
•’* ’ ’ . ft';': . . • ■ . • r

Blqntațîile de. pomi din regi-upe'a 
Azpeș de ifț Ggigșți ș-i' șe îuțipd' 
pesțe flUȚliepqașe dçgjuri. pînă la 
Mușcel. De aici, iarăși se țin lanț 
ppșțg dealurile de la Curtea d,e Ar- ' 
geș, Rîmniçu-yîlçeqf Hgrgzp,. M-ulțe 
diii elg sțpt tinșrg și au fost ațpplg- 
sațe pp terenuri șgpptițe altădată 
n.eproducțive. în acesțe zil.e, îp livezi 
co.iecțțp.ișții grqbesç. recpțțgțul.

lată-nq îptȚ,-unul din cele ?nqi pu
ternice b.azine pgrnicoie qfe regiuiții 
— cel ql Argeșului — situat în raip- 

■ nțtl lîfwșqgl ia poalele iȚlcițeiașului. ■ 
înțprqună cu aîțe cîteva bazirțe pp- 
mîèo.le tinerp din acest ' raion el for
mează azi un trup mare de plantații, 
amenajate în bună măsură în terase 
pe circa 7 0.00 de ha. Atrag atenția 
livezile tinere ale centrului experi
mental pqrnigql Bilcești care șe înr 
tind pe '87 ha. Cercetătorii fac o se-

. șfat a f ruptelor, gospodăria ng obți
ne flfțul gcp.șța un p.ppji ijaneșc fie 
peste 600 000 lei. Colectiviștii ele aici 
caută să folosească păpiîpțul cit mai 
inț.enșw și rațional. Anul acesta, ei 
au cțiltțv.gț printre porni, cu rezul
tate bune, 70 hectare cartofj, 65 ha 
porumb, sfeclă cie zahăr și alte piau
le alimentare și furajere.

Zilele .aceștgti, pomicultoriț .din 
comupa Main cu FloT-i sprțegză pie- 
rele, usucă prunele. Pentru păstra
rea fructelor au amenajat în pămint 
Silozuri . cgptășițp cg pliețileiiăf In

■ livezi, pomii tineri șțnț. îpfă-șurgțj 
cu plase de lemn pentru g fi feriți 
de rozătoare. Alți colectiviști lu
crează la confecționarea tutorilor. 
Pe o coastă se fac noi terase și ast
fel livezile vor fi extinse și mai 
mult.

Rezultate bune în ce privește

13 noiembrie la București 

DINAMO EUCURlSfl-ltiAI, MADRID

Au fpșf stabilite datele mecjurjlor Diaa- 
mo București — Real Madrid din ,cadrul 
„Cupei campionilor europeni“ la fotbal, 
Pi.inml joc sc va desfășura njiepiuri 13 no- 
ipnibrie cu înc.epcre <fe Ia ora lț?15 .sta
dionul „23 August“. Returul va ayca loc 
la.4 d.epembrio la Madrid.

In cîteva rîndurt
Patru sportivi din lotul olin^pic de gwn- 

nasticä al U.R.S.S. vor participa la cam
pionatele internationale de la București. La 
feminin vor concura Mzia Ninoșvili, o ta
lentată gimnastă gruzină în vîrștă de 22j de 
ani, membră a clubului Burevestnik din 
Tbilisi, și Lidia Dabuneț din Moscova.

La masculin vor participa V, Kuț și E< 
Gromov.

•k

După cpnț s-a nș.ai anuijțat, Ja mijlocul 
acestei luni va pleca în turneu în Italia e* 
chipa selecționată de l?ox a clubului spor
tiv Dip.amo București. Pugilișții bucureșteni 
urinează să evolueze la Bologna, Milano și 
Florența. Din echipă fap parte, printie al
ții, D. Davidescu, C. Prudu, C. öheorghiu, 
Ö. Bîrsu, I, Mjludik, I. Monea, V. Mariuțan.

■*
Tradiționalele campionate internaționale 

de gimnastică ale tării noastre se vor desfă
șura vineri, sîmbătii și duminică în sala 
sporturilor de la Floreasca. La actuala edi
ție, cea de-a ß-a, se vor întrece gimnaști și 
gimnaste din U.R.S.S., R.P. Ungară, Italia, 
R.P. Polonă, R.D. .Geripană, Iugoslavia, B.S. 
Cehoslovacă și R.P. Romînă.

Fotbal, categoria A
Etapa IX-a

Lj) șfîrșitul acestei șăptăniîni yș fi reluat 
campionatul do fotbal al ecjlipelqr ,de cate
goria A. Cel niai important meci se dispu
tă sîinbăță . de la ora 14,30 pe stadionul 
„Republicii“ din Capitală între Dinamo 
București, și Pețrolțjl l’îpiești. Re același 
Stadion, va avea Iqc duminică (țpț ,de la 
ora 14,30) meciul Steaua—Farul.

Celelalte partide șe vor disputa dumini
că, astfel : CLUJ : Știința—Crișiil ; JĂȘj : 
C.S.M.S. —Sfeagiil roșu ; TIMIȘOARA : 
Știința—Rapid; PITEȘTI : Dinamo—U.TA.; 
GALAȚI : Siderurgistul—Progresul.

Uzinele „Griyîța Roșie“. Dc cînd această înțieprindero și-a schimbat profilul 
traditional --- reparații de locomotive cu aburi — și a trecut la un, nou gen de 
BrotlnS-ție :. țpbrip.area de mțișiții șț ițți|ăic, pentru industria chiniică, rafinării, fabrici 
de hîrtie și celuloză, iinilți muncitori de aiei au învățat o a doua meșeție. Iată-i 
de la stingă spre dreapta pe Dumitru Niculao, sudor, fost nionțațpt, Ion Șțîțțicțțț, 
sudor, fpșt ajustor. Constantin Ciiicu, cazangiii, fost montator, și Ion Muntcanu, 
sudor, fost montator — urmărind desenul utior piese care trebuie lucrate.

(Foto : GH. VINȚIL4) :

O tematică
In fiecare marți, după, termina

rea programului, anumite locuri 
din secțiile uzinei noastre devin 
pareq ș.ăți de școală, yiq apoi „ele
vii" și „profesorii“. In uzină s-au 
redeschis’recent' cursurile de ridi
care a calificării la caro sînt în
scriși aprpape 2 800 de muncitori.

Și îp prima parte a anului au 
funcționat là hôî astfel de cursuri, 
iar rezultatele n-rațț înțîrziaț șă se 
vadă.

Eficacitatea acestei forme de îm
bogățire a cunoștințelor, profesio
nale âle muncitorilor poate fi însă 
și mai mare. S.punem aceasta a- 
vînd în vqdere sugestiile și propu
nerile făcute de peste 200 de mun
citori la ancheta întreprinsă, cu 
cîteva -luni în urmă, la inițiativa 
cojnitetului de parțid al uzinei. 
Rășpurizîhd la întrebările puse; 
foarte, muiți muncitori's-au referit 
la . necesițatea înibunățățirii tema
ticii cursurilor, cetind ca lecțiile să 
fie mai ' strîns Iegațe defterințele . 
1 ftftfth ft ftft-ftp
dreptate, Nu de puține ori S:-au 1V... . ............
predat noțiuni lipsite de importan- ft- Ridicăm .această, chestiune 
ța piȚțcfică pentriț activitatea cțe deoarece la prăua lecție din acest 
produpțle., ' în fața. muncitorilor ăe hP 0 cursului ținut îp secția mo- 
la thopțăftfte ex'ețȚip.iuftș-a țînu,t o 
lecție despre „pjagțațna fiéftçhr- 
boft-'țcqloftde la câzangerie îl șftp 
predat la curs noțiyni de alggb.rft

Rent-ru o mai ușoară înțeipgere 
a problemelor» muncitorii din dife
riți secții au cerut, ça la lecții șa‘se 
folosească îp măsură mai mare 
materialul didactic demonstrativ. ’ 13

ții wU ftftievoft’ftmcrete ’alo 
-curșqțiților nu numqi .çq pu-i ajți- 
tq pe muncițori la”opțiriei<ea unor 
rezțiltpțâ mai bune în’muqcă, daț 
adesea ple slăbesc interesul de a 
participa, la uneie; prelegeri.

în legătură cu mersul acțiunii 
de ridjcqre a calificării conside
răm ca trebuie subliniat și rolul 
important carp revine maistrului. 
El popie contribui nu puniai 
la alc'ățpirea teniațicii lecțiilor, dar 
și lq aplicarea în practică, de către 
muncitori, a cunoștințelor noi în
sușite la cursurile de ridicare a 
calificării. Sînt în uzină maiștri

ie întocmită nu
1er de echipe. Totodată, s-a ținut 
spama de prevederile planului tehr 
nic al uzinei, îndeosebi cele privi
toare la introducerea și extinderea 
unor procedee tehnologice avansa
te — sudura în b.aie de zgură, .crăir 
țuirea arc-aer autoțnată ețc. — și. 
ceie referitoare la fabricarea pro
duselor noi.

întocmită pe această bază,'pro
grama analitică a cursurilor cores
punde necesităților concrete ime
diate și de. perspecțivă ale uzinei. 
Dar nu esțe suficient să întocmești 
o tematică corespunzătoare, ci tre
buie să o și respecți. Firește, ea nu 
trebuie să fie rigidă, de neschim
bat.' Este bine chiar să se țină 
seama de ceea ce apare nou în me
seriile respective, să se ia perma
nent în considerație elemente npi 
introduse în tehnica și téhno-iogiq 
de fabricație și, în fuțicție de a-, 
çeâsta, programa să fiei.corectată 
sau completată. Dar,-; a asigura 

r tematicii un caftçter. elastiç;.'"piț»x
concrete ale producției, Și pe/buna . hh. nu înseamnă a renupța în 
dreptate. Nu de puține, ori s-au arbitrar la tematiça întpçmi- 

Ițidicăm aceasță chestiune

Z •’ înseamnă totul
ca Duțnitru Frîncu, Ion Jurcă, 
Ilie Chețan, Gheorghe Bălășan 
și alții care, pe lingă că‘ urmă
resc cum se face predarea lecțiilor, 
își exercită și rolul educativ de 
stimulare a participării muncitori- 

, lor la cursuri și îi ajută șă aplice
în munca lor cele învățate. Exem
plul bun ai acestora ar trebui însă 
urmat și de alți maiștri și specia
liști din uzina noastră.

OCTAVIAN MOGA, inginer, 
VASILE DINU, tehnician ; 
LIVIU BERA, inginef; HILA 
ROMULUS, muncitor; VIC
TOR BALINT, “ fiiricționar — 
din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“ de la 
Uzina „Independența" Sibiu

EM

rie-de gbserpftții cri privire la, sg- . pomicultura au obținut și goșpodă- 
turtle ^i formele de popii care șe po- r.iile..colective Ler-ești, Cțmpiilu.ng, 
trivese. cel mqi bine cqndițiilgr. natur . Uhljiești, Boțeni, unde livezile de 
rgle. de aici,, caută șă creezp no.i șor, 
iuri mai valoroase. Ei se ppupă de 
înlăturarea periodicității în rodire, 
de grăbirea creșterii pomilor, de 
combaterea dăunătorilor și bolilor. 
Rezultatele cercetărilor sînt apli
cate în producție de către gospodă
riile colective din Valea- Mare, Le- 
rești și altele. Livada centrului se 
află'țn al 7-lea an de la plantave. 
Datorită bunei îngrijiri, pomii s-au 
dezvoltat bine și au dat în acest an 
rod bogat : între 35—110 kg mere de 
fiecare pom.

între rîndurile de pomi aiț fost 
create agrotérase de-a lungul curbe
lor de nivel, pe care s-au cultivat, 
cu bune rezultate, plante alimentare 
și furajere : coacăz, trandafiri, de 
dulceață, cartofi, varză etc.

Nu departe de Bilcești se află co
muna Malu cu Flori. Gospodăria 
colectivă de aici are peste 1 000 ha 
de livezi de meri, peri, pruni. Din 
acestea 700 ha sînt pe rod, iar 340 
ha sînt plantație tînără. Recoltatul 
e pe terminate. S-au cules pînă acum 
peste 1 000 de tone de mere și pru
ne. Brigăzile fruntașe pe gospodă
rie, atît in ce privește recoltatul cît 
și în obținerea de producții mari de 
fructe, sînt cele conduse de Cecilia 
Barbu, Gheorghe Floren și Constan
tin Ciortan. Din valqrificarea către

. r.iile.. colective Ler-ești,
,, Boțeni, ■■_ 

popri se întind, pe șute de hectare.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"
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Se culeg ultimele mere
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TEATKE : Teatrul de stat de operetă t 
Mam-zetle Nitouche — (orele 19,30). Tea'’ 
trul Național „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Adam și Eva — (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum yă 
place — (orele 19130). Teatrul pentru ti- 
npret și copii (Sala C. Miile) : Acuzarea 
apără — (orele 20). Teatrul evreiesc- de 
stat: Opera de trej parale — (orele 20). 
Teatrul satiric. muzical „C. ,'Tănase“. 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). 
(Sala din C’alea yi.ctoriei 174) : Palatul 
melodiilor — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece șl dansuri al C.C.S. : Ciută țara 
mea — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) ; Umor pe sfori — (o- 
rele 9) i Cartea cu Apolfidor — (orele 
16). Circul de stat : Variațiuni de toam
nă — (orele 20).

;

Sg 
a ;

•i

delăyie, lectorul, nețipjnd șeapiq 
de gradul de pregătire al. audiții-, 
riului, a 'YQrb.it deșpre rpl^tiițș. țriț 
gonometrice. Cursanții,' îndeosebi 
modelării din categoria a IV-a 
de încadrare, precum și cele 
cîteva muncitoare ' dp " la ' atelie
rul de vopșitorie au ascultat dar.

ft ftl-ft'ftftftft că n-au putut 
înțelege mare lpcru. Astfel de leo

ne voile concrete ale

folqșeașcă în măsură mai țftft 
materialul didactic demonstrativ. 
Produsele’ noț intrate în fab’ricăție, 
în șpecial cele de la ca’zangerie, șă ( 
fie prezentate nu numai sub forțna ■ 1 
desenelor' tehnice, ci șă se întoc
mească Si unele machete ” simple ; 
din carton. E’xplicțndu-șe „pe viu" : 
părțile componente ale produsului, 1 
unii muncitori pot veni apoi cu a- 
numite propuneri de perfecționare ' 
a execuției sau montajului. Merită '■ 
atqnție și propunerea cu privire la ’ 
procurare.^ clé planșe carp să cu
prindă scheine cinematice ale ma
șinilor materne, înstelate în șftții. : 

Tematica cursurilor a fqșt întoc- i 
mită avîndu-se în vedere sugestiile 
șefilor de secții, maiștrilor și șefi-

..................................  ' ...h.1

Vești de |a Uzina „Steapi reșu" din Brașov
Colectivul 

de sculeri — ievidețitiat
Reçe.nt s-a făcut bilanțul realizărilor 

obțintițe pe trimestrid III de către, ațe-, 
lierele din cadrul scuțd.rigi uzinei. Co
lectivul, care ș-d clasat pentru a 3-a 
oară consecutiv pe primul loc, este cel 
al atelierului '39.3. Pe ultimul trimestru 
el și-a realizat planul de producție în 
proporție de 102,5 la sută, iar calitatea, 
sculelor fabricate este superioară.

S-a deschis 
universitatea muncitorească
Zilele acestea s-au deschis porțile, 

universității muncitorești din uzină. 
Universitatea a intrat acum în al 6-lea 
an de activitate. în acest an s-au în
scris la cursurile universității peste 4W 
de muncitori, tehnicieni, ingineri. Aici 
vor preda lecții de specialitate tehnică, 
de știință, de cultură, ingineri dintre

cei mai pr^ăf ițl din. uzină și de 
la Inșiitutul politehnic dm Îpțâlitațe, 
precum, fi profesori și specialiști de. la 
diferite catedre ale școlilor medii din 
Brașov, .

Grijă pentru sănătatea 
oamenilor muncii

Policlinica acestei mari unități indus
triale și-a scl.tiin,bat mult înfățișarea. Ea 
a devenit o. unitate înedico-sfli.dtară mo
dernă, bine utilată.. Sălile dç așteptare, 
cahinetede de consultații au fost reno
vate. Toate: începerile sînț qçum lu
minate cd tițburi fluorescente, iar mg- 
bilierul a fost înlocuit complet sap re
condiționat în mare măsură.

Cu șprifintd muncitorilor uzinei și al 
personalului sanitar s-au amenafat și 
circumscripțiile uzinale II, Iți și IV, 
precum și postul d? sănătate nr. 1.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii"

ia smiA i
încă de. la primele pagini, o carțe 

bună îți inspiră respect și prietenie. 
Ö citești cu plăcere, cauți' Șâ-i i>ă- 
țrunzi tot mai aclîijțc lumea pe care 
o înfățișează și parcă cu regroț o 
așezi pe raft cînd ai întors ultima

• UJK; '
Un șepțimepț. aseniăjlȘ.ft.P flȚ 

çerçqt citțnd cîțeva- dări seamă 
ale organizațiilor de parțid țiin Ro
man. Desigur, ele nu pot fi compar 
rate cu pagini de lițeratură. înșă 
din rîndurile lor laconice ți se dez
văluie o lume foarte. ' interesantă, 
bogată îp ftpțe (țe viață ; te. cuce
rește frumusețea muncii de partid 
care schimbă 'oamenii, le sădește și 
le dezvolta în 'conștiință însușirț a-r 
lese, caracteristice oamenilor îhâin? 
tați, pe 'măsură zilelor nq'ash’ê- Șă? 
rile de seamă la care mă refer vor
besc despre eforturile pline de ab
negație ale oamenilor, a căț-or hăr
nicie se materializează astăzi în 
mașini, țevi de oțel, prăjini de foraj, 
piese de schimb ' pentru tractoare, 
materiale de construcții moderne, 
mobilă; zahăr și alte bunuri. Oame
nii dau la iveală energii nebănuite 
atunci cînd sînt educați în spiritul 
atitudinii'înaintate față de muncă, 
cînd sînt ajutați să-și dezvolte apti
tudinile și talentele.

în adunarea de alegeri a organi
zației ds bază de la laminorul nr. 2, 
darea de seamă a evidențiat doi 
muncitori, membri de partid, care 
sînt exemplu în muncă pentru 
colectivul lor : Vasile Movilă și Zam
fir Caleap. Nu întotdeauna qu fost 
așa. „S-au schimbat în ultimul timp 
și' merită stimulați“ — mi s-a spus. 
Iată ce ne-.a îndemnat să-i cunoaș
tem mai îndeaproape.

Nu cu muiți ani în urmă, çîqd 
noua uzina de țevi abia intrase în 
funcțiune, amîndoi au plecat din 
satul lor hotărîți să învețe o mese
rie. Au bătut la poarta uzinei și au 
fost bine primiți. Aici au fost atrași 
de uriașele „păsări de fier“ (macara
lele) care se ’ plimbau deasupra la- 
minparelor. purtîqd în. ciqcul lor q- 
țelul, din care mai apoi șe nășteau 
țevile. Interesul lor pentru aceste 
mașini n-a țrecuț neobsșrvaț. Cîțiy.a. 
comuniști i-au îndemnat să învețe

din conducerea tehnică să greșească 
față de Goldan. Tînărul cu un certi
ficat de ipaistru în buzunar a fost 
considerat ca orice rquncitor nou, 
cqre mai are multe de învățat. De
sigur ea în pro.dițcție, întotdeauna 
opiul mai arp de învățat ceva. Mai 
ales ctț nici tehnica nu stă pe loc. 
Goldan muncea cu rîvnă, cu stră-

ririî’orîcărui muncitor dp a’ fi djs.ci- pregătirea și de a contribui la buna 
plinat în producție, de a respecta organizare a muncii. Laminatorii co- 

„m. ___ — ___ __  munca cplepțivulqi din carp face niunjșți Gheorghe Bîrșan, Ion Rușs
mai rămășgșe’.învechit în conștiința parte, a^șî uni înțotdeaiuia eforturile și Mihai Halap, cp carp lucrq, șirap 
lor. Vétipaü . cu întîrziere 'și "piec’ap. cu ale întregului coleptiy. îptr-o diș- daț seama de capacitatea^ și țalepțul 
mai devreme de là ïuerp, Nu înde- cpțig mai de la inimă leTam arătat cq • lpi. organizatoric. Toți sînt mai în 
plineau dispozițiile rpaișțrului și "ale. aici, în mijlopuț nostru, au crescuți yirșta șimu o experiențaxmai înde- 
șpfplpi de e.chïpq. Uneori‘au foșt aici au ajuns să se numească mpnpi- Inneata în nrndnatio tiemt el. S-au 
gqșițî. dormind în timpul serviciului.' tori industrjqli. I-»am întrebat : pare 
Fîrește ca'purtarea îor q începpt șa. purtarea egoistă, nespeoțirea cplepti-

'_____ ' vului este î’ășpțata lor? Se mpi poa-
‘.....te avea încredere în ei? Au tăcut

mult timp fără să răspundă“. Atunci 
secretarul de partid a pus mai tare

efoi-tprï șiftft tîmp“'sftp*ftheO' tudinep comunistă în muncă preșp-

UNCII EDUCATIVE DE PARTID
cum să le ștăpinească. Și nu după... în uzină, ei- n-au^ cunoscut ce în- 
mult-timp, ajutați de colectiv, șUau seamnă ™*-*-™ “1"ft”
împlinit vișiil. Fiecare,’ s-a' așezat lq .' Bentru ei, muncitor însemna orice 
pupitrul de comandă al unei maca-: om care lucreșză ceva. Ei nu șe ri- «uiuau myuvea vu. uvu«, vu oviu- 
rale. Dar, spre surprinderea tuturor, dicaseră încă ța înțelegerea îpdațo- duința de a-și perfecționa continuurale. Dar, spre surprinderea tuturor, 
Movilă și Caleap, în ciuda faptului 
că își însușiseră' bine meseria, au 
început să s'cpătă la iveala ceea ce

VIAȚA DE PARȚÎP

munca într-up colectiv.

lungată în producție dècît el. S-au 
ocupat cu drâgoste de el, au căutat 
să-i transmită, o dată cu experiența 
prpducției, perseverența, spiritul co
lectiv, încrederea în forțele lui și ale 
tovarășilor săi de muncă. Cînd a 
venit vremea, au ridicat chestiunea

— .......  — „degetul pe ranăf‘. Le-a arătat cîte : ÎB Qduqqreo. genială .de partid. Ati-
eforturî'si cît ’ timD s-au cheltuit t.udinea . eomupistq in munca - pres

se răsfrângă negativ asupra pro- pențgț ca'ei șa șe bucure astăzi de '■RQPe strădania de a pune, iii slujba
»ei. ... . ........... o calificare,'’de locul, pe careft ocu-,

Grupa de partid a socotit că e înfr-j-o" uzină socialistă. Le4a èx-, 
timpul șa ințervină. rn..,.„.,x-.:: ,i.-„ .„ftftft ÎL h.,
grupă au discutat despre^ purtarea făptqireă politicii parțidului de îft 
ft-r* — Z‘~ r>j --iTg.țz yiMțiaanțgrc un, S* 'A iS >' •<■<■■■.
purțarea lor nu le tac cinste. Dis- uzina noua. în care muncesc, au fost Goldan 1 șe poqte cere mai mult. A 
cuția însă n-a dat rezultatele dorite. cu putință .tocmai prin munca disci- ûoveqit-q. de atțtea ori, Locuț lui 6 

iă; * pi’ih eforturile sQțidqre ale W inaișți-ilpr,. Merițul C9®uniștilor, al întregii 
orgânizații de bază esțe că. qu. înțe
les cît este dq ipftoȚțanț să cunoas
că bine oamenii, să le stimuleze ap
titudinile buție,. să vegheze ça fie
care să fia repartizat în producție lq 
locul çel mai potrivit, unde sa poa
tă munci cu cele mai bune rezqlta- 
te, îțițrgb,ați azi în uzină de la pri- 
niul laniinqtor pe care-1 veți întîlni 
și pîn.ă’la dțreețor despre Goldan 
Ghqorghe, ixiembriA de partid, P să 
auziți cu plăcere : „A ! Goldan. E 
unul dțn çei mai iscusiți maiștri Ta- 
mțnatdr-ț de'la noi“. în darea de șea- 

Prpape de fiecare. . . să-și pună în valoare calitățile gi h'organiza&i'iTpărîid ^e^îă
Membru comitetului de partid- daca nu smt ajutați. Un ase- laminorul'nrift numele lui figura în

s-au preocupat rpai intens de mersul menea om este Gheorghe Goldan, fruntea' ceîor evidențiați.
ftJ’’~ft' “ r " ....................... .-’ ,tWtț adpnăftțe de alegeri capeți

laniiqațoA A pțacticat-o cu pasiune, iffiagineă fqdniçei rnuției edițcațive
duse de partid, menite să crească o 
geneçqtie dß- muncitori înaintați, cu

- ...v ö p.pgătă cUliură tehnică» meșteri in«
ușor de modelat, Pupă .çç am ăjuriș? fost șîrgjuihoîos. S-a întors în țizină dustriah yjs.ățori și îndrăzneți, pă- 
să-i .cunosc mai- bine, mi-am.:dft cu diploma d'e maistru. Dar, cum se trunși' de o înalta conștiință șocia- 
seama de ce și la-disciplină na mer- întîmplă uneori, păcatul de a nu cu- listă.
geau în pas cu ceilalți. Pînă să vină noaște bine oamenii i-a făcut pe cei VICTOR DELEANU

o calificare,' de locul, pe care-1 oeur, ■/colectivulpi întpea^q. capacitate, în- 
„ .A - ftftftlftft L.-C, ftft . trpg talentul și priceperea eu care

timpul să intervină. Tovarășii (lin plicât că minunatele realizări în în-r De ce sa nu i se dea
_'ft’ ' ' ftftfti.ft „.iftftl ""ft. 'ftftft • ace3§tâ posibilitate lui Goldan? Ei
celor doi. Li s-a arătat că munca și dustriallzare socialistă, între care și §51,chezășie cuvînțul lor că lui

: L / A 4. a ... A *

cuția însă n-a dat r'ezulțatele dorite, pu pptipțq: 
Movilă și Caleap se considerau cri- piihăță„ grip eforturile spțidqre ale 
ficați pe nedrept. Comuniștii nu s-au plasei muncitoare, sprijinită de în- 
oprit là Jumătatea drumului. Au ce- tregul poppy. Opinia sănățoqsă a 
rut ^sprijinul biroului organizației de grupeț do payțid, a celorlalți mpnoi- 
bază. Nici discuția cu biroul nu a torij:çàré ftau 'criticși, niüncq ' âțen'ță 
dus îțișă ■ lucrurile' cp mult mai de- pdpcâtivă au avut pînă la urftă e- 
parte. Cazul lor a început să țireo- fect, Moftlă.și Caleap au’ început șp. 
cupe pomitețul de partid al uzinei. se gy^ta'ftpt mai demni de încrede«: 
S-a-ajuns la concluzia'că munca e- reaftpiectivplui.

-WißT a^ätoare ^z- 
partid trebuiau ajptate șă dezvolte , valuie ftirile _ de spatna ge pare co- 
o opinie puternică a întregului: co- le discută în aceste zile în
lectiv față de orice atitudine în'a- adupgrile de. alegpri ! 
poiată în muncă,' să cunoască mai Sînt oaméni care „musțpsc“ de 
bine oamenii și să sé ocupe îndea- hărnicie și talent, dar nu'izbutesc

- " ■ . . să-și pună în valoare calitățile mtl-Prezentata m adunarea de, ale-

lucrurj.lpr îp secțiile uzinei. „;i\ș.a A îndrăgit' de tîpăr meseria de, 
i-am cunoscut și pe Movilă și Ca-- '
leap — ne-a spus secretarul comite- ' întotdeauna și-a îndeplinit sarcinile 
tuli»; îng.'Văsile Pică. în mutică, de producție încredințate. À fost tri- 
ambii dădeaii la iveală un fopd bup, , mis la, șc.pala de maiștri. Și aici a 

să-i. cunosc mai bine.

laminorul nr. 1, numele lui figura în

...Din adpnăyile ^e alegeri capeți

CINEMATOGRAFE : Mi-am cumpărat 
un tată : Sala Palatului R". P. Romîne 
(orele 19,30 — seria dé bilete 886). Prin
tre oameni bupi : Republica (10; 12; 14» 
16,45; 19;' 21,15)', Capitol (10; 12; 14; 16,45; 
19; 21,15). Tragedia optimistă — film 
pentru ecran panoramic : Patria (10; 
12,30; 16; 13,45; 21,15). Ucigașul plătit — 
cinemascop : C'ăi'Dați (10: 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 14,15; 16,30; 
16,45; 21), Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Flantura , (10; 12; 16; 18,15;
20,30). La vîrsfă dragostei ; București 
(9; 11; 13; 16,30; 18,30; 20,30),' Gț'ivița (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), ' Modern (10;'12; 
14; 16,15; 18,3p; 20,30), Electra : Cotroeeni 
(14,30; 16,45; 19; 21,15), Trei plus două. — 
cinemascop : 'Tineretului' (10; 12; 14'; 16; 
18,15; 20,30). Babette pleacă la război — 
cinemascop: Victoria (10; ' 12,15; 14,30;
16,30; 18,45; 20,45), Viitorul (15; 17;'19; 2Î) 
Codin : Central (10,30; 12,Șp; 14,3Q; 16,30; 
18,3Q; 20,30) înfrățirea între popoare. (11; 
15,45'; 18; 20,15). Vara și fum — cinema
scop : Lumina (rulçàza îp continuare 
de Ia orele 9,30 pînă la orele 14, d.upă-a- 
miază, 16,15/ 18,45; 21), Buzești' (II;' 16, 
18,15; 20,30), Progresul (14,30; 16,45; 19;. 
21,15). I.azărjllo de Tonnes : Union (15,45; 
18; 20,15), Program special pentru copii: 
Doina (10; 11,15). Roccp .și frații săi (am
bele serii) : Doina (12,30; 16; 19,30). Pro
gram de filme docUmontare rulează în 
cpntinuare de la orele 10 pînă la prele 
21, la. cinematograful Timpuri, țjol. Dra
cul și cele zece porunci — cinemascop : 
Giuipști (}p,30; 12.45; 16; 18,15; 20,?p). Po
vestea pantofiorului de aur : Cultural 
(15; 17; 19; 21). Vacanță la măre — cirié- 
masepp ; Dpcia (9; 11; 13; lp; }7; 19; 21). 
Cel mai mare spectacol : Crîngașt (15; 
18; 21). Valsul nemuritor : Bucegi (10; 12; 
14; 16; 18; 20). Strict seçret — cinema
scop : Unirea (16; 18; 20), Arta (16; 18,15; 
20,30). Dinastia neagră : Tomis (10; 12;
14; 16; 18,15.; 20,30), Floreasca (16; 18,15; 
20,30). Raidul vărgat : Flacăra (16; 18;
20). Ancheța : Volga (10; 12; 14.30; 16,30; 
10,30; 20.30). Rîul și moartea : Vitan (15; 
17; 19; 20,45). Cucerirea Everestului : 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Doc-, 
tor Iii filozofie ; Popular (15, 17; 19; 21).» 
Lft răspîntie ; Moșilor (15,30; 18; 20,30)Z 

?nofțh I Aurora (10; 12; 14; 16,15;" 
18,30; 20,45), Pacpa (11; 16; 18; 20). Ipocri- 
ții : Cosmos (16; 18; 20). Ultimul tren diil 
țșun Rill : Colepțțna (14,30; 16,45; 19»; 
21,15). Dpi dip ,;i,lțe lumi ! Luceafărul (15; : 
17; 19; 21). Misterele Parisului — çl.ne-i 
mașpop : Drumul Serii (llț 18; 18,15;" 
20,30). Elena dțn Troia — cinemascop t : 
Ferentari (10; 14,30; 16,45; 19; 21,15).

CUM E VREMEA
Ieri în țară: Vremea a fpșț călduroasă 

çq cerul variabil. Cu toțui izplat în yes-, 
tul țării s-au semnalat ploi slabe. Via
tul a s.ufîat slab pînă la potrivit din 
sectorul nord-estlc. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cuprinse 
înțțe 12 grade la Toplița și 23 . gradé Ia 
Sinnicolay Mare, Răuți, Botoșani. Med
gidia și Adamclisi. In București : Vre
mea s-.a menținut călduroasă cu cerul 
variabil. Vint slab. Temperatura aerului 
ia ora 14 a fost de 20 grade.

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 no
iembrie ; Vreme călduroasă cu ceryi va
riabil, mai mult no ros, Vor cădea ploi 
loçale mai frecvente în jumătatea ■ de: : 
nord-vesț a tării, Vint potrivit din sec
torul sud-veștie. Temperatura în general 
statio.nară. Minimele vpr; fi cuprinse în-, 
tre 3 șl 13 grade, iar maximele între 12 
și 22 grade. Local ceață, țn București : • 
Vreme călduroasă cu cerul variabl);mâl. 
mult noros mal ales după-amiazâ cîhd" 
devițlP favorabilă -ploilor slabe. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în gene-, 
ral staționară.

YQrb.it
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a ale mvățăHimtului superior
în zilele de 4 și 5 noiembrie, la limba și literatura romînă a Univer- 

Câsâ? Universitarilor din București a sității diri București, Șt. Bîr- 
lea, președintele Comitetului e- 
xeeutiv . al U.A.S.R., prof. . univ. 
Al. Buia, rectorul Institutului a- 
gronomic din Craiova, prof, dr. 
1. Gîrbea, rectorul Institutului 
medieo-farmaeeutic- din. Țimișoa- 
ra, prof, univ. T, Bugnă'riu, decanul 
Facultății de filpzofip a Univer.șității 
din București, I. Bojan, secretar al 
Comitetului de partid al centrului 
universitar Cluj, prof. I. Cipbanü, 
rectorul Institutului pedagogic din 
Cluj, prof. univ. Gh. Ștefan, de
canul Facultății de istorie a Uni
versității .din București, prof, arfi- 
Damian Ascanio, rectorul Inștițutu- 
lyi de arhitectură din București, 
prof. ing. G. Avram, rectorul Insti
tutului politehnic din Timișoara, 
conf. univ. Tamara Dobrin, de la 
Institutul de arte plastice din Bucu
rești, popf. ypiv. A. Gheorghiu, 
secretar al Comitetului de partid al 
Institutului de științe economice din 
București, conf. univ. I. Șiclovan, 
rectorul Institutului de cultură fizică 
din București, acad. Cr. Șiipippescu, 
rectorul Institutului politehnic din 
Iași, prof, ing. Al. Domșa, rectorul 
Institutului politehnic diri Cluj.

Concluziile discuțiilor au fost pre
zentate de acad. Șt. Bălan, în, în
cheierea .consfătuirii au luat cuvîntul 
tovarășii Emil. Bodnăraș. și ’ Leontș. 
Răutu.

.s/ . A

avut loc o consfătuire de lucru orga
nizată de Ministerul învățămînțului. 
Au..,luat parte tovarășii Emil Bodnă- 

• raș,’ Leont< Răutu, acad. Șt. "Bălan,, 
ministrul învățămîrrtului, rectorii 
institutelor de învațămînt superior, 
prorectori, decani ai unor facultăți, 
secretari ai organizațiilor de partid 
din unele centre universitare, lueră- 
tCtpi aj Mipișterujui - -învățăinîntul’di.
.în centrul consfătuirii au ștșt pro

bleme de conținut ale învățămîntu- 
1 ui superior'— îmbunătățirea planu
rilor și programelor, .elaborarea de 
cursuri și manuale, studiul marx- 
ism-leninismului, activitatea de 
cercetare științifică, pregătirea știin
țifică a cadrelor didactice, perfecțio
narea pro,cgșului de îpvățăpaînt.

• Pe m.argipea referatului prezeptat 
de prof. univ. Jean Liyesçu, adjunct 
al ministrului învățământului, au 
luat cuvîntul acad. Gh. Mihoc, rec
torul Universității din București, 
acad. C. Daicoviciu, rectorul Uni
versității din Cluj, prof. ing. C. Din- 
culescu, rectorul Institutului poli
tehnic din București, prof. univ. 
I. Creangă, rectorul Universității din 
Iași, acad. N. Petrulian, rectorul In
stitutului de petrol, gaze și geologie, 
acad. A. îjïoga, rectorul Institutului 
medico-farmaceut.ic din Cluj,. acad. 
Al. Rosetti, decanul Facultății, de

ie il
*>•»>
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ELECTRIFICĂRI DE 
SATE. De la începu
tul anului și pînă 
acum în regiunea Ga
lați au fost electrifi
cate 33 de sate și ep- 
mnnp. .Pripțrg acestea 
șe nnmqrâ comunele 
Suvorov și Cîndești 
din ' raionul Focșani, 
Golașei și Valea Cî- 
nepei 
Brăila, Movilița 
raionul Pançiü. pînă 
la sfîrșițul anului nu
mărul satelor și co
munelor eleçtrifiggte 
în regiunea Qalâțî pa 
ajutige la aproape 251).

din raionul 
din

ECONOMII DE 
COMBUSTIBIL. Me
canicii și fochiștii de 
la Depoul de locpmp- 
țive Ç.F.R.-Buzçtu a- 
cordă o mare atenție 
economisirii combus
tibilului. Ei urmăresc 
permanent întreține
rea cîț mai bțțnă a 
locomotivelor și func
ționarea lor în condi
ții optime. S-a exțțiiș 
remorcarea trenurilor 
cu supratonaj. Pe în
tregul d^PPV au fpșț. 
remorcate anul acesta 
1 192 astfel de tre
nuri, în felul acesta 
ș-.g. replizaț o ecpnp- 
mie dg 5 3IS țgng 
combustibil conven
țional, cantitate cu 
care se pot remorca 
pește 2 000 treirurț pe 
distanța Buzău — 
Mărășești.

crările unei consfă
tuiri regionale de 
pediatrie, în cadrul 
căreia vor fi prezen
tate comunicări și re
fecate pe temele: „A- 
litnențația artificială 
a sugarului“ și „Co
lapsul la copii“. Pe 
lingă medicii din re
giunea Suceava, par
ticipă ca invitați me
dici din regiunile 
Bacău și Iași, Refera
tele și coipupicărjle 
vor fi urmate de dis
cuții după care va 
avea loc un schimb 
de experiență la uni
tățile sanitare de co
pii din oraș.

fost expediate centre
lor siderurgice de la 
Hunedoara și Reșița. 
S-au evidențiat în a- 
ccastă acțiune tinerii 
din orașul Ploiești, 
raionul Cîmpina, ra
ionul Tîrgoviște etc.

CONSFĂTUIRE DE 
PEDIATRIE. La Bo
toșani au început Iu-

AUTOTROLIILE. Lu
crătorii forestieri au 
început să aplice în 
anii 1962—1963 meto
da încărcării materia- 
liilui lemnos pe âutp- 
carnipane și remorci 
cu ajutorul troliilpr 
instalate pe mașini. 
Metoda, fiind verifi
cată cu succes în pro
ducție, s-a impus de 
la început, prezeniînd 
mari avantaje econo
mice ; .— productivi
tate mult sporită față 
de veclțile procedee, 
se elimină degradarea 
și declasarea unei în
semnate cantități de 
lemn etc. în prezent, 
peste 550 de autoca
mioane . or remorci 

tpcre un . nou Ipt de sînt prevăzute cu tro- 
lii cu ajutorul cărora 
se încarcă lemnul, 
întreprinderile de 
mecanizare și trans
porturi forestiere sîpt 
preopupățe de mări
rea numărului aces
tor autotrolii. Pînă la 
sfîrșitul anului vor 
mai fi echipate cu 
trolii încă 150 mij
loace autoi Prin folo
sirea autotroliilor 
crește considerabil in
dicele de mecanizare 
la încărcatul materia
lului lemnos din ex
ploatările forestiere.

PENTRU UNITĂ
ȚILE PRELUCRĂ
TOARE. De la unita
tea de industrializare 
a lemnului din Zăvoi, 
raionul Caransebeș, a 
plecat spre IPROFIL 
Balta Sărată, „Biho
rul“ Oradea și spre 
alte fabrici prelucră- 
I 
vagoane încărcate cu 
cherestea și alt mate
rial lemnpș. Numai în 
luna trecută, ca urma
re a înzestrării fabricii 
cți noi uțilaje, aii fost 
elate pește plan aproa
pe 2 OQO mc de cheres
tea și alte produse din 
lemn. (De la Straton 
Nicanor, corespondent 
vgiuntar)-

SPRE OȚELĂRII. 
Tinerii din regiunea 
Ploiești au colectat ti
pul acesta 36 100 tone 
metale vechi care au

în spatele cifrelpr care- vorbesc des
pre realizările Uniunii Sovietico în con
strucția desfășurată à comunismului 
stau oamenii sovietici. Ei cresc în ritm 
cu spptenalulț cu ponstrupțjjle ce so 
înalță zi de zi pe meridianele sovietice.

PETROLISTA DIN KUBAN

De la corespondentul, 
nostru la Moscova

 

Po tînăra pețrolistă Taisia Kuçerenko 
am cunoscut-o nu do mult cu prilejul 
unei vizite în Kuban. Petrol în Kuban? 
Pare un lucru neobișnuit. Kubanu] era 
cunoscut doar prin holdele sale de grîu 
și livezile de pomi. Acest tablou 
a fost întregit. Omul sovietic i-a adău
gat nu de mult pădurea de sonde.

Taisia, fiică de colhoznic, privea cu
rioasă la apariția sondelor de petrol la 
marginea satului ei, S-a hotărît să se 
facă sondoriță. A „străbătut“, îm-, 
pr$ună cu turlele de metal, zeci de ki
lometri de-a lungul Kubanului pînă Ia 
Abinskaia. La propriu și la figurat, 
Tațsia a present în pas cu tehnica, Arii 
întîlnit-o Ia unul din punctele de co
mandă,. manevrînd butoane- și manete, 
pentru a citi apoi pe ecranul de televi
ziune regimul do funcționare a 
sondelor. Mulți dintre petroliștii 
care, pînă mai ieri străbateau. kilo
metri ca să descopere defecțiuni S> șă 
lo repare, stau acum la meșele de co
mandă. îmbrăcați în, halate albastre ; 
ei șcrțjtează pe ecran viața sondei.

în aplicarea electronicii, care schimbă

economico a țării, la înaintarea ei spre 
comunism-

Productivitatea sporită pe care au 
realizat-o petroliștii din Kuban, ca și 
cei din peninsula Apșeron, Bașkiria, Ta
taria, și din celelalte exploatări petro
liere, ale U.R.S.S. a făcut ca în cinei 
ani ai septenalului producția de țiței șă 
crească cu 92 milioane de tone.

CEI CARE ÎNFRUNTĂ 
ENISEIUt

Ne îndreptam spre Divnogorsk, 
malul Eniseiului, pentru a ășistâ la ulti
mele clipe înainte de explozia cé avea 
să închidă, pentru totdeauna, cursul 
fluviului siberian.

I-am găsit pe constructorii hidrocen
tralei pregătindu-se să ia cu asalt Eni- 
seiul.

Omul de lîngă mine, un flăcău înalt, 
subtire, era Nikolai Smelko. împreună 
eu tovarășii să? a aruncat primele tone 
de pămmț în albia fluviului, lucrînd 
în apa de gheață, înfruntînd apele 
Eniseiului. Și lot el a fost printre pri
mii care a aruncat în ultima porțiune a 
albiei uriașele blocuri de. beton ce a- ■

pe

nu numai fața sondelor, ci și caracterul veau șa zăgăzuiască, apele Euiseiulpi. 
meseriei de petrolist, Taisia vede un Smelko pai-a povestit, cu glas mol-. 
fapt obișnuit. Tot ațît de obișnuit ca și “m, c«m vedeai hidrocentrala de pe. 
urcușul tinerilor din brigada ei spre cu
cerirea culturii și științei,

Coleețivul îmbină armonios munca 
cu învățătura — atribut al codului eti
cii comuniste. Pentru a-și însuși noua 
tehnică, toți s-au înscris la școli me
dii, la institute, frecventează Cu regu
laritate cercurile de tehnică. Faptele 
acestea din viața unei brigăzi de tineri 
sînt semnificative pentru perioada imaginam 
construcției desfășurate a comunismului.

De la Abinskaia, conducte uriașe duc 
petrolul lă Krasnodar, Ia Moscova, la 
Leningrad și spre alte orașe și republici 
sovietice, punînd în funcțiune uzine, 
fabrici, contribuind Ia creșterea puterii

in U. R. S. S.

romîno - sovietice
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cu-

A. MUNTEANU

CONSTRUCTORII 
DE LOCUINȚE 

DIN LENINGRAD

SOSIREA UNUI GRUP 
DE SPECIALIȘTI ITALIENI

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

Ne aflăm la Leningrad „orașul Revo
luției", unde fiecare loc îți amintește de 
glorioasele ale ale lui Octombrie

cu ochii minții Țara 
parcă pașii mari cu 
îndreaptă spre conni-

INTOARCEREA din algeria 
A DELEGAȚIEI 

GUVERNAMENTALE 
A R. P. ROMINE

în- 
Obi, 

eper- 
șose- 
între 

Orășel 
al 

(Uri

Aspect de la uzina din Barnaul — una din noile întreprinderi ale in 
duslriei chimice.

ACADEMICIANUL
DIN „ORAȘUL SAVANȚILOR”

Vizita delegației Consiliului General 
A. R. L. U. S.

MOSCOVA 5. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

Delegația Consiliului A.R.L.U.S. 
care participă la sărbătorirea zilei 
de 7 Noiembrie în U.R.S.S. a vizitat 
Riga. Membrii delegației , au fost 
oaspeții muncitorilor de la fabrica 
de produse chimice „Gintars“ și ai 
colhoznicilor din colhozul „Dauga
va“ de lîngă Riga..

Delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S. a făcut o vizită pre
ședintelui Sovietului .orășenesc, I. P. 
Paaiadin, și președintelui Comitetu
lui de stat ,al radio-televiziupii, 
R. Zonderson.

Studiourile de televiziune din Riga 
au organizat o „masă rotundă“ la 
care tovarășii C. Prjsnea,. Eugen 
Rodan și artista Gina Petrini au 
vorbit telespectatorilor despre reali
zările poporului romîn și despre le
găturile ,de prietenie frățească din
tre popoarele romîn . și sovietic,

în cursul zilei de marți, delegația 
s-a înapoiat la Moscova.

Marți după-amiază, ambasadorul 
R. P. Romine la Moscova, N, Gumă, 
a oferit în saloanele ambasadei un 
cocteil cu prilejul vizitei delegației 
Consiliului General A,R.L.U.S. ■ în 
U.R.S.S. La cocteil au luat parte 
Ană Țukanova, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mînă, V. I. Könotop, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
pentru agricultură al regiunii Mos
cova, generalul de armată A. A- 
Epișev, șeful direcției politice gene
rale a Armatei Sovietice, repre
zentanți ai Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, activiști ai organi
zațiilor de partid și de stat din Mos
cova, funcționari ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum Ș.i mun-: 
citori de la întreprinderi industriale 
din Moscova.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Manifestări
„Lunii prieteniei

In București și în alte localități 
din țară au avut loc expuneri, sim
pozioane și manifestări cultural-ar- 
tistice închinate celei de-a 46-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice“.

Marți după-amiază a fost făcută o 
expunere pe tenia „U.R.S.S. pe dru
mul construcției desfășurate a comu
nismului“ la Casa de cultură din 
Eforie Nord. în aceeași zi, la Caș.a 
prieteniei romîno.-șoviețice djn Cluj 
a ayut 2qc simpozionul „Valorifica
rea resurselor energetice în U.R.S.S.“, 
iar la palațtjl culturii a fost organi
zată o discuție pe tema „Creația lui 
Ceaikovski“,

în Capitală, la Casa prieteniei ro- 
mîno-șovietice, în cadrul ciclului de 
expuneri „Impresii din U.R.S.S.“, ar
tistul emerit Ștefan Ciubotărașu a

Marți seara s-a înapoiat îp Capi
tală delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne, care, la invitația guvernului 
algerian, a participat la sărbătorirea 
Zilei naționale a Republicii Alge
riene Democratice și Populare. Dele
gația a fost condusă de Victor Io- 
neșcu, ministrul comerțului extçpior. 
La festivități au participât și repre
zentanți ai C.C.S., U.Ț.M. și 
U.A.S.R. ca invitați aj organizațiilor 
de masă din Algeria,

consacrate

vorbit despre turneul Teatrului de 
comedie din București în Uniunea 
Sovietică. Cu filmul „Primul repor
taj“, distins cu Medalia de argint la 
Festivalul international de la Mosco
va, s-a încheiat în Capitală Festiva
lul filmului sovietic. Tot la Bucu
rești a avut loc marți, Ja Casa raio
nală de cultură „16 Februarie“, o 
seară de filme romînești și sovietice.

La Timișoara, în cadrul unei șeză
tori, lectorul universitar Alexandru 
Crișap a vorbit despre Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie o- 
glindită m literatura contemporană. 
Actori de la teatrul de stat au citit 
versuri ale poeților sovietici închi
nate zilei de 7 Noiembrie.

Numeroși oameni ai muncii, îm
preună cu familiile lor, au asistat la 
asemenea șezători Ia Brașov și 
Constanța. (Agerpres)

teiului de Stat al Planificării, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, pre
cum și de reprezentanți ai Legației 
Italiei la București.

LA LEGAȚIA BELGIEI
Ministrul Belgiei în R. P. Romînă, 

Honore Cambier, a oferit marți sea
ra un cocteil în cinstea delegației 
grupului parlamentar de prietenie 
Romînia-Belgia din Marea Adunare 
Națională care a vizitat recent Bel
gia la invitația grupului parlamen
tar Belgia-Romînia, Au luat parte 
membrii delegației în frunte cu acad. 
Ștefan Milcu, președintele comitetu
lui de conducere al grupului. Au 
participat acad. Ștefan Nicolau, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, depuțați ai Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Ekteme, ai unor 

Societății instituții centrale, funcționari supe-

Marți seara au sosit în Capitală 
directorul general al Societății pe
troliere italiene de stat (E.N.I.) Raf
faele Girotti, Salimbeni Francesco și 
Dipo Dinejli, directori ai 
Snam-Progetti, însoțiți de un grup ri°ri ai Marii Adunări Naționale, 
de specialiști, care 'voj? face o vizită zim’iști, 
în țara noastră. Pe aeroportul Bă- 
neasa oaspeții au fost întîmpinaț.i de 
Ion Velea, vicepreședinte al Conți- •

prezent la lucrările hotărîtoare dinlr-un 
sector sau altul, al marelui șantier. Nor
mele pentru el nti constituie niciodată 
rin plafpn, ci doar un ghid, im punct 
de orientare, pe care-1 atinge de obicei, 
pe Ja jumătatea zilei de lucru, pentru ca 
în orele care au rămas să mai înde
plinească aproape un program zilnic. 
Asta pçntru că el, ca și toți băieții din 
brigada sa, învățîncl cu perseverență, 
au reușit să-și Organizeze munca ra
țional și să reducă cu mult timpul de 
turnare a betonului. Zilele trecute l-am 
revăzut pe Smelko-la Moscova, ça dele
gat la Congresul sindicatelor sovietipe. 
M-a înșțiipțat că constructorii de pe 
Enjșei sînt fenn Jrotărîți să termine 
această lucrare, pare va fi cea mai 
mare hidrocentrală din lume, pînă în 
1970, cînd se vor aniversa 100 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin.

In timp pe hidrocentrala de la Eni- 
sei e în plină construcție, multe din 
întreprinderile elpctro-onorgețice prevă
zute de planul septenal produc de-a- 
cum șuvoaie de energie pentru eco
nomia națională, Numai în ultimii 5 
ani, producția de energie electrică a 
sporit cu. 177 miliarde kW-ore. 850 
de centrale electrice șe construiesc în 
prezent în toate republicile sovietice,

Enisei peste 10 ani, Țareă vedeam 
aevea 
punîpd în mișcare turbinele, 
eele 20 miliarde de k\V-ore pe an 
lergînd pe .fire", cum. spunea Smelko, 
pînă departe spre Blagoveșcensk, șpre 
Moscova sau Tașkept Am privit, îm
preună cu el, la barajul lung de 1060 
de metri și înalt de 130 metri SÎ îmi 

i vapoare aluneçînd prin 
ecluze...

Smelko este șeful uneia din acele bri
găzi care a cucerit de mult titlul de co- ' 
lectiv, al muncii comuniste. Lumdu-se dire modernă, 
la întrecere cu zeci de alte brigăzi, co
lectivul lui Smelko este

șuvoaie de apă îpșpWfttă 
apoi.

I.

La marginea Novosibirskulm 
cepe marea,,, Marea artificială 
creată de siberienj ca izvor de 
gie, Mai încolo, de-a lungul 
lei asfaltate care se pierde 
păduri de brazi, te așteaptă un
modern. Aici e așa-numitul „oraș 
savanților’’, în mod coțioret,
menii de știință care îl populează 
și-au pus ca scop să cercete
ze amănunțit problemele economice ale 
Siberiei, să rezolve problemele legate 
de folosirea imenselor bogății din 
regiunile răsăritene ale U.R.S.S.

La Institutul de matematică, o clă- 
amestec armonios de

sticlă și beton, l-am întîlnit pe savan- 
înlotdeauna 'tul Serghei Lvovici Sobolev, unul din

matematicienii cunoscuți în lumea în
treagă. S-a întors nu de mult dintr-o 
călătorie în Europa, a fost și în Romî- 
nia. Pe peretele din fața noastră era 
<> hartă , a Siberiei. Sobolev descrie un 
arc de cerc de la Ural la Pacific, De-a 
lungul șiragului de întreprinderi con- 

. sțruite sau în curs de construire în sep- 
• tenal, mi-ar fi foarte greu să pre
cizez — a spus el — tot ceea ce 
se zămislește în acest oraș al savanților. 
Orașul este în același timp o pepinieră 
de oameni de știință, La Institutul de 
matematică și la alte zeci de institute 
de cercetări și de învățămînt cresc ca
drele de specialiști, viitorii cuceritori ai 
Siberiei, Pe malul mării Obi într-o vilă 
cochetă s-a instalat așa-numita 
„școală lomonosovistă“. Elevii care o 
frecventează sînt recrutați dintre çei 
ma[ capabili și mai talentați e- 
levi ai școlilor medii siberiene care au 
rezistat la trei tururi ale olimpiadei 
de l'izico-mateniatică. Unul din îndru
mătorii acestor talente este și academi
cianul Sobolev. Mi i-a prezentat în cu
vinte entuziaste și, auzindu-1, îmi dă
deam seama de marea preocupare a 
acestui savant pentru formarea tinere
lor cadre, schimbul de mîine al actu
alei gărzi științifice. Mi-a stiîns mîna 
cu putere și a plecat la obișnuita lec
ție pe egre trebuia s-o țină -în fața 
„lomonosoviștilor“,

Construirea și dotarea acestui oraș 
cu laboratoarele cele mai moderne, 
crearea unor condiții optime pen
tru activitatea oamenilor de știință, 
pentru dezvoltarea șl afirmarea, din 
pllp a talentelor, reflectă marea gri
jă a partidului pentru înflorirea continuă 
a științei sovietico, ale oarei succese sînt 
eimosoute și apreciate în lumea întrea
gă, Chiar acum, cu çîteva zile înaintea 
sărbătorii-lui Octombrie, nava cosmică 
„Poliot-1", care șintețizează noi 
cuceriri de. seamă ale științei, tehnicii și 
industriei sovietice, și-a luat zborul pen
tru a deschide o nouă etapă importantă 
în domeniul călătoriilor cosmice, în 
cérlrea spațiului extraterestru.

DE PE MEIEDEEE SEPTE/VALULUI

i

Ț -

•X«

« x- • vÿè

«Sxwrț/>■ 'k'z Â N-b':- : >

fer 'w -
.....

La o înălțime <le rit de metri se montează instalațiile primului furnal de la Uzinele siderurgice din Siberia 
de vest, regiunea Kemerovo.

Un aspect de pe șantierul centralei hidroelectrice de la Krasnoïarsk, care se construiește pe fluviul Knisci.

Moscova, un vast șantier al construcției de locuinj

și de conducătorul revoluției, V. I. 
Lenin. Cu tot caracterul său de „o- 
raș-monument“, Leningradul este me
reu tînăr. Tinerețea i-o dau noile con
strucții ce se înalță în ritm rapid.

Po A. Liubaș, directorul „Lenproiek- 
tului“, l-am cunoscut astă-primăvară. 
Cu acel prilej el mi-a înfățișat o ma
chetă pe care se desfășurau careurile 
multicolore ale noilor cartiere leningră- 
dene. Cu acel prilej mi-am însemnat 
cifra 100. „în fiecare zi, îmi spunea 
tov. Liubaș, leningrădenii primesc în 
folosință 100 de apartamente“.

Directorul „Lenproiektului“ m-a in
vitat la o plimbare în viitorul Lenin
grad. I-atn ascultat sfatul, M-am oprit 
pe un proaspăt șantier în apropiere do 
combinatul de construcții de case O- 
buhov. Acolo l-am cunoscut po Arkadi 
Dimitriev, un flăcău vioi, mic, cu o- 
chii albaștri, unul dintre cei mai cu- 
noscuți brigadieri de pe șantierele Le
ningradului. A venit de undeva, din- 
tr-unul din satele îndepărtate ale Nor
dului, încă din primele luni, portretul' 
lui era afișat la panoul de onoare. 
Veșnic în căutări fobrilo, Arkadi Dimi
triev încerca noi procedee de con
strucție, noi metode.

Mă așteptam să-l găsesc pe Ar
kadi undeva, pe schela unei clădiri, 
dar l-am întîlnit într-o cu totul altă 
postură. Stătea în fața mea liniștit ; 
în spate purta o cutie cu o stație de 
radio, iar în mînă o scală do butoane. 
Arkadi a apăsat pe un buton și maca
raua înaltă a început să-și miște si
lueta, alunecînd pe șine și „înghițind“ 
la repezeală pereți și plafoane. In cabi
na macaragiului nu era nimeni ; toată 
instalația de comandă era în mîna lui 
Arkadi.

Sînt, Ia Leningrad, 6 combinate de 
construcții de case. Numai în anul a- 
cosla, ele construiesc, pentru leningră- 
deni, locuințe cu o suprafață de 750 000 
m.p., iar în viitor cite un milion de 
m.p. anual. M-am uitat pe o diagramă 
înainte de a pleca din noul cartier do 
la Obuhov. Aici, constructorii predau 
casele după grafic. De un an de zile, 
graficul n-a fost niciodată încălcat.

...Cuprinzînd 
Sovietelor, vezi 
care poporul se 
nism.

O
liftul
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Bechuanalandul revendică independența

Lucrările Adunării Demisia guvernului italian Situația !a frontiera aigero-marocană

CAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc o conferință de presă la 
care a luat cuvîntul Bobby Mac, li
der al Partidului Popular din Be
chuanaland. După cum a subliniat

Generale a O. N. U
NEW YORK 5 (Agerpres). — La 

ședința din după-amiaza zilei de 4 
noiembrie a comitetului politic al 
Adunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile pe marginea ra
portului prezentat de Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare.

Luînd cuvîntul în cadrul ședin
ței, reprezentantul R. S. Ceho
slovace, Jiri Hajek, a arătat că la 
tratativele de la Geneva țările so
cialiste au depus eforturi pentru în
lăturarea în termenul cel mai scurt 
a principalului pericol — un război 
nuclear — în timp ce Occidentul a 
preconizat măsuri lente de dezar
mare. Jiri Hajek a subliniat nece
sitatea ca dezbaterile viitoare în 
Comitetul celor 18 state de la Ge
neva să se axeze asupra următoa
relor probleme importante : încheie
rea unui tratat de neagresiune între 
N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, crearea de 
zone denuclearizate, adoptarea de 
măsuri pentru preîntîmpinarea ata
cului prin surprindere, reducerea 
bugetelor militare.

James Barrington, (Birmaniă), s-a 
pronunțat în sprijinul propunerii cu 
privire la încheierea unui tratat de 
neagresiune între N.A.T.O. și țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia și. s-a referit la.. importanța 
măsurilor menite să împiedice răs- 
pîndirea armei nucleare.

în cuvîntul său, reprezentantul 
Etiopiei, Tesfaye Gcbre-Egzy, a che
mat marile puteri să pună capăt 
cursei înarmărilor. El s-a referit, de 
asemenea, la problema convocării u- 
nei conferințe în vederea încheie
rii unui acord cu privire la inter
zicerea folosirii armei nucleare.

Reprezentantul Libanului, Wahbi 
Buri, a declarat că țările aflate în 
curs de dezvoltare, care depun e- 
forturi pentru ridicarea nivelului 
economiei, culturii, ocrotirii sănă
tății, acordă o importanță deosebită 
dezarmării generale și totale care 
ar elibera fonduri uriașe.

ROMA 5 — Corespondentul Ager
pres. Giorgio Pastore, transmite:

La 5 noiembrie a avut 10c o șe
dință a guvernului italian în cadrul 
căreia s-a hotărît demisia cabinetu
lui condus de Giovanni Leone. A- 
ceastă hotărîre a fost adusă la cu
noștința președintelui Segni care, 
potrivit tradiției, l-a însărcinat pe 
Giovanni Leone cu soluționarea pro
blemelor curente pînă la formarea 
noului guvern.

Demisia actualului guvern, alcă
tuit numai din democrat-creștini, 
nu a constituit o surpriză pentru 
cercurile politice din Roma întrucît 
cabinetul Leone, format în luna iu
nie a.c. a fost un guvern de tranzi
ție.

La Roma se afirmă că sarcina for
mării noului guvern va fi încredin
țată lui Aîdo Moro, secretar gene
ral al partidului democrat-creștin.

Ziarele italiene subliniază că for
marea unui nou guvern de centru- 
stînga, la care să participe democrat- 
creștinii, socialiștii, republicanii, și 
social-democrații, este dificilă, în
trucît participarea socialiștilor la a- 
cest guvern de coaliție este legată 
de anumite condiții. Democrat-creș- 
tinii cer socialiștilor — în cazul că> 
acceptă să intre în guvern — să ru
pă orice legături cu comuniștii în 
cadrul sindicatelor, consiliilor muni
cipale sau comunale, precum și în 
alte organizații. Punctul de vedere 
al secretarului general al partidu
lui socialist, Nenni, care la ultimul 
congres al partidului, s-a pronunțat 
pentru intrarea socialiștilor în gu
vern în condițiile cerute de demo
crat-creștini, a întîmpinat o opoziție 
puternică atît din partea socialiști
lor de stînga, cît și din partea unor 
membri de frunte ai grupului re
prezentat de Nenni.

împotriva represiunilor franchiste

O noua scrisoarea intelectualilor spanioli
PARIS 5 (Agerpres). — După cum 

relatează ziarul „L’Humanité“, un 
grup numeros de reprezentanți ai 
intelectualității din Spania au adre
sat din nou o scrisoare lui F. Iri- 
barne, ministrul informațiilor din 
Spania, în care cer eliberarea ime
diată a patrioților arestați ilegal 
pentru participarea la greva mineri
lor din Asturia din vara acestui an.

Printre cei 187 de semnatari ai 
scrisorii se află profesori de la Uni
versitatea din Madrid, artiști, re
prezentanți ai cultelor. Autorii scri
sorii cer în mod insistent să se facă

la

I

De două Ghanei, K. Botsio, care s-a aflat în 
ultimele zile la Alger. La Rabat, 
Botsio urmează să înmîneze regelui

ALGER 5 (Agerpres). 
zile la frontiera algero-marocană 
domnește calmul ; nu au mai avut 
loc nici un fel de incidente, înceta- ' Hassan al II-lea un mesaj din par-
rea focului. fiind efectivă în toate tea președintelui Nkrumah. 
punctele de frontieră. Căpitanul 
Sankăe, din Republica Mali, însăr
cinat cu supravegherea încetării fo
cului în- sectorul Figuing și Beni-
Ounif, a constatat deplina încetare diere al Ligii după vizita făcută la 
a focului.

Agențiile; de presă'anunță că pe 
plan diplomatic se depun în prezent 
eforturi susținute în vederea convo
cării în . termenul cel mai scurt po
sibil a unei conferințe a miniștrilor 
de externe ai țărilor africane, în 
vëderea soluționării conflictului de 
frontieră algero-marocan. După con
vorbirile avute la Bamako cu Mo
dibo Keita, Doudou Thiam, ministru 
de externe al Senegalului și preșe
dintele temporar al Organizației u- 
nității africane, a plecat la Rabat, 
în capitala Marocului a sosit, de a- 
semenea, ministrul de externe al

După cum anunță agenția France 
Presse, la 5 noiembrie, la Cairo s-a 
întrunit Consiliul Ligii Arabe, care 
a ascultat raportul misiunii de me-

Alger și Rabat.
*

DAKAR 5 (Agerpres). — Modibo 
Keita, președintele Republicii Mali, 
a cerut în mod oficial ministrului de 
externe al Senegalului, Doudou 
Thiam, actualul președinte al Con
siliului ministerial al organizației 
unității africane, să convoace con
siliul în vederea examinării diferen
dului algero-marocan. După cum 
relatează agenția France Presse, mi
nistrul de externe senegalez, la 
invitația președintelui Republicii 
Mali, a întreprins o scurtă vizită la 
Bamako.

el, poporul din Bechuanaland cere 
ca în anul 1964 să i se acorde inde
pendența.

Ca urmare a luptei maselor popu
lare din Bechuanaland, a declarat 
Bobby Mac, autoritățile britanice

La aniversarea stabilirii relațiilor 
diplomatice romino-coreene

PARIS 5 — Corespondentul Ager
pres transmite : în capitala Franței 
se comentează întrevederea dintre 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Romîne, . și Mau
rice Couve de Murville, ministrul de 
externe al Franței.

Intr-o convorbire cu ziariști fran
cezi, Claude Lebel, purtătorul de 
cuvînt al ministrului afacerilor éx- 
tèrne al Franței, a subliniat că. s-au 
înregistrat progrese în dezvoltarea 
schimburilor economice și culturale 
dintre cele două țări.

Ziarele „Combat“, „Figaro“, „Le 
Monde“ și „L’Information“ publică

relatărj despre. întrevederea dintre 
miniștrii de externe ai Franței și 
Romîniei, precum și declarațiile fă
cute de ei cu acest prilej.

într-un articol semnat de Ber
nard Feron ziarul „Le Monde“ sub
liniază dezvoltarea relațiilor comer
ciale dintre Franța.. și Romînia. De 
asemenea, într-un comentariu la în
trevederea Mănescu-Couve de Mur- 
ville, ziarul „Le Figaro“ dă o serie 
de date în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor comerciale și culturale din
tre Franța și Romînia, remareînd că 
acestea se desfășoară într-ùn mod 
satisfăcător.

cercetări în legătură cu torturile 
care sînt supuși minerii arestați.

★

PARIS 5 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, deținuții 
politici din închisoarea Burgos 
(Spania) au cerut autorităților să 
anuleze măsura ca toți deținuții să 
participe în mod obligatoriu la sluj
ba religioasă. Ca urmare a acestei 
cereri, mai mulți deținuți au fost 
încarcerați cu un regim deosebit de 
sever.

In legătură cu această nouă acți
une abuzivă a autorităților, Asocia
ția internațională a juriștilor demo- 
crați a dat publicității o declarație, 
în care „cere să se pună capăt tor
turilor la care sînt supuși deținuții 
politici în închisorile franchiste, să 
înceteze arestările și abuzul, care 
reprezintă o violare flagrantă a 
drepturilor omului, să fie restabilite 
libertatea și securitatea persoanei în 
Spania“.

Comunicatul comun privitor la convorbirea dintre delegațiile P.C.U.S. și Partidului Socialist Francez
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS: a unirii eforturilor clasei muncitoa- 

După cum se spune în comunicatul 
comun privitor la convorbirea care 
a avut loc la Moscova între dele
gațiile P.C.U.S. și Partidului Socia
list Francez (S.F.I.O.), ele au con
statat că 
de acord în 
sitatea de a 
destindere a 
le. Ele 
pozitivă 
cova și 
pentru ca acest pas să fie urmat de 
măsuri noi care să contribuie la în
cheierea unui acord în scopul dezar
mării generale și totale controlate și 
să ușureze rezolvarea problemelor li
tigioase pe calea tratativelor.

între cele două delegații a avut 
loc un schimb de păreri în unele 
probleme ale mișcării muncitorești 
și democratice. „Cele două părți, ré- 
cunoscîncl că între ele există diver
gențe serioase în domeniul ideolo
gic, au relevat importanța deosebită

sînt într-o mare măsură 
ceea ce privește nece- 
consolida începutul de 
încordării internaționa- 

subliniat importanța 
Tratatului de la Mos- 

face tot posibilul

au
a
vor

re, oamenilor muncii, forțelor demo
cratice și iubitoare de pace în lupta 
pentru pace, împotriva războaielor 
agresive, de orice fel, împotriva pri
mejdiei unui nou război mondial“.

Cele două partide consideră că 
trebuie să contribuie prin toate mij
loacele la îmbunătățirea relațiilor 
dintre popoarele Franței și U.R.S.S.

PHENIAN 5 (Agerpres).— A.C.T.C. 
transmite : în seara de 4 noiembrie, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
ambasadei R. P. Romîne la Phenian 
Vodiță Florea a oferit un cocteil cu 
prilejul celei, de-a 15-a aniversări a 
stabilirii relațiilor diplomatice între 
Republica Populară Democrată Co
reeană și Republica Populară Ro- 
mînă.

Au participat Pak Sen Cer, minis
trul afacerilor externe al R. P. D. 
Coreene, Gian Du Hoan, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. D. Coreene în R. P. Romînă, 
Kinm Ien Nam, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, și alte perso
nalități. Au fost de față, de aseme
nea, membri ai ambasadei R.P.R. la 
Phenian.

Vodiță Florea și Pak Sen Cer au 
rostit cuvîntări.

Sesiunea ministerială a Pieței comune
(Agerpres). — în 
de 5 noiembrie a

Energia atomică in scopuri pașnice
Rezoluția prezentată la 0. N. U. de R. P. Romînă, Italia și Japonia

BRUXELLES 5 
după-amiaza zilei 
luat sfîrșit la Bruxelles sesiunea mi
nisterială a Pieței comune.

Sesiunea a dezbătut un proiect 
prezentat de vicepreședintele Pieței 
comune Sieco Mansholt care pre
vede „armonizarea prețurilor“, la 
produse agricole, plan a cărui esență 
constă în accelerarea integrării în 
domeniul agriculturii. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, se
siunea s-a terminat „fără să se fi 
putut lua vreo hotărîre importantă“, 
mai ales în problemele legate de 
elaborarea unei politici agrare co
mune.

LUXEMBURG 5 (Agerpres). — 
Lyndon Johnson, vicepreședintele 
S.U.A., care a sosit la Luxemburg, 
și-a început al doilea turneu pe 
Care • îl întreprinde în Europa în 
cursul acestui an.

Scopul actualului turneu (ca și al 
celui precedent) este, după cum re
levă agențiile de presă, sondarea in
tențiilor interlocutorilor săi în pro
blema sporirii comerțului cu S.U.A. 
în felul acesta, se continuă activi
tatea de pregătire a terenului pen
tru tratativele care vor avea loc în 
primăvara anului 1964 în cadrul 
G.A.T.T, în problema schimburilor 
economice dintre S.U.A. și țările 
Europei occidentale.

au acceptat crearea unei comisii 
constituționale care să elaboreze re
comandări în vederea acordării au
tonomiei interne a acestui protecto
rat englez. La 6 noiembrie, comisia 
urmează să se întrunească la Lon
dra pentru, a examina răspunsul dat 
de guvernul englez la recomandă
rile formulate de comisie.

★

Bechuanalandul este situat în par
tea de sud a continentului african, , 
avînd o suprafață de 712 249 kmp și 
o populație de aproximativ 340 000 
de oameni. Jumătate din teritoriul 
său îl ocupă deșertul Kalahari.

La începutul lunii trecute în 
Bechuanaland a intrat în vigoare 
noul regulament administrativ în 
virtutea căruia acest protectorat este ■ 
pus sub o administrație centralizată, . 
împreună cu Swazilandul.

sosirea la New Yorh a grupului 
de petroliști romîni

NEW YORK 5 (Agerpres). — La 4 
noiembrie a sosit la New 
grupul de petroliști romîni, 
de Ion Dumitru, adjunct al 
trului industriei petrolului 
miei, care efectuează o vizită în 
S.U.A. ca răspuns la recenta vizită 
în țara noastră a unui gru'p de spe
cialiști americani din industria pe
trolului.

La sosire pe aeroportul, internațio
nal din New York delegația a fost 
întîmpinată de Denis, președintele 
Institutului american al petrolului, 
de membri ai delegației de petroliști 
americani care au vizitat recent 
Romînia, de reprezentanți ai De
partamentului de Stat.

Au fost de față Petre Bălăceanu, 
ministrul R. P. Romîne la Washing
ton, și membrii misiunii permanente 
a R. P. Romîne la

York, 
condus 
minis- 
și chi-

O.N.U.
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în timpul unei demonstrații la Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, armata a intervenit cu bruta
litate împotriva manifestanților.

Recent, Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite a 
luat în d’scuție raportul anual 
al Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică și a aprobat un 
proiect de rezoluție, prezentat în 
comun de Republica Populară 
Romînă, Italia și Japonia, în le
gătură cu acest raport.

Cititorul Eremia Baciu, meca
nic din Galați, ne-a scris că a 
citit în ziar telegramele privitoa
re la această rezoluție și ar dori 
unele lămuriri suplimentare în 
legătură cu rezoluția prezentată 
de țara noastră și, în general, cu 
problemele la care se referă ea. 
Iată răspunsul nostru :

•fc
Printre organizațiile internaționa

le specializate, la care Republica 
Populară Romînă este membră, se 
numără și Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică, cu sediul 
la Viena. între 24 septembrie și 2 
octombrie 1963 au avut loc lucrările 
celei de-a VH-a sesiuni a Conferin
ței Generale a Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.). La lucrările acestei con
ferințe a participat și o delegație a 
R. P. Romîne, condusă de acad, 
prof. Horia Hulubei, directorul In
stitutului de Fizică Atomică, care a 
fost ales vicepreședinte al Consiliu
lui Guvernatorilor al Agenției.

în timpul conferinței, delegația 
R. P. Romîne a avut o participare 
activă, contribuind la luarea unei 
serii de hotărîri de natură să con
tribuie la îmbunătățirea activității 
Agenției Cu acest prilej au fost re
levate și rezultatele obținute în țara 
noastră în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice.

în conducerea Consiliului Guver
natorilor au mai fost aleși reprezen
tantul Italiei (în calitate de pre
ședinte) și reprezentantul Japoniei 
(în calitate de vicepreședinte).

Anual, Agenția Internațională pen
tru Energia Atomică prezintă ra
poarte asupra activității sale în fața 
Adunării generale a Organizației 
Națiunilor Unite. Proiectul de rezo
luție privind raportul ce urma să fie 
prezentat în acest an de directorul 
general al A.I.E.A. a fost inițiat de 
R. P. Romînă, Italia și Japonia, ai 
căror reprezentanți fac parte din 
conducerea Consiliului Guvernatori
lor al A.I.E.A. El a fost distribuit la 
24 octombrie tuturor delegațiilor la 
cea de-a XVIII-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. La 30 octombrie

au început dezbaterile cu privire la 
raportul directorului general al 
A.I.E.A. In acest raport se face a- 
precierea că încheierea Tratatului 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii va avea 
o influență pozitivă asupra activită
ții agenției, deoarece tratatul spo
rește posibilitatea de folosire a e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice.

Menționînd că în prezent există 
50 de reactoare atomice în 10 țări, 
iar alte 35 sînt în curs de construc
ție, raportul arată, pe baza calcule
lor întocmite de agenție, că mate
rialele fisionabile devenite disponi
bile în urma înfăptuirii dezarmării 
generale și totale ar permite con
struirea a 3 000 de reactoare. Ener
gia acestora ar fi comparabilă cu 
actuala capacitate a tuturor uzine
lor producătoare de energie clasică 
din întreaga lume.

Pînă în acest an, prezentarea ra
portului anual al A.I.E.A. a avut mai 
mult un caracter formal. în cadrul 
actualei sesiuni, o serie de delegați 
aü luat cuvîntul pe mărginea rapor
tului Agenției, subliniind răspunde
rea pe care Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică o are în 
momentul de față în cadrul orga
nizațiilor internaționale. Din partea 
delegației romîne a intervenit în 
dezbateri Ion Datcu, care a scos în 
evidență realizările obținute de A- 
genție în diferite domenii și a făcut 
propuneri constructive în ceea ce 
privește activitatea ei în viitor. In a- 
cest scop, reprezentantul nostru a a- 
rătat că ar fi util ca agenția să acor
de mai multă atenție pregătirii de 
cadre naționale în domeniul cercetă
rii și folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice. El a arătat, de ase
menea, că în A.I.E.A. trebuie să-și 
găsească o deplină aplicare princi
piul universalității.

Reprezentantul R. P. 
subliniat 
noastră 
nergiei 
nice și 
mîn manifestă interes față de acti
vitatea Agenției și sprijină acțiuni
le acesteia îndreptate spre intensifi
carea și lărgirea cooperării interna
ționale în acest domeniu atît de im
portant.

în aceeași ședință a Adunării Ge
nerale a O.N.U., proiectul' de rezo
luție comun prezentat de R. P. Ro
mînă, Italia și Japonia a fost adop
tat în unanimitate.

Romîne a 
succesele obținute în țara 
în domeniul folosirii e- 
atomice în scopuri paș- 
a arătat că guvernul ro-

C. FLOREA

EvemmerateBe dan Vietnamul de sud
» Cine formează noul guvern ® Menținerea stării de asediu 

e Situație deosebit de încordată în orașul Hue

SAIGON 5 (Agerpres). — La Sai
gon s-a instalat noul guvern al 
Vietnamului de sud. Funcția de șef al 
statului a fost preluată de principa
lul autor al loviturii antidiemiste, 
generalul Duong Van Minh, .care 
conduce totodată și așa-numitul Co
mitet militar revoluționar. Prim-mi- 
nistru este Nguyen Ngoc Tho, fost 
vicepreședinte în timpul regimului 
diemist. Mai mulți membri ai noului 
guvern au fost miniștri sau secretari 
de stat în guvernul diemist. De alt
fel, noul guvern va avea puteri li
mitate, deoarece puterea reală este 
deținută de așa-numitul Comitet mi
litar revoluționar.

La Saigon a fost promulgată o 
nouă constituție provizorie și, para
lel, s-a anunțat menținerea stării de 
asediu. Potrivit prevederilor consti-

tuției, puterea executivă și legisla
tivă se află în mîinile „Comitetului 
revoluționar militar“, iar atribuțiile 
șefului statului sînt exercitate de 
președintele acestui comitet.

Agenția Reuter relatează că marți 
pe străzile Saigonului unități sud- 
vietnameze au luat poziție de luptă 
pentru a „preveni“ demonstrațiile 
populației împotriva eliberării a doi 
ofițeri ai poliției diemiste, care fu
seseră arestați în urmă cu cîteva 
zile. Agenția U.P.I. apreciază că „în
cordarea a atins un punct periculos 
în fosta capitală imperială, Hue, la 
nord de Saigon“. Potrivit relatărilor 
agenției U.P.I., mulțimea a ieșit pe 
străzi pentru a cere cu vigoare li
chidarea vestigiilor dominației ne
faste a familiei Diem.

KIEV. La 4 noiembrie s-a sărbă
torit într-un cadru festiv aniversarea 
a 20 de ani de la eliberarea Kievului 
de ocupanții germano-fasciști. Mitin
gul consacrat acestui eveniment a 
avut loc în satul Novîie Petrovțî, 
situat la 20 km de capitala Ucrainei, 
unde în toamna anului 1943, se afla 
sediul comandamentului primului 
front ucrainean. La miting au luat 
cuvîntul Piotr Ș eiest, prim-secrètar al 
C.C. al P.C. din Ucraina, și eroi ai 
Uniunii Sovietice, participând la bătă
liile pentru eliberarea Kievului.

DJAKARTA, După cum a anunțat 
G. Harsono, purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al In- 

• doneziei, guvernul indonezian a ho
tărît trimiterea unor misiuni comer
ciale în diverse țări din Europa occi
dentală, răsăriteană și din Asia, în 
vederea extinderii relațiilor comercia
le. Purtătorul de cuvînt a precizat 
că delegațiile vor fi autorizate să în
cheie „pe loc“ acorduri comerciale.

Lista statelor ce urmează a fi vizitate 
de misiunile comerciale indoneziene 
nu a fost încă anunțată.

TOKIO. în localitatea Kuriyama din 
prefectura Fukușima a avut loc un a- 
tentat nereușit la viața primului mi
nistru al Japoniei, Ikeda. în timp ce 
cobora de la tribuna unde rostise un 
discurs electoral, Ikeda a fost atacat 
de un individ înarmat eu un cuțit. 
Atentatorul — membru al unei gru
pări de extremă dreaptă — a fost a- 
restat.

Un aspect din timpul recentei lovituri de stat militare de la Saigon: răsculații au pătruns în palatul unde 
se baricadase Diem.

ALGER. Ministrul economiei na
ționale al Republicii Algeriene, Ba- 
chir Bumaza, a anunțat ]a 4 noiem
brie, în cadrul unei conferințe de 
presă, naționalizarea tuturor fabricilor 
de chibrituri și de prelucrare a tutu
nului . din Algeria. Aceste întreprin
deri, a precizat el, reprezintă unul 
din sectoarele importante ale econo
miei Algeriei.

VARȘOVIA. Ambasadorul R.P. Ro-- 
mîne. în R.P. Polonă, Gheorghe Dia- 
conescu, a oferit un cocteil în saloane
le ambasadei, cu prilejul vizitei în 
R.P. Polonă a unui grup de ziariști 
economiști din R.P. Romînă. Au fost 
de față H. Horotynski, președintele 
Uniunii ziariștilor polonezi, J. Kowarz, 
șef adjunct al secției externe al C.C. 
al P.M.U.P., funcționari superiori ai 
Ministerului. Afacerilor Externe.

ROMA. La 4 noiembrie, scriitorul 
Danilo Doici, reprezentant de seamă 
al vieții publice din Italia, a încetat 
greva foamei declarată în urmă cu 
9 zile. Greva a fost declarată în 
semn de'protest-împotriva neîndepli- 

. niriide către autorități a promisiuni- 
, lor de a începe1 construirea barajului 

de la Bruccoli. (Acest baraj are o în
semnătate deosebită pentru dezvolta
rea regiunii de nord a Siciliei). După 
cum reiese din relatările agenției 
France Presse, lupta scriitorului ita
lian a fost încununată de succes : Mi
nisterul Lucrărilor Publice a promis 
alocarea fondurilor necesare construi
rii barajului. Lucrările urmează să în
ceapă în cursul anului viitor.

STOCKHOLM. Juriul Academiei 
regale de știință din Suedia a acor
dat Premiul Nobel în domeniul fi-

zicii pe anul 1963 prof. Eugene P. 
Wigner (S.U.A.), prof. Maria Goep- 
pert-Mayer (S.U.A.) și J. Hans D. 
Jensen (R. F. Germană). Premiul a 
fost acordat pentru contribuții aduse 
la „teoria nucleelor atomice și a 
particulelor elementare" și, în special, 
pentru descoperirea și aplicarea prin
cipiilor fundamentale ale simetriei.

PARIS. Ziarul „l’Humanité“ a pu
blicat scrisoarea Confederației Gene
rale a Muncii din Franța adresată 
lui Salazar, în care protestează împo
triva represiunilor la care sînt supuși 
muncitorii din Portugalia și își ex
primă solidaritatea cu miile de pa- 
trioți portughezi aruncați în închi
sori.

BEIRUT. Ziarul libanez „Aș-Saab", 
referindu-se la surse bine informate, 
relatează' că la sfîrșitul lunii octom
brie o delegație militară irakiană a 
plecat la Madrid pentru a duce tra
tative cu guvernul spaniol cu privire 
la achiziționarea unei cantități de ar
mament.

NEW YORK. în numeroase regiuni 
ale Statelor Unite au avut loc marți, 
alegeri municipale, precum și alegeri 
pentru posturile de guvernatori ai 
statelor Kentucky și Mississippi și a 
unui membru al Camerei reprezeri- ’ 
tanților pentru statul Pennsylvania.- 
După cum transmite agenția Associa
ted Press, aceste alegeri sînt urmărite 
cu atenție, deoarece ele pot oferi ar. 
numite indicii asupra orientării cor
pului electoral înainte de 
prezidențiale care vor avea 
viitor.

alegerile 
loc anul

CARACAS. Un grup de 
venezueleni înarmați au pus

partizani 
stăpînire 

pe unul dintre cele mai mari posturi 
de radio din țară situat în orașul por
tuar Carupano. Partizanii au transmis 
prin radio un apel în care cheamă- 
populația la sprijinirea luptei duse de 
Frontul de eliberare națională: din 
Venezuela. ■

ANKARA. Marți s-a deschis aci 
cea de-a 14-a sesiune a Comi
tetului militar al pactului Ç.E.N.T.O. 
Sesiunea urmează să țină două zile.
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