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CÎT MAI MARI ECONOMII
ÎN PRODUCȚIE

Prin perfecționarea
procesului

în sectoarele de forje ale 
uzinelor constructoare și 
de reparat utilaje petro
liere din regiunea Ploiești 
se extind metodele tehno
logice moderne. Forjarea 
în matrițe închise, de e- 
xemplu, folosită la peste 
80 la sută din piesele ce se 
fabrică în .uzinele metalur
gice din Tîrgoviște și Cîm- 
pina, a permis reducerea 
consumului de metal cu 
25—30 la sută în compara
ție cu cele executate în ma
trițe deschise. Piese cît mai 
apropiate de forma finită 
au obținut uzinele meta
lurgice ploieștene și cu a- 
jutorul forjării de precizie 
și prin rulare.

Folosirea metodelor teh
nologice moderne de for
jare, precum și generaliza
rea inițiativelor valoroase 
de economisire a materia
lelor au dus la îmbunătă
țirea coeficientului de uti
lizare a metalului, econo-

tehnologic
misindu-se pe această cale 
— în 10 luni — o cantita
te de metal echivalentă, cu 
peste 1 200 tone de piese 
necesare utilajului petro
lier.

★
De la începutul acestui 

an, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la Uzinele 
„Electroputere“ din Craio
va . au prezentat cabinetu
lui tehnic numeroase pro
puneri de perfecționări 
tehnice, dintre care o mare 
parte au fost aplicate în 
procesul de producție, iar 
altele se află în studiu sau 
experimentare. S-a calcu
lat că datorită aplicării lor 
în uzină se economisesc 

anual circa 2 500 000 lei.
Cele mai importante pro

puneri de perfecționare a 
procesului tehnologic au 
fost aduse de inginerii 
Sergiu Stamate, Wilhelm 
Wagner, maistrul Florea 
Lungoci și alții.

Experiența noastră în folosirea
rațională a materiei prime

Valorificarea superioară a bumba
cului constituie o preocupare de 
seamă a colectivului nostru. Expe
riența cîștigată an de an în organi
zarea producției și în creșterea ca
lificării muncitorilor ne-a dovedit că, 
în întreprinderea noastră, există po
sibilitatea ca normele de consum să 
fie nu numai riguros respectate^ dar 
și micșorate, fără a dăuna, prin " a- 
ceasta. cu nimic calității produselor, 
Producînd din aceeași cantitate de 
bumbac mai multe țesături, colecti
vul întreprinderii noastre asigură un 
plus de produse peste prevederile 
planului, contribuind implicit și la 
reducerea prețului de cost.

Anul acesta a însemnat pentru în
treprinderea noastră un an de noi 
progrese pe linia bunei gospodăriri a 
materiei prime. Dacă în anul trecut 
economiile de bumbac-puf au fost 
de numai 7 100 kg, în primele trei 
trimestre ale acestui an au fost înre
gistrate la economii 13 300 kg de 
bumbac-put, din care s-au putut 
produce în plus circa 60 000 metri 
pătrați de țesături. Această econo
mie s-a oglindit în reducerea pre
țului de cost cu circa 150 000 lei.

Cum au fost realizate aceste e- 
conomii ? In primul rînd datorită 
măsurilor luate pentru sprijinirea și 
dezvoltarea inițiativei gospodărești 
a muncitorilor, tehnicienilor, mai
ștrilor, pentru extinderea metodelor 
și a experienței înaintate în redu
cerea consumurilor specifice. Ex
periența muncitoarelor Maria Baboi, 
Maria Azoiței și Petrica Ivan, 
care realizează zilnic importante e- 
conomii de bumbac, a fost larg 
popularizată și însușită de zeci și 
zeci de muncitori din întreprindere. 
Grupele sindicale au sprijinit extin
derea acestor metode, organizînd a- 
dunări în cadrul cărora s-au pre
zentat scurte referate de către mun
citoarele care au obținut cele mai 
bune rezultate în economisirea ma
teriei prime.

La indicația organizației de partid, 
comitetul sindicatului a organizat, în 
perioada martie-mai a acestui

experiență cu mai
rie maiștri din cele

un schimb de 
ștrii și ajutorii 
două unități de filatură ale între
prinderii. Obiectivul principal al a- 
cestui schimb de experiență l-a con
stituit reducerea consumurilor spe
cifice de bumbac. Timp de 70 de 
zile, cit a durat schimbul de expe- 

■ rienț-ă,-maiștrii-Dumitru-Lupea, Ni
colae Căldăraru și Șava Teodoreanu 
au studiat noi posibilități de a asi
gura o mai bună sortare a retururi
lor refolosite în amestec, în vederea 
creșterii randamentului ■ de utilizare 
a acestora. Ajutorii de maiștri Va
sile Pintilie. Manea Dima și Sterică 
Carp au comparat, în același timp, 
numărul de ruperi și cantitatea de 
retururi și deșeuri pe grupe de ma
șini ce lucrează același sortiment. în 
funcție de reglajele existente și de 
calificarea muncitoarelor ce, deser
vesc aceste mașini. Alți maiștri aii 
studiat și rezolvat alte probleme 
privitoare la mai buna gospodărire' 
a bumbacului în producție. Rezulta
tele schimbului de experiență au dus 
la stabilirea celor mai bune reglaje, 
precum și la orientarea spre o spe
cializare a muncitoarelor pentru a- 
numite sortimente de fir. In urma 
acestui schimb de experiență s-au 
obținut rezultate evidente : pe lin
gă îmbunătățirea calității produse
lor s-au economisit circa 6 600 kg 
bumbac-puf.

Deservirea bună a mașinilor noi, 
însușirea celor mai eficiente metode 
este o condiție esențială în acțiu
nea de economisire a materiei pri- 

De aceea problema ridicării 
calificării muncitorilor și a maiș
trilor a stat și stă în perma
nență în atenția noastră. înzestra
rea întreprinderii cu războaie auto
mate de mare productivitate, ca și 
utilajele noi din secțiile preparație

Ing. VALERIU STOENESCU 
directorul întreprinderilor 

textile-Galați

® Corespondență
New York — L. Rode- 
scu : Swazilandul re
vendică independența 
(pag. 4-a).

ScLimL de experiență

Printre evidențiații fn întrecere de la Șantierul Naval 
Oltenița se numără și Adrian Matei, sudor, Marin Moldo- 
veanu, monter, Ion Vlaicu, mecanic, Constantin Cheseaua, 
lăcătuș, Dumitru Steriade, tîmplar 
dreapta). Ei sînt muncitori de

(de la stînga la 
___ __z. _  __ înaltă calificare, 
fruntași în folosirea gospodărească a materialelor ; lună 
de lună brigăzile pe care le conduc realizează însemnate 
economii. (Foto : M. ANDREESCU)
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Petroliștii Trustului de foraj Argeș 
au forat peste plan, în primele zece 
luni, 23 de sonde. în aceeași perioadă 
ei au realizat economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de peste 
3 G00 0Ü0 lei. Aceste realizări se dato- 
resc în mare parte extinderii meto
delor moderne de foraj și în special 
a forajului cu turbina, cu care s-a 
realizat aproape 54 la sută din volu
mul. total al lucrărilor. .. .

Cele mai bune rezultate în reali
zarea de economii, prin extinderea 
metodelor avansate de muncă și fo
losirea rațională a materialelor au 
fost înregistrate de sondorii între
prinderii de foraj Rm. Vilcea.

în prezent în schelele trustului se 
iau noi măsuri pentru realizarea în 
continuare a cît mai mari economii 
în producție.

O mai bună valorificare 
a masei lemnoase

BACĂU (coresp. „Scînteii").— In 
ultima vreme, Direcția regională a 
economiei forestiere Bacău a inițiat 
o serie de măsuri în vederea asigu
rării unei valorificări mai bune a 
materialului lemnos. Distanța mare 
la care se găsește fabrica de cheres
tea din Tazlău, față de căile de co
municație mai importante făcea ca 
deșeurile să nu poată fi valorificate. 
In prezent 
transformate în mangal. La 
s-a procedat și cu deșeurile de 
la fabrica de cherestea din 
duri. Pînă.în acest an șipcile pentru 
diferite lăzi se executau exclusiv din 
cherestea de calitatea I-a. In ultime
le luni, o bună parte din aceste șipci 
se execută din capete de bușteni se
lecționați. Fabricile de cherestea din 
regiune au și livrat o cantitate de 
peste 100 000 garnituri șipci din ca
pete de bușteni.

Mihai Ilisei, unul din 
puținii forjori din echipa lui 
Vasile Unguréanu care nu 
realizase pînă acum nici o 
inovație, și-a făcut debu
tul. Propunerea sa de a 
se construi un dispozitiv 
pentru îndoirea scărilor și a 
cercurilor de la rezervoarele 
metalice folosite la depozi-

forjor. Știe să modeleze nu 
numai metalul, ci și oamenii. 
Mulți muncitori calificați de 
el sînt astăzi evidențiați în 
întrecerea socialistă și cali
fică la rîndul lor pe alții. 
Cu noua echipă a început 
simplu. A repartizat lucrul 
pe faze de operații, ținîndținînd 
seâmii de pregătirea profe- 

tarea uleiurilor în stațiunii^, .signals. a fiecăruia. , Și-a dat 
de mașini și tractoare a fost 
aprobată de colectivul cabi
netului tehnic. S-au făcut 
experimentările. Înainte cele 
două repere se executau 
manual, iar materialul era 
încălzit de aproximativ zece 
ori pînă lua forma defini
tivă.

O nouă bară de metal e 
potrivită în dispozitiv. O a- 
păsare de manetă și cioca
nul cu aburi lovește înfun
dat. După cîteva minute re
perul este scos din dispozi
tiv. Rezultatul : după noul 
sistem propus de Mihai Ili
sei productivitatea muncii 
crește cu 80 la sută, se îm
bunătățește calitatea piese
lor forjate.

Cum a reușit echipa lui 
Ungureanu să obțină titlul 
de cea mai bună echipă din 
secția forjă? Vasile Ungurea
nu lucrează de 22 de ani ca

seama că la multe repere se 
poate extinde forjarea în 
matrițe. Numai în ultimele 
două luni, noua metodă a 
fost extinsă la. alte 60 de 
repere, obținîndu-se totodată 
însemnate economii de me
tal. Pe întreaga secție s-au 
economisit de la începutul 
anului și pînă în prezent 35 
tone metal. In același 
timp productivitatea muncii 
a crescut cu peste 2 la sută 
față de plan. Vasile Ungu- 
reanu, Petru Buznea, Mihai 
Grădinara, Mihai Ilisei, Du
mitru Marlică, Vasile Bu- 
huși și alții sîn t cunoscuți la 
Atelierele R.M.R. Nicolina 
Iași. Fiecare are o inovație, 
o raționalizare, o propunere 
făcută în consfătuirile de 
producție.

VASILE DODU 
coresp. voluntar

TIMIȘOARA (redacția ziarului 
„Drapelul Roșu“). — La Reșița a 
început ieri un schimb de experi
ență între reprezentanți a 40 de 
turnătorii din țară privind genera
lizarea procedeelor tehnologice noi 
în turnătorii. în prima zi, în fața 
participanților la schimbul de ex
periență au fost prezentate referate 
pe tema barbotării fontei cu azot 
și gaz natural, precum și a turnării 
oțelului în vid. După-amiază, parti- 
cipanții la consfătuire au vizitat 
complexul de turnătorii de la Mo- 
ciur.

Pe șantierele 
construcțiilor de locuințe

CLUJ (coresp. 
cartierul Grigorescu 
ceput construcția a 
cu 390 apartamente 
cu 16 săli de clasă, 
date în folosință anul viitor. De la 
începutul anului și pînă în prezent, 
constructorii clujeni au terminat și 
dat în folosință peste 600 de apar
tamente, din care 160 înainte 
termenul planificat.

La Suceava și Botoșani 
au început marți mani
festările din cadrul „săp- 
tămînii teatrului, muzicii 
și dansului“, organizată 
cu prilejul împlinirii a 10 
ani de activitate a ansam
blului de cîntece și dan
suri „Ciprian Porumbe- 
scu“ din Suceava, Filar
monicii de Stat și Teatru
lui de păpuși „Cravata 
roșie“ din Botoșani și a 
5 ani de activitate a Tea
trului de stat „Mihail 
Eminescu“ din Botoșani. 
In cursul activității lor, 
aceste colective au dat a- 
proximativ 6 500 de spec
tacole, care au fost vizio
nate de peste 1 650 000 
spectatori. Manifestările 
din cadrul acestei săptă- 
mîni au început cu un 
spectacol muzical core-

grafic, prezentat la Su
ceava de Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Ci- 
prian Porumb eseu", iar la 
Botoșani cu piesa „Apus 
de soare" de B. Delavran- 
cea. In continuare vor a- 
vea loc spectacole cu 
„Sînziana și Pepelea“, 
la Teatrul de păpuși 
„Cravata roșie", un con
cert simfonic al Filar
monicii 
șani și 
muzică 
nească,
orchestra 
populară și soliștii 
samblului ~‘_ 
rumbescu". In încheierea 
manifestărilor va avea 
loc un spectacol prezentat 
de artiști amatori în cin
stea celor patru colective 
artistice.

de stat din Boto- 
un concert de 
populară romî- 

prezentat de 
de muzică 

an- 
„Ciprian Po-

Muzeu etnografic 
în aer liber

SIBIU (coresp. „Scînteii"). — 
parcul Dumbrava din Sibiu au 
ceput lucrările de organizare a unui 
muzeu etnografic în aer liber. Pre
gătirile, care au cuprins numeroase 
studii și o amplă documentare cu 
privire la tematica acestei noi uni
tăți a Muzeului Brukenthal din Si
biu, s-au terminat. Pe cele 40 de 
hectare ale parcului vor fi aduse 
instalații de industrie casnică și a- 
teliere meșteșugărești din Transil
vania și din alte părți ale țării.

★
BIRLAD (coresp. „Scînteii“). — 

La Muzeul „Vasile Pîrvan" din 
Bîrlad a fost adusă o colecție de 
obiecte găsite într-o necropolă sar- 
matică, descoperită recent pe raza 
comunei Ciocani. Este vorba de 
mai multe vase sarmatice din lut, 
lucrate cu mîna, un șirag de măr
gele, o oglindă de bronz și alte 
obiecte. Necropola sarmatică de la 
Ciocani este a 4-a descoperită în 
jurul Bîrladului și lămurește mai 
bine migrația triburilor sarmatice 
prin secolele II și III (era noastră) 
în Moldova,

P A N C I U (coresp. 
„Scînteii“). — De la înce
putul anului și pînă în 
prezent, cele 6 brigăzi 
științifice ale comisiei 
pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-știin- 
țifice din cadrul comite
tului raional pentru cul
tură și artă au făcut a- 
proape 30 de deplasări la 
sate. La Fitionești, Ră- 
coasa, Clipicești, Făurei

și în alte comune, medi
cii, profesorii, juriștii și 
inginerii din aceste bri
găzi au dat răspuns la 
peste 400 de întrebări 
puse de colectiviști. Pen
tru perioada de iarnă, co
mitetul raional de cultu
ră și artă a hotărît ca în 
fiecare duminică să se 
deplaseze la sate- cîte 3 
brigăzi științifice.

TlRGU MUREȘ (coresp. 
„Scînteii'').— La Tîrgu 
Mureș s-a deschis expo
ziția apicolă organizată 
de filiala regională a aso
ciației crescătorilor de al
bine din R.P. Romînă. In 
mai multe compartimente 
sînt prezentate produsele 
unităților agricole socia
liste, precum și utilaje

moderne de stupărit. Din 
materialele expuse rezul
tă că în anii 1961—1963 
numărul familiilor de al
bine din unitățile agricole 
socialiste ale regiunii a 
crescut de peste 5 ori, iar 
producția de miere reali
zată în 1963 — cu mai 
bine de 242 tone față de 
1961.

me.

Va-

(Continuare în pag. III-a)

sînt 
fel

aceste deșeuri

(Foto : GH. VINȚILA)

La G.A.S. Buftea-București lucrările de tăiere și îngropare a viței de vie «înt în toi. La aceste 
lucrări participă elevi ai școlii profesionale hortiviticole. (Foto : AGERPRES)

NOUL
1N ÎNVÂÏÂMÎNTÜI AGROZOOTEHNIC

Zilele acestea începe un nou an tn învățămîntul agrozootehnic de 
masă. Spre a vedea rezultatele la care s-a ajuns și ce mai trebuie în
treprins pentru buna desfășurare a cursurilor, la G.A.C. Puești, raio
nul Rm. Sărat, a avut loc recent o discuție pe această temă. Au par
ticipat ingineri, președinți din gospodării colective învecinate, secre
tari ai organizațiilor de bază, specialiști ai consiliului agricol raional. 
Ce a reieșit din cuvîntul participanților ?,

probleme agrozootehnice specifice 
raionului, ing. Damian Cocimaru, 
profesor la centrul școlar agricol, a 
prezentat o lecție model. Au ur
mat ample discuții.

TEMATICA ȚINE SEAMA 
DE PROFILUL PRODUCȚIEI 

FIECĂREI GOSPODĂRII

cestor doi șefi de echipă pentru ca 
să spună cum s-a lucrat. Lecția va 
fi mult mai interesantă.

Din discuții a reieșit necesitatea 
ca, pentru mai buna însușire a cu
noștințelor, un număr cît mai mare 
de lecții teoretice să fie continuate 
cu aplicații practice.

ASIGURAREA 
MATERIALELOR DIDACTICE

INTERES DEOSEBIT 
DIN PARTEA 

COLECTIVIȘTILOR
Și în acest an, colectiviștii mani

festă un interes deosebit pentru 
învățămîntul agrozootehnic. Răs- 
punzînd acestui interes consiliul 
agricol raional, conducerile gospo
dăriilor și organizațiile de partid 
din aceste unități au acordat, din 
timp, toată atenția pregătirii te
meinice a cursurilor.

— în afară de absolvenții din a- 
nul trecut — spunea tov. Dumitru 
Spiță, președintele gospodăriei co
lective din Vîlcelele, un număr în
semnat de colectiviști urmează în 
anul I. Noi ne-am convins cît de 
important este ca la cursuri să 
participe brigadieri, șefi de echi
pe, colectiviști fruntași și îndeo
sebi tineri și tinere dornici să în
vețe. Cercurile cu cea mai bună 
frecvență au fost tocmai acelea 
unde înscrierea cursanților s-a fă
cut cu grijă. Și pentru acest an s-a 
procedat la fel.

Și în alte gospodării colective 
s-a acordat atenție acestei proble
me și ca urmare înscrierile au fost 
terminate la timp. A existat o 
preocupare mai mare față de anul 
trecut pentru cuprinderea în învă- 
țămînt a femeilor, care sînt dorni
ce să învețe și care au o pondere 
mare în activitatea gospodăriilor, 
mai ales în sectoarele zootehnic și 
legumicol.

La cursurile Invățămîntului a- 
grozootehnic — a spus Olog Ne- 
reuță, vicepreședintele consiliului 
agricol raional — va funcționa atît 
anul întîi cît și anul al doilea, 
deci un număr mult mai mare de 
participant. Pentru aceasta s-au 
constituit 217 cercuri cu peste 8 000 
cursanți.

Așa cum au relatat participanții 
la discuții, și-au exprimat dorința 
să participe la cursuri mult mai 
mulți colectiviști. Pentru cei care 
n-au putut fi cuprinși în diferitele 
cercuri organizate pe specialități, 
după nevoi, în fiecare gospodărie, 
se vor ține conferințe pe teme a- 
gricole la căminele culturale.

Conducerea cercurilor a fost în
credințată inginerilor agronomi, 
zootehniști și medicilor veterinari 
din unitățile agricole de produc
ție, centrul școlar agricol, circum
scripții veterinare etc. Sînt folosiți 
ca lectori și tehnicienii agricoli, 
cadre didactice care predau obiec
tul Agricultura și alte cadre care 
pot asigura predarea lecțiilor în 
bune condiții.

Ținînd seama de experiența a- 
nului trecut s-a organizat instru
irea lectorilor înainte de deschi
derea anului școlar. La instruire 
s-au dezbătut, pe lîngă problemele 
privind conținutul învățămîntului, 
legării lui strînse de condițiile con
crete și nevoile fiecărei unități, și 
metodica de predare. Astfel, după 
ce s-a vorbit despre principalele

Consiliul Superior al Agricultu
rii a elaborat o programă anali
tică pentru toate cercurile. Aceasta 
nu înseamnă însă ca fiecare uni
tate să predea în mod mecanic lec
țiile. Consiliul agricol raional a 
cerut ca la întocmirea lecțiilor pe 
cercuri să se țină seama de spe
cificul gospodăriei, de problemele 
care se ridică în unitatea respec
tivă. Așa cum a reieșit din discu
ții, specialiștii au ținut seama de 
aceste indicații.

Președintele Gheorghe Stan și 
inginerul Nicolae Murguleț de la 
G.A.C. Dăscălești au arătat că, în- 
trucît în unitatea în care muncesc 
se cultivă pe suprafețe întinse 
plante tehnice — floarea-soarelui, 
cînepă, sfeclă de zahăr, coreandru, 
tutun — la cercurile pentru cultura 
plantelor de cîmp se va insista 
mult asupra metodelor agrotehni
ce necesare acestor culturi.

In acest an la G.A.C. Nicolești 
au fost condiții vitrege pentru sfe
cla de zahăr. Dar în ce privește 
producția la hectar au fost totuși 
diferențe de la o brigadă la alta, 
de la o echipă la alta. Intre echipa 
a doua din brigada a doua și echi
pa întîia din brigada a treia a fost 
o diferență de producție de 7 000 
kg la hectar.

Brigadierul Gheorghe Negoiaș a 
arătat că a propus inginerului
gronom ca în cadrul lecției despre 
sfecla de zahăr să dea cuvîntul a-

către 
Arti-

a-

Participanții la discuție au subli
niat că însușirea celor predate la 
lecții este ușurată de existența ma
nualelor, broșurilor și a altor ma
teriale ajutătoare; planșe, filme, 
diafilme, mulaje etc. Gazdele au 
expus în sala unde a avut loc întîl- 
nirea mostre de semințe de grîu, 
porumb, orz, secară, cînepă, co
reandru, borcane cu îngrășăminte 
chimice, o adevărată colecție de 
insecte etc. Toate acestea au fost 
adunate în timpul verii de 
inginerul gospodăriei, tov.
mon Apostol. Mulți dintre specia
liștii din raion au procedat la 
fel.

Discuții interesante s-au purtat 
în legătură cu diafilmele și filme
le. Gospodăriile colective dispun de 
un număr mare de diafilme. dar cu 
o tematică destul de îngustă. 
G.A.C. Puești are 30 de diafilme. 
cele mai multe reprezentînd cultu
ra plantelor de cîmp; lipsesc însă 
diafilmele cu combaterea dăunăto
rilor.

— In gospodăria noastră — a a- 
rătat ing zootehnist Chițu Toma de 

la G.A.C. Bălești — sectorul zoo
tehnic este puternic dezvoltat. Ne 
lipsesc însă diafilme pentru cercu
rile zootehnice. Consiliul agricol 
raional ar trebui să repartizeze 
mai bine aceste diafilme pe uni
tăți, să țină seama de specificul 
fiecărei gospodării.

Au fost discuții interesante și 
folositoare. Măsurile luate pînă a- 
cum sînt o chezășie că în raionul 
Rm. Sărat învățămîntul agrozoo
tehnic se va desfășura în condiții 
bune, ca un mijloc tot mai eficace 
de răspîndire a cuceririlor științei 
în vederea creșterii producției a- 
gricole.
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Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de bază NE SCRIU CITITORII
In miezul vieții universitaré

Un colectiv harnic și priceput, a 
cărui inimă este o organizație de 
partid puternică. Aceasta este con
cluzia pe care o reflectă bilanțul ac
tivității organizației de bază a Facul
tății de matematică și mecanică a 
Universității din București, bilanț 
dezbătut la recenta adunare de dare 
de seamă și alegeri, despre care vom 
relata în cele ce urmează.

Rezultate bune la studiu
După cum era și firesc, aprecierea 

rezultatelor obținute de studenți la 
învățătură s-a situat în miezul dă
rii de seamă și al discuțiilor. Exi
gența sporită a cadrelor di
dactice, munca politică desfășu
rată de organizația de partid 
și, sub îndrumarea sa, de organiza
țiile de tineret, și-au găsit reflecta
rea în faptul că aproape toți 
studenții promovați în sesiunea din 
vară au obținut medii între șapte și 
zece. In acest tablou de ansamblu 
Se remarcă în mod deosebit că stu
denții membri de partid, cu rare ex
cepții, s-au situat fruntași printre 
fruntași, bucurîndu-se în rîndurile 
colegilor de prestigiul conferit de 
media zece sau nouă.

Evidențiind rezultatele bune obți
nute, în general, de studenții facul
tății la învățătură, tovarășul acad, 
prof. Nicolae Teodorescu, decanul 
facultății, a arătat că ele se dato- 
resc în mare măsură faptului că în 
întregul an universitar s-a 
zat o conlucrare rodnică 
conducerea facultății și 
ganizației de bază, 
au luat parte activă la lucră
rile consiliului științific și la activi
tatea colectivelor de catedră, contri
buind la analiza unor cursuri, la mai 
buna îndrumare a studiului indivi
dual al studenților. Buna desfășura
re a procesului instructiv-educativ a 
fost sprijinită și prin elaborarea de 
manuale la majoritatea cursurilor de 
bază, comuniștii avînd în această 
muncă un important aport ; cate
drele au întocmit culegeri de exerci
ții și probleme care sînt de mare fo
los pentru studenți.

Rezultatele obținute la ultimele 
sesiuni de examene oglindesc și îm
bunătățirea muncii grupelor de par
tid create în cadrul organizației de 
bază, au arătat în cuvîntul lor to
varășul Petre Otlăcan, student în 
anul IV, și alți vorbitori. Grupele 
de partid ale studenților, organizate 
pe ani de studii, s-au ocupat con
stant de diferitele laturi ale pregă
tirii tineretului universitar, au spri
jinit și îndrumat fiecare acțiune ini
țiată de organizația U.T.M. și Aso
ciația studenților. Este edificator că 
în anii de studiu în care au existat 
grupe de partid, rezultatele obținute 
de studenți

reali- 
între 

biroul or- 
Comuniștii

sînt mult superioare ; a

Se extind
de mineri 

de loan
de la ex-

Brigada 
condusă 
Ghioancă, 
ploatarea minieră Lu- 
peni, a introdus și ea 
recent, într-un abataj 
frontal lung de 40 m, 
procedeul de susține
re cu stîlpi metalici și 
grinzi în consolă. In 
același timp, pentru 
încărcarea cărbunelui 
se folosește un trans
portor, care poate fi 
apropiat lîngă frontul 
de lucru prin împin
gere, fără să mai fie 
demontat. Aceasta dă 
posibilitate ca o parte 
însemnată din cărbu
nele tăiat să se încar-

scăzut considerabil numărul acelora 
care se pregătesc doar în preajma e- 
xamenelor și al acelora care mai în
calcă disciplina universitară. A- 
cest exemplu, ca și altele atestă rod
nicia activității grupelor de partid, 
cărora, în viitor, biroul organizației 
de bază va trebui să le acorde o a- 
tenție sporită.

Din darea de seamă și din discu
țiile purtate în jurul ei a reieșit 
străduința biroului, a membrilor or
ganizației de bază, de a nu insista 
atît asupra realizărilor dobîndit.e, ci, 
îndeosebi, asupra problemelor ce-și 
mai așteaptă rezolvarea pentru a se 
asigura perfecționarea continuă a 
procesului instructiv-educativ. In a- 
ceastă ordine de idei, adunarea a re
comandat conducerii facultății să se 
preocupe mai intens de pregătirea 
pentru tipar a unor manuale pe care 
studenții nu le au încă la îndemî- 
nă, de îmbunătățirea conținutului. 
unor cursuri care se predau la sec
ția de mecanică. Totodată, s-a rele
vat necesitatea de a se intensifica 
activitatea educativă a organizației 
de bază și a organizației U.T.M. în 
rîndurile studenților în vederea ob
ținerii unor rezultate tot mai bune 
la învățătură și a întăririi discipli
nei.

Din păcate, nici în darea de seamă 
și nici în cuvîntul participanților nu 
s-a reflectat preocuparea de a 
se asigura, alături de un te
meinic studiu de specialitate, și o se
rioasă pregătire pedagogică a studen
ților, deoarece facultatea pregătește 
profesorii necesari dezvoltării largi 
a învățămîntului de cultură gene
rală.

Acfivitaie ideologică 
eficientă

Cu deplin temei, in adunarea la 
care ne referim au fost relevate 
roadele învățămîntului ideologic al 
cadrelor didactice, la organizarea 
căruia s-a pornit de la consideren
tul că e bine ca unele cadre didacti
ce să participe la forme superioare 
ale învățămîntului ideologic, abor- 
dînd problemele filozofice ale mate
maticii și mecanicii. Alături de alte 
forme de învățămînt, în colaborare 
cu Institutul’ de matematică al Aca
demiei R. P. Romîne, în toamna 
trecută s-a creat cercul teoretic „Pro
bleme filozofice ale matematicii“, al 
cărui propagandist este prof. univ. 
M. Neculcea. Activitatea acestui cerc 
s-a dovedit rodnică. Unele din re
feratele care au stat la baza discu
țiilor, bunăoară „Raportul dintre 
matematică și practică“, „Critica 
materialist-dialectică a intuiționis
mului matematic“, au fost îmbogăți
te și publicate în „Gazeta matemati
că și fizică“ și, respectiv, în revista

„Cercetări filozofice“. „Participarea 
la această formă de învățămînt ideo
logic, a spus conf. univ. N. Dincu- 
leanu, mi-a fost de un real folos. 
Problemele studiate m-au ajutat la 
îmbunătățirea noii ediții a cursului 
de analiză matematică și, mai ales, 
la legarea mai strînsă a cursului de 
problemele actuale ale practicii, la 
demonstrarea tezei potrivit căreia 
noțiunile matematice, cu tot caracte
rul lor abstract, aparent rupt de lu
mea reală, izvorăsc din viață“.

Pentru acest an, în cadrul cercului 
teoretic, se prevede dezbaterea unor 
noi teme, între care : „Privire 
generală asupra metodelor mate
maticii“, „Raportul dintre matema
tică și alte științe", printre refereați 
numărîndu-se oameni de știință bine 
cunoscuți : acad. Gr. Moisil, acad. 
Miron Nicolescu, acad. N. Teodo- 
rescu ș.a., membri ai organizației de 
bază. Recent s-a creat un nou cerc 
teoretic care va cuprinde cadre di
dactice și cercetătorii mai tineri și 
în cadrul căruia se vor studia proble
me privind locul matematicii în sis
temul științelor, metoda axiomatică 
și interpretarea ei materialist-dia- 
lectică, dialectica raporturilor din
tre matematică și practică etc.

Ca și alte organizații de partid din 
învățămîntul superior, organizația de 
bază a Facultății de matematică și 
mecanică și-a întărit în ultimul timp 
rîndurile primind noi membri și 
candidați de partid dintre cele mai 
valoroase cadre didactice, studenții 
care obțin cele mai bune rezultate 
la învățătură. Unii dintre partici
pant la discuții, printre care conf. 
univ. Paul Constantinescu, au ară
tat că începutul bun care s-a făcut 
în această privință trebuie conti
nuat. După cum a reieșit din adu
nare, primirea în partid o solicită 
cadre didactice șl studenți din cei 
mai valoroși.

Primind noi membri și candidați 
de partid, asigurîndu-le o profundă 
educație partinică, activitatea orga
nizației de bază va deveni mai cu
prinzătoare, sfera ei de influență va 
crește.

Dezbaterile ample la care au par
ticipat comuniștii din organizația de 
bază se vor finaliza, firește, în noi 
succese ale întregului colectiv de 
muncă al facultății, hotărît să asi
gure învățămîntului de cultură ge
nerală, economiei țării cadre cu o 
temeinică pregătire, de a adăuga un 
plus la renumele școlii romînești de 
matematică.

Acțiuni gospodărești
In comunele și satele raionului 

Videle au fost realizate cu spriji
nul cetățenilor importante lucrări 
gospodărești. Au fost amenajate 
40 de terenuri sportive, parcuri 
noi și zone verzi pe o suprafață 
de peste 84 000 mp., s-au făcut re
parații și întrețineri de drumuri 
pe o distanță de 233 km. Locuito
rii satelor din raion au plantat 
peste 17 000 de arbori decorativi 
și pomi fructiferi, au redat agri
culturii 1180 ha. La reședința 
raionului a fost construită de 
curînd o seră de 
gură materialul 
toate satele. Sera 
cu instalație de încălzire și apă 
caldă. La construirea ei au fost 
folosite materiale ieftine din re
sursele locale.

In această toamnă vor fi scoși 
din cîmp circa 50 000 măceși, care 
vor fi altoiți la primăvară și plan
tați pe marginea șoselelor.

Rezultate bune în înfrumuseța
rea comunei și în realizarea lu
crărilor gospodărești propuse de 
cetățeni au obținut locuitorii din 
comuna Bief ești. în ultimul timp 
au fost construite aici 30 de fîn- 
tîni, s-au amenajat 
și trotuare.

ȘTEFAN 
coresp.

flori, care asi- 
săditor pentru 
este prevăzută

zone verzi

COMAN 
voluntar

putut

Noul magazin universal din comuna Ianca, regiunea Galați
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metodele moderne
ce direct pe transpor
tor prin cădere li
beră.

în urma aplicării a- 
cestei metode, bri
gada realizează o a- 
vansare mai mare cu 
25 la sută decît în ca
zul vechiului sistem 
de lucru și un randa
ment mediu pe post 
de peste 5 tone de 
cărbune.

Diferite alte proce
dee avansate de mun
că își găsesc o aplica
re tot mai largă în 
minele Văii Jiului. La 
exploatările Lupeni și 
Vulcan, de pildă, s-a 
introdus metoda de

de armare
armare a abatajelor 
cu stîlpi hidraulici, 
care creează posibili
tatea folosirii mijloa
celor mecanizate de 
mare productivitate 
la extragerea cărbu
nelui.

Creșterea în acest 
an a randamentului 
mediu pe post cu a- 
proximativ 80 kg de 
cărbune, față de pro
ductivitatea realizată 
în anul trecut, se da- 
torește în mare măsu
ră noilor metode de 
lucru introduse în a- 
cest bazin carbonifer. 

(Ager preș)

Fabrica de mobilă din Iași, sec
torul I. Aici se execută o serie de 
piese curbate, necesare producției 
de scaune.

Lectorate pentru femei
CRAIOVA (coresp. „Scînteîi“). — 

In mai multe cartiere ale Craiovei. a 
avut loc deschiderea lectoratelor pentru 
femei. Pe baza propunerilor comisiilor 
de femei, în programul lectoratelor sînt 
cuprinse expuneri pe teme de educație 
sanitară și cetățenească, științele naturii, 
geografie economică etc. Cursurile lec
toratelor sînt urmate de aproape 1000 
de gospodine.
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lucrarea nu a 
fi recepționată

In orașul Bicaz s-au construit
în ultima vreme blocuri noi de 
locuințe. La parterul unuia din
tre ele era prevăzut să fie ame
najat un dispensar. Termen de 
predare : 31 decembrie 1962. A 
trecut de atunci aproape un an, 
dar dispensarul nu și-a început 
activitatea în noul local. Lu
crarea nu a putut fi recepționată 
din cauza unor deficiențe de e~ 
xecuție. Au fost necesare nume
roase remedieri care nici acum 
nu sînt gata. între timp, unele 
aparate medicale, neputînd ' fi 
păstrate în condiții bune, au în
ceput să se degradeze.

Trustul 5 construcții Brașov ar 
trebui să se simtă direct răspun
zător de această stare de lucruri. 
Dacă, munca șantierului 508 Bicaz 
ar fi fost mai bine controlată și 
îndrumată, dispensarul ar fi fost 
de mult instalat în noul local.

Dr. SERGIU IONIȚA 
coresp. voluntar

Se judeca un caz de abandon fa
milial. P. Ilie, salariat la I.R.T.A., a 
fost deferit justiției pentru faptul 
că din octombrie 1962 n-a mai plă
tit pensia alimentară, datorată pen
tru întreținerea fiului său. Procese 
de acest gen produc un sentiment 
de ădîncă mîhnire. Ne-am obișnuit 
să ne creștem copiii cu dragoste șt 
răspundere, ne îngrijim să nu ducă 
lipsă de nimic. Nici un sacrificiu 
nu-i prea mare cînd e vorba de co
pii. In această privință, P. Ilie este 
o excepție. Cînd s-a despărțit de 
soția sa în 1953 a considerat, pro
babil, că s-a despărțit și de copil. 
Vreme de 9 ani n-a dat nici un ban 
pentru întreținerea lui, 9 ani n-a 
existat, pur și simplu, pentru el. L-a 
crescut fosta lui soție, singură, cum 
a putut, cum s-a priceput.

Cercuri literare 
în întreprinderi

La Fabrica „Țesătura“ din Iași s-a 
constituit un cerc literar. Membrii lui 
își propun să sprijine ziarul da uzină și 
gazetele de perete ale întreprinderii, să 
colaboreze la întocmirea textelor pentru 
brigăzile artistice de agitație din fa
brică.

Astfel de cercuri au luat ființă în 
ultimul timp din inițiativa consiliului 
regional al sindicatelor, a filialei locale 
a Uniunii scriitorilor și a casei regio
nale a creației populare, la fabricile do 
antibiotice și „Textila roșie“, întreprin
derea regională de electricitate din Iași, 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad și altele.

Și a împlinit băiatul 12 ani. Tatăl 
continua să nu dea nici un semn de 
viață. Dar, la urma urmei, obliga
țiile față de copil nu erau deopotri
vă și ale lui ca și ale mamei ? Era 
nevoie să i se reamintească acest 
lucru ? I s-a reamintit. A fost dat 
în judecată abia în 1962 și obligat 
la plata unei anumite contribuții 
lunare.

Șase , luni de zile a mers cum a 
mers. Și pe urmă iar a uitat de 
toate. N-a mai vrut să dea nici un 
ban. I s-a părut că a dat și așa prea 
mult în zece ani, plătind contribuția 
numai pe șase luni.

în instanță, P. Ilie a declarat se
nin că „reclamanta are salariu des
tul de mare și poate să-l întrețină 
singură !“. Argumentul invocat pu
tea, cel mult, dovedi lipsa lui de 
omenie, ciudata concepție pe care o 
avea asupra îndatoririlor sale de pă
rinte. Oricum, însă, legea nu-l dis
pensează de obligațiile sale. Fie că 
sînt sau nu împreună, ambii părinți 
au egale îndatoriri în această pri
vință. Tribunalul raional „N. Băl- 
cescu“ l-a condamnat pentru delic
tul de abandon familial la 4 luni în
chisoare „spre, a constitui — după 
cum se motivează în sentință — un 
mijloc de îndreptare pentru acesta 
pe viitor și un exemplu pentru alți 
părinți înclinați să nu contribuie la 
întreținerea copiilor lor".

La recurs, alarmat de perspectiva 
ispășirii pedepsei, P. Ilie și-a luat 
angajamentul să nu-și mai uite în
datoririle, să plătească cu regulari
tate pensia de întreținere pînă la 
majoratul copilului. S-a luat act de 
această declarație și a fost absolvit 
de pedeapsă.

V. SEBASTIAN

T1EÆTR1E

AL. POPESCU
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In laboratorul de automatizări de 
la Institutul de petrol, gaze și geo
logie.

(Foto : GH. VINTILÄ)

PROBLEME ACTUALE > ACTIV/TATEA 
BE SIANOARBIZARE

Activitatea economică și de orga
nizare a producției este strîns lega
tă de munca de standardizare. Sînt 
cunoscute efectele pozitive ale stan
dardizării. Fără unificarea, prin 
standardizare, a gamei de tensiuni 
electrice, a sistemului de curent 
electric și a frecvenței n-ar fi posi
bilă electrificarea țării ; fără stan
dardizarea temperaturii de referință 
de 20° pentru măsurări de lungimi 
industriale n-ar fi posibilă măsura
rea de înaltă precizie atît de nece
sară în tehnica modernă ; fără stan
dardizarea dimensiunilor filmelor și 
a perforaturii lor de ghidare, aces
tea n-ar putea fi rulate în orice 
țară ; fără unificarea prin standarde 
internaționale a frecvenței diapazo
nului muzical, muzicienii nu s-ar 
înțelege în ansamblurile instrumen
tale sau corale. Am citat cîteva 
exemple pentru a ilustra mai con
vingător importanța deosebită a ac
tivității de standardizare.

Scopul urmărit prin standardiza
re este de a contribui la definirea și 
ridicarea calității produselor, la re
ducerea prețului lor de cost, la mă
rirea gradului de tipizare și unifi
care a producției, la utilizarea ra
țională a materialelor și a energiei, 
la asigurarea unui înalt nivel de in
terschimbabilitate (mai ales în con
strucția de mașini, ca bază a spe
cializării și cooperării în producție), 
la dezvoltarea mecanizării complexe 
și a automatizării, la asigurarea bu
nei funcționări a utilajelor, la creș
terea securității muncii — în final, 
la accelerarea progresului tehnic. 
Sarcinile standardizării constau în 
determinarea celor mai corespun
zătoare, mai uniforme soluții teh
nice și economice privind tipurile, 
caracteristicile, dimensiunile și pro
prietățile obiectelor și ale elemen
telor lor componente, în stabilirea 
unitară a noțiunilor și a notațiilor 
folosite în documentația tehnică.

Standardizarea capătă o impor
tanță din ce în ce mai mare și pe 
tărîm internațional. Desfășurată în 
cadrul a numeroase organizații in-

temaționale, ea contribuie la creș
terea volumului schimburilor de bu
nuri și prestații între țări, permite 
înțelegerea în domeniul științific, 
tehnic și economic, contribuie la 
asigurarea folosirii pe scară largă a . 
mașinilor și a pieselor acestora în 
diferite țări, indiferent de locul unde 
ele sînt fabricate.

In țara noastră, acțiunea de stan
dardizare este coordonată de că
tre Direcția generală pentru me
trologie, standarde și invenții de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, prin Ofi
ciul de stat pentru standarde. Ma
joritatea produselor industriale (ma
terii prime, semifabricate, produse 
finite) se realizează și se controlea
ză avînd la bază condițiile înscrise 
în standarde. Obiectele standardiza
te trebuie să îndeplinească condiții 
precise de calitate — condiții care 
sînt obligatorii — respectarea lor 
fiind impusă de legile țării. Această 
obligativitate asigurată de lege con
feră produselor standardizate o va
loare bine definită, garantată de 
stat, și constituie o particularitate 
a standardizării socialiste.

Standardele nu sînt numai un 
auxiliar tehnic prețios al planifică
rii socialiste, ci și un factor opera
tiv pe care unitățile de producție și 
de proiectare îl folpsesc în toate 
compartimentele de muncă. Stan
dardizarea constituie deci o puter
nică pîrghie în mîinile statului în 
rezolvarea și reglementarea multor 
probleme tehnico-economice, în pro
movarea tehnicii moderne.
Planuri tematice în pas 
cu dezvoltarea tehnicii

file bine conturate (standardele pen
tru scule, armături, utilaj petrolier 
etc.).

Cu toate îmbunătățirile aduse 
planurilor anuale, unele ministere și 
organe centrale de stat continuă să 
întocmească proiectele de plan prin- 
tr-o simplă însumare a propuneri
lor primite de la unitățile tutelate, 
fără a le face o analiză aprofunda
tă. De aceea, acestor proiecte de pla
nuri le lipsește tematica de perspec
tivă, pe profile de standardizare 
desfășurate pe ramuri de producție. 
Așa se face că în propunerile de 
plan pe anii 1963 și 1964, făcute de 
ministere, au figurat multe teme de 
importanță minoră (steluțe pentru 
pomul de iarnă, bidinele, grătare 
pentru fript carne, lanțuri pentru 
cîini, lanțuri pentru tauri etc). S-au 
propus și numeroase teme insufi
cient fundamentate tehnico-econo- 
mic sau chiar teme pentru care 
erau deja elaborate standarde. Este 
de la sine înțeles că astfel de pro
puneri n-au putut fi acceptate.

Sînt constatări care nu pot sur-. 
prinde dacă se ține seama că, în 
urma unor anchete făcute de Inspec
toratul de control al Oficiului de stat 
pentru standarde, au fost găsite în
treprinderi fără responsabil cu stan
dardizarea sau al căror organ pen
tru standardizare nu funcționa con
form instrucțiunilor în vigoare. Ast
fel de cazuri au fost întîlnite la 
Uzina mecanică Poiana Cîmpina, la 
Fabrica de ulei „Interindustrial" 
Oradea, la „Mondiala“-Lugoj, 
Uzinele „Cablul romînesc“ etc.

îmbunătățirea activității de
tocmire a planurilor de standardi
zare depinde de munca organelor de 
standardizare din ministere și din 
întreprinderi, de respectarea in
strucțiunilor privind atribuțiile or
ganelor de standardizare, de înca
drarea corespunzătoare cu personal 
a acestor organe. Se face resimțită 
tot mai mult lipsa unei tematici de 
perspectivă — pe mai mulți ani — 
în activitatea de standardizare a 
acestor organe. Pentru realizarea.

tematicii de perspectiva, institutele 
de specialitate, uzinele, ministerele 
și organele superioare de resort pot 
să conlucreze mai strîns. Tema
tica de perspectivă se cere strîns 
legată de domeniile principale 
de producție, de cele mai importante 
sortimente ce urmează a fi realizate 
în viitor. în concluzie, este foarte 
important ca planurile de standar
dizare să fie ridicate la un nivel 
mai, înalt, să se asigure legătura și 
corelarea lor cu temele planurilor 
de cercetări, ale planurilor tehnice 
de perspectivă etc — îneît toate să 
formeze un plan unic și complex de 
ridicare a nivelului tehnic și de in
troducere a tehnicii noi. în vederea 
evitării unor paralelisme în muncă, 
se simte nevoia îmbunătățirii core
lării planurilor de standardizare cu 
planurile de norme inițiate și elabo
rate de ministere.

Cu cît ritmul de dezvoltare 
a tehnicii este mai rapid, cu atît 
se scurtează și viața standarde
lor. De aceea reactualizarea stan
dardelor. adaptarea lor permanentă 
la cerințele progresului tehnic au 
o importantă deosebită. Din păcate 
în Unele sectoare, ritmul unor ase
menea revizuiri este încă lent și se 
cere intensificat, sarcină care stă 
atît în fața ministerelor cît și a 
Oficiului de • stat pentru standarde.

Munca de elaborare 
pe baza unes largi 

conlucrări
Nenumârate standarde constituie 
garanție a îmbunătățirii calității 

tehnicii

din 
la

în-

Planificarea judicioasă a tematicii 
lucrărilor de standardizare consti
tuie una din verigile importante ale 
eficienței unor asemenea acțiuni. 
Față de anii trecuți, planul de stan
dardizare pe anul 1963 cuprinde 
mult mai multe teme care se referă 
la produse și articole cu mare pon
dere în economia națională, cu o lar
gă întrebuințare, teme legate de pro-

o
produselor, a introducerii 
avansate. Astfel, standardele pentru

- oțel-carbon obișnuit și oțel aliat, 
care prevăd o serie de caracteristici 
superioare, asigură, prin aplicarea 
lor, realizarea unor economii de cî- 
teva zeci de milioane de lei anual. 
Standardele pentru filetele obișnuite 
asigură interschimbabilitatea îmbi
nărilor, îmbunătățirea calității aces
tora, economicitatea sporită a ope
rațiilor de filetare. Circa 200 de 
standarde reglementează producția 
de utilaje petroliere. A fost termi
nată elaborarea complexului de 
standarde și norme de tipizare pen
tru cuțite de strung și raboteze, cre- 
îndu-se premizele pentru specializa
rea și concentrarea producției aces-

tora. După unele calcule estimative, 
la consumul de cuțite prevăzut pen
tru anul 1965, prin concentrarea pro
ducției se vor putea realiza econo
mii de ordinul a 20—25 milioane de 
lei anual. însemnate lucrări de 
standardizare s-au făcut și în con
strucții, în economia forestieră, în 
industria bunurilor de consum, în 
chimie etc.

Cu toate acestea, în munca de 
elaborare a standardelor se ivesc 
încă unele dificultăți. De exemplu, 
unii conducători de întreprinderi 
sau instituții au acceptat să fie îna
intate spre aprobare proiecte neco
respunzătoare ca formă și fond, cum 
sînt cele pentru roțile-disc pentru 
bandaje aplicate (Uzinele „Progre- 
sul“-Brăila), pentru praful de bache- 
lită (Combinatul chimic Făgăraș) etc. 
în unele întreprinderi nu se acordă 
suficientă atenție participării ce
lor mai bune forțe de specialiști la 
munca de elaborare a standardelor.

Elaborarea unui standard bun nu 
este, firește, un lucru ușor. Conținu
tul acestuia trebuie să fixeze indici 
mobilizatori, corespunzători cerințe
lor tehnicii moderne, care să fie în 
același timp la nivelul necesităților 
și posibilităților reale ale țării. Este 
indicat ca elaborarea standardelor 
să se bazeze pe rezultatele colabo
rării strînse între factorii interesați, 
pe realizările științei și tehnicii mon
diale, pe experiența întreprinderilor 
din țară, pe analiza datelor statis
tice prelucrate prin metode de sta
tistică matematică, pe cercetări ști
ințifice legate de studii tehnico-eco
nomice aprofundate și — cînd este 
cazul — pe experimentări multila
terale.

Ministerele și organizațiile cen
trale pot să dea un sprijin mai activ 
pentru îmbunătățirea acțiunii de 
standardizare, să dezvolte o concep
ție modernă și o metodologie știin
țifică de standardizare. Oficiul de 
stat pentru standarde poate, la rîn- 
dul său, să-și îmbunătățească mun
ca de coordonare a planificării și 
elaborării standardelor, ținînd sea
ma de cerințele generale ale econo
miei noastre, de planurile de stat 

realizările tehnicii contemporane.ȘÎ

Ing. SERGIU SCADOVSCHI 
candidat în științe tehnice, 
director tehnic al Oficiului 
de stat pentru standarde

TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 
Sărutul Cianitei — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L, Caragiale". (Sala Come
dia) : Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Adam șl Eva — (orele
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Război 
și pace — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Peer Gynt — . 
(orele 19,30). (Sala Studio): Casa cu două 
intrări — (orele 20); Teatrul de Comedie: . 
Svejk în al doilea război mondial — (o- - 
rele 20). Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : Ocolul pămîntului în 80 
de zile — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Un proces neterminat — (orele 20). 
Ansamblul . de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Zboară 'cîntec drag — '(orele 20).' 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Năzbîtiile Iui Țăndărică — (orele 16). 
(Casa de cultură a tineretului din raio
nul T. Vladlmlrescü) : Elefănțelul curios 
— (orele 15). Circul de stat : Variațiunl 

toamnă — (orele 20).de
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CINEMATOGRAFE : A dispărut o 
navă : Sala Palatului R. P. Romîne (o- 
rele 17 — seria de bilete 915, orele 20,30 .
— seria de bilete 918), Reoublica (8,30;
10,30,- ..................................................... -
pitol 
19,30;
14,30; ...
cinerrtascop ;
18,15 
16; : 
18,15) 
mascop ; 
18,45; -
16,30; 
14,30;
buni • heruvim ixu; xx; xx; xu; xo,xu|
20.30) , Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15.; 20,30).Bate toba _. . . .
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),* Înfrățirea în
tre popoare (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). La 
vîrsta dragostei: Victoria (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Flamura (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Electra : Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21), Tomis (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Miorița (9,45; 12; 14,15 
16,30; 18,45; 21). Modern (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 191 21). Misterele Parisului — cine
mascop : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,45 pînă la orele 13,45, după- 
amlază 16; 18,15; 20,30). Ultimul tren din 
Gun Hill : Union (11; 15; 17; 19; 21). Pro
gram special pentru copil la orele 10 la 
cinematograful Doina. O viață : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).Cucerirea 
Everestului : Timpuri Noi (9; 11; 13; 151 
17; 19; 21), Flacăra (15; 17, 19; 21). Raze 
pe gheață : Cultural (15; 17; 19; 21). Că
pitanul Fracasse — cinerrtascop ; Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Trei plus două
— cinemascop : Buzești (14,15; 16,30;
.18,45; 21), Drumul Serii (16; 18; 20). Co- 
din : Crîngași (16; 18,15; 20,30), Vitan (15; 
17; 19; 20,45). Taxiul morții : Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15;
20.30) . Umbre albe — cinemascop : Uni
rea (15; 17; 19; 21). Escondida : Munca 
(15; 17; 19; 21). Valsul nemuritor : Popu
lar (14,30; 16.30; 18,45; 21), Floreasca (15; 
17; 19; 21). Scrisoare de la o necunos
cută : Moșilor (15; 17; 19; 21). Bunica Sa
bella : Cosmos (16; 18; 20). Idiotul : Vii
torul (16; 18,15; 20,30). Strict secret
— cinemascop : Colentina (16; ' 18.15:
20.30) . Vară șl fum — cinemascop: Volga 
(rulează în continuare de la orele 9.30 
pînă la orele 14,. după-amiază 16,15; 
18,45; 21). Cînd comedia era rege : Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21). Cereomușki: Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Dintele de aur : 
Lira (15,30; 18; 20,30) Rîul și moartea : 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). Povestea pan- 
tofiorului de aur : Cotroceni (15; 17; 19; 
21). Elena din Trola — cinemascop ; Pa
cea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : în jurul orei 14,15, 
transmisie de la stadionul „23 August" a 
întîlnlril de fotbal Dinamo București — 
Real Madrid, din cadrul „Cupei campio
nilor europeni“.

12,30; 14,30; 16,45; 19;
(8,30; 10,30; 12,45;

21,45), Excelsior 
16,45; 19; 21,15).

, : Patria (10 ; .
21), București (8,30; 

18,30; 21), Grlvița (10;
21). Ucigașul 

Carpați (10;
2i), -................
18,30; 20,30),
16,45; 19; '

Feroviar

15;
(10;

Harakiri
12,45 ; 

; 11;
. . 12,45;
plătit — 
12; 14,15;

Glulești (10,30; 12,30;
Melodia (10

21). Printre 
(10; 12; 14;

21,15), Ca- 
17,15; 
12,15;

.1 —
15,30) ' 
13,30; 
15,30; 
cine- 
16,301 • 
14,30; ■

! 121 ■ oameni 
16; 18,15;

cinemascop ; Tineretului

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut căl

duroasă, cu cerul variabil mai mult no- 
ros în Banat, Ardeal șl Moldova Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra 
valori cuprinse între 24 grade la Turnu 
Măgurele și Alexandria și 18 grade la 
Cluj. In București : Vremea s-a menți
nut călduroasă, cu cerul variabil. Tem
peratura maximă a atins 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14—15 
șl 16 noiembrie a.c. In țară : Vremea se 
menține călduroasă, în prima parte a 
intervalului, apoi se va răci ușor Cerul 
variabil mai mult noros. Vor cădea ploi O 
locale mai frecvente în jumătatea de 
nord a țării. Vînt potrivit din vest. Tem
peratura staționară la început, apoi în 
scădere. Dimineața ceață locală. în 
București : Vreme călduroasă, cu cer 
variabil. La sfîrșitul intervalului ten
dințe de ploaie, Temperatura în ușoară 
scădere.
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LA MINISTERUL
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

țările 
la re
creat 

pet.ro-

PLECAREA GRUPULUI 
DE SPECIALIȘTI ITALIENI 

ÎN DOMENIUL PETROLULUI

în încheiere au luat cuvîntul Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Consi
liului cinematografiei, și Virgil Flo
ren, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

institute și 
și dezvolta- 
între 
timp, 
va fi

HT’’

CONSFĂTUIRE 
INTERNAȚIONALĂ PRIVIND 

MECANIZAREA LUCRĂRILOR 
IN CULTURA PORUMBULUI

a
consa- 
docu-

ww?

»sh

în toamna aceasta, sec
țiunea de gospodărie 
comunală a Sfatului 
popular al Capitalei și-a 
propus executarea unui 
mare volum de lucrări. 
Planul întocmit prevede 
înfrumusețarea unui im
portant număr de car
tiere și străzi, lărgi
rea spațiilor verzi, mo
dernizarea arterelor de 
mare circulație.

Despre cîteva din a- 
ceste acțiuni ne-a infor
mat recent tov. ing. Ni
colae Iosub, director ad
junct al secțiunii de gos
podărie comunală a Sfa
tului popular al Capitalei.

Pînă în pragul toam
nei s-au plantat peste 
13 milioane de flori, a- 
proape 40 000 arbori, 
peste 90 000 arbuști, o

mulțime de trandafiri și 
alte plante ornamentale. 
Spațiile verzi și-au mă
rit suprafața cu încă 30 
de hectare, majoritatea 
lor fiind create în jurul 
noilor blocuri din Balta 
Albă, Giulești Grivița, 1 
Mai etc. Cetățenii Capita
lei au adus o contribuție 
efectivă la înfăptuirea 
tuturor lucrărilor.

In perioada de toamnă 
se vor mai planta încă 
200 000 de arbori și ar
buști, majoritatea în spa
țiile verzi din noile car
tiere. Nu vor fi negli
jate nici parcurile He
răstrău, Libertății, Ciș- 
migiu, Băneasa și altele. 
Vor fi completate plantă
rile pe diferite artere ; pe 
unele străzi vor fi sădiți 
puieți de tei.

O altă latură a aces
tor preocupări o consti
tuie înfrumusețarea gră
dinilor din cartiere și 
transformarea locurilor 
virane în mici parcuri. 
De-a lungul multor gar
duri, ziduri etc. se va 
întinde o perdea verde 
de liane, iar unii stîlpi 
vor fi „îmbrăcați" cu 
plante agățătoare.

Pentru copii au fost 
amenajate noi terenuri 
de joacă și solarii. Iată 
doar cîteva din ultimele 
adrese : Balta Albă, Dru
mul Taberei, Moșilor 
119, Romulus 33, Călă
rași 100, Cezar Boliac 30, 
Știrbei Vodă 23, str. 
Gării de Nord etc. ; în 
total — mai mult de 150.

Străzile Capitalei

întind pe o suprafață de 
peste 20 milioane mp. Pe 
unele din ele se execută, 
în continuare, lucrări de 
modernizare : 
fundațiile, se 
dează terasamentele etc. 
Pînă acum au fost mo
dernizate 13 străzi, prin
tre care Lînăriei, Căde
rea Bastiliei, Barbu Vă- 
cărescu, Icoanei, Th. 
Speranța, bulevardul A- 
viatorilor, bulevardul dr. 
Petru Groza. Alte 5 ar
tere vor fi gata în cu- 
rînd. S-au luat măsuri 
și pentru repararea unor 
denivelări. Toate lucră
rile de drumuri, inclusiv 
cele edilitare, urmează 
să fie terminate pînă la 
1 decembrie.

se refac 
consoli-

La Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii din Bucu
rești a început o Consfătuire inter
națională, care dezbate rezultatele 
cercetărilor cu privire la stabilirea 
celor mai corespunzătoare tipuri de 
mașini pentru mecanizarea lucrărilor 
în cultura porumbului, precum și cu 
privire la funcționarea și exploata
rea acestor mașini.

In prima zi au fost prezentate re
ferate în legătură cu mecanizarea lu
crărilor de semănat și de îngrijire a 
culturilor de porumb. în continuare 
vor fi susținute referate despre re
zultatele cercetărilor în mecanizarea 
recoltării porumbului pentru boabe 
și siloz, a lucrărilor de condiționare 
a semințelor etc.

La consfătuire participă delegați 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, R. D. Germană, R. P. 
Polonă. R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și U.R.S.S.

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
CINEMATOGRAFIEI

Ieri a avut loc o ședință lărgită 
Consiliului cinematografiei 
erată problemelor filmului 
mentar.

După referatul prezentat de direc
torul Studioului cinematografic „Al. 
Sahia“, Aristid Moldovan, au urmat 
dezbateri 
tori de 
tori etc.

Ministrul învățămîntului, Ștefan 
Bălan, a primit marți pe profesorii 
italieni care se află în țara noastră 
cu prilejul sărbătoririi centenarului 
primului curs de limba și literatura 
romînă înființat la Universitatea din 
Torino. La întrevedere au fost de 
față Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățămîntului, funcționari 
superiori din minister, precum și re
prezentanți ai conducerii Universită
ții din București. In cursul aceleiași 
zile, oaspeții italieni au prezentat, în 
aula Universității București o serie 
de comunicări științifice.

la care au participat crea- 
film, scriitori, compozi-

Din

în

partea Ambasadei 
U. R. S. S.

Ambasada Uniunii Sovietice 
Republica Populară Romînă expri
mă mulțumiri cordiale colectivelor 
tuturor întreprinderilor, instituțiilor, 
asociațiilor, organizațiilor și cetățe
nilor romîni care au adresat felici
tări ambasadei cu prilejul celei de-a 
46-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Marți dimineața au părăsit Ca
pitala directorul general al socie
tății petroliere italiene de stat „Eni“, 
Raffaele Girotti, Salimbeni Fran
cesco, director al societății Snam- 
Progetti, prof. Dino Dinelli, directo
rul laboratoarelor reunite ale socie
tății Snam, și grupul de specialiști 
italieni care ne-au vizitat țara. în 
timpul șederii în Romînia, oaspeții 
au vizitat întreprinderi ale indus
triei chimice, rafinării și institute de 
cercetări și au avut întrevederi cu 
specialiști din industria petrolului 
și chimiei.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost conduși de Ion Ve- 
lea, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei și Ministerul 
Economiei Forestiere.

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

(Agerpres)

Rezoluțiile adoptate de Congresul 
petrolului arab

BEIRUT 12 (Agerpres). — Congre
sul petrolului arab, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat la Beirut între 5 și 
12 noiembrie, a luat sfîrșit. La 
congres au participat circa 600 de 
delegați din țările arabe, reprezen
tanți ai companiilor petroliere care 
exploatează petrolul arab, precum și 
observatori dintr-un număr de țări 
ale lumii, printre care un grup de 
petroliști romîni.

După ședința de închidere din 12 
noiembrie, au fost date publicității 
cele 5 rezoluții adoptate de congres.

Congresul, se spune în prima re
zoluție, a subliniat necesitatea ca 
companiile petroliere să ia măsuri 
conforme dorinței țărilor arabe de a 
obține o parte din ce în ce mai con
venabilă din resursele lor naționale. 
„Situarea pe o poziție negativă față 
de cererile arabilor, se spune în re
zoluție, ar putea complica serios si
tuația și ar ' putea, eventual, dăuna 
intereselor companiilor“. In rezoluție 
se subliniază în mod special faptul 
că vor trebui să fie luate în consi
derare cererile arabilor cu privire la 
calcularea redevențelor plătite de 
companiile străine guvernelor țărilor 
producătoare de petrol, precum și

cererile cu privire la stabilirea pre
țurilor.

în celelalte rezoluții se subliniază 
importanta pregătirii de tehnicieni 
arabi în toate ramurile industriei 
petroliere și a formării de specialiști 
care să asigure dezvoltarea acestei 
industrii. A fost recomandată, de a- 
semenea, crearea unor 
colegii tehnice, precum 
rea colaborării tehnice 
arabe. în cel mai scurt 
comandarea conferinței, 
un centru arab de cercetări 
Here și petrochimice, finanțat de sta
tele arabe și companiile străine. 
Congresul a invitat companiile străi
ne să acorde prioritate, în toate pos
turile vacante, arabilor și chiar să 
organizeze înlocuirea străinilor cu 
lucrători arabi. A fost recomandată 
retribuirea egală a lucrătorilor arabi 
cu cei străini.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
o rezoluție care recomandă ținerea 
celui de-al cincilea Congres al pe
trolului arab în martie 1965, la 
Cairo, precum și organizarea, cu a- 
celași prilej, a unei expoziții petro
liere.

NEW YORK 12 (Agerpres). — „Po
poarele refuză să accepte ideea că 
mizeria este o fatalitate de neînlă
turat“, a declarat printre altele, U 
Thant, secretarul general al O.N.U., 
într-o cuvîntare rostită la Asociația 
americană pentru Națiunile Unite.

Țările pe cale de dezvoltare au 
nevoie, în primul rînd, de posibi
litatea de a-și desface produsele — 
în esență materiile prime — la 
prețuri echitabile pe piețele mon
diale. Economiștii au stabilit, a de
clarat vorbitorul, că în ultimii zece 
ani ajutorul economic acordat ță
rilor pe cale de dezvoltare nu

reușit să acopere pierderile suferite 
de aceste țări prin scăderea prețu
rilor la materiile prime exportate 
de ele.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat speranța că procesul de de
colonizare a Africii, unde „progre
sul spre independență este insufici
ent“, nu va fi amînat multă vreme. 
Fără a specifica Republica Sud-Afri
cană, U Thant a subliniat, de ase
menea, că „viitorul unei țări în care 
discriminarea rasială a fost ridicată 
la rangul de doctrină de stat inspiră 
cele mai vii neliniști".

(Urmare din pag. I-a)
de-
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diferite teme :
calitatea produselor 

realizăm cît mai mul- 
etc.
planului de măsuri

a filaturii, țesătoriei și finisajului, 
cer oameni cu o calificare corespun
zătoare. Pentru aceasta s-au orga
nizat cursuri de ridicare a califică
rii diferențiat, pe ateliere și nivel 
de calificare, pe schimburi, la care 
participă aproape 1000 de munci
tori. Pe lingă aceste cursuri, cabine
tul tehnic a organizat diverse con
ferințe și concursuri — „cine știe 
cîștigă“ — pe diferite teme : „Să 
îmbunătățim 
noastre", „Să 
te economii“

Realizarea 
tehnico-organizatorice a asigurat de 
asemenea o mai bună gospodărire a 
materiei prime. Anul acesta noi am 
acordat o atenție sporită recepției 
cantitative și calitative a bumbacu
lui-puf prin crearea unui laborator 
central al întreprinderii. Aici se e- 
fectuează probe pentru fiecare lot 
ce vine în întreprindere, se determi
nă procentul de umiditate, de impu
rități, lungimea și rezistența fibrei. 
Serviciul tehnic urmărește ca, pe 
baza stocului existent de bumbac- 
puf, să se stabilească amestecuri op
time, cu parametri tehnologici a- 
propiați (lungime de fibră, grad de 
coacere, sarcina de rupere, finețe, 
conținut de impurități). Acest lucru

determină reglaje corespunzătoare 
la mașini — și deci reducerea 
șeurilor.

Pentru a se evita un consum 
cesiv de materii prime au fost 
tinse fișele-limită de consum 
bumbac-puf, fire, precum și la prin
cipalele materiale. Aceste măsuri 
au fost însoțite de altele, la fel de 
eficiente, ca introducerea evidenței 
frecvenței ruperilor la războaie.

Tot în cadrul acțiunilor inițiate 
pentru folosirea judicioasă a ma
teriei prime se înscrie și valorifica
rea superioară a bumbacului-puf 
prin crearea unor sortimente mai 
fine și mai economice. In comparație 
cu anul 1960, pe baza producerii u- 
nor țesături mai fine, în anul 1963 
din aceeași cantitate de bumbac 
s-au putut produce în plus 276 000 
mp țesături. Colectivul de creație 
al întreprinderii, ținînd cont de fap
tul că realizarea unor contexturi de 
calitate superioară și economice se 
obține prin folosirea unor fire 
fine, a realizat unele articole 
cu efecte de legătură, din care 
au și fost puse în lucru.

O altă cale pentru valorificarea 
superioară a materiei prime speci
fică industriei textile a fost, și con
tinuă să fie, producerea de țesături 
cu finisaj superior. In această di
recție în fabrica noastră s-au reali-

zat finisaje superioare prin utiliza
rea unor noi coloranți — helizarini 
și cibocromi — care au o rezisten
ță mai bună la spălare și lumină, 
permițînd totodată și mărirea ga
mei coloristice.

Am arătat cîteva din problemele 
care au stat în acest an în atenția 
colectivului nostru în ce privește fo
losirea rațională și economisirea 
bumbacului-puf. Anul 1964 pune în 
fața noastră sarcini sporite. Pe lîn- 
gă îndeplinirea exemplară a preve
derilor de plan și îmbunătățirea ca
lității sortimentelor, în atenția noas
tră va sta și mai departe folosi
rea cît mai rațională a materiei pri
me. Munca pentru economisirea ma
teriei prime va fi împletită cu preo
cuparea de a asigura o continuă îm
bunătățire a calității produselor, re
ducerea deșeurilor, a capetelor, fî- 
șiilor și a cupoanelor. Pentru aceas
ta, în planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice pe anul 1964 a fost cu
prins un șir de măsuri care, laolaltă 
cu munca politico-educativă desfă
șurată de organizația de partid și 
creșterea permanentă a calificării în
tregului colectiv, vor asigura obține
rea unor rezultate mereu mai bune 
în economisirea și folosirea judicioa
să a. bumbacului-puf.

a miniștrilor de finanțe

Uzina de reparații Năvodari. 
Aici se repară tractoare din întrea
ga Dobroge precum și din alte 
regiuni. (Foto : AGERPRES)

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres).- 
In orașul brazilian Sao Paulo au 
început lucrările Conferinței inter - 
americane a miniștrilor de finanțe 
din țările latino-americane și S U.A. 
Această conferință are sarcina de a 
dezbate problemele legate de aplica
rea în viață a programului american 
„Alianța pentru progres“. După cum 
anunță agenția U.P.I., ședința inau
gurală a fost deschisă de președinte
le Braziliei, Joao Goulart, care a 
rostit un amplu discurs despre pro
blemele economice care stau în fața 
țărilor Americii Latine. Potrivit 
agenției menționate, Goulart s-a re
ferit la problemele comerțului exte
rior al țărilor Americii Latine, 
subliniind că nerezolvarea lor face 
ca „economia țărilor latino-america
ne să sîngereze“. El a cerut confe
rinței să găsească soluții pentru eli
minarea dificultăților economice ale

țărilor latino-americane, relevînd 
necesitatea „înlăturării barierelor pe 
care le menține feudalismul și pri
vilegiile care duc la sufocarea dez
voltării Americii Latine".

In aceeași zi, Conferința a ales ca 
președinte al actualei sesiuni pe 
ministrul de finanțe al Braziliei, 
Carvalho Pinto, ca vicepreședinți pe 
Edgardo Corrales (Peru) și Averell 
Harriman, iar pe Carlos Santa Maria 
(Columbia), președinte al Comitetu
lui general însărcinat cu studierea 
recomandărilor și rezoluțiilor adop
tate în cadrul conferinței la nivelul 
tehnicienilor, care a avut loc săptă
mâna trecută tot la Sao Paulo.

După cum relevă U.P.I., con
ferința va lua în dezbatere un do
cument al fostului președinte al 
Braziliei, Juscelino Kubitschek, în 
care acesta aduce critici „Alianței 
pentru progres“.

întreceri pentru insigna de polisportiv

HANDBAL

în sala Flo-

întrecerile din cadrul „Concursului pentru insigna de polisportiv“ se bu
cură de o largă participare a tineretului din regiunea Ploiești. în fotografie : 
Se dă startul în proba de 100 m, la care participă sportivi din comuna Valea 
Călugărească.

„Cupa orașului București“

Astăzi pe stadionul „23 August

Printre asociațiile sportive care se o- 
cupă intens de organizarea concursuri
lor pentru insigna de polisportiv se nu
mără și asociația „Vulcan“ de la uzina 
cu același nume. Tinerii de aci au în
ceput să-și Treacă normele prevăzute de 
regulamentul concursului încă din luna 
octombrie. O frumoasă activitate au ti
nerii sportivi de la turnătoria de fontă. 
Unii dintre ei au obținut rezultate bune 
la diferitele probe ale concursului. De 
pildă, la aruncarea greutății s-au remar
cat Ion Speriatu, Constantin Simion,

Ion Stan ; la proba de 100 m — Ale
xandru Toader, Marius Dragnea, Ro
meo Bărbieru. La alte probe s-au re
marcat tineri formatori, turnători și mo- 
delori.

La baza sportivă a asociației sportive 
„Vulcan", de două ori pe săptămînă, 
(lunca și vinerea) se organizează con
cursuri pentru trecerea acestor probe. 
Pînă la sfîrșitul anului, consiliul asocia
ției sportive și-a propus ca peste 250 
de tineri să treacă cît mai multe 
probe din cadrul acestui concurs.

Iată cîteva amănunte în legătură cu meciul de 
astăzi. Jocul dintre cele două formații va fi condus 
de arbitrii polonezi Josef Kowal (la centru), V. Mai
dan și S. Biernacik (la tușe). Ora începerii jocului : 
14,15. După cum nl s-a comunicat, I.T.B. a luat o 
serie de măsuri pentru a înlesni transportul publi
cului la stadion. Tramvaiele 23, 24, 25, 27, 13 și 7 
vor circula sp<re stadion cu un număr sporit de va
goane. De asemenea și troleibuzele. Incepînd din 
jurul ored 11, o linie specială de autobuze va de
servi publicul pe traseul dintre Piața Kogălniceanu 
și intrarea stadionului din Șos. îancului.

Casa de Economii și Consemnațiuni a 
introdus sistemul de primire spre păs
trare a obligațiunilor C.E.C. Oricine 
posedă obligațiuni C.E.C. în valoare to
tală de cel puțin 1000 lei le poate de
pune spre păstrare la unitățile C.E.C., 
pe numele său sau al altei persoane, 
beneficiind astfel de avantajul garan
ției depunerilor. Ca și ceilalți depună
tori pe obligațiuni C.E.C., cei care 
le păstrează la casa de economii au a- 
vantajul de a-și spori sumele prin parti
ciparea la tragerile la sorți lunare și 
semestriale, la care se acordă nume
roase cîștiguri în bani. Dacă una sau 
mai multe obligațiuni ies cîștigătoare la 
o tragere la sorți, unitatea C.E.C., 
unde le păstrează, îl anunță imediat pe 
depunător pentru a se prezenta să-și 
încaseze cîștigul. Depunătorilor li se 
restituie, la cerere, obligațiunile primite 
spre păstrare.

Burundi a suspendai 
relațiile diplomatice 

cu Portugalia și R.S.A.

Conferința ziariștilor 
din Africa

BASCHET
La Belgrad vor începe vi

neri întrecerile primei ediții a 
Jocurilor Balcanice pentru e- 
chipele feminine de baschet. La 
competiție participă echipele 
R. P. Bulgaria, R. P. Romîne, 
Iugoslaviei și Italiei (în afară 
de concurs). Federația iugosla
va de specialitate a alcătuit 
programul definitiv al întîlni- 
rilor : vineri : R. P. Bulgaria- 
Italia ; Iugoslavia-R. P. Romî
nă ; sîmbătă : Iugoslavia-Italia ; 
R. P. Bulgaria-R. P. Romînă ; 
duminică : Italia-Romînia ; R.P. 
Bulgaria-Iugoslavia.

TENIS DE MASĂ
din

USUMBURA 12 (Agerpres). — 
Guvernul regatului Burundi a anun
țat că a hotărît suspendarea relații
lor diplomatice și consulare cu Por
tugalia și Republica Sud-Africană, 
alăturîndu-se astfel celorlalte țări 
africane care au instituit sancțiuni 
împotriva politicii rasiste duse de 
cele două țări. în comunicatul oficial 
dat publicității la Usumbura se ara
tă că guvernul din Burundi va sus
penda relațiile economice și comer
ciale, interzicînd importul sau ex
portul mărfurilor dinspre sau înspre 
Portugalia și R.S.A.

ACCRA 12 (Agerpres) : La 11 no
iembrie, la Accra, s-a deschis cea 
de-a doua Conferință africană a zia
riștilor, consacrată rolului presei în 
lupta pentru eliberarea deplină a 
Africii, pentru unitatea țărilor afri
cane și pentru pace. La conferință 
participă peste 200 de delegați și ob
servatori din diferite state africane 
și de pe alte continente. La deschi
derea conferinței, președintele Re
publicii Ghana, Kwame Nkrumah, a 
rostit un diseurs, îndemnînd pe zia
riștii africani să lupte pentru elibe
rarea deplină și unitatea Africii.

tîlnît într-un meci amical în o- 
rașul Manchester. Pugiliștii ma
ghiari au obținut victoria cu 
scorul de 12—8. Cei mai buni 
boxeri ai echipei maghiare au 
fost Cserge, Baranyai, Sebok și 
campionul 
semi-ușoară,

CONSTRUIREA UNUI DRUM
TRANSARABIC

european la cat. 
Kajdi,

★

echipa de box a
cu

Vineri după amiază, 
reasca din Capitală, începe cea de-a 
V-a ediție a tradiționalei competiții 
handbalistice găzduite de țara noas
tră, „Cupa orașului București“.

Ediția actuală, în care sînt angre
nate echipele feminine ale Budapes
tei, Belgradului și două selecționate 
(senioare și tineret) ale Capitalei, 
suscită un viu interes. Ca în fie
care an, sînt așteptate meciuri spec
taculoase, cu desfășurări care să 
pasioneze pe numeroșii iubitori ai 
handbalului în 7.

Reamintim că din cele 4 ediții 
disputate pînă acum, doar prima,

cea din 1959, s-a încheiat cu cuceri
rea „Cupei orașului București" de 
către o echipă străină, H. G. Copen
haga, celelalte trei ediții revenind 
echipelor noastre.

Iată programul competiției : Vi
neri, ora 17,15 : deschiderea festivă ; 
ora 17,30 : București A — București 
tineret ; ora 18.30 : Budapesta-Bel- 
grad. Sîmbătă, ora 18 : București 
tineret — Budapesta ; ora 19,00 — 
București A — Belgrad. Duminică, 
ora 18,45 ; București tineret — Bel
grad ; ora 19,45 București A — 
Budapesta ; ora 20,45 — festivitatea 
de închidere.

în Palatul Sporturilor 
Budapesta se fao intense pre
gătiri în vederea campionatelor 
internaționale de tenis de ma
să ale R. P. Ungare care încep 
vineri cu participarea a peste 
300 de jucători reprezentînd 14 
țări. în turneul feminin pe 
echipe vor evolua 10 echipe. 
Favoritele turneului sînt echi
pa R. P. Romîne, care recent 
a eîștigat turneul din cadrul 
„internaționalelor“ de la Lju
bljana, echipele R. P. Ungare 
și Angliei Echipa romînă va fi 
alcătuită.din Maria Alexandru și 
Ella Constantinescu. Lotul R.P. 
Romîne mai cuprinde pe Radu 
Negulescu, Dorin Giurgiucă 
alții.

La Essen
R. F. Germane a învins 
scorul de 14—6 echipa Fran
ței. Echipa gazdă a prezentat 
în formație și pe cunoscuții 
campioni Dieter și I-Ierper. Din 
echipa franceză au corespuns 
Thebault și Gonzales. înaintea 
turneului olimpic de la Tokio 
echipa franceză are în pro
gram o serie de întîlniri cu 
echipele olimpice ale Olandei, 
Danemarcei, R. P. Polone, Iu
goslaviei și R. P. Bulgaria.

ȘAH

La ședința anuală a Biroului Fe
derației Camerelor de comerț, indus
trie și agricultură din țările arabe, ale 
cărei lucrări au avut loc la Beirut, 
s-a hotărît construirea unui drum 
transarabic. Drumul va face posibilă 
deplasarea rapidă a persoanelor și 
mărfurilor din porturile țărilor arabe 
de la Marea Mediterană pînă la 
din Golful Persic.

mit Mark-3. El este astfel construit 
îneît poate fi demontat și instalat 
în orice punct al țării. Acest tele
scop portabil va începe să funcțio
neze pe la începutul anului 1965, 
concomitent cu primul telescop al 
observatorului, Mark-1, în vederea 
măsurării diametrelor surselor 
diofonice.

FURTUNĂ PUTERNICĂ

PE COASTELE ANGLIEI

BRECHT PE BROADWAY

Si

BOX
Echipele olimpice de box ale

Angliei și R.P. Ungare s-au In-

Marele maestru Smîslov con
tinuă să conducă în turneul in
ternațional de șah de la Mos
cova. în runda a 11-a el a re
mizat cu Kereș și a totalizat 
8 puncte, avînd și o partidă în
treruptă la Gligorici. Antoșin 
învingător în partida cu Pîdew- 
ski a trecut pe locul doi cu 
7,5 puncte (1) înaintea lui Tal 
care ocupă locul 3 cu 7 puncta 
(1). Alte rezultate înregistrate 
în runda a 11-a : Simaghin- 
Vladimirov 1—0 ; Libersohn- 
Küppers 1—0 ; Szabo-Tal remi
ză ; Horth-Ralczerowski 1—0 ; 
Matanovici-Fietzsch remiză.

ra

cole

UN FILM DESPRE 

ROBERT DESNOS

I

Un uragan puternic, atingînd o 
viteză de 150 km pe oră. s-a abă
tut asupra coastelor de vest ale 
Angliei. Furtuna a obligat toate 
navele aflate în această regiune 
să ancoreze în porturi. Ca urmare 
a revărsării rîurilor din matcă, în
tr-o serie de regiuni căile de co
municație au fost inundate.

Piesa lui Bertholt Brecht „As
censiunea lui Arturo Ui poate fi 
oprită“ a fost prezentată luni pen
tru prima oară la New York pe 
scena teatrului „Lunt-Fontanne“. 
Direcția de scenă a piesei aparține 
lui Tony Richardson, cunoscut re
gizor de teatru și film.

TELESCOPUL PORTABIL
MARK-3

După cum relatează redactorul 
pentru problemele științifice al 
săptămînalului „The Sunday Ti
mes“, observatorul „Jodrell Bank“ 
din Anglia va fi înzestrat cu un 
nou radiotelescop, care va fi denu-

în
Franța 
tarul 
nos,

prezent se desfășoară 
filmările pentru documen- 

consacrat lui Robert Des- 
cunoscutul

tn ï$l ÎNCETEAZĂ APARIȚIA

poet antifascist 
francez, mort în 1945 într-un lagăr de 
concentrare nazist. Filmul relatează 
arestarea lui Desnos în februarie 1944 
la Paris, unde participa la lupta de re
zistență, și urmărește soarta poetului 
pînă în ultima zi a vieții sale. Despre 
Desnos povestesc în film tovarășii săi 
de luptă : pictori, sculptori, scriitori, 
ziariști, actori, regizori. Printre 
numără Aragon, Eluard, Picasso, 
tan Tzara, Jean-Louis Barrault, 
cum și soția poetului. Filmul va
ta titlul unuia din poemele lui Desnos 
— „De la trandafirul de marmură la 
trandafirul de fier“.

ei se
Tris- 
pre- 
pur-

La Stockholm s-a anunțat că ziarul 
social-democrat „Ny Tid“ din Gote
borg, care a fost înființat în anul 1892 
și este considerat drept unul dintre 
cei mai bine informați purtători de 
cuvînt ai Partidului social-democrat 
suedez, își va înceta apariția cu în
cepere de la 1 ianuarie 1964. înceta
rea apariției acestui ziar se datorește 
„dificultăților financiare“.

V1CTIME ALE HOLEREI

Ziarul „Morning News" anunță 
că în urma epidemiei de holeră 
care bîntuie în Pakistanul de est 
și-au pierdut pînă în prezent viața 
aproximativ 500 de persoane. în 
opț regiuni ale țării au fost depis
tate încă circa 1 000 de cazuri ds 
holeră.
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Sesiunea parlamentului britanic

Rezultatele alegerilor administrative
Adoptarea rezoluției 

internațională pentru
privind Conferința 

problemele comerțului
comunale din Italia

Președintele Indiei 
l-a primit pe ambasadorul 

R. P. Romîne
Creșterea numărului de voturi acordate partidului comunist

NEW YORK 12 (De la trimisul A- 
gerpres, C. Alexandroaie) : — în
ședința plenară de luni seara, Adu
narea Generală a adoptat în una
nimitate proiectul de rezoluție pre
zentat de 75 de țări în curs de dez
voltare, referitor la apropiata con
ferință a O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare. Rezoluția cere statelor 
care vor participa la lucrările aces
tei conferințe să acorde o deosebită 
atenție declarației comune a celor 75 
de țări, precum și documentelor și 
propunerilor făcute de alte state pe 
linia îmbunătățirii situației comer
țului internațional.

Declarația comună cere ca apro
piata conferință să creeze condiții
le pentru extinderea relațiilor co
merciale dintre țări cu niveluri si
milare de dezvoltare, cu niveluri di
ferite și cu sisteme social-economi- 
ce diferite. Totodată, documentul 
menționat se pronunță în favoarea 
extinderii comerțului ' internațional, 
fapt care ar aduce o însemnată 
contribuție la dezvoltarea economi
că a țărilor care și-au cîștigat re
cent independența.

In discursul de prezentare a pro
iectului de rezoluție în fața Adu
nării Generale, purtătorul de cuvînt 
al celor 75 de state, reprezentantul 
Nigeriei, Amino Kano, a subliniat, 
printre altele, importanța propune
rilor R. P. Romîne înaintate secre
tarului general al O.N.U. în aprilie 
1963 pentru a fi examinate la con
ferința O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare din primăvara anului 
viitor. El a subliniat importanța 
propunerii privitoare la elaborarea 
unei declarații de principii după 
care să se conducă statele în rela
țiile lor economice și comerciale, a 
propunerii cu privire la acordurile 
pe termen lung și la celelalte pro
puneri cuprinse în nota R. P. Ro
mîne înaintată secretariatului O.N.U.

aAdunarea Generală a O.N.U. 
adoptat, de asemenea, o rezoluție 
referitoare la căderile radioactive. 
Rezoluția subliniază importanța in
terzicerii experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă și propune Organizației inter
naționale de meteorologie să desfă
șoare un program de control per
manent al gradului radioactivității 
în atmosferă.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
dezbătut luni după-amiază rapor-, 
tul comisiei speciale însărcinată de 
sesiunea a XVII-a să examineze și să 
elaboreze o serie de măsuri și me
tode de lucru menite să accelereze 
lucrările sesiunilor ordinare ale A- 
dunării Generale. în această comi
sie este reprezentată și R. P. Ro
mînă.

Raportul Comisiei a fost apreciat 
pozitiv de majoritatea delegați- 
lor, ‘ "
utile pentru îmbunătățirea mun
cii Adunării 
Printre aceste 
crearea unor subcomitete și grupuri 
de lucru pentru a reduce la mini
mum ședințele plenare, începerea se
siunilor în prima săptămînă a lunii 
septembrie și adoptarea, în curs de 
un an sau doi, a unui sistem electric 
de vot.

Din partea delegației R. P. Ro
mîne, ambasadorul M. Hașeganu. 
a subliniat că metodele de lu
cru propuse Adunării Generale 
pentru ca ea să-și poată ter
mina lucrările sesiunilor în 13 
săptămîni țin seama de principiile 
de bază ale procedurii O.N.U. Dele
gația romînă, a spus M. Hașeganu, 
relevă cu satisfacție atmosfera de 
colaborare și înțelegere reciprocă, 
care a existat în tot timpul lucră
rilor comisiei speciale.

Raportul a fost aprobat în unani
mitate.

ROMA 12. Corespondentul Ager- 
pres transmite : La 10 și 11 noiem
brie au avut loc în Italia alegerile 
administrative parțiale în numeroase 
comune. Din datele care se referă la 
comune cu o populație, de peste 
10 000 de locuitori, reiese că Partidul 
democrat creștin a obținut 44,3 la 
sută din voturi față de 41,45 la sută 
în alegerile trecute. ~ 
nist a obținut 30,28 
turi față de 28,4 la 
alegerile trecute. 
Partidul comunist 
locuri mai mult decît pînă acum în

Partidul cornu
ta sută din vo- 
sută obținute în 
în felul acesta 

va avea cu 15

consiliile comunale. Ziarul „Unita“, 
scrie că rezultatul alegerilor comu
nale indică o îmbunătățire simți
toare a poziției Partidului comunist.

Față de alegerile trecute, celelal
te partide au obținut următoarele 
rezultate : Partidul socialist — 8,82 
la sută (față de 10,13 la sută), Par
tidul social-democrat — 3,29 la sută 
(2,40 la 
la sută 
fascistă 
— 2,47 
grupări 
(9,79 la sută).

sută). Partidul liberal 2,67 
(5,4 la sută), gruparea neo- 

„Mișcarea social italiană“ 
la sută (4,1 la sută), 

de dreapta — 6,21 la

DUPĂ O RECENTĂ SESIUNE FĂRĂ REZULTATE

întrucît conține propuneri

Generale a O.N.U. 
măsuri se numără

„Denuclearizarea Americii Latine“

ă“ 
alte 
sută

NEW DELHI 12 (Agerpres).— în 
ziua de 11 noiembrie președintele 
Indiei, Radhakrishnan, l-a primit în 
vizită pe ambasadorul R.P. Romîne 
la New Delhi, Iancu Horațiu, în le
gătură cu plecarea sa definitivă din 
India.

Cu această ocazie, președintele 
și-a reamintit cu plăcere de vizita 
în India a delegației conduse de 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, precum și de propria sa vizită 
în Romînia, despre care a spus că 
păstrează amintiri frumoase.

Totodată, el a apreciat foarte mult 
succesul, colaborării romîno-indiene 
exprimîndu-și convingerea că acea
stă colaborare se va dezvolta și mai 
mult în viitor.

LONDRA 12 (Agerpres). — La 12 
noiembrie a început a cincea și ul
tima sesiune a parlamentului bri
tanic, înainte de alegerile de anul 
viitor. Lucrările au fost deschise 
prin citirea mesajului tronului a- 
supra politicii guvernului. Me
sajul subliniază însemnătatea Tra
tatului de la Moscova de inter
zicere limitată a experiențelor nu
cleare. După ce se spune că prin 
răbdare și perseverență se poate a- 
junge la o „creștere a încrederii 
dintre cele două grupuri de puteri“, 
în mesaj se relevă că Anglia va con
tinua să sprijine N.A.T.O. și cele
lalte blocuri din care face parte.

Referindu-se la problema rela
țiilor economice ale Angliei, mesa
jul subliniază că guvernul britanic 
își va continua eforturile pentru a 

a barierelor 
în afara 

In această direcție se pre- 
consolidarea Asociației 

a liberului schimb

se realiza o reducere 
comerciale înăuntrul și 
Europei.
conizează
europene

(A.E.L.S.) și, „în același timp, cău
tarea unor forme de relații armo
nioase cu Piața comună și cu mem
brii săi. Guvernul britanic acordă o 
mare importanță conferinței ~ O.N.U. 
asupra comerțului și dezvoltării“.

Referindu-se la problema terito
riilor coloniale ale Angliei, mesajul 
relevă că se vor adopta o serie de 
legi care să prevadă acordarea in
dependenței Kenyei, Maltei, Nya- 
ssalandului și Zanzibarului, precum 
și promulgarea unei constituții pen
tru insulele Bahamas.

La ceremonia deschiderii, primul 
ministru britanic, sir Alec Douglas- 
Home, nu a participat, deoarece, 
deși a fost ales recent membru al 
Camerei Comunelor, el nu a depus 
încă jurămîntul legal. El nu a putut 
să fie prezent nici în Camera Lor
zilor, deoarece — pentru a putea 
intra în Camera Comunelor — a 
renunțat la titlul său ereditar de 
noblețe.

O nouă conferință la Bruxelles 
în problemele agrare ale Pieței comune

BRUXELLES 12 (Agerpres). — La 
12 noiembrie s-a deschis la Bruxel
les conferința miniștrilor de externe 
și ai agriculturii ai celor șase țări ale 
Pieței comune pentru a discuta pro
blemele agrare. După cum se știe, 
la conferința încheiată la 5 noiem
brie, tot la Bruxelles, a miniștrilor 
agriculturii ai „celor șase“ exami
narea acestor probleme, și în pri
mul rînd a chestiunii stabilirii unor 
prețuri uniforme la cereale, nu a 
dat rezultate.

Vicepreședintele Pieței comune, 
Sicco Mansholt, a prezentat confe
rinței un raport al comisiei C.E.E. 
privind subsidiile acordate în cele 
șase țări agricultorilor, în care se 
spune că aceste subsidii „denatu
rează concurența" și că în conse
cință trebuie să fie desființate „pen
tru a aduce pe fermierii tuturor ce-

lor șase țări la același nivel compe
titiv“.

Raportul Comisiei C.E.E. privind 
stabilirea unui preț comun întîm- 
pină opoziție în țările Pieței co
mune. Uniunea țăranilor din R. F. 
Germană se împotrivește acestui preț 
deoarece este mai mic decît cel din 
Germania occidentală. Ziarul vest- 
german „Deutsche Zeitung“ anunță 
că și cele două uniuni țărănești din 
Belgia — valonă și flamandă — res
ping cererea Comisiei C.E.E. De a- 
semenea. ziarul „Frankfurter Allge
meine Zeitung“ citează o declarație 
a președintelui Uniunii țăranilor 
mici și mijlocii din Italia care a 
spus că stabilirea unui preț comun 
mai redus la cereale pentru cele 
șase țări ar aduce grave prejudicii 
țăranilor italieni.

In U.R.S.S. a fost lansat 
Cosmos - 21“

In ggDHiiffiuaä dexarmărfii nneUss?©

Comitetul numărul 1 al Adunării 
Generale, care se ocupă de proble
me politice și de securitate, a tre
cut la dezbaterea punctului trei al 
agendei sale, intitulat „Denuclea- 
rizarea Americii Latine“.

Abordarea acestei probleme este 
o dovadă a ecoului favorabil cres- 
cînd de care se bucură în întreaga 
lume ideea înțelegerilor pe plan re
gional în vederea împiedicării răs- 
pîndirii armelor nucleare prin crea
rea de zone denuclearizate în dife
rite părți ale globului.

Luind cuvîntul în ședința de luni 
seara pentru a prezenta membrilor

Comitetului proiectul de rezoluție 
comun în această problemă a 10 
țări latino-americane, reprezentan
tul Braziliei a subliniat sprijinul 
larg de care se bucură ideea creării 
unei zone denuclearizate în Ameri
ca Latină și a arătat că ea a fost 
salutată de state din toate continen
tele și aparținind tuturor sisteme
lor social-politice.

în ședința de marți dimineața a 
Comitetului Politic au luat cuvin- 
tul în aceeași problemă reprezen
tanții Republicii Peru, Tanganica și 
Indoneziei, care au salutat această 
pronunere.

LONDRA 12 (Ager
pres). — Președintele 
comitetului executiv al 
mișcării pentru dezar
marea nucleară, canoni
cul Collins, a declarat 
în cadrul unei conferin
țe de presă, organizată 
la Londra, că lupta pen-

tru dezarmarea nuclea- mișcarea pentru dezar- 
ră nu trebuie slăbită marea -nucleară a hotă- 
nici după încheierea 
Tratatului cu privire la 
interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma 
nucleară.

Collins a anunțat că

rît să organizeze între 
14 și 17 noiembrie o 
campanie națională ur
mărind intensificarea 
luptei pentru dezarmare 
nucleară.

, !

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 11 noiembrie 1963, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos
mosul“.

La bordul satelitului s-a instalat 
aparatajul științific pentru explo
rarea în continuare a spațiului cos
mic în cadrul progt’amului anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 1962.

Potrivit datelor preliminare, sate
litul s-a plasat pe o orbită apropiată 
de cea stabilită prin calcul, avînd 
următorii parametri : perioada 
țială de revoluție — 88,5 minute, 
părtarea maximă de suprafața 
mîntului (la apogeu) — 229 km, 
părtarea minimă (la perigeu) — 
km, unghiul de înclinație al orbitei 
față de planul Ecuatorului — 64 
grade 50 minute.

La bordul satelitului s-au montat 
sisteme radiotehnice pentru măsu
rarea precisă a elementelor orbitei și 
aparatajul radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a datelor re
feritoare la funcționarea aparataju- 
iui științific instalat la bord.

Centrele terestre ale complexului 
de ghidare-măsurare, situate pe te
ritoriul Uniunii Sovietice, efectuează 
observații asupra satelitului și re
cepționează informația telemetrică.

Declarațiile premierului Dougîas-Home
LONDRA 12 (Agerpres). — Primul 

ministru britanic sir Alec Douglas- 
Home, a declarat, în cadrul unui 
banchet oferit de primarul orașului 
Londra, că problemele internaționale 
dificile, inclusiv problema Berlinu
lui, trebuie rezolvate pe calea tra
tativelor, oricît de mult ar dura 
ceasta, deoarece omenirea nu are 
ales altă cale.

Oamenii trebuie să înceteze
ducă războaie și să renunțe la acest

a-
de

să

mijloc ca instrument de rezolvare a 
conflictelor, a spus Home.

în continuare, primul ministru 8 ■ 
subliniat necesitatea menținerii de 
către Anglia a forței nucleare pro
prii, motivînd aceasta prin faptul că 
Anglia trebuie să-și mențină în con
tinuare influența în lume. Noi, a 
spus el, am putea să ne schimbăm 
poziția în această problemă numai 
dacă se va realiza dezarmarea, atît 
în domeniul armamentului nuclear, 
cît și convențional.

ini- 
de- 
Pă- 
de-
195

Proiecte de ajutoare 
a!imentare aprobate 

de R A. O.
ROMA 12 (Agerpres). — Consiliul 

Organizației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.), 
întrunit la Roma, a aprobat nouă 
proiecte de ajutor în valoare de 9,4 
milioane de dolari.

★

Consiliul Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.), întrunit în vederea 
pregătirii conferinței care urmează 
să aibă loc la 16 noièmbrie, a anun
țat că lucrările acestei conferințe 
vor fi prezidate de delegatul Japo
niei, S. Nasu. Consiliul a anunțat, 
de asemenea, și președinții diferite
lor comisii și a adoptat proiectul 
ordinei de zi a conferinței.

Naționalizări în K, À. U. 
și Cambodgîa

CAIRO. In seara zilei de 11 noiem
brie, la Cairo au fost emise decrete, 
potrivit cărora 170 de societăți egip
tene au fost naționalizate. Decretele 
de naționalizare privesc îndeosebi so
cietățile maritime ce depind de orga- • 
nismul de administrare a Canalului 
de Suez, companii ale transporturilor 
interne, uzine de armament și muni
ții, precum și o serie de societăți co
merciale.

PNOM PENII. Primul ministru al 
Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk, 
a anunțat naționalizarea tuturor în
treprinderilor de export și import din 
Cambodgia. Această hotărîre va intra 
în vigoare la 1 ianuarie 1964, cînd 
camerele de comerț vor fi transfor
mate în „birouri ale statului, de vîn- 
zare și cumpărare“. La șase luni după 
intrarea în vigoare a acestei hotărîri, 
a declarat prințul Norodom Sianuk, 
guvernul cambodgian va naționaliza 
băncile și va crea o bancă națională 
care va înlocui actualele bănci parti
culare.

swum revendica independent
Corespondența din New YorK

In Canada au loc demonstrații în 
sprijinul denuclearizărli țării. Foto
grafia înfățișează un aspect de la 
o asemenea demonstrație desfășura

tă în orașul Vancouver.

în comitetul de Tutelă a O.N.U. 
au început dezbaterile cu privire la 
problema teritoriilor aflate sub ad
ministrația colonială a Portugaliei. 
Reprezentantul Portugaliei s-a stră
duit să demonstreze pretinsul „ca
racter ilegal“ al dezbaterilor.

Reprezentanta Liberiei, Angie 
Brooks, a prezentat o listă de atro
cități comise împotriva africanilor.

Reprezentantul Indiei, Asoka 
Mehta, condamnînd atitudinea Por
tugaliei, s-a pronunțat în favoarea 
unei acțiuni internaționale pentru 
reglementarea acestei probleme.

S-a dat citire unei scrisori din par
tea căpitanului portughez, Enrique 
Galvao. care se află în prezent 
în exil în Brazilia. El a cerut să 
fie audiat, întrucît a funcționat ca 
guvernator al Angolei. Reprezentan
tul S.U.A., Sidney Yates, a declarat 
că, dacă Galvao va veni la O.N.U., 
S.XJ.A. se vor vedea obligate să-l a- 
resteze și să-1 predea autorităților 
portugheze. Această declarație a 
fost criticată de reprezentanții Re
publicii Togo, Somaliei și ai altor 
țări.

WASHINGTON. Frank Dennis, 
președintele Institutului american al 
petrolului, a oferit un cocteil în cin
stea grupului de specialiști romîni din 
domeniul petrolului, condus de Ion 
Dumitru, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei. Au par
ticipat senatorul William Fulbright, 
președintele Comisiei senatoriale pen
tru relații externe, senatorul Mike 
Monroney, Frank Siscoe, director în 
Departamentul de Stat, ingineri și 
specialiști în domeniul petrolului, 
funcționari superiori ai Departamen
tului de Stat și din alte departamen
te. A participat, de asemenea, mi
nistrul R. P. Romîne la Washington, 
Petre Bălăceanu.

Marea sală a Adunării Generale este 
acum extinsă în dauna scaunelor desti
nate în trecut publicului, pentru a face 

, al căror nu- 
ridicat Ia 111. în fața 

în spațiul rezervat cînd- 
doar

loc membrilor O.N.U., 
măr s-a 
tribunei, 
va presei, mai sînt neocupate
două pupitre din cele amenajate pen
tru delegații. După ce acestea vor fi o- 
cupate se va resimți nevoia altor ame
najări, căci noi candidați bat la ușa 
O.N.U. Printre aceștia este și Swazi
land, țara swazilor, care figurează pe 
hartă ca protectorat britanic.

Prin intermediul secretariatului 
O.N.U., a fost dat publicității și pus în 
circulație un memorandum al partidu
lui democrat din Swaziland. Scopul ur
mărit este de a demonstra că actualele 
condiții politice, economice, sociale 
create în acest teritoriu impun a se a- 
corda neîntîrziat independență națio
nală acestui teritoriu.

în datele și faptele relatate de autorii 
memorandumului se reflectă frămînta- 
ta istorie a unui popor care și-a păs
trat, în ciuda dominației străine, tradi
țiile și o neslăbită năzuință spre liber
tate.

Vecină cu Republica Sud-Africană și 
cu Mozambic — colonie portugheză — 
Țara swazilor măsoară 10 790 km pă- 
trați și are 270 000 de locuitori, din 
care numai 10 000 sînt europeni. Timp 
de mai bine de 400 de ani a existat a- 
colo ud stat suveran, sub dinastia Dla- 
mini.

Localnicii au fost deposedați de pă- 
mînturile lor — europenii dețin 50 
la sută din pămîntul cultivabil, pre
cum și industria extractivă. „Swazii — 
se spune în documentul amintit — 
au fost reduși la starea de paria în 
propria lor țară. A fi swazî înseamnă 
a te fi născut în sărăcie“. Populația 
nu s-a resemnat cu această situație ; 
odată cu creșterea mișcării de eli
berare națională în întreaga Africă, și 
pe acest teritoriu s-a intensificat lupta 
pentru independență. Ca și pentru alte 
teritorii, s-a încercat să se calmeze a- 
cest val, acordîndu-se protectoratului 
o „nouă constituție", care nu schimbă

însă cu nimic vechea situație. S-a dat 
drept de vot femeilor de origine euro
peană, dar nu și localnicilor de culoa
re ; învățămîntul, de pildă, este obli
gatoriu pentru albi, în timp ce africa
nilor li se pun opreliști. Procedeul este 
similar și în ce privește recrutarea per
sonalului administrativ, nemaivorbind 
de sectorul economiei, unde băștinași-

Economiei teritoriului i s-a imprimat 
o direcție unilaterală : obținerea unor 
crescînde cantități de produse agricole 
și materii prime, care sînt prelucrate în 
străinătate, în ciuda faptului că există 
posibilități de creare a unei industrii 
nationale. Din Swaziland se exportă 
mari cantități de asbest — teritoriul 
deținînd în această privință unul din 
primele locuri în producția mondială — 
diverși sulfați, minereu de fier etc. In 
scopul intensificării exploatării bogății
lor țării, în prezent se construiește pn- 
ma linie de oale ferată care va lega te
ritoriul cu portul Lourenco Marques 
din colonia portugheză Mozambic, Swa
ziland neavînd ieșire la ocean.

Swazilandul are o situație specifică : 
ea rezultă din faptul că este încercuit 
din trei părți de către Republica Sud- 
Africană, preoum și din existența unor 
colonialiști de proveniență sud-africană. 
Aceștia au format un grup extremist, al

așa-zișilor „conservatori“, care agită 
fățiș formula încorporării Swazilandului 
în Republica Sud-Africană. După cum 
se arată în memorandum, liderul lor, 
C. F. Todd, călătorește deseori prin 
Africa de sud, unde vorbește la postu
rile de radio și are contacte cu autori
tățile din Pretoria, iar apoi, întors în 
Swaziland, acționează pentru compli
carea situației interne, în scopul pregă
tirii unei intervenții annate a guvernu
lui Verwoerd. Pretextul unei asemenea 
intervenții este gata fabricat — „pro
tejarea“ intereselor albilor de prove
niență sud-africană.

Dezvăluind unele aspecte ale acestor 
tendințe, partidul democrat din Swazi
land ia poziție în numele populației și 
se adresează Organizației Națiunilor 
Unite, cerîndu-i să-i acorde sprijinul 
necesar în vederea obținerii indepen
denței și, în același timp, pentru a înlă
tura presiunile și amenințările exerci
tate din afară. Autorii memorandumu
lui țin seama de condițiile geografice 
și istorice ale țării lor și ca atare nu 
exclud posibilitatea relațiilor de bună 
vecinătate cu țările limitrofe, dar con
sideră, pe bună dreptate, că aceste re
lații trebuie să șe desfășoare pe bază 
de egalitate, neamestec în treburile in
terne și avantaje reciproce. „Singura 
noastră cale — se spune în scrisoarea 
care însoțește memorandumul — este de 
a ni se acorda imediat o independență 
garantată, astfel îneît să putem negocia 
în mod liber cu țările care ne sînt prie
tene și cu agențiile internaționale pen
tru a obține împrumuturi, investiții, a- 
jutor tehnic etc.“.

In prezent memorandumul se află în 
examinarea Comitetului special însăr
cinat cu studierea situației privind apli
carea Declarației asupra acordării inde
pendenței țărilor și popoarelor colonia
le. După cum se afirmă în cercurile 
O.N.U., deși cazul Swazilandului nu a 
fost încă trecut pe agenda sesiunii, el 
constituie de pe acum o preocupare în 
cadrul O.N.U. și un punct urmărit cu 
atenție de opinia publică, constituind o 
nouă dovadă a necesității de a lichida 
definitiv rămășițele colonialismului.

L. RODESCU

Demisia primului ministru 
al Siriei

DAMASC 12 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că primul mi
nistru sirian, Salah Bitar, și-a pre
zentat demisia. Consiliul național al 
comandamentului revoluției din Si
ria a acceptat la 11 noiembrie a- 
ceastă demisie.

Agenția Associated Press subli
niază că demisia lui Salah Bitar nu 
indică nici o schimbare în politica 
actualului regim din Siria. „Guver
nul care urmează a fi format în ur
mătoarele 48 de ore, arată agenția, 
va fi controlat ca și precedentul gu
vern de partidul B.A.A.S. Agenția 
France Presse adaugă că „în cercu
rile bine informate se apreciază că 
demisia guvernului a fost prezenta
tă pentru a permite constituirea u- 
nui nou guvern care să reflecte po
litica trasată de cel de-al VI-lea 
Congres național al Partidului 
B.A.A.S., care s-a ținut la Damasc 
între 5 și 23 octombrie".

Declarațiile premierului 
Guyanei Britanice

GEORGETOWN 12 (Agerpres). - 
Primul ministru al Guyanei Britani, 
ce, Cheddi Jagan, a declarat la 11 
noiembrie reprezentanților presei că 
a informat pe primul ministru al 
Marii Britanii, că guvernul său res
pinge planul propus de ministrul 
englez al coloniilor în vederea re
glementării situației din Guyana 
Britanică, plan care nu a stabilit 
nici o dată pentru acordarea inde
pendenței acestei colonii.

★
GEORGETOWN 12 (Agerpres). -
Guvernul Guyanei Britanice-a 

adoptat măsuri care ușurează consi
derabil procedura comerțului cu 
țările socialiste.

VARȘOVIA. La sediul Uniunii lite- 
raților polonezi a avut loc în seara zi
lei de 11 noiembrie un cocteil dat în 
cinstea delegației de scriitori romîni, 
care se află în vizită în R.P. Polonă la 
invitația Uniunii literaților polonezi. 
Delegația este condusă de Demostene 
Botez, vicepreședinte al Uniunii scrii
torilor din R.P. Romînă. Delegația de 
scriitori romîni a vizitat orașele 
Gdansk, Oswiecim, Zakopane și a 
avut întîlniri cu scriitori și publiciști. 
Cu prilejul încheierii vizitei, în seara 
zilei de 12 noiembrie, Gheorghe Dia- 
conescu, ambasadorul R. P. Romîne 
în R. P. Polonă, a oferit un cocteil.

ALEXANDRIA. La Palatul de 
Cultură din Alexandria a fost inau
gurată luni seara o expoziție de fo
tografii din R. P. Romînă. La festivi
tatea de deschidere au participat am
basadorul R. P. Romîne la Coiro, 
Mircea Nicolaescu, decanul Facultății 
de arte frumoase din Alexandria, Ah
med Osman, și alte persoane oficiale 
din R.A.U.

PARIS. La 11 noiembrie a luat 
sfîrșit cel de-al treilea Congres al 
Partidului socialist unificat din Fran
ța — creat în 1960 prin fuziunea 
Partidului socialist autonom, un grup 
desprins din S.F.I.O., cu alte grupări - 
de stînga. Congresul a examinat 
unele probleme privind elaborarea 
programului provizoriu și stabilirea 
obiectivelor partidului în momentul 
de față. în proiectul de rezoluție se 
prevede „intensificarea luptei pentru 
socialism“ și colaborarea cu celelalte 
partide și organizații democratice. 
Secretar al partidului a fost reales 
Eduard Depreux.

ALGER. René Maheu, director ge
neral al U.N.E.S.C.O., a sosit la Al
ger, unde va întreprinde o vizită ofi
cială de 6 zile. El a fost primit de 
președintele algerian Ben Bella și de 
alte oficialități guvernamentale alge
riene. Scopul vizitei, după cum a re
ieșit din declarația făcută la sosire, 
este studierea posibilităților de ajuto
rare a Algeriei de către U.N.E.S.C.O.

BRASILIA. Deputatul Sergio Ma- 
galhaes, din partea Partidului Muncii 
din Brazilia, a prezentat parlamentu
lui un proiect de lege care interzice 
exploatarea resurselor minerale ale 
țării de către societăți și monopoluri 
străine. Proiectul de lege subliniază 
că aceste 
numai de 
cu sediul 
lian și cu

PARIS.
ceză a aprobat, în urma consimțămîn- . 
tului președintelui de Gaulle, alocarea 
sumei de 100 milioane franci pentru 
crearea unui centru internațional de } 
cercetări în domeniul cancerului. Ce
rerea pentru alocarea acestor fonduri ' 
a fost adresată de un grup de perso
nalități franceze. Surse guvernamen
tale franceze au relevat că la acest : 
centru internațional vor fi invitate să j 
participe, cu fonduri și asistență teh- • 
nică, șl alte țări care desfășoară cer
cetări în domeniul cancerului.

BONN. Secretarul de stat adjunct 1 
al S.U.A., George Ball, a fost primit ’ 
la 12 noiembrie de cancelarul Lud- i 
wig Erhard, cu care a discutat despre 
apropiata călătorie a acestuia în 1 
S.U.A., precum și despre unele pro- 1 
bleme politice și economice.

resurse pot fi exploatate 
societăți create în Brazilia, 
pe teritoriul național brazi- 
capital brazilian.
Adunarea Națională Fran-

TOKIO. în legătură cu catastrofa 
minieră de la Ohmuto (Insulele Kiu- 
siu), Federația națională a sindicate
lor muncitorilor din industria carbo
niferă a decretat ziua de 12 noiembrie 
zi de acțiuni comune. Răspunzînd 
chemării federației, peste 800 000 de 
muncitori au participat la Tokio la 
un miting și o demonstrație desfășu
rate sub semnul luptei în sprijinul re
vendicărilor minerilor privind asigu
rarea securității muncii în industria 
carboniferă.

măsură forțată nu a dus cîtuși de 
puțin la depășirea greutăților econo
mice în care se zbate Congoul. Sin
gurul rezultat al devalorizării, subli
niază ziarul, îl constituie scăderea 
cursului francului congolez cu două 
treimi, în comparație cu vechea lui 
valoare. „L’Aurorc“ scrie că situația 
din țară rămîne gravă din cauza de
zorganizării crescînde a finanțelor și 
deficitului bugetar. Rezervele de va
lută se topesc, în timp ce industria 
și comerțul înregistrează un declin.

SEUL. Poliția sud-coreeană l-a 
arestat pe generalul de brigadă din 
marina sud-coreeană, Song In-Myung. 
Potrivit agenției France Presse, el 
este acuzat de a fi organizatorul com
plotului descoperit luna trecută îm
potriva regimului lui Pak Cijan-Hi. 
Poliția sud-coreeană a arestat, de a- 
semenea, cinci studenți bănuiți de a 
fi organizat „o mișcare subversivă“.

NICOSIA. După cum relatează a- 
genția Reuter, la Nicosia a avut loc 
un miting la care au participat apro
ximativ 3 000 de învățători greviști de 
la școlile elementare și medii din Ci
pru. Potrivit agenției, participanții la 
miting au hotărît să continue greva de
clanșată cu o săptămînă în urmă, în 
sprijinul revendicărilor privitoare la 
stabilirea unui sistem de pensii.

MOSCOVA. Organele securității 
de stat au arestat recent la Mosco
va, pentru spionaj, pe cetățeanul a- 
merican Frederick Charles Barghoorn, 
aflat în U.R.S.S. în calitate de turist. 
Cazul se află în cercetare.

OSLO. La Oslo a fost dat publici
tății un apel purtînd semnătura a 
peste 500 norvegieni, printre care și 
cîțiva membri ai guvernului, adresat 
guvernului Republicii Sud-Africane, 
prin care se protestează împotriva 
politicii rasiste dusă de acesta.

care 
să ai- 

21 de- 
ele-

ginea devalorizării francului congo
lez, ziarul „I’Aurore" arată că această

PARIS. Intr-un comentariu pemar-

înaintea 
gerilor din Ve
nezuela, 
urmează 
bă loc la 
cembrie, 
mentele reacțio
nare recurg la 
provocări și acte 
teroriste. In fo
tografie : victi
mele unei ex
plozii puse la 
cale de reacțiu- 
ne la Caracas.
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