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La început de an 
în învățămîntul agrozootehnic

Marile combinate și uzine chimice 
ale căror produse prezintă o deose
bită însemnătate pentru întreaga . 
economie națională ocupă locul prin
cipal în profilul industrial al regiu
nii Bacău.

în raportul prezentat la Congresul 
tovarășul 

a spus : 
realizate 

din ce îh

Primele
în gospodăriile agricole colective din 

satele și comunele raionului Tecuci a 
început zilele acestea învățămîntul a- 
grozootelinic de masă. La diferitele 
cercuri organizate participă 7 500 de 
colectiviști, care și-au exprimat dorința 
să învețe lucruri noi, folositoare pen
tru sporirea producției de cereale, 
legume, struguri, fructe, lapte și carne.

Tovarășul Ștefan Scărlătescu, vice
președinte al consiliului agricol ra
ional, ne-a relatat că la indicația comi
tetului raional de partid au fost luate 
din vreme măsuri pentru pregătirea 
temeinică a noului an în învățămîntul 
agrozootehnic. Au fost organizate 55 de 
cercuri, pe specialități, pentru primul 
an și 100 de cercuri pentru anul II., 
Totodată, au fost instruiți lectorii, s-au 
asigurat condițiile materiale necesare 
bunei desfășurări a cursurilor, s-a sta
bilit ca fiecare membru al comitetului 
executiv să răspundă concret de cite o 
gospodărie colectivă pe întreaga perioa
dă de desfășurare a învățămîntului agro
zootehnic etc.

Am trecut prin cîteva comune, 
acum, la începutul anului de învăță- 
mînt. La gospodăria colectivă din 
comuna Mîndrești, cele 3 cercuri orga
nizate au ajuns la lecția a 4-a. Lecțiile 
sînt vii, atractive, legate strîns de pre
ocupările colectiviștilor, de problema 
sporirii producției în unitatea lor. Pen
tru ca oamenii' să înțeleagă mai bine 
noțiunile expuse, inginerul gospodăriei, 
Ștefan Puflea, împreună cu profesorul 
Gheorghe Cojocaru, au adunat expona
te de plante și semințe, planșe etc. Din 
caietul de evidență al cercului de cul
tura plantelor anul I, la care s-au 
înscris 70 cursanți, am reținut numele 
șefilor de echipă Gheorghe Trincu și 
Alecu Ionică și a colectiviștilor Virgil 
Cojocaru și Sultana Moraru fruntași în 
gospodărie.

Pînă acum s-au ținut lecții despre

lecții
„Dezvoltarea proprietății obștești și 
justa folosire a fondurilor în gospodă
ria colectivă“, și despre „Posibilitățile 
de sporire a producției de grîu“.

Bine este organizat învățămîntul 
agrozootehnic și la gospodăriile colec
tive din comunele Munteni, Cudalbi, 
Corod, Barcea etc. S-au întocmit pla
nuri tematice pentru fiecare curs, care 
țin seama de problemele pe care le 
ridică producția în gospodăriile colec
tive respective, se predau lecții instruc
tive pe înțelesul cursanților, sînt .asigu
rate sălile de clasă, materialele 
didactice și rechizitele necesare etc. La 
gospodăria colectivă 24 Ianuarie din 
comuna Corod, de exemplu, unde în
vață 120 de colectiviști, au fost amena
jate 2 săli speciale unde cursanții găsesc 
exponate de plante, planșe și diferite 
semințe.

Buna desfășurare a cursurilor agro
zootehnice de masă este îngreuiată de 
faptul că în unele gospodării colective 
n-au ajuns încă manualele destinate 
cursanților. Acest lucru se întîm- 
plă în timp ce la depozitul între
prinderii comerciale raionale există 
peste 2 000 de manuale pentru toate 
cercurile. Ele stau aici de aproape 10 
zile pentru că salariat» acestui depozit 
n-au avut, chipurile, vreme să le 
expedieze. In alte comune (Tălpigi și 
Cosmești, de pildă) cărțile stăteau de
pozitate la cooperativele din comună, 
deoarece conducerile gospodăriilor co
lective din aceste localități nu le-au 
ridicat.

Este necesar ca organele locale de 
partid și de stat să ia măsurile necesare 
pentru înlăturarea acestor deficiențe, să 
asigure buna desfășurare a învățămîn
tului agrozootehnic încă de la primele 
lecții.

GH. BALTĂ 
corèsp. „Scînteii"

Cursurile învățămîntului agrozootehnic de la G.A.C. Bulgăruș, regiunea 
Banat, vor fi urmate de peste 145 colectiviști. Ei vor frecventa cursurile agro
tehnice anul I și II ; un curs anul I legumicol și unul zootehnic. în foto
grafie : șefi de brigăzi împreună cu inginerul gospodăriei, Walter Maiterth, 
pregătind materialele și planul lecțiilor în vederea începerii cursurilor.

În peste 80 de
BRAȘOV (coresp. 

„Scînteii"). — In co
munele și satele re
giunii Brașov și-au 
început activitatea nu
meroase cercuri de în
vățământ agrozooteh
nic. Astfel, în raio
nul Tg. Secuiesc a a- 
vut loc deschiderea fes
tivă în peste 80 de 
cercuri la care, alături 
de cursanți, au parti
cipat cadre didactice, 
ingineri din gospodă
riile agricole colective 
și de stat.

învățămîntul agro
zootehnic și-a deschis 
porțile și în comunele

Zărnești și Săcele, a- 
parținînd de orașul 
Brașov. In primele 
lecții predate s-a ară
tat, printre altele, im
portanța însușirii de 
către cursanți a mate
rialului predat, a a- 
plicării în practică a 
cunoștințelor căpătate 
în vederea obținerii 
unor producții mari 
atit în ramura vegeta
lă, cit și în creșterea 
animalelor. Cursanții 
au urmărit cu mult 
interes lecțiile preda
te.

In cursul zilei de 
ieri, majoritatea ingi
nerilor agronomi și

cercuri
zootehniști, medici ve
terinari și cadre di
dactice au primit car
netul lectorului. Cu 
toți lectorii s-a ținut 
un instructaj în care 
s-a prezentat o lecție 
model, precum și me
todologia de predare.

In toate gospodă
riile colective s-au a- 
sigurat condiții opti
me de desfășurare a 
învățămîntului agro
zootehnic.

Zilele acestea se 
deschid cursurile în
vățămîntului agrozoo
tehnic și în celelalte 
raioane.

Pregătiri temeinice
ORADEA (coresp. 

„Scînteii“). — In ra
ionul Criș, peste 100 
de ingineri, agronomi, 
ingineri zootehniști, 
medici veterinari, ca
dre didactice sînt lec
tori în cadrul învăță
mîntului agrozooteh
nic. Zilele acestea ei 
au participat la un 
instructaj, la care 
s-au prezentat re
ferate și lecții mo
del. Inginerul agro
nom Ștefan Tapoș și

inginerul zootehnist 
loan Dinu, au predat 
cile o lecție model, 
ilustrate cu filme do
cumentare agrozoo
tehnice, urmate de dis
cuții interesante. Ac
țiuni asemănătoare 
pentru instruirea lec
torilor cursurilor a- 
grozootehnice au avut 
loc și în raioanele O- 
radea, Salonta, Beiuș, 
Gurahonț. Cu acest 
prilej s-a insistat a-

supra metodei de pre
dare a lecțiilor, a îm
binării teoriei cu prac
tica și folosirii mate
rialului didactic. Cu 
acest prilej, s-au pre
dat cîteva lecții mo
del privind cultura 
porumbului, prepara
rea și folosirea fura
jelor grosiere în hrana 
animalelor etc., susți
nute de filme docu
mentare agrozooteh
nice.

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
In orașul Drăgășani s-a terminat 
construcția ținui nou bloc de lo
cuințe cu 50 de apartamente. In 
alte două blocuri cu 120 de apar
tamente din cartierul Ceair din 
orașul Pitești s-au mutat de a- 
semenea locatari. De la începutul 
anului și pînă în prezent, în re
giunea Argeș au .fost predate la 
„cheie“ 735 apartamente. In di
ferite stadii de construcție se mai 
află 915 apartamente.

al Ill-lea al P. M. R. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
„Noile produse sintetice 
de chimia modernă devin 
ce mai mult elementele progresului 
tehnic și se introduc cu rapiditate în 
toate ramurile economiei și în viața 
de fiecare zi“.

Dezvoltarea uzinelor chimice din 
regiunea Bacău ilustrează grăitor 
progresele importante realizate în a- 
ceastă direcție în primii ani ai pla
nului șesenal.

în cursul zilei de 13 noiembrie 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Alexandru Drăghici, Leonte Răutu, 
Gheorghe Gaston Marin, Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petrolu
lui și chimiei, au vizitat marile între
prinderi ale industriei chimice din 
această regiune : Combinatul de în
grășăminte azotoase Roznov, Uzina 
de fire și fibre sintetice Săvinești, 
Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice Onești și Com
binatul chimic Borzești.

AUTOMATIZAREA
SERVICIULUI DE ABONAȚI 

TELEGRAFICI-TELEX

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor a dat zilele acestea 
în folosință centrale telegrafice auto
mate interurbane pentru abonații te- 
legrafici-telex din București, Cluj, 
Bacău, Brașov. In scurt timp va 
intra în funcțiune și centrala auto
mată telex de la Timișoara. Prin da
rea în exploatare a acestor centrale, 
abonații telegrafici-telex pot obține 
direct, cu ajutorul discului de apel 
(întocmai ca și în telefonia auto
mată) legătura cu oricare abonat 
din aceeași localitate sau alte loca
lități, în care s-au instalat centrale 
automate, fără intervenția manuală 
a operatorilor telegrafici. Centralele 
telegrafice-telex automate prezintă și 
avantajul că ușurează munca omu
lui, permit folosirea mai bună a ca
pacităților de transmisie și de obți
nere a unor legături mai rapide. 
(De la Ing. Neculae Dobre, coresp. 
voluntar).

ZIUA MĂRCII POȘTALE
ROMÎNEȘTI

Lr 15 noiembrie se sărbătorește 
„Ziua mărcii poștale românești". 
Cu acest prilej Direcția generală 
a poștelor a scos o nouă emisiune 
care cuprinde mai multe timbre. 
In București, la Poșta Centrală, 
s-a deschis o expoziție cu cele 
mai valoroase colecții ale filateliș- 
tilor bucureșteni. In întreaga țară 
se vor organiza numeroase expo
ziții filatelice, se vor ține confe
rințe, concursuri gen „Cine știe, 
cîștigă“ pe teme filatelice și vizio- 

' nări de filme dedicate filateliei.

VACCINARE ANTIGRIPALÄ

Intre 15 și 30 noiembrie se desfă
șoară în întreaga țară o acțiune de 
vaccinare antigripală a populației în
tre 16 și 50 de ani. Vaccinarea se 
face la locurile de muncă, în între
prinderi, instituții, 
vățămînt superior 
se administrează intranazal 
pulverizare sau instilare.

(Agerpres)

institute de în- 
etc. Vaccinul 

prin

La Roznov
...In zare, învăluiți încă în neguri 

se profilează munții. Vrînd parcă să 
se ia la întrecere cu frumusețea și 
semeția lor, iată impunătoarele co
loane de sinteză și turnurile de gra
nuläre, înconjurate de păienjenișul 
argintiu al conductelor. Așa se în
fățișează privirilor în aceste ore ale 
dimineții de toamnă, Combinatul de 
îngrășăminte azotoase Roznov.

Ne găsim în fața unei mari uzi
ne, care, împreună cu alte între
prinderi date în funcțiune și cu cele 
aflate în construcție, vor asigura în
deplinirea sarcinii stabilite de Con
gresul al III-lea al P.M.R. de a se 
spori de 10 ori producția de îngră
șăminte chimice în anul 1965. Gri
ja permanentă a conducerii parti
dului și statului nostru pentru în
deplinirea acestei sarcini este deter
minată de faptul că așa cum a dove
dit experiența, creșterea producției 
cerealiere, sporirea recoltelor la 
hectar și asigurarea stabilității lor 
sînt strîns legate de folosirea pe 
scară tot mai largă a îngrășăminte
lor chimice.

însoțiți de tovarășii Gheorghe 
Roșu, prim secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R., Ștefan Bo- 
boș, președintele comitetului executiv 
al sfatului popular regional, de acti
viști de partid și de stat, oaspeții se 
îndreaptă înspre fabrica de amo
niac,- unitate de bază a combinatu
lui, care asigură materia primă ne
cesară procesului de producție a în
grășămintelor., azotoase. Ea are o 
capacitate de 100 000 tone în acest 
an, iar în momentul de față se exe
cută lucrări de completare a insta
lațiilor, datorită cărora se vor rea
liza în anul viitor 143 000 tone. Di
rectorul combinatului, ing. Ilarion 
Botez, inginerul-șef Mihai Cocan, 
ing. Ion Hudea, director general al 
industriei de azot din M.I.P.C., pre
zintă procesul de producție, con
cepția de amplasare a utilajelor.

în continuare, oaspeții vizitează 
fabrica de acid azotic. în agregate 
de mare capacitate se desfășoară 
procesul chimic dintre amoniac și 
aer pentru a obține oxizi de azot 
absorbiți apoi de apă în impresio
nantele coloane. Datorită înaltului 
nivel de automatizare a operațiilor 
se asigură o 
și o calitate 
selor.

Următorul

de azotat de amoniu granulat cu o 
capacitate anuală de 210 000 tone. 
Aci, acidul azotic și amoniacul ga- 
zos se întîlnesc intr-un uriaș reci
pient numit saturator. Continuînd 
complicatul proces • chimic, soluția 
de azotat de amoniu devine, prin 
evaporare și cu un adaos de dolo- 
mită, azotatul de amoniu granulat, 
îngrășămîntul de bază pentru agri
cultură. Zilnic, din magazia combi
natului, 60 de vagoane de îngrășă
minte azotoase iau drumul agricul
turii socialiste, contribuind în mă
sură însemnată la sporirea produc
ției de cereale.

Iată și modernele instalații ale 
fabricii. de uree, unde prin compri
marea în coloanele de sinteză la o 
temperatură de 180 de grade și o 
presiune de 200 de atmosfere a bio
xidului de carbon și amoniacului se 
obține ureea cristalizată. Anul vii
tor vor ieși pe porțile combinatului 
15 000 toneL uree, produs cu o con
centrație mare de azot, folosit ca în- 
grășămînt chimic de calitate supe
rioară, la furajarea animalelor în 
scopul obținerii unei .producții spo
rite de carne, precum și. în indus.- 
tria maselor plastice și a rășinilor 
sintetice.

Cea mai mare parte . a utilajelor 
Combinatului de îngrășăminte azo
toase Roznov a fost livrată de 
Uniunea Sovietică.

Vestea că în mijlocul colectivului 
de muncă de la Roznov au venit 
oaspeți dragi s-a răspîndit cu iu
țeală. Pretutindeni pe unde trec, 
conducătorii de partid și de stat sînt 
salutați cu bucurie de . muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

La sfîrșitul vizitei a avut loc o 
discuție de lucru cu conducerea 
combinatului și specialiștii! din mi
nister. Cu acest prilej conducătorii 
de partid și de stat s-au. interesat 
de problemele principale a căror 
rezolvare este menită să asigure 
atingerea în timpul cel mai scurt a 
capacităților proiectate, executarea 
rapidă a montării celui de-al pa
trulea compresor care va aduce o 
sporire a producției de amoniac și 
îngrășăminte azotoase, îndeplinirea 
planului la toți indicatorii, conti
nua îmbunătățire a calității pro
duselor.

La Săvinești
Dacă îngrășămintele Roznovului 

înseamnă mai multe cereale, mai 
multe produse agroalimentare, fire
le și fibrele Săvineștilor înseamnă 
îmbrăcăminte mai frumoasă, mai 
bună și mai ieftină. Deși deosebite 
ca profil de producție, ambele între
prinderi au o trăsătură comună : ele 
sînt o mărturie vie că dezvoltarea

productivitate ridicată 
superioară a produ-

popas este la fabrica

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri 
ministrului Japonieial R. P. Romine a

Joi 14 noiembrie, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență pe tri
misul extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al Japoniei la Bucu-

rești, Hisanarl Yamada, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din Repu
blica Populară Romînă.

A fost de față ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu.

(Agerpres)

industriei chimice, necontenitul ei 
progres tehnic contribuie la sporirea 
cantităților de bunuri de larg con
sum destinate populației.-

Marca uzinei de la Săvinești a 
devenit bine cunoscută datorită pro
duselor fabricate din relonul reali
zat aci. produse apreciate de cum
părători. în scurtă vreme Săvineș- 
tiul va fi larg cunoscut și pentru 
noul său produs : rrielana, înlocui
toare a lînii. Noua fabrică a uzinei 
din Săvinești va produce anual 5 000 
de tone fibre sintetice ' melană. Ce 
înseamnă această cifră ne dăm mai 
bine seama dacă socotim că ea echi
valează ,cu cantitățile' de lînă pe 
care le dau anual cîteva milioane 
de oi.

Melana își va găsi . întrebuințare 
la stofe de paltoane și costume, la 
covoare și blănuri artificiale, la tri
cotaje, stofe de mobilă și numeroase 
alte produse. Stofele și tricotajele 
din melană sînt ușoare, se spală 
lesne, sînt neșifonabile, călduroase.

Sînt vizitate instalațiile moderne, 
cu un înalt nivel de automatizare 
ale noii fabrici. Directorul uzinei," 
ing. Gheorghe Caranfil, prezintă pro
cesul de obținere a fibrelor.

Prin, valorificarea materiilor pri
me de. la fabrica de melană, pe lîn
gă fibrele puse la dispoziția indus
triei textile,, rezultă și importante, 
cantități de îngrășăminte cu azot, 
sub formă de sulfat de amoniu, care 
șe. livrează agriculturii.

Tehnologia fabricii a fost livrată 
de firma „H. Zimmer'' din R. F. 
Germană- Instalația de oxigen a fost 
livrată de Uniunea Sovietică.. Uzine
le constructoare de mașini din țara, 
noastră au contribuit, de asemenea, 
cu importante cantități de utilaje și 
materiale la dotarea fabricii.

Un.’pitic lîngă un uriaș — așa ti
pare acum în comparație cu noua 
fabrică, instalația pilot construită cu 
cîțiva ani în urmă pentru fabricarea 
fibrelor de tip melană. Instalația pi
lot a jucat însă un rol de mare în
semnătate, acela de scoală, ajutînd 
pe muncitori și tehnicieni să dobîn- 
dească cunoștințe necesare pentru 
fabricarea noului produs. Vizitînd 
instalația pilot oaspeții au apreciat 
pozitiv preocuparea direcției uzinei 
și a comitetului de partid pentru 
pregătirea cadrelor care vor conduce 
instalațiile moderne ale noii fa
brici. Producția instalației pilot — de 
circa 300 tone anual
asemenea întreprinderilor 
ușoare să se familiarizeze 
crarea noii fibre sintetice.

între cele două uzine 
termocentrala care le 
aburi și energie electrică. Cazanele 
ei sînt construite de Uzinele „Vul- 
can"-București, iar turbinele de 
Uzinele constructoare 
Reșița.

Oaspeții s-au oprit- de asemenea 
la secția textilă a fabricii de relon. 
Aci unde se încheie procesul de 
producție al primei fabrici a uzinei 
— aceea de relon, cu o capacitate 
de 2 000 tone anual, — se află și o 
interesantă expoziție. Țesături sub
țiri ca maramele de borangic 
se învecinează cu blănurile artifi
ciale, lenjeria fină cu păturile, cio
rapii din firele supraelastice, cu pie
sele dure pentru diferite mașini — 
înfățișînd multiple utilizări ale re- 
lonului. Produsele expoziției dove-' 
dese că relonul și-a cîștigat un loc 
de cinste printre materiile prime ale 
industriei textile.

De la Roznov și Săvinești con
ducătorii de partid și de stat s-au 
îndreptat spre Piatra Neamț. A-, 
șezarea de la poalele Pietricicăi 
devine tot mai mult un oraș 
al chimiștilor. Aici au primit locuin-? 
țe în noi apartamente sute și 
de muncitori și ingineri din 
două mari întreprinderi.

Salutați cu deosebită căldură 
locuitori, oaspeții au vizitat cons
trucțiile din centrul > orașului. Pînă 
la sfîrșit.ul anului 1962, în oraș s-au 
dat în folosință 1 543 de apartamen
te. Pe lîngă blocuri de locuințe, în, 
centru se. construiesc magazine mo
derne 
mare

La 
cursul 
care 
organelor regionale de partid și de 
sfat, ai organelor raionale și orășe
nești, precum și G. Guști, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare, au fost examinate, per
spectivele, de dezvoltare urbanistică 
ale orașului Piatra Neamț.

sute 
cele

de

a ajutat de 
industriei 
cu pre'.u-

se înalță 
furnizează

turbinele 
de mașini

și au început lucrările la 
hotel.
sediul sfatului popular, 

unei scurte consfătuiri
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în 
la

La Onești și Borzești
Este impresionantă imaginea noc

turnă a marilor unități ale chimiei 
de la Borzești și Onești. Salba de 
lumini răsfirată pe o lungime de 
peste 8 kilometri — adevărată, con
stelație terestră — profilează contu
rurile impunătoarelor construcții și 
instalații ale Combinatului chimic 
Borzești, Combinatului de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice O- 
nești, ale rafinăriei și ale centralei 
electrice de termoficare. Decorul fe
eric pune și mai mult în valoare 
aceste impunătoare construcții ale 
industriei noastre chimice.

Străbătînd aleile străjuite de o 
parte și de alta de coloșii metalici

ION MÄRGINEANU 
SORIN STRUJAN

(Continuare în pag. IlI-a)

în timpul vizitei Ia Combinatul de îngrășăminte azotoase Roznov.

II

într una din secțiile Combinatului de cauciuc sintetic șl produse 
petrochimice Onești. (Fotografii : I. HanancI, Gh. Vințilă și A. Pasat)



Pa?- 2 SCÎNTEIA Nr. 6077In centrul dezbaterilor, dezvoltarea creșterii animalelor
Cine n-a mai fost de cîțiva ani în 

«atul Valea căpitanului, din raionul 
Lehliu, cu greu îl recunoaște. Case 
noi, arătoase, iar la margine, de-a 
lungul unor alei largi, se întind 
grajduri, saivane, cotețe, pătule, con
strucții ieftine și trainice, amenaja
te cu pricepere gospodărească. Anul 
acesta colectiviștii au ridicat un 
grajd pentru o sută de vaci și un 
complex avicol pentru 10 000 de pă
sări ; la aceste construcții s-au eco
nomisit peste 50 000 de lei, deoarece 
cărămizile și chirpici! au fost con
fecționați în gospodărie. Gospodăria 
colectivă are aproape 800 de bovine, 
2 600 ovine, peste 700 de porcine, 
5 600 păsări matcă. Sectorul zooteh
nic aduce în acest an un venit de un 
milion și jumătate lei. La ferma de 
porcine s-a depășit sporul în greu
tate planificat ; datorită bunei îngri
jiri a oilor s-au obținut mai bine de 
1 500 kg lînă peste plan.

Adunarea de dare de seamă și a- 
legeri a organizației de bază din bri
gada zootehnică a exprimat hotărî- 
rea comuniștilor și a celorlalți co
lectiviști de a nu se mulțumi cu re
zultatele dobîndite, ci de a-și con
centra eforturile spre obținerea de 
noi realizări în sporirea producției 
animale.

Darea de seamă prezentată, pre
cum și numeroși participant la dis
cuții au scos în evidență metodele 
folosite de biroul organizației de 
bază și principalele sarcini ale mun
cii de partid și ale activității econo
mice a brigăzii. Merită relevat că în 
adunările generale ale organizației 
de bază și în ședințele de birou s-a 
analizat felul cum se desfășoară ac
tivitatea pentru calificarea îngriji
torilor, posibilitățile de sporire a 
numărului de păsări, realizarea de 
construcții ieftine și trainice etc. 
Deosebit de important este faptul că 
membrii biroului își duc activitatea 
în ferme, acolo unde se hotărăște 
soarta producției, fiecare dintre ei 
îndrumă munca politico-organizato- 
rică din una sau două ferme. Biroul 
s-a îngrijit ca în fiecare fermă să fie 
repartizați membri și candidați de 
partid. Prin exemplul lor personal 
și prin munca de lămurire pe care o 
desfășoară, ei atrag și pe ceilalți co
lectiviști Ia acțiunea pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic.

Biroul organizației de bază cere 
periodic brigadierului, unor șefi de 
ferme informări despre mersul pro
ducției. în urma unei asemenea in

formări prezentate de brigadierul 
Ion Ioniță, biroul organizației de 
bază a propus consiliului de con
ducere măsuri pentru înlăturarea ri
sipei de furaje. Membrii biroului se 
întîlnesc la fiecare cîteva zile cu bri
gadierul sau cu șefii de ferme și dis
cută cum s-a desfășurat munca, ce 
lipsuri s-au manifestat și cum pot 
fi înlăturate ; în felul acesta pot fi 
luate în mod operativ hotărîri bine 
chibzuite.

Adunarea de alegeri nu s-a mul
țumit să facă bilanțul realizărilor, ci 
a îndreptat atenția comuniștilor spre 
sarcinile încă nerezolvate. Pe drept 
cuvînt, s-a criticat faptul că, deși pe 
întreg sectorul zootehnic s-au reali
zat sarcinile de producție, mai există

Adunări de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile 

de bază sătești

diferențe mari de la o fermă la alta, 
iar producția de lapte pe vacă fura
jată este de numai 1 400 de litri.

înlăturarea rămînerilor în urmă 
poate fi realizată în primul rînd 
prin ridicarea calificării îngrijitori
lor de animale, prin răspîndirea ex
perienței înaintate. Despre aceasta 
au vorbit mai mulți membri de 
partid.

— La noi, a spus Chiriță Panteli- 
mon, sînt mulți îngrijitori harnici, 
pricepuți, ca Gheorghe V. Alecu, 
Păun Costache și alții ; ei au reali
zat de la loturile de vaci pe care le 
îngrijesc producția de lapte prevă
zută pe întregul an. Alții însă, prin
tre care Constantin Nicoară și Tu
dor Marin, obțin producții scăzute. 
Muncesc în sectorul zootehnic doar 
de un an. Tocmai de aceea ar trebui 
ca biroul organizației de bază să-și 
pună mai mult la inimă răspîndirea 
experienței înaintate. Eu socotesc că 
noul birou ar trebui să privească 
aceasta drept una din principalele 
sarcini. Toți îngrijitorii de la fer
mele de vaci să fie ajutați să se ri
dice în rîndurile celor fruntași. Să 
facem și noi ca alte gospodării, 
unde vacile „rele“ sînt date în sea
ma celor mai pricepuți îngrijitori.

în legătură cu ridicarea calificării 
îngrijitorilor ar fi fost nimerit ca 
darea de seamă să fi subliniat în mai 
mare măsură însemnătatea învăță-

mîntului agrozootehnic. Anul acesta, 
în cercul zootehnic sînt cuprinși toți 
îngrijitorii ; s-au luat unele măsuri 
ca lecțiile să fie expuse într-o formă 
cît mai interesantă și pe înțelesul 
oamenilor, să fie urmate de demon
strații practice. Noul birou va trebui 
să considere buna desfășurare a în- 
vățămîntului agrozootehnic ca o 
parte integrantă a muncii politico- 
organizatorice pentru sporirea pro
ducției animale.

O mare atenție s-a dat în discu
ții sarcinilor legate de asigurarea 
bazei furajere — preocupare pe de
plin îndreptățită. Mai mulți vorbi
tori au amintit că atît comitetul de 
partid cît și biroul organizației de 
bază au neglijat în vara anului tre
cut să controleze felul cum sînt în
făptuite de consiliul de conducere 
măsurile stabilite pentru strîngerea 
și depozitarea tuturor resurselor de 
furaje.

— Asta să ne fie de învățătură — 
a arătat Constantin Călin. Acum am 
însilozat cantități mari de coceni și 
alte furaje ; va trebui să vorbim cu 
fiecare colectivist în parte despre 
însemnătatea înlăturării oricărei ri
sipe de furaje.

Dezbaterile adunării de alegeri, 
ca și întreaga activitate a organiza
ției de bază ilustrează creșterea ro
lului ei în viața gospodăriei colecti
ve. Activul fără de partid este an
trenat într-o măsură tot mai mare 
în munoa organizației. Organizația 
de bază s-a întărit prin primirea în 
rîndurile ei, în ultimul an, a mai 
multor colectiviști dintre cei mai 
harnici și mai înaintați, ajungînd să 
aibă acum 21 membri și candidați 
de partid. Manifestînd o grijă deo
sebită pentru candidații și noii 
membri de partid, biroul organiza
ției de bază i-a îndrumat să urmeze 
diferite forme ale învățămîntului de 
partid, iar fiecărui comunist cu mai 
multă experiență i s-a încredințat 
sarcina de a ajuta pe 1—2 candidați 
de partid să-și ridice nivelul politic.

înfăptuirea de către noul birou al 
organizației de bază a prevederilor 
hotărîrii adunării de alegeri privi
toare la dezvoltarea avutului obș
tesc, generalizarea experienței înain
tate, îmbunătățirea muncii politice 
de masă va crea condițiile conti
nuei întăriri economico-organizato- 
rice a gospodăriei colective.

TEODOR MARIAN 
FLOREA CEAUȘESCU

Pregătiri pentru a doua etapă 
a Concursului al Vll-lea 

ai formațiilor de amatori
Cele peste 6 000 de formații de ama

tori muzicale, coregrafice și brigăzi 
artistice de agitație ale sindicatelor, 
participante la prima etapă a celui 
de-al Vll-lea concurs artistic pe țară, 
se pregătesc intens pentru cea de-a 
doua etapă a acestui concurs, care se 
va desfășura între 1 ianuarie—23 august 
1964.

Formațiile își revizuiesc repertoriul yl 
îl completează cu lucrări noi, iar pentru 
îmbunătățirea continuă a măiestriei artis
tice, dau spectacole în fața colectivelor 
de muncitori. De pildă, printre cele 
șase lucrări noi pe care le pregătește 
corul Uzinelor „Republica“ din Capitală 
se numără Fantezia de Beethoven și o 
serie de cîntece romînești, iar formația 
de dansuri a Fabricii de confecții și tri
cotaje „București“ a prezentat pînă 
acum, în faza de pregătire, șase spec
tacole în care au fost cuprinse pentru 
prima oară : o Suită muntenească, Dans 
din Năsăud și o Suită oltenească.

Apropierea concursului este așteptată 
cu mare interes atît de artiștii amatori 
cît și de spectatori. După cum s-a mai 
anunțat. în cursul primei etape, mai bine 
de 125 000 de artiști amatori, cu circa 
20 OOf) mai mulți față de concursul pre
cedent, au prezentat peste 30 800 de 
spectacole în fața a 9 500 000 de spec
tatori. (Agerpres) La biblioteca Uzinelor „Steaua roșie" din Capitală (Foto : AGERPRES)

o » participanțidin presa locală^ Cetățenii
activi la treburile obștești

Complex modern de sere

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
La Ișalnița, lîngă Craiova, unde se 
află baza legumicolă a stațiunii ex
perimentale agricole din Șimnic, se 
construiește un complex modern de 
sere însumînd 10 000 metri pătrați. O 
parte din această construcție a și 
fost dată în folosință. Noul complex, 
care se va extinde în următorii doi 
ani, este înzestrat cu instalații mo
derne de încălzire, ventilație etc. 
într-un singur sezon, aci se va 
produce peste 700 tone trufandale.

Colectiviștii din comuna Nana, re
giunea București, au o bună expe
riență în creșterea păsărilor. în foto
grafie : aspect de la ferma de păsări 
a gospodăriei.

Sub titlul : „Forme și meto
de vii în atragerea cetățenilor 
la rezolvarea treburilor ob
ștești“, ziarul „Drapelul roșu" 
din Timișoara publică o pagină 
specială, alcătuită din articole 
semnate de președinți ai unor 
sfaturi populare, care împărtă
șesc din experiența lor în mun
că. Președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular o- 
rășenesc Timișoara, ing. loan 
Popeți, arată, cu acest prilej 
cum se preocupă comitetul e- 
xecutiv să asigure o perma
nentă legătură cu masele de 
cetățeni.

„Pentru a veni în ajutorul 
celor 250 de deputați în rezol
varea problemelor ce se ridică 
în circumscripțiile electorale, 
au fost create colective de ac
tiviști voluntari. Pe lîngă co
misia organizatorică au fost 
create colective care să răspun
dă de diferite probleme, ca or
ganizarea și desfășurarea acti
vității la „camera deputatului'', 
cum se îndeplinesc propunerile 
făcute de cetățeni, îndrumarea 
comitetelor de cetățeni pe cir
cumscripții, de blocuri etc. 
Aceasta ne-a dat posibilitatea 
să întărim tot mai mult legă
tura cu masele, să atragem un 
mare număr de cetățeni la în
făptuirea multiplelor sarcini 
care stau în fața sfatului 
popular.

O metodă folosită în munca 
pentru mobilizarea cetățenilor 
în acțiunile întreprinse este și 
organizarea de consfătuiri în 
cartierele orașului. Comitetul 
executiv, în colaborare cu co
mitetul orășenesc al femeilor, 
a organizat 5 consfătuiri, con
duse de vicepreședinții comite
tului. executiv ci sfatului popu
lar, în diferite părți ale orașu
lui. Cu acest prilej au fost 
dezbătute obiectivele stabilite 
pentru întrecerea patriotică, 
au fost indicate măsurile nece
sare și ce metode trebuie folo
site pentru antrenarea maselor

la acțiunea de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului.

Un alt articol, semnat de 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al o- 
rașului Arad, ing. Simion Co
jocarii, face un bilanț al re
zultatelor obținute prin par
ticiparea. cetățenilor la acțiu
nile întreprinse în cadrul în
trecerii între orașe. La lu
crările de gospodărire și în
frumusețare a orașului, se ara
tă. în articol, au luat parte 
peste 50 000 de cetățeni, care 
au realizat economii în valoa-

-—

re de mai bine de 800 000 lei. 
Anul acesta au fost terminate 
lucrările de modernizare a in
stalațiilor de filtrare a apei, 
s-a mărit capacitatea uzinei de 
apă. Debitul sporit permite 
extinderea în viitor a rețelei 
de apă în cartiere, este în curs 
instalarea unor conducte de 
diametru mare.

Un obiectiv important în 
munca noastră îl constituie a- 
menajarea străzilor și a tro
tuarelor. In ce privește asfal
tarea, ca și în anii precedenți, 
comitetul executiv a dat întâie
tate străzilor ' pe care circulă 
autobuzele, înscriindu-le în 
plan. Au continuat să se des
fășoare lucrările de refacere a 
asfaltului pe unele străzi cu 
circulație mare din centrul o- 
rașului.

Pe măsura extinderii supra
feței de locuit și odată cu creș
terea numărului de imobile 
administrate de sfatul popular 
prin I.G.O.-Reșița, au crescut 
și fondurile alocate pentru e- 
xecutarea reparațiilor curente 
și capitale. In ultimii trei ani 
— arată, în articolul său, ing. 
Nicolae Bușui, președintele

Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului Reșița 
— au fost efectuate lucrări de 
întreținere și conservare a fon
dului locativ în valoare de 
peste 10 000 000 lei.

Un rol de seamă în buna 
gospodărire și păstrarea fondu
lui de locuințe au locatarii 
înșiși. Au fost create comitete 
de bloc, de cămine, comitete 
de cetățeni pe circumscripții 
electorale. Pentru antrenarea 
locatarilor la întreținerea și 
buna administrare a fondului 
locativ, comitetul executiv a 
organizat consfătuiri cu pre
ședinții și membrii comitetelor 
de blocuri și cămine, delegate 
ale comisiilor de femei, re
prezentanți ai I.G.O. și loca
tari. La aceste consfătuiri au 
participat și organizatorii gru
pelor de partid.

Din păcate, nu toți cei che
mați să concure la întreținerea 
și gospodărirea fondului loca
tiv își înțeleg rolul și atribuții
le. O slabă preocupare pe linia 
întreținerii și gospodăririi fon
dului locativ se observă la sec
torul I.G.O.-Anina (șef de sec
tor Iosif Mutașcu).

Ar fi însă greșit să tragem 
conclĂizia că deficiențele în 
buna întreținere și gospodări
re a fondului locativ ar fi cau
zate numai de I.G.O.-Reșița și 
de sectoarele care țin de ea. 
Pentru a curma lipsurile sem
nalate, comitetul executiv și-a 
propus să desfășoare o largă 
muncă de educare, să mobili
zeze comitetele de blocuri și 
pe locatari în vederea îngrijirii 
și păstrării cu simț gospodă
resc a locuințelor. Vom orga
niza adunări ale locatarilor, în 
cadrul cărora să se facă ex
puneri pe teme privind dezvol
tarea spiritului de răspundere 
personală față de avutul ob
ștesc, respectarea regulilor de 
conviețuire socială, creșterea și 
educarea copiilor.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Romine I 
Lacul lebedelor — (orele 19,30). Teatrul de stat de operetă t 
Mam-zelle Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Național „I. L, 
Caragiale“ (Sala Comedia) : Macbeth — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Adam și Eva — (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Comedia erorilor — 
(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 : Umbra — (orele 19.30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : Logodnicul de 
profesie se însoară — (orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Vreau să tiu nevasta ta — (orele 20). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. : Zboară cîntec drag
— (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Povestea 
porcului — (orele 16). Circul de stat : Variațiuni de toamnă
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Harakiri — cinemascop : Patria (10| 
12,45; 15,30; 18.15; 21), București (8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
Grivița (10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). A dispărut o navă : Repu
blica (8,30; 10.30; 12,30- 14,30; 16,45; 19; 21,15), Capitol (8,30;
10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30; 21,45). Excelsior (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15). Ucigașul plătit — cinemascop: Carpați (10: 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21), Lu
ceafărul (15; 17; 19- 21). Printre oameni buni : Feroviar (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Bate 
toba — cinemascop ; Tineretului (10- 12; 14; 16; 18.15; 20,30), 
înfrățirea între popoare (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). La virsta 
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; 16,39; 18,45; 21), Modern (10; 12.15; 14.30; 16.45; 
19; 21). Misterele Parisului — cinemascop : Lumina (rulează 
în continuare de la orele 9.45 pînă la orele 13.45. după-amiază 
16; 18.15; 20,30). Ultimul tren din Gun Hill : Union (11; 15; 17; 
19; 21). Program special pentru copii la orele 10 la cinemato
graful Doina. O viață : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 10.30; 20,30). 
Cucerirea Everestului : Timpuri Noi (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Flacăra (15; 17; 19; 21). Căpitanul Fracasse. — cinemascop : 
Dacia (9; 11; 13: 15; 17; 19; 21) Trei plus două — cinemascop : 
Buzeștl (14.15; 16,30; 18,45; 21), Drumul Serii (16; 18; 20) Codm: 
Cultural (15; 17; 19; 21), Crîngașl (16; 18,15; 20,30), Vi'tan (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 : Unirea (15; 
17; 19; 21). Escondida: Munca (15; 17: 19; 21). Valsul nemuri
tor : Popular (14,30; 16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Scrisoare de la o necunoscută : Moșilor (15; 17; 19; 21). Ba
lada husarilor: Cosmos (16; 18; 20). Idiotul: Viitorul (16; 18.15; 
20,30). Strict secret — cinemascop : Colentlna (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). 
Cereomușki : Progresul (15,30; 18; 20,15). Dintele de aur : Lira 
(15,30; 18; 20,30). Rîul șl moartea : Ferentari (16; 18,15; 20,30). 
Povestea pantofiorului de aur : Cotrocenl (15; 17; 19; 21).
Elena din Troia — cinemascop : Pacea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Universitatea tehnică la te
leviziune. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru tine
retul școlar în vizită la Muzeul literaturii romîhe (VITI). 
19,35 — Cronica discului. 20,00 — Săptămîna. 21,00 — Știți 
cum se creează o sculptură ? 21,10 — Muzică populară romî- 
nească. In încheiere : Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FÏ VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 16—17 șl 18 noiembrie. în 

țară : Vreme schimbătoare, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea ploi temporare. Vînt potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura în scădere ușoară, mal ales în nordul țării. Minimele 
vor fl cuprinse între minus 3 grade șl plus 7 grade, Iar ma
ximele între 6 șl 14 grade. Ceață locală. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cer mai mult nöros. Vor cădea ploi tempo
rare. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

O problemă de prim ordin:
specializarea maiștrilor

tehnicor-profe- mai

Problemele ridicate la rubrica in
titulată „Calificarea în pas cu ce
rințele tehnicii noi“ au o impor
tanță practică imediată și pentru 
colectivul uzinei noastre. Creșterea 
în ultimii ani a „zestrei“ tehnice a 
uzinei, cerințele sporite în ce pri
vește calitatea produselor au pus pe 
primul plan necesitatea ridicării 
continue a calificării
sionale a muncitorilor. Conducerea 
.uzinei și comitetul sindicatului pri
vesc cu toată seriozitatea această 
problemă. Atît anul trecut cît și în 
acest an au fost organizate mai 
multe cursuri de ridicare a califi
cării și de perfecționare a pregătirii 
profesionale a muncitorilor. în pre
zent, 350 de muncitori de diferite 
meserii urmează cursuri de îmbogă
țire a cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale.

Dar dacă preocuparea conducerii 
administrative și a comitetului sin
dicatului pentru ridicarea calificării 
muncitorilor este meritorie, nu în
țeleg însă de ce în uzina noastră nu 
se acordă aceeași atenție și perfec
ționării pregătirii maiștrilor. N-o fi 
important acest lucru ?

La noi în întreprindere lucrează 
maiștri buni și pricepuți. Majorita
tea se străduiesc să aplice riguros 
prescripțiile tehnologice, să cunoască 
cît mai bine schemele cinematice Hle 
noilor mașini și agregate, să organi
zeze la un nivel superior producția 
în sectoarele de muncă pe care le 
conduc. Dar unii nu reușesc acest 
lucru. De ce ? Pentru că le lipsesc o 
serie de cunoștințe de specialitate. 
Am stat de vorbă cu mai mulți din
tre maiștrii noștri. Ei înșiși socotesc 
că au anumite „goluri“ în pregătirea 
lor profesională. „Simplul simț al 
practicii și experiența îndelungată 
— a subliniat unul din ei — nu sînt 
suficiente în condițiile creșterii con
tinue a complexității și nivelului 
tehnic al producției“. '

Are dreptate ! Sînt la noi în uzină 
sectoare de muncă, ca cele conduse 
de maiștrii Constantin Butunoiu, 
Viorel Geza și Octavian Cristea, un
de lucrurile cam șchioapătă. Mași
nile și utilajele complexe, de mare 
tehnicitate, existente în aceste sec
toare, sînt folosite cu un randament 

scăzut decît în alte sectoare.
Dar nu numai atît. Tot aici nu se 
utilizează din plin timpul de lu
cru, producția nu este organizată 
la un nivel superior, nu se respectă 
întotdeauna prescripțiile tehnologice 
de fabricație. Rezultatul : lipsă de 
ritmicitate în producție, calitatea ne
corespunzătoare a unor repere. Iată 
ce înseamnă să se neglijeze speciali
zarea permanentă a maiștrilor.

Desigur, o lipsă serioasă în acea
stă privință are și comisia de ingi
neri și tehnicieni. Nu am organizat 
suficiente conferințe de informare 
tehnică, de documentare și speciali
zare a maiștrilor. Aceste acțiuni ar 
fi fost folositoare, dar n-ar fi rezol
vat complet problema. După părerea 
mea este nevoie să fie organizate 
cursuri do specializare a maiștrilor, 
cu o tematică bine pusă la punct. 
Am citit în „Scînteia“ articolul to
varășului Dumitru Purea, directorul 
Uzinei „Electroprecizia" din Săcele. 
Ml-a plăcut. Aici s-au organizat 
cursuri și pentru maiștri șl pentru 
reglori. Acest lucru trebuie făcut de 
îndată și la noi.

Comisia de ingineri și tehnicieni 
din uzina noastră alcătuiește în pre
zent o programă analitică pentru 
cursurile de specializare a maiștri
lor. Vom prevedea în tematică dife
rite expuneri privind modul de 
funcționare și schemele cinematice 
ale noilor mașini, lecții despre orga
nizarea procesului de producție și 
altele. Parte din expuneri vor fi în

soțite de scheme, proiecții, calcule, 
precum și de demonstrații practice 
și experiențe de laborator în dome
niul metalurgiei fizice, al controlu
lui și rezistenței materialelor. Con
sider că în această privință ne-ar 
putea ajuta și Editura tehnică. 
Ne-ar fi folositoare lucrări de spe
cialitate sau planșe care să cuprin
dă scheme cinematice, mecanice și 
electrice ale noilor tipuri de mașini. 
La aceasta s-au mai referit și alți 
tovarăși într-o serie de articole pu
blicate în ultimul timp.

Ing. GHEORGHE GAINÄ 
responsabilul comisiei de ingineri 

și tehnicieni
de la Uzinele „Hidromecanica“ — 

Brașov

SCRISORI
DIN ÎNTREPRINDERI

Cîteva păreri despre
Acțiunea de lărgire a 

orizontului de cunoștințe 
tehnico-profesionale are 
în uzina noastră caracter 
permanent. în sectorul 
101 acid sulfuric, unde 
lucrăm, funcționează în 
prezent 5 cursuri de ri
dicare a calificării, 
urmate de peste 100 
de operatori, lăcătuși, 
electricieni și labo- 
ranți. Problema este : ce 
ar trebui făcut pentru a 
îmbunătăți organizarea 
cursurilor îneît ele să co
respundă mal bine nece
sităților producției. Ridi
căm această problemă 
deoarece în organizarea 
lor se mai fac simțite a- 
numite deficiențe și de 
aceea nu dovedesc maxi
mum de eficiență.

Ne vom referi mal în- 
tîl la tematica lecțiilor.

Acidul sulfuric se produ
ce la noi pe cale moder
nă, în instalații automa
tizate, fiind necesară 
doar supravegherea de 
la un tablou de comandă 
a proceselor chimice. La 
lecții se ține însă foarte 
puțin seama de aceasta 
și mai mult ni se vor
bește despre procesul 
tehnologic de fabricare a 
acidului sulfuric după 
sistemul clasic. La secto
rul nostru se predau lec
ții despre fabricarea su- 
perfosfatului. Este adevă
rat că și noi trebuie să 
cunoaștem noțiuni despre 
superfosfat, dar speciali
tatea noastră, a celor din 
sectorul 101, este fabrica
rea acidului sulfuric.

Mai ar fi de adăugat că, 
în multe cazuri, lecțiile 
se repetă de la un an la

Pe schimburi și
în cele ce urmează mă voi referi 

la un singur aspect al acțiunii de 
ridicare a calificării : organizarea 
cursurilor pe schimburi.

Experiența din ultimii ani a do
vedit că vechea organizare a aces
tor cursuri, la care erau încadrați 
muncitori din mai multe schimburi, 
nu era destul de eficientă. Nu de 
puține ori frecvența era necores
punzătoare, iar activitatea lor nu 
se desfășura în cele mai bune con
diții. La începutul acestui an, 
cursurile de ridicare a calificării 
au fost organizate pe schimburi.

La încadrarea în diferitele 
cursuri a muncitorilor care lucrea
ză intr-unui din cele trei schim
buri ne-am îngrijit să nu stînje- 
nim deloc producția. în ziua fixată 
(marți) pentru ținerea cursurilor, 
muncitorii din schimbul I participă 
la lecții după terminarea progra
mului de lucru ; cei din schimbul 
II, înainte de a începe lucrul, iar 
cei din schimbul III, după termina-

rea orelor de muncă. Astfel, o lec
ție se repetă de trei ori, bineînțeles 
eu alți lectori. Frecvența s-a îm
bunătățit mult față de trecut.

în cadrul schimburilor am gru
pat muncitorii pe meserii și cate
gorii de încadrare. S-au format 58 
de grupe, în care sînt cuprinși 1 305 
muncitori. Numărul lor este în con
tinuă creștere. Este și aceasta o do
vadă că tot mai multi muncitori, 
convingîndu-se de eficacitatea or
ganizării cursurilor pe schimburi și 
meserii, doresc să participe la ele. 
Aceste grupe, la rîndul lor, sînt îm
părțite pe două subgrupe care cu
prind : muncitorii încadrați în ca
tegoriile de calificare III—V și 
VI—VII ; împărțirea pe subgrupe 
s-a făcut doar pentru meseriile 
principale : frezori, strungari, ra- 
botori etc., în așa fel îneît munci-

mesem
torii să-și însușească tot mai bine 
lecțiile predate.

Organizarea cursurilor pe schim
buri asigură și o participare largă 
a muncitorilor la demonstrațiile 
practice, care îi ajută să-și însu
șească mai ușor cele predate. Multe 
din demonstrațiile practice organi
zate în uzina noastră se referă la 
lucrările cu grad ridicat de comple
xitate, care cer o îndemînare deo
sebită din partea muncitorilor.

Tematica cursurilor pe schimburi 
este permanent confruntată cu pro
ducția și îmbogățită cu teme legate 
de elementele noi care apar în teh
nica și tehnologia de fabricație.

CORIN CÎUBOTARU 
șeful biroului învățămînt

Uzinele „23 August"— 
București

tematica
altul. Or, nu putem să 
rămînem la programe a- 
nalitice închistate, stabi
lite cu ani în urmă, la 
lecții care nu țin seama 
de elementele noi care au 
apărut în tehnica și teh
nologia producției în u- 
zina noastră. Aceasta nu 
poate decît să slăbească 
interesul muncitorilor 
pentru frecventarea cu 
regularitate a cursurilor. 
Și nu putem avea nici e- 
ficacitatea dorită în pro
ducție.

Iată și o altă proble
mă. în întreprindere sînt 
muncitori cu nivel diferit 
de calificare. Or, organi
zarea cursurilor nu se 
face diferențiat, după 
gradul de calificare. Toți 
sînt încadrați la un 
loc. Bineînțeles că cel cu 
o pregătire mal slabă nu

cursurilor
vor putea acumula în a- 
celași ritm cunoștințele 
predate. N-ar fi oare mai 
bine dacă organizarea 
cursurilor s-ar face dife
rențiat, în funcție de ni
velul de pregătire al 
muncitorilor ?

Am arătat aceste defi
ciențe cu convingerea că 
ele vor fi în scurt timp 
înlăturate. Cît privește 
îmbunătățirea temati
cii, considerăm că un 
sprijin mai mare ar pu
tea da colectivul de ingi
neri și tehnicieni lormat 
în acest scop. Nu se poa
te lăsa această muncă 
numai în seama serviciu
lui personal.

N. BIȘAG, operator 
chimist ; GH. OPREA, 
cuptorar, Uzina de su- 
perfosfat și acid sulfu

ric Năvodari

Strungarul Vasile Nicolae, muncitor cu o înaltă calificare, din secția mecanică 
grea a Uzinelor de utilaj petrolier Tîrgoviște, explică sistemul de prindere și prelu
crare a arborelui cotit de la o instalație de foraj.

(Foto ; GH. VINȚILA)
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diferitelor instalații, conducătorii 
partid și de stat se îndreap- 
spre fabrica de cauciuc sin- 

să 
„șarje“. Directorul 

dă

ei 
de 
tă 
tetic, care a început de curînd
dea cele dintîi 
combinatului, ing. Petre Bunea, 
explicații cu privire la principalele 
faze ale producției. Combinatul va 
avea o capacitate anuală de 18 000 
tone fenol, 11 000 tone acetonă, 
50 000 tone cauciuc sintetic, 6 500 
tone polistiren.

Tehnologia și utilajele pentru 
instalațiile de fenol, acetonă și 
cauciuc sintetic au fost livrate în 
mare parte de Uniunea Sovietică. 
Multe uzine constructoare de ma
șini din țara noastră au livrat, de 
asemenea, utilaje pentru aceste ins
talații. Deseori, apare marca Uzine
lor „Vulcan“, „Independența“, „Pro
gresul” și altele.

La instalația de coagulare și us
care a latexului, oaspeții urmăresc 
cu interes faza finală de producție 
care se încheie cu 
mată a cauciucului 
le pentru separare, 
lare sînt importate 
mană;

Dezvoltarea capacităților de pro
ducție pentru prelucrarea cauciucu
lui sintetic produs la Onești prin 
construirea uzinei „Danubiana“ și 
lucrările efectuate la uzina „Victo
ria“ Florești vor permite ca anual 
să se realizeze peste un milion an
velope pentru autovehicole și trac
toare și 2 000 000 anvelope pentru 
motociclete, scutere și biciclete.

Oaspeții vizitează apoi fabrica de 
polistiren, masă plastică cu largi 
domenii de utilizare, în special în 
construcții ca material izolant ter
mic și fonic și la producerea de 
bunuri de larg consum. Instalația 
urmează să intre în funcțiune la 
sfîrșitul acestui an. Polistirenul va

în 
de 
Și 

cu 
se

ambalarea auto- 
sintetic. Utilaj e- 
uscare și amba- 
din R. F. Ger-

pro- 
sodă 
tone 
s-au

diferite produse rezultate din pre
lucrarea petrolului, combinatul va 
realiza în anul 1965 peste 60 de pro
duse de mare însemnătate pentru e- 
conomia națională.

La Borzești, conducătorii de partid 
și de stat s-au interesat îndeaproape 
de realizările obținute la secția ace- 
tilenă, intrată de curînd în pro
ducție.

Procedeul de fabricare â acetile- 
nei prin metoda arcului electric a 
fost elaborat și proiectat în țara 
noastră de către Institutul de fizică 
al Academiei R.P.R. și institutele 
de specialitate ale ministerului. Uti
lajul tehnologic a fost executat de 
către întreprinderi din țară, iar re
dresorii de curent și întreaga apara
tură electrică au fost livrați de fir
ma „Brown-Boveri“ din Elveția.

La stația de comprimare a ga
zelor specialiștii au prezentat pe 
larg caracteristicile de funcțio
nare a modernelor agregate. Acetile- 
na este mai departe utilizată pentru 
fabricarea policlorurii de vinii. In
stalațiile per.tru monomer și poli
meri emulsie au fost livrate de către 
U.R.S.S. ; iar instalațiile pentru 
limer suspensie vor fi livrate 
către firma Krupp din R.F.G.

Ca și în celelalte întreprinderi
zitate în cursul zilei de miercuri, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
la Borzești au primit cu multă căl
dură pe conducătorii de partid și 
de stat.

Seara oaspeții au făcut o scurtă 
vizită prin noul oraș Onești, străbă- 
tînd largile artere ale orașului, de-a 
lungul cărora se înșiră sute de noi 
blocuri de locuințe, 
alte construcții.

*

In cursul zilei de 
rii de partid și de
mari întreprinderi și șantiere 
industriei chimice din regiunile Plo
iești și București.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romi
ne, G'ogu Rădulescu, a primit joi în 
audientă pe trimisul extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Japoniei 
la București, Hisanari Yamada, în 
legătură cu plecarea sa definitivă 
din Republica Populară Romînă.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL R.P. BULGARIA

La 14 noiembrie, a sosit în Capi
tală Gheorghi Bogdanov, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Bulgaria la București.

La sosire, la aeroportul Băneasa, 
ambasadorul Gheorghi Bogdanov a 
fost întîmpinat de Gheorghe Luca, 
directorul protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii Ambasa
dei R.P. Bulgaria la București, în 
frunte cu Ivan Mangov, însărcinat 
cu afaceri ad-interim, și șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
București

la

SIMPOZION :
„ȘTIINȚA ȘI ACTUALITATEA"
în sala mică a Palatului R.P. Ro

mîne a avut loc joi un simpozion cu 
tema „Știința și actualitatea“, or
ganizat de Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științi- 
fice.

Au vorbit acad. Grigore Moisil 
despre „Lingvistică și matematică“, 
prof. univ. Florin Ciorăscu, membru 
corespondent al Academiei R.P. Ro
mîne, despre „Realizări în domeniul 
energiei nucleare în țara noastră“, 
iar dr. Dardu. Nicolaescu-Plopșor 
despre „Contribuția științei 
nești în problema

MANIFESTĂRI
Pianista japoneză 

și-a dat concursul la concertul pre
zentat joi seara de Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii Romîne 
dirijată, de Iosif Conta. Artista a 
interpretat concertul în la major 
pentru’ pian și orchestră de Mozart, 
în program au mai figurat, de ase
menea, concertul pentru orchestră 
de coarde de Tudor Ciortea și Suita 
de balet „Sărbătoarea primăverii“ 
de Igor Strawinsky.

romî-
ahtropogenezei“.

MUZICALE
Yaeko Yamane

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc un miting de 
protest împotriva represiunilor și 
terorii la care sînt supuse elemen
tele progresiste dintr-un număr de 
țări lațino-americane unde s-au ins
talat regimuri militare dictatoriale. 
La miting au participat muncitori ai 
întreprinderilor și șantierelor din 
Moscova, oameni de știință, cultură 
și artă, studenți.

Cei care au luat cuvîntul au con
damnat măsurile represive la care 
recurg cercurile reacționare din 
unele țări latino-americane. Luînd 
cuvîntul, secretarul general al Parti
dului Comunist din Portugalia, Al
varo Cunhal, a subliniat că măsu
rile represive dovedesc incapacitatea 
cercurilor reacționare de a împiedica 
dezvoltarea mișcării democratice și 
de eliberare din aceste țări.

po-
de

Ședința Camerei Populare 
a R. D. Germane

A fost cerută excluderea 
R. S. A. din 0. I. M.

fi produs atît pentru uz general 
(colorat și necolorat) destinat fabri
cării de articole tehnice, bunuri de 
consum, cît și expandat pentru izo
lații. ambalaj etc. Se va produce de 
asemenea polistiren rezistent la șoc 
în scopul utilizării la confecționarea 
de piese de mașini, carcase, corpuri 
pentru bărci. Tehnologia acestei 
fabrici este livrată de firma „Petro
carbon“ din Anglia.

în cadrul combinatului este 
curs construcția unei instalații 
fabricare a stirenului. Proiectul 
utilajele sînt realizate în țară, 
excepția părții de distilare care 
importă din Italia.

Continuîndu-și vizita, conducă
torii de partid și de stat s-au oprit 
la unele secții noi ale Combinatului 
chimic Borzești. Străbatem aleile 
străjuite de coloane, rezervoare, ga
zogene, printre care se întretaie pă
ienjenișul de conducte. Directorul 
Combinatului de la Borzești, Șava 
Costache, înfățișează oaspeților flu
xul tehnologic care a determinat 
amplasarea diferitelor instalații. 
Combinatul are capacități de 
ducție anuale de 95 000 tone 
caustică, 83 000 tone clor, 36 000 
mase plastice. în combinat
construit și se construiesc mari ca
pacități pentru producția insectici
delor de bază folosite în agricul
tură, a fungicidelor și ierbicidelor. 
Din instalațiile de condiționare a 
antidăunătorilor produși în combi
nat vor lua drumul spre ogoare 
peste 100 000 tone într-un sortiment 
foarte larg.

Dacă în întreprinderile vizitate 
pînă acum s-a făcut cunoștință cu 
cîteva din minunatele prefaceri pe 
care le suferă gazul metan, la Bor
zești ies în evidență marile posibi
lități care se deschid prin chimiza
rea unei alte bogății naturale a 
țării — sarea extrasă din vecinăta
te. Folosind sarea, gazul metan

vi-

magazine, și

joi conducăto- 
stat au vizitat 

ale

BERLIN 14 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. anunță că în ședința din 
14 noiembrie Camera Populară a 
aprobat componența guvernului 
R.D. Germane. Președinte al Consi
liului de Miniștri a fost numit Otto 
Grotewohl, iar Willy Stoph a fost 
numit prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Lothar Bolz a fost 
numit vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afacerilor 
externe.

După aprobarea componenței nou
lui guvetn, Willy Stoph a dat citire 
declarației guvernamentale.

GENEVA 14 (Agerpres). — La 13 
noiembrie, delegații țărilor africane 
din Consiliul Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.), întruniți 
la Geneva, au cerut din nou exclu
derea Africii de sud din această or
ganizație, drept sancțiune pentru 
politica de apartheid, promovată 
de guvernul sud-african.

Secretarul de stat pentru proble
mele administrative și muncii al 
Republicii Mali, Cumar Baba Dia
rra, a cerut Consiliului, constituirea 
unui comitet special care să elabo
reze un amendament la statutul 
O.I.M., în vederea excluderii Africii 
de sud din această organizație.

(Agerpres)
*

Aseară Teatrul de 
let al R. P. Romîne 
premieră „Bal mascat“ de 
Conducerea muzicală : Egizio 
sini. Régia este 
Rînzescu. în 
Enigărescu, Elena 
Dima-Toroiman, 
Matilda Onofrei, 
Valentin Loghin, 
alții.

A II-A CONSFĂTUIRE 
PRIVIND COMBATEREA 

ZGOMOTELOR ȘI VIBRAȚIILOR
In aula Academiei R.P. Romîne a 

început joi a Il-a Consfătuire pri
vind combaterea zgomotelor și vi
brațiilor, 
chidere 
Bădărău. 
acustică a Academiei R.P. Romîne, 
a început prezentarea referatelor și 
comunicărilor de specialitate.

SĂRBĂTORIREA ACADEMICIANULUI MIHAI CIUCĂ
de participare la acțiunile între
prinse pentru ocrotirea sănătății 
publice în domeniul microbiologici, 
malariologiei și parazitologiei în 
țara noastră, activitate desfășurată 
de acad. prof. dr. Mihai Ciucă, con
tinuator al școlii lui Ion Cantacu
zino.

Entuziasmul științific și contribu
ția sa importantă la eradicarea ma
lariei în țara noastră, aportul la 
microbiologia medicală modernă pe 
care acad. M. Ciucă o întregește 
continuu cu noi cercetări a făcut să 
crească prestigiul științific al țării 
noastre pe plan mondial.

în cuvîntul său. acad. M. Ciucă 
și-a exprimat recunoștința față de 
partid și guvern, subliniind marea 
amploare pe care à lüat-o cercetarea 
științifică din țara noastră în anii 
regimului democrat-popular.

(Agerpres)

După cuvîntul. de des- 
rostit de acad. Eugen 

președintele Comisiei de

unei ședințe

numele Pre- 
P. Romîne, a 
urîndu-i ani 
realizări in

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 
ani, academicianul Mihai Ciucă a 
fost sărbătorit la Academia R. P. 
Romîne. în cadrul 
festive.

Acad. St. Milcu, în 
zidiului Academiei R. 
felicitat pe sărbătorit, 
mulți, sănătate și noi
activitatea sa creatoare.

Au mai luat cuvîntul Sandu loan, 
adjunct al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîntu- 
lui, acad. St. S. Nicolau, președin
tele secției de științe medicale a 
Academiei, și alți oameni de știință, 
în numele Uniunii societăților de 
științe medicale și I.M.F.-București, 
Institutului „Dr. I. Cantacuzino“ și 
al colaboratorilor și elevilor sărbă
toritului. Vorbitorii au relevat acti
vitatea multilaterală pe linie știin
țifică, didactică, organizatorică

Operă și Ba- 
a prezentat în 

mascat“ Verdi.
Mas-
Jean 

Octav 
Elena

semnată de 
distribuție : 

Cernei,
Octavian Naghiu, 
Ștefan Petrescu, 

Ivan Hvorov și

(Agerpres)
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COMORII DIN LACULCluj. Noile construcții din Piața Mihai Viteazu.
TOPLITZ »

TENIS DE MASA

vor avea

Șah

12,30) și
Roșu Bra-

Au continuat 
bal din cadrul 
tiții europene.

— Budapesta și Bucu
rești A — Belgrad. 
Jocurile încep la ora 18.

''î

Duminică se dispută cea de-a 
10-a etapă a campionatului cat. 
A de fotbal. în București pe sta
dionul Republicii se voi desfă
șura în cuplaj întîlnirile : Rapid
— Siderurgistul (ora 
Progresul — Steagul 
șov (ora 14,15).

Iată și întîlnirile ce
loc în țară : Petrolul Ploiești — 
Dinamo Pitești ; U.T. Arad — Di
namo București ; Știința Timișoara
— C.S.M.S. Iași ; Farul Constanța
— Crișul Oradea ; Știința Cluj — 
Steaua.

O NOUĂ FAZĂ
ÎN AFACEREA

Meciul de baraj pen
tru desemnarea campio
nului mondial de șah 
la juniori între Florin 
Gheorghiu și Michael 
Janata, începe duminică 
la VranSka Banja. După 
cum se știe cei doi șa
hiști, egali în turneul 
disputat în luna septem
brie, vor .susține de astă 
dată încă patru partide.

HANDBAL
Astăzi în sala sportu

rilor de la Floreasca se 
dispută primele meciuri 
din cadrul „Cupei ora
șului București" la 
handbal feminin. După 
festivitatea de deschide
re care va avea 
ora 17,15 se vor 
șura întîlnirile : 
rești-A-București
ret) și Budapesta-Bel- 
grad. In continuare de 
la ora 19,30 
pută meciul 
nai masculin 
prezentativele
București și Budapesta.

„Cupa orașului Bucu
rești" (feminin) progra
mează sîmbătă meciuri
le : București (tineret)

loc In 
desfă- 
Bucu- 
(tine-

■ -

(Foto : M. ANDREESCU)

In aula Universității din București 
au început joi lucrările Conferinței 
naționale de farmacie.

Participă peste 10Ö0 de delegați 
din întreaga țară — academicieni, 
cadre universitare, farmaciști, chi- 
miști și medici, precum și numeroși 
oaspeți de peste hotare din 16 țări.

La ședința de deschidere au luat 
parte Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale, Jean 
Livescu. adjunct al ministrului în- 
văț.ămîntului, reprezentanți ai altor 
ministere, instituții centrale și orga
nizații de masă.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de prof. Gh. Ciogolea, decanul 
Facultății de farmacie din București, 
președintele comitetului de organi
zare a conferinței, care a subliniat 
că în cadrul acestei reuniuni vor fi 
dezbătute probleme privind cerceta
rea științifică în sectorul farmaceu
tic în perioada care a trecut de la 
ultima conferință națională de far
macie din anul 1958. Au rostit cu- 
vîntări de salut Sandu loan, adjunct 
al ministrului sănătății și prevederi
lor sociale, Ion Tudose. secretar ge
neral în Ministerul Industriei Petro-

lului și Chimiei, acad.. C. D. Nenițes- ‘ 
cu, șeful Secției de științe chimice a 
Academiei R, P. Romîne, acad. Ște
fan Milcu, președintele Uniunii So
cietăților de . științe medicale a R.P. 
Romîne. precum, .și reprezentanți ai 
unor organizații farmaceutice și con
ducători ai delegațiilor de peste ho
tare participante la conferință. Prof. 
Gh. Ciogolea a prezentat apoi rapor
tul „Realizări în domeniul medica
mentului în-Republica Populară Ro
mînă“ ■

Lucrările conferinței au continuat 
în cadrul a cinci secții de speciali
tate.

Conferința de la Atena in problema 
cheltuielilor militare

transmite : 
că sîmbătă 
apărării al 
problemele 
posibili tăți-

ATENA 14 — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Gheorghiu. 
Presa ateniană anunță 
are loc la Ministerul 
Greciei o conferință în 
cheltuielilor militare și
lor reducerii acestora, conferință la 
care vor participa primul ministru. 
Papandreu, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri și ministrul de 
externe, Venizelos. precum și minis
trul coordonării economiei, Mavros 
Ghiorghios. în legătură cu aceasta, 
ziarele citează declarația lui Venize
los. care a arătat că guvernul grec 
studiază problema reducerii cheltu-

ielilor militare ale Greciei și că o 
hotărîre în această, direcție va fi 
luată sîmbătă. El a relevat că gu
vernul a și pregătit un studiu a- 
supra acestei probleme.

„Una din grijile principale și ur
gente ale guvernului, scrie, referin- 
du-se la această problemă. „To Vi- 
ma“, este de a se face față difi
cultăților create economiei de chel
tuielile militare“. „Eleftheria“, scrie 
că sarcinile Greciei privind cheltu
ielile militare în raport cu venitul 
național și bugetul ei sînt cele mai 
ridicate dintre toate țările alianței 
occidentale.

Opoziția sud-coreeană 

falsificării

Sun Yun 
alegerile 
alegerile 
în acest

electorale la alegerile 
ce au avut loc la 15 
Coreea de sud, au fost 
fața Tribunalului su- 

pentru a răspunde

SEUL 14 (Agerpres). — Corespon
dentul agenției U.P.I. anunță că 
președintele sud-coreean, Pak Cijan 
Hi, și Sak Kwang Wook, președin
tele comisiei 
prezidențiale 
octombrie în 
chemați în
prem din Seul 
acuzațiilor ce le sînt aduse de parti
dele politice civile de opoziție de a 
ti falsificat rezultatele alegerilor.

După cum se știe, lideri ai opozi
ției. printre care Kim Byang Soo,

membru în partidul lui Po 
(candidatul opoziției la 
prezidențiale), a calificat 
drept „ilegale“, invocînd
sens faptul că Partidul republican 
al lui Pak Cijan Hi a avut posibi
litatea să se organizeze cu mult îna
inte de a fi acordat aceeași liber
tate și celorlalte partide, precum și 
faptul că Pak Cijan Hi s-a alăturat 
acestui partid, contrar prevederilor 
constituției, care nu-i dădeau acest 
drept.

Ieri dimineață a pără
sit Capitala plecînd la 
Budapesta reprezentati
va de tenis de masă a 
tării noastre care va 
participa la campiona
tele internationale ale 
R.P. Ungare. Echipa 
este alcătuită din Maria 
Alexandru, Ella Con- 
stantinescu, Radu Negu- 
lescu, Dorin Giurgiucă 
și Adalbert Rethi. An
trenorul echipei este F. 
Paneth. Ea campionate
le internationale de la 
Budapesta participă iu-

cători și jucătoare din 
14 țări europene.

Jucătorii noștri de te
nis de masă vor evolua 
și în cadrul altor com
petiții internationale. 
Astfel, săptămîna viitoa
re la București echipa 
feminină Voința va în- 
tîlni pe Spartak Praga 
în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni". La 
începutul lunii decem
brie o echipă de tine
ret a tării va participa la 
campionatele internatio
nale ale R.P. Polone. 
Apoi echipa ' masculină 
C.S.M. Cluj va întîlni 
pe V.S. Stuttgart la sfîr
șitul lunii decembrie. 
Meciul contează pentru 
turul doi al „Cupei 
campionilor europeni“.

meciurile de fot- 
diieritelor compe- 
In „Cupa cupe

lor”, la Istanbul Fenerbahce a 
dispus cu 4-1 (2-0) de FC Linfield 
(Irlanda de nord). Sporting Lisa
bona a surclasat cu 16-1 (6-1) pe 
Hapoel Cipru. Invingînd cu 4-2 
(3-2) pe Bayern München, echipa 
F.C. Rouen s-a calificat pentru 
semifinalele „Cupei Rappan”, Ar
senal (Londra) și F.C. Liège au 
făcut meci nul 1-1 în sferturile de 
finală ale „Cupei orașelor 
guri”.

Alexandra Nicolau conduce 
în finala campionatului
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Alexandru.

se va dis- 
internațio- 
dintre re- 

orașelor

Maestra emerită a sportului Maria .

De cîteva zile 
mare din Palatul 
cerile finale ale campionatului republi
can feminin de șah. După cinci runde, 
în clasament conduce Alexandra Nico
lau, care totalizează 4l/î puncte. Din 
partidele de pînă acum, cea mai echi
librată a avut loc în runda a patra în
tre lidera clasamentului și Margareta 
Teodorescu, ambele maestre internațio
nale. Jocul s-a terminat remiză, deși la 
analiza ulterioară a poziției pieselor s-a 
ajuns la concluzia că Nicolau, care a 
avut albele, păstra un oarecare avantaj 
pentru victorie.

Printre fruntașele clasamentului se 
află și Elisabeta Polihroniade. în cele 
patru partide jucate pînă acum a- 
ceasta a totalizat 3Va puncte, Campi-

la Ploiești, în sala 
Culturii, au loc între-

oana de anul trecut, Margareta 
Perevoznic, ocupă locul trei, după Mar
gareta Teodorescu, cu 31/a puncte.

Pînă la încheierea finalelor mai sînt 
de jucat 9 runde.

Cu planorul la 7200 m. 
înălțime

BRAȘOV, (coresp. „Scînteii“) — Pi- 
loții Mircea Finescu și Emil Iliescu — 
maeștri ai sportului — decolînd din 
apropierea Brașovului, în condiții grele 
de zbor, au atins cu planoarele o 
înălțime de 7 200 m. Sportivii au uti
lizat în acest zbor două planoare în
zestrate cu aparate de oxigen.

Agenția France Presse 
anunță că autoritățile 
austriece din Styria au a- 
dresat o plîngere Parche
tului din Leoben împo
triva unui oarecare Max 
Gruber „pentru induce
rea în eroare a autorită
ților prin false mărturii 
în afacerea comorii din 
lacul Töplitz“. Potrivit 
agenției, Max Gruber s-a 
dat drept un fost ofițer 
din SS, fiind omul care a 
pus în circulație informa
țiile asupra scufundării 
în lacul Toplitz a unei 
așa-zise comori naziste 
compusă din metale pre
țioase, documente ultra
secrete și arme bacterio
logice secrete. El a recu
noscut că a inventat afir
mațiile sale în legătură 
cu comoara. între timp, 
operațiile de cercetare 
ale fundului lacului au 
Continuat în tot cursul 
săptămînii fără ca vreun 
element nou să fie des
coperit. Pînă în prezent 
costul acestor operații se 
ridică la un milion de 
șilingi și, după cum rele
vă France Presse, Gru
ber va fi tras la răspun
dere pentru irosirea 
cestor bani;

TRAVERSAREA
PACIFICULUI 
PE O PLUTĂ

a-

William Willis, un 
plorator și scriitor ame
rican în vîrstă de 70 de 
ani, a reușit să străbată 
Oceanul Pacific pe o plu
tă, însoțit numai de... 
două pisici. El a pornit 
la 4 iulie din portul Pe
ruvian Callao, ajungînd 
după 130 de zile și o că
lătorie de 7 540 mile în

ex-

insula Samoa de vest. La 
500 de mile de Callao el 
a fost surprins de o pu
ternică furtună care i-a 
avariat vîslele și a făcut 
inutilizabil aparatul de 
radio. Deși rămas la che
remul vînturilor și valu
rilor, Wțllis a debarcat 
cu bine în portul Faluela 
din Samoa de vest. Cele 
două pisici sînt nevătă
mate. „Majoritatea oa
menilor de vîrstă mea 
suferă de 16 feluri de 
boli de inimă — eu de 
nici unul", a declarat Wil
lis. în urmă cu nouă ani 
Willis a întreprins o că
lătorie similară străbă- 
tînd tot pe o plută dis
tanța Statele Unite — 
Samoa în 150 de zile.

rile șerpilor prin
curțile vecinilor au de
terminat darea în judeca
tă a pictorului. După pla
ta unei amenzi, Litta va 
putea să picteze după 
modelele sale numai la 
grădina zoologică muni
cipală, unde animalele au 
fost transferate în urma 
unei hotărîri judecăto
rești.

lier a izbucnit un incendiu 
și nava începuse să se 
scufunde încet. Echipajul 

să treacă

1.1 Cl va 

scufunde încet, 
navei a reușit 
pe cargobotul norvegian 
la bordul căruia a izbucnit 
de asemenea un incendiu 
care însă a fost stins.

STATISTICĂ ASUPRA 

SINUCIDERILOR

IGOR MOISEEV
ÎN ITALIA

JOHN STEINBECK
LA TELEVIZIUNEA
DIN LENINGRAD

La Leningrad a avut loc 
premiera filmului „Iarna 
nemulțumirii noastre“, 
creat pentru televiziune de 
studioul din Leningrad, 
după romanul cu același 
titlu al lui John Steinbeck.

în ajunul premierei, 
John Steinbeck, aflat într-o 
vizită în U.R.S.S., a vizio
nat unele fragmente 
filmului și a declarat 
„i-a plăcut foarte mult 
cui actorilor“.

In noul film pentru 
leviziune joacă unii din 
cei mai buni actori ai tea
trelor din Leningrad. Ro
lul titular al lui Ethan 
Allan Hawley este inter
pretat de Innochenti Smot- 
kunovski.

ale 
că 
jo-

te-

ZOOPICTURĂ

Doi șerpi boa,t zece 
șoimi, o vulpe și un vul
tur — această menajerie 
puțin domestică și-o in
stalase acasă pictorul 
Gennaro Litta din Mila
no, pentru a putea picta 
„după natură“. Plimbă-

Igor Moiseev, conducă
torul ansamblului sovie
tic de dansuri 
care-i 
făcut o 
pentru 
asupra 
lare din sudul țării, res
pectiv insulele Sicilia și 
Sardinia. El a declarat că 
va mai vizita Italia și în 
cursul anului viitor de
oarece intenționează 
pună în scenă o suită 
dansuri italienești.

CLĂDIREA

populare 
poartă numele, a 
călătorie în Italia 
a se documenta 
dansurilor popu-

să 
de

„FOREIGN OFFICE"-
ULUI VA FI DEMOLATĂ

Guvernul britanic a a- 
nunțat în Camera Comu
nelor că intenționează să 
demoleze masiva clădire 
a Ministerului de Externe 
(Foreign Office) — rela
tează Associated Press. 
Guvernul a hotărît să se 
construiască o nouă clă
dire modernă pentru Fo
reign Office.

CIOCNIRE ÎNTRE
DOUĂ VASE
DE MĂRFURI

14 noiembrie, înLa 
golful Buzzards (statul Ma
ssachusetts), a avut loc o 
ciocnire între un cargobot 
norvegian și un petrolier 
aparținînd societății ameri
cane „Sun Oil“. Pe petro-

In Statele. Unite se si
nucid anual 25-35 mii de 
americani. Potrivit date
lor prezentate de dr. 
Louis Dublin, de la secția 
de statistică a Societății 
de asigurări „Metropoli
tan Life Insurance“, în 
Statele Unite peste 200 000 
de persoane încearcă în 
fiecare an să se sinucidă. 
Numărul cel mai ridicat 
de sinucideri se înregis
trează în rîndurile oa
menilor în vîrstă între 30 
și 50 de ani. Potrivit da
telor statistice, tocmai a- 
ceastă categorie de oa
meni întîmpină cele mai 
mari greutăți în ceea ce 
privește găsirea de lucru.

OBSERVAȚIILE
UNUI SELENOLOG

Comentînd observațiile 
făcute de un grup de oa
meni de știință americani 
asupra unor erupții din 
Lună, cunoscutul seleno- 
log sovietic Nikolai Ko- 
zîrev a scos în evidență 
importanța acestor ob
servații în sprijinul teo
riei susținute de el. po
trivit căreia craterele lu
nare s-au format datorită 
activității vulcanice. Du
pă cum a arătat savantul 
sovietic, din aceasta re
zultă că suprafața Lunii 
este acoperită de fluxuri 
de lavă și, deși poroasă 
este compactă. Prin ur
mare. este probabil că 
cosmonauții nu vor avea 
de înfruntat greutăți de 
netrecut cînd vor încer
ca să aselenizeze.
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Dezbaterile din ComitetulDe la Bamako la Addis Abeba
Politicexterne ai fărilor africane

Deschiderea conferinței 
perfects organizarea unei campanii 

împotriva foametei

La 15 noiembrie, la Addis Abeba, își 
începe lucrările Conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
care va discuta problema reglementării 
pe cale pașnică a conflictului ds fron
tieră algero-marocan.

Conferința are loc la numai două săp- 
tămîni după conferința de la Bamako, 
în cursul căreia s-a ajuns la un acord 
privind încetarea focului la granița al- 
gero-marocană și — după cum arată 
ziarele — îi revine sarcina de a duce 
mai departe reglementarea acestei pro
bleme.

După cum se știe, în comunicatul co
mun dat publicității la 30 octombrie la 
Bamako se arată că șefii celor patru 
state (Algeria, Maroc, Etiopia și Mali) 
au hotărât să ceară întrunirea la Addis 
Abeba, în termenul cel mai scurt posi
bil, a unei reuniuni a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor africane mem
bre ale Organizației Unității Africane, 
cu scopul de a constitui o comisie spe
cială de arbitraj. Această comisie ur
mează să supună celor două părți pro
puneri concrete pentru rezolvarea fon
dului chestiunii.

în comentariile ziarelor se arată că 
sarcina conferinței de la Addis Abeba 
nu e ușoară. Problema graniței algero- 
marocane este o moștenire din perioada 
cînd cele două țări se aflau sub domi
nație colonială. Ziarul englez „Obser
ver“, referindu-se la conflictul dintre 
Algeria și Maroc, arată că între po
zițiile adoptate de cele două țări există 
o mare diferență. „Algeria este în fa
voarea menținerii actualelor frontiere 
care ar urma să fie supuse numai unor 
modificări minore. Marocul ar dori 
schimbări ample... Primul său obiectiv 
este de a obține Tindouf. în afară de 
faptul că aceasta i-ar asigura contro
lul asupra unor zăcăminte de mine
reuri de fier din regiune, evaluate între 
400 000 000 și 1 000 000 000 tone, a- 
ceasta i-ar asigura o frontieră comună 
cu Mauritania... Cel de-al doilea obiec
tiv este de a se stabili un punct la 
Colomb Bechar, care se întinde în in
teriorul zonei de explorare, bogată în 
minereuri și petrol“.

Cu toate aceste deosebiri, în decla-

rațiile făcute la plecarea spre Addis 
Abeba, atît ministrul de externe maro
can cît și cel algerian și-au exprimat 
încrederea că la conferință va fi gă
sită o cale pașnică de rezolvare a con
flictului. Aceasta este de altfel și pă
rerea tuturor forțelor iubitoare de pace, 
care consideră că orice problemă liti
gioasă, oricît de complicată, poate 
fi rezolvată pe calea tratativelor. Po
poarele africane și-au manifestat ne
liniștea văzînd că la granița dintre 
cele două țări curge sînge ; ele își 
dau seama că acest conflict nu poate fi 
decît în folosul forțelor ostile indepen
denței lor. „Incidentele de fron
tieră dintre Algeria și Maroc — scria 
în zilele lui octombrie ziarul nigerian 
„West African Point“ — este ceva mai 
mult decît o simplă ciocnire militară. 
Războiul acesta subminează credința în 
Carta de la Addis Abeba, care preve
de că toate problemele privind statele 
africane trebuie rezolvate pe cale paș
nică“.

„Consiliul miniștrilor al O.U.A. — 
scrie ziarul francez „Le Monde“ — în
țelege să limiteze ordinea de zi a lu
crărilor sale la examinarea de fond a 
diferendului algero-marocan, lăsînd co
misiei mixte specializate (a cărei crea
re a fost decisă la Bamako) studierea 
problemelor privind zona demilitarizată 
care trebuie să fie delimitată în regiu
nea luptelor. în această perspectivă, 
lucrările miniștrilor africani vor trebui 
să ajungă, se speră, la o soluție defi
nitivă a litigiului care le-a fost su
pus".

că
ar 
la

denuclearizarea 
aduce o însem- 
realizarea păcii

NEW YORK 14 (Agerpres). — In 
Comitetul politic al Adunării Gene
rale O.N.U. continuă dezbaterile a- 
supra problemei „Denuclearizarea 
Americii Latine“.

Caballero Tamayo, reprezentantul 
Boliviei, a arătat 
acestui continent 
nată contribuție 
în întreaga lume.

Carlos Bollini Shaw (Argentina) 
a propus ca la conferința Comite
tului celor 18 state pentru dezarma
re de la Geneva să fie luată în dis
cuție și 
rale ale

Adlai 
Statelor 
clarație, 
care le au S.U.A. față de crearea u- 
nor zone geografice denuclearizate. 
în ce privește 
clearizate în 
american, el a 
te vor sprijini

problema principiilor gene- 
zonelor denuclearizate.
Stevenson, reprezentantul 
Unite, într-o scurtă de- 
a reamintit rezervele pe

crearea zonei denu- 
continentul latino- 

spus că Statele Uni- 
rezoluția propusă.

Reprezentantul Olandei s-a ală
turat rezervelor exprimate de de
legațiile unor puteri occidentale 
privitoare la crearea de asemenea 
zone și s-a declarat împotriva de- 
nuclearizării Europei centrale. El a 
fost însă de părere că în America 
Latină 
creată.

Noile inițiative privind 
clearizarea, a spus 
Pakistanului, arată 
nu au o atitudine de spectatori față 
de evenimentele internaționale con
temporane. Pakistanul salută ini
țiativa creării unei zone fără arma 
nucleară în America Latină.

Reprezentantul Iugoslaviei a sub
liniat că țara sa sprijină propune
rea făcută comitetului de cele zece 
țări latino-americane și că transpu
nerea în practică a ideii zonelor 
denuclearizate și în alte regiuni ale 
lumii ar contribui în mare măsură 
la destinderea încordării interna
ționale.

o asemenea zonă poate fi

denu-
repi-ezentantul 

că țările mici

ROMA 14 (Agerpres). — „Campa
nia mondială împotriva foametei 
trebuie să fie prelungită pînă în 
momentul în care ea își va atinge 
obiectivele urmărite“, a declarat 
B. R. Sen, directorul general al 
F.A.O., (Organizația Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură) cu 
prilejul ședinței de deschidere a con
ferinței pentru organizarea unei 
campanii împotriva foametei, con
vocată la Roma, și la care participă 
150 de reprezentanți ai comitetelor 
naționale din diferite țări ale lumii. 
Subliniind că această campanie îm
potriva foametei a reușit să atragă 
atenția lumii asupra necesității efor
turilor naționale și individuale pen
tru ajutorarea țărilor subalimentate, 
B. R. Sen s-a pronunțat pentru în
tărirea și lărgirea comitetelor națio
nale create.

Conferința a ales ca președinte pe 
Ato Johannes Habtu (Etiopia) și ca 
prim-vicepreședinte pe Nasser Gho- 
lesorkhi (Irak).

di- 
din 

partidului 
aflat la 
în cele 

asupra 
aces-

La interval de 
numai cîteva zile, 
în Siria și Irak au 
avut loc o serie de 
evenimente care 
atrag din nou a- 
tenția asupra 
sensiunilor 
rîndul 
Baas0), 
putere
două țări, 
încercărilor 
tuia de a-și întări 
pozițiile șubrezite.

Luni, Salah Bi
tar, primul-minis- 
tru al Siriei, și-a 
prezentat demisia. 
Două zile mai tîr- 
ziu, la Damasc s-a 
anunțat formarea 
unui nou guvern,

NICOLAE N. LUPU

Kesoisațăe ira garo&’leKaa situatei 
dän da sssd-vesî

NEW YORK 14 (Agerpres). - A- 
dunarea Generală a Organizației Na
țiunilor Unite a adoptat la 13 noiem
brie cu 84 voturi pentru, șase voturi 
contra și 17 abțineri rezoluția, vo
tată mai înainte în Comitetul de 
Tutelă. în problema situației din A- 
frica de sud-vest.

Rezoluția subliniază dreptul ina
lienabil al poporului din Africa de 
sud-vest la autodeterminare și inde
pendență și declară act de agresiune 
orice încercare a Republicii Sud-A-

Miting de solidaritate 
cu poporul spaniol

Declarația ministrului 
de externe al Argentinei

Calendarul unor noi 
politicii agrare

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
După două zile de dezbateri, confe
rința miniștrilor de externe și ai 
agriculturii din țările membre ale 
Pieței comune întrunită la Bruxelles 
în vederea găsirii unor soluții co
mune privind armonizarea prețuri
lor la produsele cerealiere în cadrul 
Pieței comune și la elaborarea unei 
politici agrare unice a stabilit datele 
unor noi întîlniri ■ pentru realizarea 
acestor obiective.

După cum anunță agenția France 
Presse, pentru miniștrii agriculturii

discuții în problemele 
a Pieței comune

fost fixată o se
in zilele de 25 
miniștrii de ex- 
în zilele de 2 și

ai celor șase state a 
siune suplimentară, 
și 26 noiembrie, iar 
terne se vor întîlni 
3 decembri.e pentru examinarea pre
gătirilor în vederea „rundei Ken
nedy“ din cadru] G.A.T.T. și a altor 
probleme controversate. O altă în
tîlnire a fost fixată la 16 decembrie 
pentru examinarea unui plan pro
pus recent de vicepreședintele Co
misiei Pieței comune, Mansholt, cu 
privire la unificarea prețurilor la 
cereale pînă în mai 1964.

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 
într-o declarație dată reprezentanților 
presei străine, ministrul afacerilor ex
terne al Argentinei, Miguel Angel Za
vala Ortiz, a arătat că politica externă 
a Argentinei „este îndreptată spre 
menținerea păcii în lumea întreagă, 
spre întărirea prieteniei cu toate po
poarele“. Referindu-se la Alianța pen
tru progres, ministrul afacerilor externe 
a] Argentinei a declarat că investițiile 
particulare americane „sînt împovără
toare pentru economia țărilor latino- 
americane“.

La conferința de la Sao Paulo
SAO PAULO 14 (Agerpres). — In 

orașul brazilian Sao Paulo continuă 
lucrările conferinței anuale a Con
siliului inter-american economic și 
social. în ședința de miercuri, mi
nistrul planificării al Boliviei, Ro
berto Jordan Prado, a fost salutat, 
potrivit agenției France Presse, „cu 
o salvă de aplauze din partea dele- 
gaților latino-americani“ atunci cînd 
a declarat că „Statele Unite nu și-au 
respectat promisiunile făcute la 
Punta del Este“. Ministrul bolivian

a arătat că „țările latino-americane 
trebuie să se unească pentru a vorbi 
ca o singură națiune și a convinge 
S.U.A. de justețea revendicărilor 
lor“.

în cadrul aceleiași ședințe a luat 
cuvîntul reprezentantul S.U.A., A- 
verell Harriman. El a declarat că în 
aplicarea planului „Alianța pentru 
progres“, Statele Unite recunosc 
răspunderea ce o au pentru o parte 
din greșelile comise.

fricane de a anexa acest teritoriu 
administrat de ea pe baza unui man
dat încredințat de Liga Națiunilor 
după terminarea primului război 
mondial. Rezoluția atrage atenția a- 
supra faptului că menținerea actua
lei situații critice, create în urma 
politicii R.S.A. în Africa de sud-vest, 
constituie o amenințare serioasă la 
adresa păcii și securității.

Totodată, rezoluția recomandă sta
bilirea'unui embargo asupra livrări
lor de arme și produse petroliere că
tre Republica Sud-Africană.

★
NEW YORK 14 (Agerpres). — Co

mitetul pentru problemele economi
ce și financiare al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat în unanimitate 
o rezoluție care cere secretarului ge
neral al O.N.U., ca în colaborare cu 
organismele specializate ale Națiu
nilor Unite, să studieze mijloacele în 
vederea înfăptuirii unei campanii 
pentru lichidarea analfabetismului 
în lume.

Rezoluția prezentată de un grup 
de 42 de țări subliniază că două 
cincimi din populația adultă a lumii 
nu știe să scrie și să citească și 
cheamă la desfășurarea unui efort 
pentru realizarea unor ample pro
grame de alfabetizare în țările din 
Asia, Africa și America Latină. Un 
raport în această problemă a fost 
prezentat de Organizația Națiunilor 
Unite pentru educație, știință și cul
tură (U.N.E.S.C.O.) 
traducerea 
mondial de alfabetizare pe timp de 
10 ani.

Rezoluția a fost trimisă spre apro
bare Adunării Generale O.N.U.

PARIS 14 (Agerpres). — In sala 
„Mutualité“ din Paris a avut loc un 
miting de solidaritate cu poporul 
spaniol, la care au participat repre
zentanți ai diferitelor organizații ob
ștești și partide politice din Franța, 
precum și Angela Grimau, văduva 
lui Julian Grimau, asasinat în pri
măvara- acestui an, și poetul spa
niol Marcos Ana, care a fost închis 
timp de 23 de ani.

Vorbitorii au cerut eliberarea 
imediată a celor peste 4 000 de deți
nuți politici aflați în închisorile 
franchiste. Ei au reafirmat hotărî- 
rea poporului francez de a intensi
fica mișcarea de solidaritate cu 
lupta eroică a poporului spaniol 
pentru libertate și demnitate umană.

★
MADRID 14 (Agerpres). — Greva 

celor 1 800 de muncitori de la Uzina 
„Alfa“ din Eibar (Guipuzcoa) conti
nuă. Greviștii protestează împotriva 
mașinațiunilor patronilor care urmăresc 
să reducă salariile majorității muncito
rilor. Minerii de la minele de potasiu 
din Suria (provincia Barcelona) nu au 
ieșit timp de trei zile la suprafață, ce- 
rînd majorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. în provincia 
Murcia peste 500 de muncitori zilieri 
au participat Ia o demonstrație de pro
test împotriva intenției patronilor de a 
le impune salarii mizere pentru mun
cile prestate la culesul viilor.

condus de ge
neralul Amin El Hafez, președin
tele Consiliului național al co
mandamentului revoluției din Si
ria și șeful forțelor armate, fără a se 
da prea multe explicații în legătură 
cu mobilul acestei schimbări : „în 
cercurile bine informate — arată a- 
genția France Presse — se apreciază 
că demisia guvernului a fost prezen
tată pentru a permite constituirea u- 
nui nou guvern, care să reflecte po
litica trasată de cel de-al VI-lea 
Congres național al partidului Baas, 
care s-a ținut la Damasc între 5 și 23 
octombrie“. Congresul — așa cum a- 
rătau la timpul respectiv diferite or
gane de presă — a stabilit de fapt ca 
sarcină instituirea unui monopol po
litic al partidului Baas în Siria și 
Irak, respingerea oricărei colaborări 
cu alte grupări și intensificarea te
rorii împotriva tuturor acelora care 
împărtășesc alte convingeri politice. 
Noul guvern format la 13 noiembrie 
a luat ființă tocmai pornind de la a- 
cest program. Toți cei 24 de membri 
ai săi, subliniază agenția U.P.I., fac 
parte din partidul Baas, 16 dintre ei 
fiind membri și în precedentul gu
vern condus de Salah Bitar.

Iată, pe scurt, și filmul evenimen
telor de la Bagdad. în cursul zilei 
și nopții de marți, aci a avut loc o 
conferință regională a partidului 
Baas, la care s-a hotărît eliminarea 
din comitetul de conducere a lui 
Aii Saleh El Saadi, fostul șef al 
Bass-ului irakian. Saadi ocupa în 
cadrul guvernului funcția de vice
președinte și ministru al informații
lor. In aceeași noapte, atît el cît și

Partidul Baas, creat în urmă cu zece ani 
în Siria, este o formație politică a micii 
burghezii, care a înscris ca punct principal 
al programului său crearea unui stat arab 
unic, „de la Atlantic la golful Persic". Li
derii partidului vorbesc despre dorința de a 
efectua transformări progresiste în țările 
arabe, dar în practică promovează o poli
tică antipopulară aventuristă. Sînt încă vii 
în amintirea tuturor represiunile s~tngeroa.se 
care au însoțit înscăunarea regimului 
baasist la Bagdad. Mii de oameni, printre 
care copii, femei, bătrîni, au fost asasinați 
în timp ce alte mii de patrioți au fost a- 
runcâți în închisori. împotriva populației 
kurde, care revendică dreptul la autonomie, 
a fost dezlănțuit un război sîngeros.

trei din adepții săi, au fost îmbar
cați într-un avion special și expul
zați la Madrid. Miercuri dimineața, 
Bagdadul, care încă de marți se 
afla „într-o stare de mare încor
dare“ (Associated Press), a fost 
martorul unei încercări de lovitură 
de stat. Avioane ale forțelor aerie
ne au bombardat palatul preziden
țial și Ministerul Apărării din Bag
dad, în timp ce pe străzile capitalei 
irakiene s-au desfășurat lupte.

Lovitura însă n-a reușit. Autori
tățile și-au menținut controlul în 
țară, iar forțele armate și gărzile 
naționale care au fost masate pe 
străzi au primit ordin să se reîn
toarcă în cazărmi. Ieri, postul de 
radio Bagdad a transmis un comu
nicat al partidului Baas, care, ocu- 
pîndu-se de cele petrecute în ulti
mele zile, arată că un grup al aces
tei organizații „a încercat să înlătu
re de la conducere pe cei aleși la 
congresul Baas din luna septembrie 
1963“. Declarația echivalează cu o 
recunoaștere directă a disensiunilor 
din sînul partidului, disensiuni a că
ror existență este semnalată de alt
fel și de diferite organe de presă 
străine. „Potrivit surselor de la 
Washington — arată agenția U.P.I. 
— lupta pentru putere din cadrul 
partidului Baas se duce atît în ju
rul persoanelor cît și problemelor. 
Aripa extremistă a partidului este 
condusă de vicepremierul El Saadi, 
care a fost demis din funcțiuni îm
preună cu cîțiva din sprijinitorii 
săi. Extremiștii ceruseră ca condu
cerea partidului să fie mai strîns 
închegată prin excluderea altor 
grupări naționale".

Deși încercarea de lovitură de stat 
din 13 noiembrie a eșuat, arată agen
ția U.P.I., disensiunile din partidul 
Baas par să se fi accentuat. Astfel, la 
14 noiembrie, alte personalități irakiene 
au fost expulzate din țară. Printre a- 
cestea se află ministrul de externe, Ta
leb Hussein Shabib, și ministrul de in
terne, Hazem Jawad.

Comentatorii își exprimă părerea că 
evenimentele care au loc în prezent în 
Irak nu reprezintă decît un prim stadiu 
al unui conflict intern în partidulal unui conflict intern 
Baas.

L. N.

Revista presei străine

l)UPĂ LOVITURA DE STAT Di LA SAIGON
în presa internațională continuă să 

apară comentarii privitoare la evenimen
tele din Vietnamul de sud. Pornind 
de la lovitura de stat care a avut loc 
la Saigon la 1 noiembrie, o serie de 
articole reamintesc împrejurările care 
au dus la prăbușirea regimului diemist, 
în timp ce altele se axează asupra efec
telor și perspectivelor pe care le an
trenează instalarea la putere a juntei 
militare.

Un guvern Diem fără Diem...
Punînd întrebarea : Ce s-a întîmplat 

cu adevărat la Saigon ?, săptămînalul 
londonez „NEW STATESMAN“ scrie 
că „deși multe detalii rămîn încă 
obscure, este limpede că nu a fost o 
revoltă populară. A fost o preluare a 
puterii de către generali, controlată cu 
strictețe în fiecare moment. Noii stă
pîni ai Vietnamului de sud, reprezen
tări de generalul Duong Van Minh, se 
aseamănă în mod neliniștitor cu mili
tarii care au venit la putere în Coreea 
de sud : duri, reci și instruiți în Ame
rica. Principalul personaj civil al nou
lui regim ai putea fi cu greu conside
rat ca un campion în materie de 
principialitate. El este vicepreședintele 
Nguyen Ngoc Tho, care i-a servit suc
cesiv pe francezi, pe japonezi și pe 
Diem.

Poporul din Vietnamul de sud care 
a suferit sub autocrația de stil vechi a 
mandarinilor, riscă acum o doză de 
metode mai moderne de dictatură mi
litară. în ce-i privește pe autorii lovi
turii de stat și pe cei care-i sprijină, 
— continuă „New Statesman“ — al
ternativa pentru aceștia era fie dezas
trul cert al acceptării unui regim fără 
speranță (adică cel diemist — n. r.), 
fie calamitatea posibilă a unei schim
bări în mai rău (adică o revoltă cu 
adevărat populară — n. r.).

In săptămînalul „LA TRIBUNE 
DES NATIONS“, comentatorul Marcel 
Gimont scrie următoarele : „La ce re
zultat s-a ajuns ? La un guvern Diem 
fără Diem. La un guvern în care civilii 
nu au alt merit decît acela de a fi căl
cat peste cadavrele lui Diem și Nhu, 
la un guvern în care generalii, care

trag sforile, sfidează democrația în 
felul cum o fac și colegii lor din Ame
rica Latină. Acesta nu este un guvern, 
ci un „loc“ rău famat. Trebuia, după 
părerea unora, să se aducă renovări ca
sei fără a o dărîma. Vietnamul de sud 
este consacrat mai departe misiunii care 
consista în a cîștiga războiul împotriva 
Vietcongului" (forțele patriotice de eli
berare — n. r.).

Ai putea crede că visezi, „Big Minh“ 
(este vorba de generalul care se 
află în fruntea juntei militare — 
n. r.) — își va relua liniștit locul la 
plasa de tenis, foarte mulțumit de a 
nu trebui să dea socoteală pentru risipa 
făcută dc armată, risipă ce ține cel 
mai adesea de escrocheria organizată.

O chestiune (printre atîtea altele) se 
pune de îndată ; vor accepta budiștii 
cu inimă ușoară pe noii stăpîni, despre 
care au avut ocazia să le aprecieze 
necinstea proverbială ? Această ches
tiune se pune și în ce-i privește pe 
studenți, care se declaraseră gata, cînd 
primele breșe s-au întredeschis în pa
latul lui Diem, să-i întîmpine pe Viet- 
congi ca pe prieteni, ca pe niște ca
marazi. Chestiunea se pune și în ce-i 
privește pe țărani, îngrădiți în faimoa
sele „sate strategice“ și cărora „marele 
Minh“ le-a spus că „de data asta, va fi 
cu adevărat război“, în timp ce ei se 
așteptau la ceva mai multă dreptate și 
libertate.

Cum să se explice unor militari măr
giniți că lupta se duce de la casă la 
casă, de la orezărie la orezărie, pe scurt, 
că ea n-are nimic comun cu „puterea 
de foc“, ci este o stare sufletească (a 
unui suflet revoltat) și că 
putea s-o 
iască“.

înfrîneze sau
nimeni nu 
s-o îndigu-

care propune 
în viață a unui plan

O chemare la realizarea 
unităiii sindicale din Japonia

Corespondentă din Viena

Cel mai inalt pod din Europa
Măsuri economico- 
financiare în Franța

„Mai
curățire

simplă
t

mult decît o 
în palatul Gia Long

Ziarul „NEW YORK HERALD TRI
BUNE“ comentează în felul următor 
perspectivele de viitor : „Ceea ce va 
ieși... nimeni nu poate ști. Familia Ngo 
a fost alungată de la putere. Condițiile 
politice care ar fi permis o trecere a 
puterii în ordine sînt absente. Totuși

poporul din Vietnamul de sud așteaptă 
mai mult de la evenimente decît o 
simplă curățire a palatului Gia Long... 
Sarcina nu va fi ușoară. Așa cum Viet
namul de sud a aflat într-un mod atît 
de dureros, războiul împotriva comu
niștilor poate fi folosit pentru a justi
fica autoritarismul“.

Revista „U. S. NEWS AND WORLD 
REPORT“ scrie : „Noul guvern care a 
fost oficial recunoscut de S.U.A. la 7 
noiembrie n-a avut încă timpul să a- 
rate cît este de eficient. Nu există 
nici o garanție că cei 14 conducători 
militari care guvernează acum țara vor 
fi în stare să-și subordoneze ambițiile 
lor personale pentru a acționa ca o 
echipă“. Referindu-se la intențiile noi
lor guvernanți, revista menționează 
printre altele că „programul satelor 
strategice va fi imediat redus. Un nu
măr prea mare de unități erau legate 
de apărarea acestor sate și în unele 
zone armata își pierduse mult din mo
bilitatea sa“.

„Guvernantul de la Saigon — a 
scris ziarul „PRAVDA“ — care, cu o 
săptămînă în urmă, sărbătorea cu fast a 
opta aniversare a venirii sale la pu
tere, pe care a pus mîna cu ajutorul 
cercurilor militaro-monopoliste din 
S.U.A., a avut soarta lui Nuri Said, Li 
Sîn Man, Menderes și altor asemenea 
creaturi. Cei opt ani de guvernare vor 
rămîne întipăriți în mintea poporului 
vietnamez ca ani de represiuni sînge- 
roase, asasinate, încălcare a drepturilor 
elementare ale omului.

In fața poporului mult încercat al 
Vietnamului de sud stau probleme 
complexe și grele : să cucerească inde
pendența națională, pacea, să scoată 
economia din starea de ruină, să re
zolve sarcina reunificării țării pe baza 
acordurilor de la Geneva.

Poate oare noul guvern care a venit 
în locul guvernului dictatorului sînge
ros Ngo Dinh Diem, să rezolve aceste 
probleme ? Nu ! El se situează pe po
zițiile aceleiași politici de continuare a 
războiului criminal.

Lovitura de stat... nu va putea în nici 
un fel rezolva contradicțiile interne și 
atenua încordarea care persistă în Viet
namul de sud“.

TOKIO 14 (Agerpres). — Secreta
rul general al Consiliului general al 
sindicatelor din Japonia, Akira Ivai, 
a declarat într-o cuvîntare rostită la 
Nosiro, că a venit timpul pentru u- 
nificarea tuturor marilor organizații 
sindicale din Japonia. în mișcarea 
muncitorească din Japonia, a arătat 
Ivai, s-au creat condiții pentru un 
front unit. El a anunțat că proble
mele unificării mișcării muncitorești 
japoneze vor 
amănunțit la 
tr-aordinar al 
sindicatelor.

Presa japoneză a acordat multă 
atenție acestei declarații, făcute de 
unul din conducătorii celei mai mari 
uniuni sindicale, deoarece ea este 
una dintre primele chemări la reali
zarea unității mișcării sindicale. 
După cum se știe, în 1954, o parte a 
sindicatelor s-au separat de Consi
liul general, organizînd o nouă uniu
ne, Consiliul sindicatelor pe întrea
ga Japonie.

fi examinate în mod 
apropiatul congres ex- 
Consiliului general al

Duminică 17 noiembrie se inaugu
rează într-un cadru festiv viaductul 
construit peste valea Sili, ocrotită de 
Alpii gigantici, care străjuiesc în Ti
rol granița dintre Austria și Italia, în- 
tr-un peisaj pitoresc. Ea se află la o 
mică depărtare de Innsbruck, oraș pitit 
intre munți, cu străduțe strimte și case 
în stil baroc, care a atras și atrage nu
meroși turiști. Peste valea care are o 
adîncime de 190 de metri și o lățime 
de 700 metri, între localitățile Patsch 
și Schönberg, a fost construit un pod 
zvelt, dar în același timp solid : via
ductul din apropierea trecătorii alpine 
Brenner, pe autostrada care leagă Aus
tria de Italia. Prin această trecătoare — 
punct de frontieră — se scurg anual 
milioane de călători, în special turiști.

Viaductul, cel mai înalt pod din Eu
ropa, este o adevărată lucrare ar
tistică în beton și oțel, una din acele 
construcții îndrăznețe ale contempora
neității. Lungimea sa totală este de 815 
metri. Pe autostradă, plasată la o înăl
țime amețitoare, pe 5 piste pot circula 
mașini. In afară de aceasta există pe 
ambele părți și drum pentru pietoni. 
Intrucît în valea Sili viaturile, îndeo
sebi fölinul (vînt, sudic), sînt foarte pu
ternice și rafalele lor pot prezenta un 
pericol pentru circulație, au fost con-

struite apărători împotriva vîntului și 
instalate semnale de avertizare.

Această construcție a atras experti 
din multe țări, care au studiat la 
fața locului metodele folosite și noile 
soluții găsite. Viaductul a fost lucrat în 
întregime fără schele, construindu-se în 
primul rînd pg 5 stâlpi susținători. Apoi, 
pornind din ambele extremități, au fost 
împinse traversele. La 30 mai a. c. a- 
cestea s-au întîlnit la mijlocul viaduc
tului. Întreaga lucrare a durat 4 ani.

Pînă acum, pentru a trece frontiera 
dintre Italia și Austria trebuia să 
parcurgi un drum care trecea printr-o 
vale , și tm urcuș, ce-i drept de o 
mare frumusețe, însă avînd 80 de 
curbe. Prin noul drum de legătură, 
creat prin construcția viaductului, dis
tanța este mult scurtată. Această cale 
poate fi folosită în orice anotimp. De 
pe înălțimea noului pod, linia ferată din 
vale pare o jucărie de copil, iar vîrfu- 
rile brazilor seamănă cu o pajiște veș
nic verde. Noul viaduct va fi anul a- 
cesta principala arteră de circulație 
spre Innsbruck, — orașul olimpiadei de 
iarnă. Emblema olimpiadei de iarnă 
1964 include și acest viaduct, care 
constituie o mîndrie națională a Aus
triei.

PARIS 14 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al Franței, întrunit la 
14 noiembrie, a adoptat „o serie de 
măsuri în vederea consolidării pla
nului de stabilizare adoptat cu două 
luni în urmă, hotărînd, între altele, 
ridicarea taxelor de scont, scăderea 
taxelor vamale la unele produse și 
încurajarea exporturilor“ — anunță 
France Presse. Taxele de scont au 
fost ridicate de la 3,5 la 4 la sută.

Giscard D’Estaing, ministrul fi
nanțelor, a declarat că, deși în 
cursul ultimelor două luni situația 
în domeniul exporturilor franceze 
s-a ameliorat, proporția importuri
lor continuă să rămînă încă prea 
mare.

Noi arestări la Lisabona

ȘT. DEJU

REYKJAVIK. La 14 noiembrie, 
Bjarni Benediktson, fost ministru de 
justiție, a fost numit prim-ministru 
al Islandei. Fostul prim-ministru al Is- 
landei, Olafur Thors, și-a dat demisia 
din motive de sănătate.

HAGA. Pavel Babuci, ministrul 
R. P. Romîne la Haga, a fost primit 
în audiență de regina Iuliana a Olan
dei în legătură cu plecarea sa defi
nitivă din Olanda. în aceeași zi, 
Pavel Babuci a fost primit în audi
ență și de J. Luns, ministrul afaceri
lor externe al Olandei.

PRAGA. Ieri, delegația Sfatului 
popular al orașului București, condu
să de Ion Cozma, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al orașului București, care sa află în 
R. S. Cehoslovacă, a făcut o vizită 
lui Adolf Svoboda, primarul orașului 
Praga. în seara aceleiași zile, prof. 
Gh. Nițescu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne la Praga, a oferit un cocteil.

NEW YORK. Ieri s-a deschis aici 
cel de-al V-lea Congres al centralei 
sindicale A.F.L.-C.I.O.

VARȘOVIA. La Varșovia a avut 
loc o nouă întîlnire a ambasadorului 
Republicii Populare Chineze în R. P. 
Polonă cu ambasadorul Statelor 
Unite. Întîlnirea a durat două ore și

LISABONA 14 (Agerpres).— Citînd 
cercuri bine informate din Lisabona, 
agenția France Presse anunță că membri 
ai poliției secrete portugheze au ope
rat noi arestări. Agenția citată adcîtgă 
că numărul persoanelor arestate în ul
timele zile în Portugalia se ridică la 14.

zece minute. Următoarea întîlnire a 
fost fixată pentru 29 ianuarie 1964.

BLANTYRE. în legătură cu apro
piata dezmembrare a Federației Rho- 
desiei și Nyassalandului prevăzută, 
după cum se știe, pentru sfîrșitul a- 
cestui an, în capitala Nyassalandului 
s-a anunțat oficial că în luna mai 
1964, în Nyassaland vor avea loc ale
geri generale pentru desemnarea gu
vernului care urmează să conducă 
țara spre obținerea independenței.

VI-lea Congres al lucrătorilor din 
Cooperația meșteșugărească a R. P. 
Mongole. La lucrările congresului 
participă ca invitați delegați din țările 
socialiste frățești. Din partea R. P. 
Romîne participă o delegație con
dusă de Nagy Dezideriu, vicepreșe
dinte al U.C.E.C.O.M.

GEORGETOWN. După cum trans
mite agenția U.P.I., primul ministru 
al Guyanei Britanice, Chcddi lagan, 
a adresat o scrisoare primului minis-

•yl

MARSILIA. La Marsilia a avut 
loc un colocviu internațional de bio
logie marină în cadrul Comisiei in
ternaționale pentru explorarea știin
țifică a Mării Mediterane. Din par
tea R. P. Romîne a participat prof. 
M. Băcescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, vicepre
ședinte al Comitetului internațional 
de bentos (viețuitoare marine de 
fund). Comunicările prezentate de 
delegatul romîn au fost urmărite cu 
interes de către cei prezenți.

ULAN-BATOR. La 14 noiembrie 
s-a deschis la Ulan-Bator, cel de-al

tru al Marii Britanii, Alec Douglas- 
Home în care îl informează că guver
nul său a respins oficial planul în 
vederea unei noi constituții a acestei 
colonii situată pe teritoriul Americii 
de sud.

PRAGA. După cum anunță C.T.K., 
Prezidiul Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace a adoptat un decret pri
vind crearea Comitetului de stat 
pentru salarii.

DJAKARTA. Miercuri a încetat din 
viață la Djakarta ministrul de justiție 
al Indoneziei, dr. Sahardjo.

SANAA. Reprezentantul secretaru
lui general al O.N.U. în Yemen, 
P. Spinelli, a sosit la Sanaa, unde a 
fost primit de vicepreședintele Ye
menului, Hassan El Emary.

DAKAR. La Dakar s-a deschis cea 
de-a treia conferință africană pentru 
problemele turismului.

LONDRA. A fost dat publicității 
un proiect de lege cu privire la 
construcția de locuințe, care prevede 
înființarea unei corporații speciale cu 
un fond de 100 milioane de lire ster
line, chemată să sprijine construcția 
de locuințe, în special prin acordarea 
de credite și împrumuturi societăților 
cooperatiste.

MONTEVIDEO. Peste 100 000 de 
persoane — profesori, elevi și părinții 
acestora, funcționari guvernamentali, 
membri ai sindicatelor și ai altor or
ganizații populare au participat la o 
mare demonstrație pe străzile capita
lei Uruguay-ului. în încheierea de
monstrației, în fața clădirii parlamen
tului a avut loc un miting la care au 
luat cuvîntul lideri ai diferitelor uni
uni sindicale și ai organizațiilor popu
lare. Vorbitorii au cerut ca guvernul 
să ia măsuri pentru reducerea numă
rului șomerilor, dezvoltarea comerțu
lui exterior și împroprietărirea țăra
nilor.
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