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A

In strînsă legătură Lusrăiils agricole de tarne
cu cerințele producției
In ultimii ani, întreprinderea me

canică din Roman și-a schimbat pro
filul, trecînd la specializarea trep
tată în construcția de mașini- 
unelte și utilaje pentru prelucra
rea și industrializarea lemnului, 
în mai puțin de trei ani, aici au 
fost omologate și asimilate 28 ti
puri de asemenea produse noi, de 
înaltă tehnicitate, din care în pro
ducția în serie au intrat pînă acum 
22. Același colectiv care înainte exe
cuta. în condiții de serie mare — 
pe linii tehnologice de fabricație 
bine dotate cu scule, dispozitive și 
rectificatoare speciale — circa 500 
de repere, realizează acum cu suc
ces în jur de 15 000 de repere pen
tru mașinile de formatizat placaje, 
presele de încleiat cu curenți de 
înaltă frecvență, mașinile semiauto
mate de frezat furnire în pachete și 
altele.

Cum e și firesc, reprofilarea în
treprinderii a ridicat o serie de 
probleme noi tehnice și de organi
zare. Ca o problemă de prim ordin 
era și aceea a ridicării calificării 
tehnico-profesionale a muncitorilor. 
Deveneau necesare noi cunoștințe 
teoretice și deprinderi practice, sau 
chiar însușirea de noi meserii ca, de 
pildă, cea de lăcătuș-montator, pe 
care vechiul profil al întreprinderii 
nu le cerea. Nu era o problemă u- 
șoară și ea trebuia soluționată ope
rativ, din mers.

— Ridicarea nivelului de pregătire 
profesională, care ne preocupa de 
altfei și înainte — ne spune tov. 
Victor Antoniu, inginerul șef al în
treprinderii — a devenit în 1961, 
cînd ni s-a încredințat asimilarea 
actualelor produse, o problemă e- 
sențială pentru uzină. Muncitorii 
noștri și-au dat seama că pe un a- 
devărat constructor de mașini îl ca
racterizează în primul rînd măies
tria și un larg orizont de cunoștințe 
tehnice.

Intr-adevăr, altele erau cerințele 
în domeniul calificării după schim
barea profilului producției. Muncito
rilor și tehnicienilor li se cereau cu
noștințe tehnico-profesionale mai 
ample, ei trebuiau să rezolve ope
rativ un complex de probleme de 
tehnologie.

Să vedem pe ce căi, prin ce meto
de s-a asigurat ridicarea calificării. 
O primă formă a fost aceea desfă
șurată de către cadrele cu înaltă ca
lificare în ateliere, la locurile de 
muncă. Apărea o nelămurire, un de
sen nu era clar, se ivea un rebut 
inexplicabil — oamenii primeau i- 
mediat indicațiile necesare de la 
maiștri, tehnologi și ingineri, îneît 
pe viitor puteau soluționa singuri 
probleme similare. Mulți muncitori 
tineri și-au însușit o serie de cunoș
tințe cu ajutorul muncitorilor cu 
îndelungată experiență. Frezorul 
Vasile Laic, de pildă, a „crescut“ 
mulți frezori tineri. Asistența tehni
că la locurile de muncă se asigură 
și în prezent cu cea mai mare grijă.

Firește, acest prim pas nu era de- 
ajuns. La indicația comitetului de 
partid, comisia inginerilor și tehni
cienilor de pe lîngă comitetul sin
dicatului a organizat o serie de 
cursuri și cercuri de ridicare a cali
ficării, cu o tematică diferențiată pe 
profesii — strungari, frezori, lăcă
tuși, turnători etc — și strîns legată 
de cerințele imediate ale procesului 
de producție. Pentru asigurarea de 
cadre de lăcătuși-montatori și mo- 
delori 
s-au

cializare în aceste meserii, pe care 
le-au absolvit în 1962 aproape 60 
de muncitori. Lecțiile, seminarii- 
le și demonstrațiile practice desfă
șurate și conduse de ingineri și 
maiștri, pe baza unor programe a- 
nalitice atent întocmite, i-au înar
mat pe cursanți cu principalele cu
noștințe necesare în noua lor mese
rie, așa îneît aceștia au făcut față 
cu succes problemelor de montaj 
sau modelărie. Tot pentru formarea 
de noi cadre, în uzină s-au organi
zat și cursuri de specializare pen
tru macaragii și controlori-verifica- 
tori.

Nici problema îmbogățirii cunoș
tințelor tehnice ale inginerilor și 
tehnicienilor nu a fost neglijată. Un 
grup de viitori proiectanți 
în prezent la un curs de 
zare undp li se predau de 
pe săptămînă cunoștințe specifice 
muncii de proiecta're : criteriile de 
alegere a formei pieselor, ajustaje, 
teoria construcției dispozitivelor, 
sculelor, verificatoarelor, rezistența 
materialelor și organe de mașini. în 
uzină funcționează, de asemenea, un 
curs de specializare pentru maiștri, 
la care participă 28 de tovarăși.

Cărțile tehnice și lucrările de spe
cialitate existente în biblioteca teh
nică a uzinei sînt un ajutor prețios 
în ridicarea calificării. Ca urmare a 
muncii de propagare a cărții tehni
ce, numărul cititorilor a crescut 
simțitor. Numai în acest an, 510 ci
titori au 
tehnice din 
din cele 10 
sectoare. în 
să suficiente lucrări despre mașini
le de prelucrare a lemnului și a- 
ceastă lipsă se resimte. Centrul de 
documentare din M.E.F. și Edi
tura tehnică ar trebui să pună la 
îndemîna constructorilor — ca și a 
beneficiarilor — lucrări de acest fel, 
de diferite niveluri, îndeosebi pen
tru muncitori și ingineri.

Care este rezultatul acestei munci 
perseverente, temeinic organizate, 
îndeaproape urmărită de organiza-

Ing. A. PRODAN

Arăturile pentru însămînțările ■ de 
primăvară au continuat în ultima 
săptămînă mai intens în majorita
tea regiunilor țării. în regiunile 
București, 
Suceava, 
lucrat cu 
citate a
efectuîndu-se 
tiv 80 la sută 
văzute.

După cum
Consiliului Superior al Agriculturii, 
în întreaga țară arăturile 
executate pe 70 la sută din 
rile prevăzute. Concomitent 
încorporate în sol cantități
nate de îngrășăminte naturale 
chimice.

Arăturile sînt încă rămase în 
urmă în regiunile Maramureș. Iași, 
Crișana. Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Brașov.

In întreaga țară

Ploiești, Argeș, Bacău, 
Banat și Oltenia s-a 
aproape întreaga capa- 
parcului de tractoare, 

arături pe aproxima- 
din suprafețele pre-

rezultă din datele

au fost 
terenu- 
au fost 
însem-

Și

Incâ

în lemn pentru turnătorie 
organizat cursuri de spe-

participă 
speciali- 
două ori

consultat 1 600 de cărți 
biblioteca centrală sau 

biblioteci mobile din 
bibliotecă nu există în-

țările de pomi. Pînă în prezent 
fost făcute gropi pe 25 la sută din 
suprafața prevăzută și au fost plan
tați pomi pe 1100 ha. De asemenea 
au fost desfundate 50 la sută din 
terenurile ce vor fi plantate în pri
măvară cu vie.

Folosind din'plin toate tractoarele, 
precum și timpul încă favorabil de 
lucru în cîm>p, unitățile 
cialiste pot termina în i 
arăturile și fertilizarea 
In acest scop, Consiliul 
Agriculturii recomandă 
toate măsurile pentru grăbirea ară
turilor și efectuarea de lucrări de 
bună calitate. Se recomandă, de 
asemenea, să se intensifice acțiunea 
de pregătire a terenurilor și de 
plantare a pomilor pentru ca cea 
mai mare parte din suprafața pla
nificată să fie plantată încă din 
toamna acestui an.

au

agricole so- 
scurt timp 
terenurilor. 
Superior al 

i să se ia

cont'inuă plan- (Agerpres)

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
Timpul frumos din ultima vre
me a permis mecanizatorilor din re
giunea Dobrogea să lucreze intens 
la executarea arăturilor 
Numeroase gospodării 
printre care Ostrov și

de toamnă, 
colective, 

Ion Corvin,

raionul Adamclisi, Lunca,
Istria, și 
întreaga 
rezultate 
colective 
unde această lucrare se apropie de 
sfirșit

raionul 
altele, au terminat de arat 
suprafață. Cele mai bune 
le-au obținut gospodăriile 
din raionul Adamclisi,

Pregătiri pentru iarnă în gospodăriile colective
MIERCUREA CIUC (coresp. 

„Scînteii“) — Conducerile gospodă
riilor colective din 
specialiștii au dat o 
pregătiri) în condiții 
a iernării animalelor, 
timei 
țiilor 
cursul 
sință 
tru
porcine, 7 saivane și alte construcții. 
Pe lingă acestea s-a acordat o aten
ție deosebită asigurării furajelor.

raionul Chic, 
mare atenție 
cît mai bune 
Cu ocazia ul- 

analize a situației construc- 
zootehnice, a reieșit că în 
acestui an s-au dat în folo- 
peste 50 de grajduri pen- 

bovine, 11 adăposturi pentru

In toate gospodăriile colective din 
raion s-a întocmit balanța furajeră. 
Pentru înlesnirea administrării 
furajelor în timpul înzăpezirilor 
s-au amenajat șoproane în apropie
rea adăposturilor în care urmează 
să fie depozitate furaje, săruri mi
nerale etc. pentru cîteva zile.

(Continuare în pag. Il-a)

Mul[i evidențiați în întrecerea socialistă de Ia Uzinele „Timpuri Noi" din 
Capitală își împărtășesc experiența în muncă. Iată-1 pe tovarășul Vasile Teo- 
dorescu, unul dintre cei mai buni muncitori din sectorul prelucrări mecanice, 
vorbind cîtorva tineri despre metodele sale de muncă. (Foto : M. CIOC)

Plantări de pomi
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). In 

această toamnă, în regiunea Argeș 
se vor planta cu pomi fructiferi cca. 
3 000 de hectare. Acțiunea a început- 
de cîtva timp, în frunte situîndu-se 
unitățile agricole din raionul 
Rm. Vîlcea, care au plantat circa 
200 hectare. In comunele Govora, 
Perișani și Racovița s-a și terminat 
plantarea pomilor, iar la Ocnele 
Mari, Blidari, Dăngești și Zmeurătu, 
această lucrare se află într-un 
stadiu avansat.

Se știe prea bine care era înfăți
șarea de odinioară a meleagurilor 
din vecinătatea Dunării. Fostul ju
deț Teleorman, cu satele de oameni 
nevoiași, 
moșierești, 
economică, 
rezuma la 
bricuțe de 
la ateliere 
rie. în 
din 1938, la capitolul referitor 
orașul Turnu-Măgurele, se 
„Orașul port 
dustrie foarte 
mitîndu-se la 
o fabrică de 
luminări și plute de candelă...“.

...Și iată imaginile însuflețitoare 
de astăzi, care oglindesc profunde
le transformări aduse de puterea 
populară, politica înțeleaptă a par
tidului de ridicare a tuturor re
giunilor țării la o viață economică 
înfloritoare. Pe locurile unde în 
anii trecutului „nu se petrecea ni
mic“, a început 
mare combinat 
chimice.

Combinatul de 
rele, alături de fabrica de celuloză 
în construcție la Călărași, de șan
tierele navale Oltenița și Giurgiu, 
care s-au dezvoltat mult, și de alte 
întreprinderi, va face să pătrundă 
mai puternic suflul viu al activi
tății industriale în această parte a 
țării.

în ziua de 14 noiembrie, to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Alexandru Drăghici, Leonte Răutu, 
Gheorghe Gaston Marin și Mihail 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, au vizitat șan
tierul marelui combinat chimic du
nărean. Ei au fost însoțiți de tova
rășii Gheorghe Necula, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Bucu
rești al P.M.R., Vasile Mateescu, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional Bucu
rești, de activiști de partid și de 
stat.

Prin cele 11 unități industriale 
care ocupă o suprafață de 45 hec
tare, combinatul va pune anual 
la dispoziția economiei naționale 
400 000 tone îngrășăminte compuse 
granulate, 300 000 tone de acid sul
furic. 100 000 tone de amoniac, 4 000 
tone săruri de fluor, 20 000 tone sul
fat de sodiu.

îngrășămintele compuse granula
te, care se vor realiză pentru prima 
dată în țară în fabricile combina
tului, conțin cele trei elemente fer- 
tilizante — azot, fosfor și potasiu — 
și au o eficacitate sporită, ceea ce a- 
duce mari economii la cheltuielile 
de transport și de încorporare a lor 
în sol.

Bărăganul 
cerealieră 
vor putea

truditori pe pămînturile 
se zbătea în înapoiere 
Bruma de industrie se 

cîteva mori, la unele fă- 
pînzeturi și brînzeturi și 
rudimentare de tîmplă- 

„Enciclopedia Romîniei“, 
la 

arăta : 
la Dunăre, are o in- 
puțin dezvoltată, li- 
o moară sistematică, 
cherestea și una de

construcția unui 
de îngrășăminte

la Turnu-Măgu-

cu îngrășăminte chimice, 
face să rodească mai mult 
agriculturii noastre so-

vizionate 
care vor 
ogoarele 
cialiste.

Ceea ce caracterizează combina
tul este valorificarea completă prin 
instalațiile sale, a materiilor prime 
principale — pirita și apatita. Ast
fel, din cele 400 000 tone cenușă de 
pirită, rezultate anual din procesul 
tehnologic, se vor extrage 4 000 tone 
cupru, cantități importante de zinc 
și metale prețioase. După extrage
rea acestor metale, rămîne un mi
nereu de fier de înaltă concentra
ție (55—60 la sută Fe?O:i) care va fi 
utilizat de Combinatul de la Galați.

Un indiciu semnificativ al valo
rificării complete a materiilor pri
me este și faptul că această mare 
unitate industrială va lucra fără 
halde și fără deșeuri.

...Cînd privești scheletele de me
tal ale noilor hale care domină te
renul de zeci de hectare, cu greu 
îți vine a crede că abia cu un an 
în urmă aici se întindea balta. Dar 
în istoricul acestui tînăr șantier da
tele sînt înscrise cu precizie : lucră
rile au început în trimestrul III al 
anului 1962, prin asaltul asupra 
bălții și sălciilor. Cele dintîi „arme“ 
au fost buldozerele care lucrau la 
îndiguiri și defrișări.

In proiect s-a prevăzut ca insta
lațiile combinatului să fie situate pe 
o platformă a cărei înălțime să
vite pericolul inundațiilor la orice 
nivel al Dunării. S-a ținut seama și 
de lucrările de hidroameliorații pre
văzute în lunca Dunării.' Pentru 
realizarea platformei a fost folosită 
metoda modernă de mare eficacitate, 
a hidromecanizării. Au fost aduse 
utilajele de hidromecanizare: drăgi 
puternice scot din fundul Dunării și 
trimit prin țevile lor de mare cali
bru, apa amestecată cu nisip pe te
renul destinat viitorului combinat. 
Și cum „apa trece... nisipul rămîne“, 
zi de zi balta s-a retras în fața 
asaltului dat de constructori. In a- 
cest an s-a realizat 70 la sută din 
platformă.

O altă dată din istoricul șantieru
lui: aprilie 1963.
abia așezată a început să fie 
punsă de piloți de beton, pînă 
stratul solid de pietriș — aflat 
mică adîncime — pe care se
sprijini masivele construcții și insta
lații ale combinatului. Primii piloți 
au inscris în teren amplasamentul 
fabricilor de acid sulfuric și îngră
șăminte complexe. La aceste lucrări 
se folosește un utilaj perfecționat 
sovietic — vibrosoneta —- introdus 
de curînd pe șantierele de construc
ții. Piloții nu se bat, așa cum se o- 
bișnuia cu vechile utilaje, ci se in
troduc în sol prin vibrare.

După numai șase luni de la așe- 
zaréaî primilor piloți, la fabrica de 
acid sulfuric se lucrează din plin la

se reflectă nu 
lucrărilor pe 

și în faptul că 
alte zeci de ca-

e-

montaj, 50 la'sută din utilaje fiind 
instalate. Străbătînd șantierul a- 
cestei fabrici, conducătorii de par
tid și de stat se opresc în dreptul 
unui răcitor de gaze, în interiorul 
căruia se vede strălucind flacăra 
aparatului de sudură. Aici lucrea
ză unul dintre cei mai buni sudori 
în plumb de pe șantier, Vasile Dor
ea. Experiența sa bogată de „vete
ran“ al marilor șantiere ale con
strucției socialiste 
numai în calitatea 
care le execută, ci 
prin el, ca și prin
dre calificate, „ștafeta" experienței 
înaintate este dusă în rîndurile 
multora dintre muncitorii tineri.

în fața constructorilor și monto-< 
rilor stă un obiectiv important : să 
asigure intrarea în probe tehnolo
gice a fabricii de acid sulfuric în 
trimestrul II al anului 1964, adică 
la un an de la așezarea primilor 
piloți. Cea de-a doua fabrică a com
binatului, cea de îngrășăminte com
plexe, urmează să intre în probe 
tehnologice în ultimul trimestru al 
anului viitor.

Ing. Gh. Marinescu, directorul în
treprinderii de construcții și montaj 
București, din cadrul Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
și ing. Ion Chirilă, șeful grupului 
de șantiere, au înfățișat oaspeților, 
modul de organizare a lucrărilor pe 
șantierul combinatului : în timp ce 
la primele fabrici se montează uti
laje, la altele se. execută construc
țiile sau fundațiile. Paralel, conti
nuă amenajarea platformei.

în plină construcție sînt depozi
tele de pirită și apatită, acid sulfu
ric și îngrășăminte. Se execută, de 
asemenea, lucrări de racordare la 
calea ferată, precum și amenajări 
portuare.

La stabilirea Tocului de 
ție s-a urmărit folosirea 
bună a posibilităților de 
pe Dunăre.

Asigurarea unei căi de
ieftin are o deosebită importanță, 
deoarece activitatea combinatului va 
determina un volum foarte mare de 
transporturi — circa 1 500 000 de 
tone anual.

Combinatul folosește două mate
rii prime de bază — pirita și apati
ta. Pirita, provenită din zăcăminte
le de la Moldova Nouă, va fi adusă 
la Turnu-Măgurele pe Dunăre. Tot 
pe calea apei va ajunge la combi
nat și apatita procurată din import. 
Expedierea îngrășămintelor în dife
rite zone agricole ale țării, precum 
și a minereului de fier — rezultat 
din cenușele de pirită — spre Com
binatul de la Galați, se va face de 
asemenea pe cale fluvială. !

construç- 
cît mai 
transport

transport

Atunci platforma 
stră- 

la 
la 

vor

ION MÄRGINEANU 
SORIN STRUJAN

800 km de drumuri 
forestiere

Centenarul
Constructorii de drumuri foresti

ere au dat în folosință în acest an 
aproape 800 km de drumuri auto, 
adică cu 130 la sută mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului trecut. 
Numai în luna octombrie s-au re
cepționat 276 km, alte drumuri a- 
flîndu-se în finisaj. Drumurile fo
restiere se execută în condiții grele, 
la altitudini mari. în regiuni de 
munte greu accesibile, străpungînd 
chei și terenuri stîncoase pe unde nu 
se poate trece decît cu piciorul. No
ile drumuri forestiere deschid ex
ploatarea unor masive păduroase și 
asigură folosirea la indici superiori 
a masei lemnoase.

BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — La 
Brăila a avut loc ieri sărbătorirea cen
tenarului școlii medii „N. Bălcescu". 
Au luat parte elevi, cadre didactice, 
foști elevi și profesori ai acestei școli, 
părinți, reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Oaspeții au vizitat 
săli de clasă, laboratoarele, biblioteca fi 
expoziția jubiliară organizată cu prilejul 
centenarului. Apoi a avut, loc o întîlnire 
între foști profesori și absolvenți ai a- 
cestei școli, azi academicieni, oameni de 
știință și cultură, ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași.

în cuvîntul său profesoara Stela Du
mitrescu, directoarea școlii, a arătat că 
dacă pînă în 1944 cursurile acestei școli

unei scolid
au fost absolvite doar de 2093 de elevi, 
in anii regimului democrat-popular nu
mărul absolvenților la cursurile de zi a 
ajuns la 2 3S6.

Sărbătorirea centenarului s-a înche
iat cu un frumos program artistic.

TELEGRAMA
Excelenței sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București

Salon international 
de artă fotografică
Ieri, în sala Dalles din Capitală s-a 

deschis cel de-al lV-lea Salon interna
tional de artă fotografică al R.P. Ro
mine, organizat de Asociația artiștilor 
fotografi din țara noastră cu sprijinul 
Federației internaționale de artă foto
grafică. La acest Salon au fost primite 
aproape 4 500 de lucrări de la 1 367 ar
tiști fotografi din 40 de țări. Au fost se
lecționate 600 de fotografii alb-riegru și 
color. Artiștii fotografi din țara noastră 
au expus numeroase fotografii înfățișînd 
aspecte din viața contemporană a pa
triei.

ÎN REGIUNEA DOBROGEA

Am fost deosebit de impresionat de felicitările cordiale pe care mi 
le-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. Permiteți-mi. Excelență, să vă exprim în numele 
poporului și al guvernului algerian, precum și în numele meu personal, 
mulțumirile mele cele mai sincere.

în eforturile sale de a construi o societate nouă, poporul algerian 
dă o apreciere înaltă simpatiei și sprijinului pe care i-1 acordă poporul 
romîn prieten.

AHMED BEN BELLA
Președintele

Republicii Algeriene Democratice și Populare

La doi locuitori —un libret Cit.
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

Numărul celor care dețin librete 
CEC în regiunea Dobrogea se ridi
că în prezent la aproape 335 000. Ra
portat la numărul locuitorilor din 
cuprinsul regiunii, la fiecare al doi
lea locuitor revine un libret CEC. 
Au crescut mult și depunerile lo
cuitorilor de la sate. In prezent mai 
mult de 123 000 de colectiviști, me
canizatori etc sînt depunători la 
C.E.C.

cea mai mare zonă 
a țării — și alte regiuni, 
fi astfel mai lesne apro- (Continuare în pag. V-a)

par(ială de pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice.Vedere

ORADEA (coresp. „Scînteii“). 
în gospodăriile colective din regiu
nea Crișana se vor planta în toam
na aceasta 836 ha cu pomi fructiferi. 
In gospodăriile colective din Pleș- 
cuța, Chisindia, Saturău, Bonțești, 
din raionul Gurahonț, s-au și săpat 
gropile și s-au adus de la pepinie
rele din Oradea, Șimleu și Bale pri
mii puieți de diferite specii, care în 
aceste zile sînt în curs de plantare. 
Asemenea acțiuni au loc în prezent 
și în raionul Marghita.

Fertilizează solul
GALAȚI (coresp. „Scînteii“).

Paralel cu executarea arăturilor de 
toamnă, colectiviștii din raionul 
Făurei se preocupă și de fertilizarea 
solului. In fiecare gospodărie colec
tivă s-au format echipe speciale 
care transportă zilnic gunoi de grajd 
în cîmp. La gospodăria colectivă din 
comuna Batogu, de pildă, pentru 
transport sînt folosite 50 de că
ruțe. Pînă acum colectiviștii din a- 
ceastă comună au transportat pe 
cîmp mai mult de 5 000 tone de gu
noi. Cantități mari de gunoi au îm
prăștiat pe ogoare și membrii gos
podăriilor ' colective din comunele 
Plopu, Drogu, Tătaru. In timpul vizitei pe șantierul fabricii 

Turnu-Măgurele.
de acid sulfuric a Combinatului de îngrășăminte chimice de la
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ABBNĂBI BE BARI BE SEAMĂ SI AIESERI

ÎN 0BSANIZATIILE BE BAZĂ

Dezbaterea problemelor de conținut 
ale procesului instructiv-educativ

BUCUREȘTI. în centrul discuțiilor 
din adunarea de dare de seamă și 
alegeri a comuniștilor de la Facul
tatea de economie generală a Insti
tutului de științe economice „V. I. 
Lenin“ din București s-au situat 
problemele de conținut ale procesu
lui instructiv-educativ, munca poli
tică desfășurată de organizația de 
bază pentru îmbogățirea vieții inter
ne de partid. Biroul organizației de 
bază a sprijinit îndeaproape condu
cerea facultății în vederea îmbună
tățirii predării cursurilor, a desfășu
rării seminariilor cu studenții. Da
rea de seamă și cei care au luat 
cuvîntul au subliniat aportul comu
niștilor la elaborarea și tipărirea de 
cursuri. Membrii . și candidații de 
partid au participat activ la anali
za unor cursuri, inițiată de condu
cerea facultății, au semnalat rămî- 
nerile în urmă în alcătuirea unor 
cursuri ca „Tehnologia industrială“, 
„Economia, organizarea și planifica-

rea agriculturii socialiste“ etc., au 
atras atenția asupra caracterului 
prea descriptiv al unora dintre ele. 
în prezent, cea mai măre, parte a 
disciplinelor sînt asigurate cu 
cursuri tipărite sau litografiate, 
conținutul acestora fiind mai strîns 
legat de practica construirii socia
lismului în patria noastră.

Biroul organizației de bază din a- 
ceastă facultate s-a preocupat în
deaproape și de întărirea rîndurilor 
organizației. în anul universitar tre
cut au fost primiți în rîndurile can- 
didaților de partid 15'membfi ai cor- 
pulüi didactic și 7 studenți. Spori
rea numărului comuniștilor, crește
rea nivelului lor politic au avut, o 
influență pozitivă asupra activității 
multilaterale a organizației de bază.

Conf. unlv. ALEXANDRU 
GHEORGHIU, Institutul 
științe economice „V.

Lenin“ din București

de 
I.

A
întărirea legăturii studiului cu viața

CLUJ. La adunarea organizației 
de partid din Institutul agronomic 
din localitate, atît darea, de seamă 
cît și comuniștii care au luat cuvin- 
tul au scos în evidență sprijinul pe 
care biroul organizației de bază l-a 
dat conducerii institutului în activi
tatea de pregătire și educare a stu
denților. O atenție deosebită a fost 
acordată, de exemplu, întăririi legă
turii studiului cu viața, organizării 
practicii în agricultură a viitorilor 
ingineri agronomi și medici veteri
nari. Desfășurarea practicii a fost a- 
nalizată și într-o adunare de partid 
deschisă. Biroul organizației de bază 
— arăta darea de seamă — a îndru
mat membrii și candidații de partid, 
repartizați să conducă, grupele de 
studenți în timpul practicii, să ve
gheze îndeaproape la realizarea in
tegrală a programului de practică,

să asigure participarea efectivă a 
studenților la diferite faze ale pro
cesului de producție agricolă vegeta
lă și animală, pentru a realiza o cît 
mai strinsă îmbinare a cunoștințelor 
științifice însușite la cursuri cu no
țiunile practice. Totodată, au fost 
semnalate unele lipsuri manifestate 
în desfășurarea practicii din vara 
acestui an.

Consemnînd observațiile critice ale 
unora dintre participanții la discu
ții, proiectul de hotărîri a prevăzut 
recomandarea ca la îndrumarea 
practicii să fie atrași în mai mare 
măsură, alături de cadrele didacti
ce tinere, profesori cu bogată expe
riență științifică și pedagogică.

Ing. PAVEL MARIAN, 
șef de lucrări la Institutul 

agronomic din Cluj

din secția ringuri a In

„Scînteii“).
Constanța

Pe primul plan studiul
CONSTANȚA (coresp. 

Institutul pedagogic din 
pregătește profesori pentru clasele
V—VIII din învățămîntul de cultură 
generală. Biroul organizației de bază 
a antrenat în activitatea de perfec
ționare a pregătirii viitorilor profe
sori pe toți membrii și candidații de 
partid din facultățile institutului. Co
muniștii au sprijinit activ schimbu
rile de experiență între diferite ca
tedre, discuțiile pe teme de metodi
că — organizate de conducerea in
stitutului —. împărtășind din expe
riența lor științifică și pedagogică 
cadrelor mai tinere. ; Examenele 
dè sfîrșit de an au dovedit că acea
stă activitate a fost rodnică.

Din darea de seamă și din cuvîn
tul participanților a reieșit că pre
gătirea unor studenți este încă neco- 
respunzătoa-re, că aceștia manifestă 
insuficient spirit de răspundere față 
de însușirea cunoștințelor, față de 
formarea lor ca buni profesori. în 
urma propunerilor făcute de vorbi
tori. proiectul de hotărîri al adunării 
cere biroului organizației de bază să 
sprijine conducerea institutului în 
mai buna coordonare a activității 
catedrelor, în organizarea mai e- 
ficace a practicii pedagogice a stu
denților, în îmbogățirea conținutu
lui științific al cursurilor. Totoda
tă, se arată în hotărîrea adunării 
generale, biroul ales va trebui să 
sprijine în tot mai mare măsură or
ganizațiile de tineret în întărirea 
muncii politico-educative desfășurate 
în vederea îndeplinirii cu răspunde
re, de către toți studenții, a princi
palei lor sarcini — învățătura.

(Urmare din pag. I-a)

Interior
treprinderii textile din Pucioasa.
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Pregătirea viitorilor ingineri chimtști
IAȘI. In centrul pre

ocupărilor organizației 
de partid de la Facul
tatea de chimie indus
trială a Institutului 
politehnic din Iași se 
află problemele pre
gătirii unor buni ingi
neri chimiști. Darea de 
seamă și discuțiile au 
subliniat că atenția 
biroului organizației 
de bază a fost îndrep
tată spre a sprijini 
conducerea facultății 
ca studenții din anii 
mari ~ IV și V — să 
obțină rezultate cît 
mai bune la învățătu
ră. Intr-o adunare de 
partid deschisă, mem
brii de partid au dis
cutat despre tematica.

metodologia și conți
nutul lucrărilor de di
plomă ale absolvenți
lor cu scopul orientă
rii lor mai precise spre 
problemele majore, le
gate nemijlocit de de- 
săvîrșirea construirii 
socialismului în țara 
noastră, de activitatea 
concretă, a întreprin
derilor industriale.

Organizația de par
tid s-a ocupat însă în 
mai mică măsură de 
studenții din anii I și 
II. După cum mențio
na darea de seamă, u- 
nii tineri din primii 
ani de studiu au un 
nivel scăzut de cu- . 
noștințe. Darea de

seamă, însă, nu a 
nalizat suficient de te
meinic cauzele care au 
determinat această ră- 
minere în urmă la în
vățătură. Nici proiec
tul de hotărîri n-a 
prevăzut cele mai efi
ciente măsuri politice 
șl organizatorice pen
tru îndreptarea lucru
rilor. De asemenea, 
darea de seamă, s-a o- 
prit insuficient asu
pra lipsurilor din ac
tivitatea organizațiilor 
de tineret. Discuțiile 
și propunerile făcute 
de participanții la a- 
dunare au completat, 
în parte, ceea ce a o- 
mis darea de seamă.

ti

țiile de bază și de comitetul de par
tid ? Ni-1 spune tot inginerul șef al 
uzinei : „Intr-un timp relativ scurt, 
colectivul nostru s-a adaptat noului 
profil al producției, a dat dovadă, 
în diferite ocazii, de maturitate teh
nică“.

Din cei 269 de cursanți, care 
frecventat în perioada 1 
ferite forme de ridicare 
și de specializare, mulți 
între care lăcătușii 
Ciobanu, Pavel Ignea, 
strungarul Ștefan Leonte, 
rul 
loan Ungureanu, proiectantul Mi
hai Gherghel 
täte bune în producție. Cel mai e- 
dificator aspect cu privire la efica
citatea muncii depuse în uzină pen
tru ridicarea calificării este acela că 
dintre muncitorii care au fost exa
minați de către comisia tehnică de 
încadrare în anul 1962, 88 au fost 
promovați în categorii superioare 
de calificare, iar în 1963 — alți 44.

De curînd, în întreprindere s-au 
deschis noi cursuri de ridicare a ca
lificării, care vor funcționa în pe
rioada 1963/1964. La ele sînt înscriși 
peste 350 de muncitori. Spre deose
bire de anii trecuți, cînd nu se ți
nea cont de pregătirea anterioară a 
„elevilor“, cursanții au fost grupați 
acum pe categorii de încadrare (3— 
5 separat și 6—8 separat). în felul

au 
1962/1963 di- 

> a calificării 
. dintre ei — 

Alexandru 
loan Mușa, 

frezo- 
Ioan Onișoru, "desenatorul

obțin azi rezul-

acesta, grupele vor fi mai omogene, 
munca de predare și asimilare mult 
ușurată. S-au înființat cursuri pen
tru o serie de noi meserii : rabotori 
și rectificatori, forjori și muncitori 
la tratamentele termice, electricieni 
etc. Conducerea uzinei și comitetul 
sindicatului au luat 
ceste cursuri să 
în cele mai bune condiții, 
matica cursurilor este strîns le
gată de cerințele concrete ale pro
ducției, de îmbunătățirile interve
nite în tehnologia de fabricație. 
Deosebit de importantă este hotărî- 
rea luată de a se dedica o anumită 
zi din săptămînă numai pentru în- 
vățămîntul profesional, încît aceas
tă acțiune să nu se suprapună cu 
altele. Iată cîteva măsuri care vor 
spori și mai mult eficacitatea cursu
rilor de ridicare a calificării munci
torilor.

măsuri ca a- 
se desfășoare 

..... Te-

★
Faptul că utilajele purtînd marca 

I.M.R. sînt tot mai cunoscute și mai 
apreciate sg datorește, în bună mă
sură, atenției acordate de acest co
lectiv ridichii continue a calificării, 
a măiestriei profesionale. Alături 
de înzestrarea tehnică, de perfecțio
narea continuă a tehnologiei, de 
extinderea procedeelor tehnologice 
moderne, ridicarea permanentă a 
calificării muncitorilor și tehnicie
nilor va da posibilitate colectivului 
întreprinderii să obțină rezultate și 
mai însemnate în producție.

întreținerea obiectelor din mase plastice

A

In teb-ipțu
AH ®cit mai

Gospodăriile colective din raionul
Buzău au sporit de la un an la altul 
numărul de bovine, porci, oi, păsări, 
ah luat măsuri pentru construirea 
adăposturilor și asigurarea furaje
lor necesare. în. prezent, efectivele 
de bovine proprietate obștească a 
gospodăriilor colective din raion se 
ridică la 14770 capete, cu 36 la sută 
mai mult decît la începutul anului. 
Numărul vacilor cu lapte a crescut 
în aceeași perioadă cu 1 258, al por
cinelor cu aproape 1 700 și al oilor 
cu 14 600. In unele gospodării colec
tive s-a dezvoltat mult creșterea pă
sărilor, a viermilor de mătase și stu- 
păritul,

Pentru sporirea producției anima
liere, consiliul agricol raional a în
drumat conducerile gospodăriilor a- 
gricole colective să acorde o mare 
atenție alegerii și pregătirii cadrelor 
necesare pentru sectorul zootehnic. 
Munca desfășurată de organizațiile 
de partid și de consiliile de condu
cere, veniturile obținute din sectorul 
zootehnic de gospodăriile fruntașe au 
convins pe colectiviști că este în in
teresul întăririi gospodăriei și al 
sporirii veniturilor lor să dezvolte 
creșterea animalelor proprietate obș
tească. Acum, în fiecare gospodărie 
colectivă lucrează în sectorul zooteh
nic cei mai vrednici colectiviști, 
printre care un număr însemnat de 
membri și candidați de partid.

Sporirea producției de lapte, 
carne, lînă și alte produse depinde 
în mare măsură de munca oameni
lor care lucrează în acest sector. De 
aceea este necesar ca ei să-și ridice 
necontenit calificarea, să-și însu
șească experiența înaintată. Ce-a 
întreprins consiliul agricol raional 
în această direcție ? în primul rînd 
au fost școlarizați brigadierii zooteh
nist! și îngrijitorii de animale la 
diferite cursuri organizate pe lîngă 
gospodăriile agricole de stat și sta
țiunile experimentale. Anul acesta, 
23 de brigadieri au urmat timp de 5 
luni cursuri de perfecționare la gos
podăria de stat Rm. Sărat și ia sta
țiunea experimentală zootehnică 
Runcu, raionul Tîrgoviște. La G.A.S. 
Stîlpu au fost școlarizați 64 îngriji
tori de vaci, la G.A.S. Cilibia — 66 
crescătoare de păsări, iar la G.A.S. 
Pucioasa — 43 ciobani. Cursurile au 
durșt 10—14 zile. Colectiviștii au 
reușit să-și însușească în această 
perioadă o serie de cunoștințe teore-

zootehnic - cadre 
bine pregătite
DIN EXPERIENȚA 

CONSILIULUI AGRICOL 
RAIONAL BUZĂU

tice și să învețe din experiența 
practică a unităților respective. Mai 
mulți colectiviști vor fi pregătiți în 
continuare la asemenea cursuri.

Experiența a dovedit eficacitatea 
deosebită a învățămîntului agrozoo
tehnic pentru ridicarea nivelului de 
cunoștințe al colectiviștilor, intro
ducerea și generalizarea în practică 
a metodelor înaintate de muncă. 
Sub îndrumarea comitetului raional 
de partid, consiliul agricol raional 
s-a ocupat cu multă grijă de organi
zarea și desfășurarea în bune con
diții a învățămîntului agrozootehnic, 
la care participă cu deosebit interes 
un mare număr de colectiviști. Anul 
trecut au funcționat 43 cercuri pen
tru creșterea animalelor ; la aceste 
cercuri s-au înscris peste 90 la sută 
din colectiviștii care lucrează în sec
torul zootehnic. Aproape toți au ab
solvit anul I și acum urmează 
anul II. în toamna aceasta au 
fost organizate încă 13 cercuri pen
tru anul I, care sînt frecventațe de 
490 îngrijitori de animale. Aproape 
toți colectiviștii care lucrează în sec
torul zootehnic urmează acum cursu
rile învățămîntului agrozootehnic.

Din experiența anului trecut am 
constatat că acolo unde lecțiile teo
retice se împletesc strîns cu proble
mele practice ale gospodăriei res
pective, cursanții își însușesc mai 
bine cunoștințele predate la lecții. 
Consiliul agricol raional a reco
mandat lectorilor ca la lecții să 
se facă demonstrații practice la 
ferme privind îngrijirea animale
lor, mulsul vacilor, dezinfecția adă
posturilor, furajarea rațională și al
cătuirea rațiilor de furaje etc. La 
casele-laborator organizate în gospo
dăriile colective din Smeeni, Cîn- 
dești, Padina, Costești și din alte 
comune, cursanții execută lucrări și 
experiențe practice, iar apoi aplică 
cele învățate cu bune rezultate în 
producție.

Consiliul agricol raional folosește 
și alte forme pentru pregătirea ca
drelor care lucrează în sectorul zoo
tehnic al gospodăriilor agricole co
lective. Lunar se organizează la ra

ion ședințe de lucru și instructaj cu 
medicii veterinari, inginerii, și teh
nicienii zootehniști. Se discută ce 
măsuri trebuie luate pentru îngriji
rea cît mai bună a animalelor, pen
tru combaterea cazurilor de epizootii, 
pentru extinderea unor metode noi 
de creștere a animalelor. Aceste pro
bleme sînt discutate apoi în gospo
dării cu cei care lucrează în sectorul 
zootehnic.

O mare eficacitate au schimburile 
de experiență organizate la gospo
dăriile colective fruntașe în crește
rea animalelor și păsărilor. Gospo
dăria colectivă din Boboc a obținut 
rezultate bune în sporirea produc
ției de lapte. Pentru răspîndirea me
todelor folosite de colectiviștii de 
aici în îngrijirea animalelor, consi
liul agricol raional a organizat vizi
tarea acestei gospodării de către pre
ședinți, brigadieri zootehniști și în
grijitori de animale din numeroase 
alte gospodării colective din raion. 
Cu acest prilej brigadierul Ion For- 
moz de la G.A.C. Boboc a prezentat 
o informare în legătură cu dezvolta
rea Creșterii taurinelor, despre în

grijirea și furajarea vacilor cu lapte, 
evidența producției etc. Oaspeții au 
vizitat apoi fermele de animale și au 
purtat discuții privind măsurile ne
cesare pentru obținerea unor pro
ducții mari de lapte în gospodăriile 
lor. Schimburi de experiență ase
mănătoare s-au organizat anul aces
ta și în alte gospodării colective : la 
Smeeni — pe problema creșterii pă
sărilor, la Căldărăști — în legătură 
cu creșterea și îngrășarea porcilor 
în flux continuu etc.

La ridicarea nivelului de pregă
tire a colectiviștilor care lucrează în 
sectorul zootehnic contribuie și ex
punerile prezentate la căminele cul
turale, concursurile „Cine știe, cîș- 
tigă“ și alte acțiuni organizate a- 
proape în fiecare sat.

Fără îndoială, în această privință 
mai avem multe de făcut. Consiliul 
agricol raional, paralel cu rezolva
rea celorlalte probleme ale dezvol
tării creșterii animalelor, va acorda 
în continuare'o mare atenție pregă
tirii cadrelor din sectorul zootehnic. 
Sîntem convinși că în acest fel vom 
contribui la dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor și sporirea producției de 
carne, lapte, ouă și lînă.

medic veterinar 
C. ANDRONESCU 

vicepreședinte 
al Consiliului agricol raional 

Buzău

După cum se știe, în diferite sec
toare industriale, masele plastice 
înlocuiesc cu succes o serie de ma
teriale tradiționale. zEle sînt tot 
mai mult folosite și în producția 
obiectelor de uz gospodăresc și de 
îmbrăcăminte : tacîmuri, veselă, 
cîrlige de rufe, dar și articole de 
marochinărie, lenjerie, țesături, 
blănuri artificiale.

O piesă sau alta din mase plas
tice se găsește în orice cămin. Dar 
aceste obiecte nu sînt făcute toate 
din același material. De pildă, fe
țele de masă sînt din policlorură 
de vinii (cunoscut cumpărătorilor 
sub numele de gutiplast). Trebuie 
știut că dintre materialele plastice 
acesta este cel mai puțin rezistent 
la căldură și, deci, firește, vom 
evita să punem pe astfel de fețe 
de masă farfurii cu mîncăruri 
fierbinți, cești prea încălzite etc. 
Ele se spală cu apă rece sau căl
duță. Fețele de masă, șorțurile de 
bucătărie etc. confecționate din 
p.v.c. trebuie ferite de cea mai 
mică ruptură, deoarece nu mai pot 
fi reparate, iar ruptura înaintează 
cu ușurință.

Din polietilenă se fac vase, gă
leți, ligheane, felurite bidoane etc. 
Această varietate de material plas
tic are o culoare alb-lăptoasă sau 
poate fi diferit colorată, este flexi
bilă, rezistă bine la șoc, la tempe
raturi scăzute și chiar foarte scă
zute, precum și la temperaturi ri
dicate, dar numai pînă la 70—80n 
C. în contact cu flacăra sau cu o- 
biecte a căror temperatură este mai 
ridicată, articolele din polietilenă se 
deteriorează. De aceea trebuie evi
tat ca ele să fie așezate pe mașina 
de gătit fierbinte sau în apropierea 
unei surse de căldură. Nici umple
rea lor cu mîncăruri sau lichide

cute cumpărătorilor. In general ele 
pot fi ușor întreținute. Spălarea lor 
este mult simplificată prin faptul 
că firele și fibrele sintetice nu sînt 
poroase în structura lor internă, 
ca acelea vegetale sau animale, și 
de aceea se murdăresc doar la su
prafață. Articolele produse din ast
fel de fire și fibre se spală în apă 
rece sau călduță (nu mai mult de 
50°C) la care se adaugă un deter
gent. Lenjeria, tricotajele etc. din 
această categorie se freacă ușor, nu 
se storc decît prin apăsare. Intr-o 
mașină de spălat să nu fie lăsate 
mai mult de 5—6 minute. Pentru 
aceste articole, dintre mijloacele de 
curățire sînt excluse apa fierbinte, 
benzina, neofalina, deoarece ele de
formează sau chiar dizolvă țesătu
ra. La uscat nu este recomandabil 
să fie suspendate, îndeosebi trico
tajele. Așezate pe o suprafață pla
nă, pentru a-și păstra intactă for
ma, ele se usucă repede. Călcarea 
lor nu este neapărat necesară, cu 
excepția țesăturilor fabricate din- 
t.r-un amestec de fibre sintetice cu 
fibre vegetale sau animale, Dar 
nici atunci temperatura fierului să 
nu depășească 60—70°C.

Practic, ca formă și culoare, sor
timentul articolelor din mase plas
tice este nelimitaț ; dațorită faptu
lui că sînt rezistente, ușor de în
treținut, ele sînt foarte căutate de 
cumpărători. Tocmai de aceea este 
necesar ca, ținînd seama de însu
șirile fiecăruia dintre materialele 
plastice, aceste articole să fie puse 
în vînzare numai însoțite de indi
cații amănunțite privind modul lor 
de întreținere, pentru a le asigura 
o durată cît mal îndelungată de 
întrebuințare.

Ing. NICOLAE DINU

în curînd în magazine

Dintre articolele gospodărești con
tractate recent la Mamaia și care se 
vor găsi în curînd în magazine sem
nalăm :

• Mobila de bucătărie „Victoria“, 
în diferite culori, de un gabarit a- 
daptat noilor apartamente, compusă 
din dulap și masă cu două scaune.

• Din material plastic : bălță pen
tru copii, tavă (cu suport din pînză 
imprimată), coș pentru rufe etc.

• Noi tipuri de lustre, lampada
re, lămpi de masă, aplice create ' la 
întreprinderea „Victoria“-Timișoara, 
I.I.L. „Eleotrometal“-Cluj, I.I.L. 
„Răsăritul“-București.

• „Mobilux" — o nouă pastă pen
tru lustruit mobila și pasta „Poli- 
met“ pentru curățat obiectele din 
metal.

Sticlele pentru lapte
De cîtva timp, la centrele de des

facere a laptelui nu se mai primesc 
înapoi de la cumpărători sticle ciobi
te. Măsura este justificată. Adesea, 
însă, sticlele vin pata ciobite chiar de 
la fabrică, fapt ce se poate cpnstata 
doar după ce ai scos capsula. Dar de 
vreme ce ai destupat sticla, vînzătorul, 
pe drept cuvînt, o consideră vin- 
dută. Și atunci plătești nu numai lap
tele, ci și sticla, deși nu o mai poți 
prezenta la magazin în schimbul al
teia. Ar fi de cloțit ca fabricile să 
trimită laptele la centrele de desfacere 
numai în sticle în perfectă stare.

fierbinți nu este recomandată. O- 
biectele făcute din acest material 
se curăță numai cu detergenți. 
Este contraindicată folosirea în a- 
cest scop a prafurilor de curățat, 
a nisipului, deoarece polietilena se 
zgîrie ușor, iar porțiunile zgîriate 
nu mai pot fi bine curățate.

Polistircnul, din aceeași familie 
de materiale, poate fi recunoscut 
după transparența sa, asemănătoa
re cu aceea a sticlei. Din el se pro
duc pahare, farfurii, platouri, ta
cîmuri, compotiere. cești, căni, 
piepteni etc. Polistirenul se sparge 
mult mai greu decît sticla, dar este 
rigid și la o lovitură mai puternică 
poate crăpa. în contact cu benzina 
sau alți solvenți, la început devine 
mat, iar apoi se dizolvă. La tempe
raturi ridicate se comportă întoc
mai ca polietilena, necesită aceleași 
măsuri preventive.

Articolele realizate din fire și 
fibre sintetice — țesături, tricotaje, 
blănuri — au calități bine cunos-

Produse de uz casnic, pregătite de specialiștii de la fabrica de mase 
plastice „Muntenia ‘ din Capitală, care se vor găsi în curînd în magazine.
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La secția avicolă a G.A.S. Bragudiru, puii primesc o îngrijire deosebită 
prin tratamente speciale cu raze infraroșii.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
ai R.P.R. : Coppellia — (orele 11,00) ;
Cavalerul rozelor — (orele 19,30) ; Tea
trul de stat de operetă : Mam-zelle Ni- 
touche — (orele 10,30) ; Lysistrata — ta
rele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
C'aragiale" (Sala Comedia) : Vizita bătrî- 
nei doamne — (orele 10,00) ; Nevestele 
vesele din Windsor — (orele 15,00) ; Po
veste din Irkutsk — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Matineu poetic (Primii noștri 
poeți) — (orele 10,00) -, Mașina de scris — 
(orele 15,00) , Surîsul costă un milion 
(premieră — orele 19,30)/'Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (o- 
rele 10,00) ; Comedia erorilor — (orele 
15,00) ; Portretul — (orele 19,30) ; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magherd) : Anto- 
niu și Cleopatra -i (orele 10,00) ; Scan
daloasa legătură dintre domnul Kettle 
și doamna Moon — (orele 15,30) ; Ciocîr- 
lia — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Băie
ții veseli — (orele ip,30) ; Casa cu două 
intrări — (orele IG.OO) : Bucătăreasa — 
(orele >20,00) ; Teatrul de Comedie : Um
bra — (orele 10,30) ; Prietena mea Pix — 
(orele 15,30) ; Svețk în al doilea război 
mondial — (orele 19,30) -, Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : O felie 
de lună — (orele 11,00) ; Ocolul pămîn- 
tului în 80 de zile — (orele 20,00) ; Tea
trul regional București : Grădina cu 
trandafiri — (orele 20,00) f Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Goulești: Ascensiunea lui 
Arturo Ui poate fi oprită — (orele 19,30); 
Teatrul evreiesc de stat : Firul de aur 
— (orele 20,00) ; Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S. ; Visuri îndrăznețe — 
(orele 20,00) ; Teatrul Țăndărică : (Sala 
Academiei) : Punguța cu doi bani — (o- 
rele 11,00) ; Circul de stat : Variațiuni 
de toamnă — (orele 20,00).

CINEMATOGRAFE : Harakiri _ cine
mascop : Patria (10; 12,45; 15,30; 18,15; 21), 
București (8,30; îl: 13,30, 16; 18,30; 21),
Grivița (10; 12,45; 15,30; 18,15- 21). A dis
părut o navă : Republica (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), Excel
sior (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Uci
gașul plătit — cinemascop : Carpați (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Giulești (10- 12; 
14,15; 18,30; 20,45), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21), Luceafărul (10,30; 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 vîrsta dragostei : victo
ria (10; 12,15; 14,30: 16,30; Î8,30; 20,30), Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Electra: 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45- 21), 
Tomis (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Miorița (9,45; 12; 14,15- 16,30; 18,45; 21), 
Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21).
Misterele Parisului — cinemascop ; Lu
mina (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 spe
cial pentru copii la orele 10 la cinema
tograful Doina. O viață : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cucerirea Eve-
restului : Timpuri Noi (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Flacăra (9; li; 13; 15; 17; 19; 21). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : Da
cia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Trei plus 
două — cinemascop: Buzești (14,15; 16,30; 
18,45; 21), Drumul Serii (11; 16; 18; 20). 
Codin : Cultural (11; 16; 18,15; 20,30).
Crîngași (12; 16; 18,15; 20,30), Vltan (15; 
17; 19; 20,45). taxiiil morțit : Bucegl (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Arta (11; 16; 18,15; 
20,30). Umbre albe — cinemascop : Uni
rea (15; 17; 19; £1). Escondida : Munca 
(15; 17; 19; 21). Valsul nemuritor : Popu
lar (10,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Floreasca 
(16; 18,15; 20,30) Scrisoare de la o necu
noscută : Moșilor (15; 17; 19; 21). Balada 
husarilor : Cosmos (16; 18; 20). Idiotul : 
Viitorul (11,30; 16; 18,15; 20,30). Strict se
cret — cinemascop : Colentina (16; 18,15; 
20,30). Vară și fuțn — cinemascop; volga 
(rulează în. continuare de ia orele 9,30 
pînă la orele 14, după-amiază 16,15; 18,45; 
21). Cereomușki : Progresul (11,30; 15,30;

18; 20,15). Dintele de au/: Lira (15,30; 18; 
20,30). Rîul și moartea : Ferentari (12; 16: 
10,15; 20,30). povestea pantofiorului de 
aur ; Cotroceni (15; 17; 19; 21). Elena din 
vo)°la ~ cinemasc°P '• Pacea (11; 16; 18;

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 _ Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeța gospodinei. 11,00
— Emisiunea pentru sate. 12,30 — Trans
misie alternativă de la Stadionul Repu
blicii din Capitală și de la Moscova
— aspecte de la întîlnlrile de fotbal din
tre echipele : Rapid — Siderurgistul și 
Progresul — Steagul Roșu. Transmisie 
de la intîlnirile de hochei dintre echi
pele Uniunii Sovietice și Canadei 18,00
— Transmisiune din Studioul de concer
te al Radiotelevizlunii. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 - Partea a doua a e- 
mișiunii de varietăți. 20,30 — Oameni de 
afaceri. în încheiere — Buletin de știri, 
sport și buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
*®ri !n tară : Vremea a fost relativ 

călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
noros in Ardeal, unde a plouat local 
Izolat, ploile au fost sub formă de aver
se. Vîntui a suflat potrivit din sectorul 
sudic, cu intensificări temporare, excep- 
tind Oltenia unde a fost în general slab. 
Țemperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 24 grade la 
Arad și 11 grade, la Toplița.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 
și 20 noiembrie. în țară : Vremea se 
menține relativ călduroasă, eu cerul va
riabil, mai mult noros în nordul și ves
tul țarii, unde va ploua temporar, vint 
slab pînă la potrivit din sud-vest. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 0 și lo grade, iar 
maximele între 8 și 18 grade. în Bucu
rești : Vremea se Menține relativ căl
duroasa, cu cerul variabil, vînt slab din 
sud-vest. Temperatura în scădere ușoară.
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„Lectură” 
pe dealurile 

Dumitrei

Uneori pe dreapta, alteori pe 
stînga, Someșul ne însoțește pas cu 
pas, pe zeci și zeci de kilometri. 
Poduri solide de lemn și piatră cîn- 
tă, sub roțile mașinii aidoma unor 
clÂ Viaturi.

£ dimineață. O ceață leneșă curge 
parcă o dată cu Someșul la vale, 
un soare timid se ridică încet redînd 
cerului albăstrimea palidă a toam
nei.

Sînt locuri și drumuri vechi, învă
luite de istorie și de legende. Do
cumente vechi vorbesc de Districtu3 
Rodnensis, de Terra Nazwod, iar 
muzeul regional din Năsăud își pă
strează exponatele într-o clădire ri
dicată în urmă cu aproape două se
cole — o fostă cazarmă a grănice
rilor năsăudeni.

Pornim pe o șosea laterală și, în
soțiți de apa Sălăuței, ne întîlnim cu 
imaginea lui Coșbuc într-o veche 
casă țărănească. Leagănul de lemn 
al copilului, pupitrul școlarului, ma
nuscrisele și biblioteca adolescen
tului.

Trecem încă un pod peste Someș 
și apucăm pe drumul descris în pri
mele fraze ale romanului „Ion". Dru
mul albit de praf, zugrăvit de Re- 
breanu, este azi o panglică de as
falt, care șerpuiește printre coline 
îngălbenite de toamnă, străbate sa
tul lui Ion al Glanetașului și se pier
de sub soare, departe, spre Dumitra.

Două dealuri 
despărțite ver
tical de o vale 
subțire. Pentru 
un moment a-

vem impresia că descoperim o uria
șă carte deschisă, cu paginile ușor 
îndoite, tipărite în rînduri drepte. 
Sînt dealurile domoale de la Dumi
tra, sînt viile și livezile, „scrise” cu 
hîrlețul și cu lopata în ultimii ani. 

Ce se poate „citi” pe dealurile 
Dumitrei ? O istorie scurtă desp-re 
vrednicia binecunoscută a năsău- 
denilor, despre energia și aptitudi
nile oamenilor puse în lumină de 
orînduirea socialistă.

— Cînd s-a croat aici gospodă
riei în 1957 — își amintește unul din
tre ingineri — aveam doar pămîn- 
tul și cîteva petice de vie și de li
vadă. Construcții zootehnice — nici 
una ; animale — la fel. Și povestirea 
continuă „pe viu“, la fața locului.

Din teascuri curge un must limpe
de și gros ca uleiul. Maistrul viticol 
Augustin Graur îl privește îndelung 
prin sticla paharului, îi adulmecă 
aroma, îi gustă dulceața și consis
tența. De pe întreaga suprafață cul
tivată cu vie s-au obținut în medie 
cîte 5 500—6 000 kg struguri la hec
tar. Ceea ce nu e puțin în condițiile 
climatice mai aspre din acest an. 
Struguri din soiurile Fetească, Pinot 
Gris și Muscat Ottonel se înșiruie 
în îădițe de-a lungul secției.

Livezile eînt încă tinere dar își 
aduc și ele contribuția la rodul tot 
mai bogat al gospodăriei. Aflat în 
coasta comunei, dealul Tîrgului e 
ca o pagină „scrisă” cu meri și peri.

Ne oprim și la complexul de con
strucții zootehnice. Grajduri lungi, 
cu rigole de ciment, cu linie deco- 
vil. Șirurile de vaci iscă însă nedu
meriri : seamănă leit una cu alta, de 
parc-ar fi trase la șapirograf 1 
Gheorghe Breșfeleanu, unul din în
grijitorii de anijnale ai gospodăriei, 
ne explică însă că această îmbina
re de alb cu roșcat este o caracte
ristică a rasei Pinzgau și că pentru 
un mulgător nici o vacă nu seamă
nă cu alta.

O altă caracteristică este produc
ția de lapte destul de bună. In ce-1 
privește, Breșfeleanu reușește s-o 
ridice de la 3 000 la 3 400 litri în 
acest an.

Afară a început o ploaie măruntă 
și rece. Miroase a zăpadă.

— Cum stați cu hrana anima
lelor?

Păuni șl 
televizoare

— Am însilozat 564 de vagoane de 
porumb.

Părăsim Dumitra privind încă o 
dată, prin pînza ploii, dealurile din 
jur și ne amintim că planurile de 
perspectivă prevăd livezi de meri 
pe încă 200 ha și plantații de viță 
de vie cam pe tot atîta față de deal. 
Au mai rămas de scris cîteva pagini 
la Dumitra...

Sînt frumoa
se fetele din 
Năsăud. O fru
musețe frustă,

o sănătate de fruct tînăr, o gingășie 
de floare. „Un trandafir în văi pă
rea” — scria Coșbuc despre Zamfi
ra. Duceți-vă la Năisăud și vă veți 
convinge că nu era o metaforă gra
tuită, o exagerare poetică. Dar, la 
frumusețea fetelor se mai adaugă 
ceva.

E zi de sărbătoare. Leontina Mu- 
reșan din Florești, elevă la școala 
din Năsăud, podită năframă, căma
șă sau „cep cu șire“, pieptar cu 
flori, „zadie cu trăsuri”. Și parcă 
flăcăii se pot lăsa mai prejos ? Co
legul ei de clasă George Marica, 
din comuna Nepos, și-a pus „clop 
cu păun și gerdan”, cămașă cusută 
cu „pene”, pieptar cu ciucuri. Că
mașa fetei e albă cu fir roșu ; a 
băiatului tot albă, dar cusută cu fir 
negru. Numai geniul creator a zeci 
și sute de generații putea să ajungă 
la o asemenea superbă simplitate.

Pe șoseaua care străbate satul în
tîlnim trei păuni. Pășesc încet, cu 
demnitate, obligîndu-ne să-i ocolim 
respectuos, la cîțiva metri. Ce rost 
își au păunii aici ? Cind un „fecior” 
din sat primește la școală cravata 
roșie de pionier înseamnă că va fi 
sacrificată încă o coadă de păun. 
Un clop mic, cu un evantai de pene, 
va fi agățat în cuierul din tindă.

„Unde mergi tu, sărăcie ? La Ni
migea să mă ție” — glăsuia o veche 
poezie populară.

Urmăm malul Someșului, trecem 
peste un pod și coborîm la Nimigea. 
Un fragment din monografia comu
nei Nimigea ni se pare cu mult mai 
elocvent decît oricare din impresiile 
noastre.

în anul 1959 comuna a fost radio- 
ficată în întregime, iar în 1962 a 
fost introdusă lumina electrică. Pen
tru copiii din satul Florești s-a con
struit o școală nouă, încăpătoare. In 
Nimigea de Jos și Nimigea de Sus 
80 la sută din case au fost ridicate 
în ultimii ani. în Florești, din 120 dé 
case, 100 sînt noi. 25 de locuințe noi 
au și cameră de baie cu instalație, 
în comună sînt două dispensare me
dicale, din care unul stomatologic, 
o casă de naștere, doi medici și trei 
sanitari. în casele colectiviștilor sint 
521 difuzoare, 57 aparate de radio, 
unii au și televizoare.

Ca o replică la vechile versuri 
populare, poetul anonim de azi, 
poate uç colectivist sau mai 
mulți la un loc, a compus alte sti
huri : „Ieri sărăcie și-amar / Astăzi, 
școală, dispensar. / Seara nu mai 
calci prin tină / C-avem becuri cu 
lumină“.

E adevărat, am descoperit la Ni
migea și păuni, și televizoare, dar 
ar însemna să rămînem datori citi
torilor dacă nu ne-am opri, măcar 
pentru un ceas, la bibliotecă.

Pe malul So
meșului, un 
plop imens, o 
uriașă coloană 
vegetală, te în- 

tîmpină la intrarea în Nimigea. Are 
măreția și nepăsarea unui patriarh 
al naturii, cîteva sute de ierni l-au 
viscolit, numeroase generații l-au 
înconjurat de legende. Se spune că 
în crengile lui suiau ofițerii ca să 
urmărească din depărtare instrucția 
trupelor grănicerești. Se spune că 
Maria Tereza ar fi întârziat într-o 
noapte cu lună sub umbra lui, îm
preună cu un chipeș grănicer romîn. 

Plopul 
Măriei Tereza 

și clorofila

Se spune... Dar creatorii legendelor 
nu știau o poveste cu mult mai fru
moasă, nu cunoșteau teribila forță, 
misterioasa conlucrare a vieții să
vârșită în fibrele lui, an de an, de 
la rădăcini și pînă la muguri. „Po
vestea” aceasta le-a dezvâluit-o 
biblioteca.

E o bibliotecă sătească obișnuită, 
cam înghesuită, și, culmea 1, nime
rim tocmai în ziua cînd se spoiesc 
pereții. Rafturile sînt acoperite cu 
hîrtie, miroase a var și a chit dar, 
după numai cîteva minute, simțim 
că aici există un suflet care dă aripi 
cărților și le trimite în lume aidoma 
porumbeilor călători. Privim un pa
nou de recomandări. în mod obiș
nuit. la asemenea panouri se expun 
coperte sau cîteva titluri și 
nume de autori. Panoul de recoman
dări din Nimigea cuprinde mici afi
șe originale, cu desene și texte care 
ne stîrnesc curiozitatea.

Un știulete de porumb merge țan
țoș, fumînd, cu „Agrotehnica” sub 
braț. Două „cumetre”, o roșie și o 
vînătă, discută : — Frumos băiat...

— Și foarte bine cultivat...
Micul afiș recomandă, de fapt, o 

carte despre cultura porumbului.
Doi pui de găină colorați într-un 

galben viu întrețin un dialog pe 
care nu l-am reținut, prezentînd car
tea : „Furaje combinate pentru pă
sări”.

„Iată laboratorul din frunză” — 
anunță un alt afiș, închipuind o 
frunză mare în care clorofila are un 
coif și ustensile de bucătar... Cu 
aceeași fantezie și umor sînt pre
zentate și alte cărți agrozootehnice, 
științifice.

— Desenele sau ideile lor le gă
sesc în cărți, în „Agricultura socia
listă”, în presa zilnică — ne spune 
bibliotecara Blendea Ildiko. Eu nu 
fac decît să le pun pe hîrtie și să 
le colorez.

Bibliotecara nu face decît atît, dar 
pînă la 1 octombrie a înregistrat 
2 386 de cititori și 21 600 cărți citite. 
Din acestea, peste 3 000 cărți agro
zootehnice.

Colectiviștii din Nimigea vin la 
bibliotecă și la căminul cultural 
pentru a cunoaște mai îndeaproape 
probleme actuale ale politicii parti
dului, evenimentele internaționale, 
vin să asculte conferințe științifice, 
să discute despre însilozarea po
rumbului și creșterea vitelor, să că
lătorească pe hartă prin gospodă
riile fruntașe din regiune.

Plecăm din Nimigea și mai privim 
odată uriașul plop al Măriei Tere
za. Și parcă, din uitimele-i frunze 
verzi uitate de vînturile toamnei ne 
zîmbește năstrușnica clorofilă a bi
bliotecarei.

PAUL DIACONESCU

Flăcăi la tîrg.

CHIA CHEE-WAI (Singapore)

Medalioane „Enescu“
Iubitorii muzicii din Turnu Se

verin au participat recent la un me
dalion „Enescu“, organizat de Muzeul 
„George Enescu“ din Capitală. După 
o expunere privind viața și opera 
marelui muzician s-au prezentat, în
registrate pe bandă de magnetofon, 
cele două rapsodii romîne și frag
mente din alte lucrări ale compozi
torului.

Muzeul a mai. organizat zilele 
acestea la Iași un medalion „Enescu", 
la care au participat numeroși stu- 
denți, cadre didactice și alți iubitori 
ai muzicii.

Formafia de muzică 
„Paillard" în Capitală

Reprezentanți ai formației de muzică 
de cameră „Paillard“ din Franța s-au 
întîlnit la hotelul Athénée Palace cu 
ziariști din Capitală. Rășpunzînd între
bărilor puse, artiștii oaspeți au vorbit 
despre activitatea, și repertoriul forma
ției, precum și despre unele probleme 
de interpretare muzicală. Totodată, ei 
s-au interesat de creația, compozitorilor 
noștri în domeniul muzicii de cameră.

(Agerpres)

Plecarea Ia pescuit
(Al IV-lea Salon internațional de artă fotografică al

EDUARDO A. GAGEIRO (Portugalia) Calvarul
A. P. Romme)

CICERONE THEODORESCU

Zidarule...
Ai hotărît să iei mistria 
Să-mbraci cu ea văzduhul gol, 
Să-i dai un sens prin bucuria 
Ferestrelor deschise, stol,

Ai izbutit să dărui caldă, 
Puterea visului în faptă 
Și-ai împlinit zidirea-naltă 
Ce-atîția oameni o așteaptă...

Dar ridicînd în piatră blocul 
Care triumfă în tării, 
A trebuit să cureți locul 
De smîrcuri, spini și bălării,

Cu palma rană sîngerîndă 
A trebuit să smulgi, de vie,

Muntelui făcîndu-i vrană, 
Curge apa năzdrăvană.
în turbine, la baraje, 
S-a descătușat din vraje : 
Din baraje în turbine, 
Apoi fulger pîn-la mine...

Fulgerul ! Cu-aripi de aur, 
Ochilor mi-era tezaur, 
îl priveam, mă minunam 
De pe cîmp ori de la geam, 
în zigzaguri peste mare 
Peste codri de-a călare, 
M-a prădat, m-a fermecat, 
îl țineam că mi-e-mpărat, 
îl simțeam jungher în piept 
Și-mi părea c-așa e drept : 
Să-mi ia ochii-n straie mîndre, 
Cerul să mi-1 înspăimînte !

Dar veni pe-o noapte-n tindă 
Coperișul să-mi aprindă...
Alergînd năuc în drum 
După coada lui de scrum, 
Doar atunci l-am cunoscut 
Mai de-aproape : șchiop și slut, 
Că țîșnindu-i saltul iute 
Șchiopăta-n zigzaguri slute, 
Numai pînde, numai lațuri 
Cîinoșie și nesațuri,
Fulgerul de aur !... Ștreang 
Ce-1 țineam cu sfinții-n rang.

Auzii atunci, din codru, 
Un pîrîu haiduc, un lotru : 
„Alte fulgere-s în mine,

(Din volumul

A șerpilor isteață pîndă,
A buruienilor trufie,

Zidarule !... Venind sorocul
Mereu în frunte-ai fost la greu. 
Și-am învățat să curăț locul, 
Să lupt, zidarule, și eu.

Clădirea nu ți-o-ntîrzii pentru
Un vreasc, un rest, un colț de cîrpă, 
Nici nu le-amesteci cu cimentul.
Că putrezesc în zid ! Și-l surpă.

Mi-e dragă truda ce-ți contemplu 
Că templelor străvechi n-o-nchini, 
Ci dai durată altui templu 
Și zare unor noi lumini.

Nu le știe fiecine...
Nu știi cîte fulgere ! 
Află-mi-le, zmulge-le...“
Ca părerea și ca gluma 
Auzii — ce văd, acuma :

Cînd, din codri plini de iazme,
Peste cap se dă ca-n basme 
Și se dă încă odată
Peste cap învolburată
Și se dă și-a treia oară 
Ca-n bătrînul basm de țară, 
Și-n turbine, la baraje, 
S-a descătușat din vraje, 
Iat-o, fulger se preface 
Unda apelor sărace !

Miezul soarelui năpraznic
Mi-e-n ogradă, noaptea, paznic ;
Fir domesticit și blînd
Stă pe masă luminînd ;
Și beteală de mireasă 
Arde-acum la mine-n casă.

Curge, muntelui prin vrană, 
Fulger, apa năzdrăvană...

Și-are apa foc în ea 
Fulgerului să-i mai dea ;
Și cuptorul de oțel
Are foc mai bun ca el ;
Și furnalul, am văzut,
Are stele de păscut, 
Jar nu-i cere de băut, 
Foc nu-i cere cu-mprumut !

în pregătire „Făt-Frumos cu cartea-n mină").

Muzeul Brukenthal de la Sibiu e 
cel mai vechi din cîte există în țara 
noastră. Edificiul, cu frumoasa lui fa
țadă barocă, datează din anii 1777— 
1785 ; a fost construit de Samuel Bru
kenthal — guvernator pe atunci al 
Ardealului —, care acumulase o vastă 
colecție de artă. La moartea lui, în- 
tîmplată în 1803, colecția devenea pu
blică ; prin voința lui expresă, lua fi
ință un muzeu considerabil.
.1 Acestui fond inițial i s-au adăugat, 
în decursul timpului, o serie de achi
ziții, care au făcut să crească impunător 
inventarul colecției. Organizat într-un 
spirit activ, științific, în anii puterii 
populare, beneficiind de importante a- 
menajări noi, muzeul și-a putut corec
ta acum lacunele, în sectoarele unde 
era deficitar — de pildă, acela al ar
tei romînești —, și a primit, tot în a- 
cești ani, aportul altor bogate colecții 
sibiene, care i-au fost alipite : acelea 
de folclor, spre exemplu, ale asociației 
Astra și acelea ale Muzeului de științe 
naturale din Sibiu. El a devenit un 
ansamblu complex, care desfășoară o 
multiplă activitate, care posedă un 
inventar uriaș, aproape un milion de 
piese : pictură — peste 2 000 de ta
blouri, unele de meșteri mari ai pictu
rii universale —, artă populară, isto
rie, numismatică, stampe, manuscrise 
valoroase, o splendidă bibliotecă, în 
sfîrșit un număr uimitor de piese, la 
secția de științele naturii. Un astfel de 
muzeu constituie un titlu prețios de 
mîndrie pentru țara și orașul în care 
se află.

Sibiul își poate, de altminteri, regăsi 
în chip revelator istoria, în sălile Bru- 
kenthalului. Sînt acolo mărturii despre 
viața meșteșugurilor, despre raporturile 
sociale din Ardeal, în secolele trecute, 
sînt priveliști ale orașului și efigii de 
indiscutabilă valoare documentară. Le 
întîlnești, Cum e firesc, în primul rînd 
în secția istorică a muzeului. Dar cîte- 
odată note documentare apar chiar a- 
colo unde te-ai aștepta mai puțin, în 
tablouri cu temă religioasă, de pildă la 
acel meșter transilvănean de acum pa
tru secole numit Vincenzius. Și iată, 
într-o altă pictură ardelenească — por
tretul judelui de Brașov, Lucas Hirscher
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—, se ivește aproape ca o emblemă de
taliul localizator al castelului Bran.

Tabloul, din veacul al XVI-lea, e cel 
mai vechi portret de șevalet pictat și 
păstrat pe teritoriul țării noastre ; încă 
un prilej, așadar, să întrebuințăm ex
presia aceasta, „cel mai vechi“, pe 
care valorile istorice ale Brukenthalului 
o fac nu o dată necesară. Sînt, printre 
aceste valori, mărturii de prima mînă, 
capabile să evoce pregnant un întreg 
trecut, cu ocupațiile, luptele și dure
rile lui. Iată vestigii de la daci, săbii 
curbate ca o seceră, iată cuțite pe care 
ei le întrebuințau la cultura viței de 
vie. Iată — semnificativ indiciu eco
nomic —, săpăturile conduse de spe
cialiștii muzeului au descoperit, în res
turile cetății dace de la Tilișca, un ate
lier monetar, cu piesele lui caracteris
tice, cu unele din matrițele folosite a- 
tunci.

Dar în materie de monede, tezaurul 
muzeului e considerabil, cifra lor se a- 
propie de 40 000 : piese numismatice 
variate, înșiruindu-se de-a lungul seco
lelor, unele de aur, mici ca niște pa
iete, cu o greutate infimă, de la Ma
ria Tereza; alta, unică în țară, cîntă- 
rind 350 grame de aur, a fost turnată 
în secolul al XVII-lea, sub Mihail A- 
paffy, pentru a servi la plata tributului 
către turci. Ea concentrează, monedă 
hiperbolică, un trecut de grele încer
cări pentru țările romînești. Un trecut 
străjuit de odioase legi feudale, de fe
lul codului Tripartitum al lui Verböczi, 
vremuri care au stat sub semnul împi
lării, adeseori ferece : dovadă, obiecte 
precum zgarda de tortură,- prezentă în 
muzeu, ori atîtea alte mijloace îndrep
tate contra celor mulți. Simbol potrivit 
pentru aceste veacuri, ni se par cheile 
medievale expuse în muzeu : sînt infi
nit de complicate, gîndite parcă pen
tru a preface istoria întreagă într-o în
chisoare.

însă istoria nu s-a lăsat astfel în
temnițată, ea a cunoscut fulgerarea u- 
nor mari momente de luptă socială, do
minate de figuri precum Doja și Horia. 
Sînt la muzeu mărturii tulburătoare, le

gate de aceste momente din trecutul 
poporului nostru. Pocalul aspru atribuit 
lui I-Ioria, ceramică îmbrăcată în coajă 
de copac, ne vorbește mai viu decît 
oricare vas somptuos. Și e aici, în 
muzeu, roata pe care au fost frînți Ho
ria și Cloșca, împuținată, roasă de vre
mea care a trecut. în tăcerea ei nudă, 
unealta supliciului de la 1785 e mai 
patetică decît oricare martiraj de sfinți, 
din tablourile muzeului.

Țăranii asupriți și trași în țeapă sau 
pe roată — în secolul al XVIII-lea, ca 
și de atîtea alte ori mai înainte — c- 
rau reprezentanții unei admirabile 
culturi populare. E ceea ce exempli
fică probant muzeul Brukenthal, preo
cupat să demonstreze puterea de crea
ție a maselor, în artă dar și în tehnică. 
O inițiativă originală va prelungi în 
aer liber muzeul : se pregătește într-un 
vast spațiu natural, în Dumbrava Si
biului, o secție consacrată procedeelor 
și instalațiilor tehnice pe care le-a 
creat, de-a lungul timpului, inteligența 
anonimă a maselor. Se lucrează după 
un plan larg, efortul sibienilor conju- 
gîndu-se cu acela al etnografilor din 
alte centre ale țării : vor fi aici poduri 
și pive, fierăstraie, cuptoare de topit 
metale, steampuri pentru zdrobit aurul, 
obiecte de cultură materială ilustrînd 
ingeniozitatea meșterilor populari, stric
tețea frumoasă a formei, pe care, sub 
mîna lor, au căpătat-o atîtea unelte. în 
moara cu ciutură oltenească, de prin 
veacul al XVIII-lea, specialiștii recu
nosc o creație tehnică foarte originală. 
Aceste lucruri merită să fie puse în va
loare, așa cum, printr-o organizare ni
merită, îa secția de artă populară mu
zeul prezintă elocvent măiestriile cos
tumului țărănesc, ale ceramicii ori ale 
cioplitului în lemn.

Se pot vedea aici nenumărate piese, 
care atestă multilateral virtuțile crea
ției folclorice. Unele exemplare, de pil
dă în colecția de pictură țărănească pe 
sticlă, sînt de o frumusețe impresio
nantă. Un simț artistic sigur se rostește 
în obiecte de o întrebuințare foarte 
comună, fluiere, bețe de păstori și furci 
de tors, elegante. Ca să nu mai vorbim 
despre piesele mari, porți întregi de 

lemn și stîlpi de pridvor, admirabili. 
Găsești aici — în această comoară de 
artă populară — uriașe căni săsești, în
drăznețe, cahle de sobă secuiești, cu 
un desen, plin de savoare, piese de port 
romînesc, de tradiție dacică, țesături de 
o nobilă sobrietate — de o culoare fe
ricită, fără stridențe, chiar cînd e vie. 
Sînt costume variate, cele de la Drăguș 
și cele din zona Pădureni, cu lanțul lor 
de cheițe împodobind negrul catrinței, 
cele din Oaș, cu mîneci imense, cele 
din Năsăud, unde pălăria bărbatului se 
încununează cu rotirea unei cozi de 
păun.

Pana fastuoasă, de altminteri, figu
rează în muzeu și altcum : o secție de 
științe naturale adună sute de mii de 
vietăți, bineînțeles grupate în primul 
rînd după criteriile sistematicii, nu ale 
esteticii ornamentale. Zestrea aceasta, 
aproape inumerabilă, conține lucruri 
foarte, prețioase,. .Aici, se .află, cel mai 
vechi herbar din țara noastră, din 1734, 
al lui Georg Fr. Baussner, în care spe
cialiștii muzeului semnalează strădanii 

Portret din Muzeul Brukenthal. Autor din cercul 
lui Holbein (Secolul XVI).

de clasificare care îl preced pe Linné. 
Aici paleontologii îți prezintă mîndri 
piese rarissime, cum ar fi uriașa ostatură 
a unui zimbru diluvial. Firește, nu ne 
propunem a descrie ci doar a sugera 
diversitatea acestor colecții, în care se 
păstrează gîndaci cît gămălia, dar și 
alții numiți Goliath ; în care se găsesc 
făpturi suav exotice, fluturi indieni cu 
aripa roz, dar și răpitoare de o enormă 
anvergură, de felul vulturilor bărboși.

Unele din aceste exemplare se află în 
săli amenajate nu prea de mult. Căci 
față de creșterea continuă a colecții
lor, în anii noștri s-au luat măsuri uti
le pentru sporirea spațiului de care 
dispune muzeul. O serie de înnoiri, de 
reparații esențiale, au creat Brukentha
lului condiții de funcționare considera
bil mai bune decît în trecut. Dacă 
vechiul local se prezenta în 1948 șu
brezit și inconfortabil, fără lumină e- 
lectrică, astăzi vizitatorul găsește con
diții mult mai potrivite. Depozitele de 
tablouri și de cărți au cîștigat sensibil 
de pe urma inițiativelor luate în ulti

mii ani, s-a construit 
de asemenea o îmbie
toare sală de conferin
țe. In general, și mai 
ales în secțiile de artă 
și istorie, modul de a 
expune obiectele a de
veni t cel adecvat, mai 
clar decît înainte, eli- 
minîndu-se aspectul 
îmbîcsit pe care-1 avea 
altădată prezentarea. 
Dar mai sînt încă de 
făcut eforturi pentru a 
ajuta muzeul să-și pu
nă în valoare bogățiile. 
La secția de științe na
turale, de exemplu, co
lecții întregi, cum ar fi 
acelea de mineralogie 
și botanică, stau neex- 
puse, rămînînd, deo
camdată, inaccesibile 
vizitatorului.

Pe de altă parte, la 
Brukenthal, ca și în 
alte muzee din cen
tre regionale, ni se 
pare că „tematica", 
ordonarea util didac
tică a materialului, e 
urmărită uneori în 

sine, pierzîndu-se din vedere ne
cesitatea de a valorifica în primul 
rînd. piesele existente în muzeu. Voind 
să ilustreze prea amănunțit și complet 
o tematică pentru care dispun de un 
material fatalmente limitat, muzeele in
clud cîteodată prea ușor diorame sau 
fotografii ale unor lucrări de aiu
rea, sacrifieînd în schimb piesele pro
prii, care ar părea în afara „tematicii". 
O asemenea procedare nepotrivită riscă 
să provoace o anume stereotipie în as
pectul muzeelor regionale. Servind mai 
suplu exigențele juste ale unei tema
tici științifice, muzeul Brukenthal ar 
putea folosi materiale interesante că
rora acum nu le găsește locul în expu
nere : colecțiile ce ilustrează evoluția 
larmaciei de-a lungul veacurilor, ate
lierul de alchimist ori alte numeroase 
piese, de la secția de științe ale natu
rii. O folosire cît mai rațională a spa
țiului cere valorificarea la maximum a 
patrimoniului propriu, restrîngînd foto
copiile după documente din alte arhive 
sau dioramele — care prezintă, evident, 
un interes mai scăzut.

Mijloacele educative cele mai sigure 
ale unui muzeu sînt înseși lucrurile pe 
care le expune. Zestrea așa de diversă 
a Brukenthalului îi oferă surprinzătoare 
posibilități, resurse pentru acțiuni cul
turale de un interes inedit. Con
ducerea destoinică a muzeului trebuie 
încurajată să-și realizeze astfel de gîn- 
duri. Iată, pentru a da cîteva exemple, 
vechile instrumente muzicale și mobi
lele autentice pe care le posedă mu
zeul ar putea întreține excelent am
bianța unei săli de concerte, organiza
tă în marele salon terezian al palatului. 
Ar fi o prezență a muzeului, originală 
și foarte eficace, în viața culturală si- 
biană, caracterizată prin bune tradiții 
muzicale. Iar în curțile interioare ale 
clădirii, care au o acustică admirabilă, 
s-ar putea organiza spectacole teatrale 
de un stil îngrijit și nobil. Destinul li
nei instituții complexe ca muzeul Bru
kenthal este să fie un focar inepui
zabil de cultură. Epoca noastră socia- . 
listă îi creează condițiile cele mai 
prielnice.

Căci în prezent muzeul exercită o 
înrîurire indiscutabil mai vastă decît în 
trecut. Acum, în regimul nostru, colec
ția a devenit publică într-un sens 
profund, popular. Sînt zile de dumi
nică în care vin la Brukenthal cam tot 

atîția vizitatori cîți se numărau pe 
vremuri — înainte de 1948 — într-o 
jumătate de an ! Din cei 106 500 de 
vizitatori care au străbătut muzeul în 
1962, vreo 36 000 erau muncitori. A 
devenit posibil ceea ce altădată părea 
mai degrabă un vis temerar, oamenii 
ținuți odinioară departe de mijloacele 
culturii au fost chemați să se împăr
tășească larg din ele. Mii de țărani, 
de pildă, lepădîndu-și sfiiciunea, au 
pășit pragul școlii alese pe care o con
stituie un muzeu precum Brukenthalul.

El este uneori loc de învățătură chiar 
în sensul cel mai direct, pentru că în 
sălile lui vin clase de școlari, cărora 
profesorii le predau acolo, lîngă mate
rialul concret din muzeu, anume lecții 
de istorie sau științele naturii. Tot ast
fel, în timpul săpăturilor de la Tilișca, 
s-au organizat excursii cu elevi, care au 
avut putința să asculte la fața locului, 
pe șantierul arheologic, lecții despre 
antichitate. Sînt inițiative care se cu
vin dezvoltate, spre a spori tot mai 
mult eficiența educativă a muzeului : 
acestea, pomenite, și alte numeroase 
acțiuni, de pildă conferințele ținute în 
noua sală, foarte confortabilă, amena
jată în acest scop ; sau expozițiile tem
porare deschise uneori în afara sediu
lui, în alte localități, chiar la sate, și 
reunind numeroși vizitatori — peste 
80 000 în 1962. Sau încă un lucru in
teresant, colaborarea cu o unitate in
dustrială precum combinatul „Faianța" 
din Sighișoara, căruia. muzeul (secția 
de artă populară) i-a pus la dispoziție 
modele folclorice — ferme și orna
mente — pentru a stimula folosirea 
lor adecvată în creații noi de artă de
corativă. Departe de a constitui un 
simplu depozit de valori muzeale, Bru
kenthalul este o instituție activă, cu 
inițiative meritorii, cu un aport dinamic 
în opera de difuziune a culturii și fru
mosului. Și, de bună seamă, ecoul pe 
care-1 trezește el ar spori prin forma
rea unor cercuri de Prieteni ai muzeu
lui ; după cum un Ghid tipărit, la în- 
demîna vizitatorilor, ar puncta mai 
bine importanța acestor colecții, dem
ne să intereseze larg publicul. Muzeul 
sibian e un muzeu al țării întregi și 
merită să fie cunoscut ca atare, din
colo de fruntariile regiunii pe care o 
împodobește.

Acad. G. OPRESCU 
DAN HÄULICÄ
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Sălile bibliotecii oferă condiții bune pentru studiu

cercetărilor tehnologi- 
abordarea unor lu-

Ps marginea lucrărilor 

colocviului „Fizica, chimia 

și tehnologia feritelor"

Recentul coloc
viu privind „Fizica, 
chimia și tehnolo
gia feritelor" orga
nizat de Comisia 
de semiconductor! 
a Academiei R. P. 
Romîne, a consti
tuit un prilej de ■
analizare a rezultatelor importante 
obținute de specialiștii din țara 
noastră în acest domeniu nou al 
tehnicii modeme. La colocviu, în ca
drul căruia au fost prezentate 5 refe
rate și 15 comunicări, au participat 
numeroși specialiști din institutele de 
cercetări ale Academiei și departamen
tale, din întreprinderi industriale și din 
învățămîntul superior. Atît referatele și 
comunicările științifice, cît și nume
roasele discuții purtate în timpul coloc
viului au prilejuit un rodnic schimb de 
experiență și, totodată, au relevat inte
resul unoT cercuri largi de specialiști 
din țara noastră pentru aplicarea mai 
largă a feritelor în tehnică.

Dacă cu puțini ani în urmă activi
tatea în domeniul feritelor în țara noa
stră se afla la începutul ei, astăzi exi
stă condițiile pentru dezvoltarea pro
ducției și aplicațiilor feritelor la 
nivelul tehnicii moderne mondiale. în- 
tr-adevăr, tehnica modernă impune ne
cesitatea dezvoltării producției de apa
rate cît mai simple și robuste, ușor de 
manipulat și controlat, de dimensiuni 
reduse. Electrotehnica și electro
nica sînt solicitate deci să progre
seze din ce în ce mai mult pentru sa
tisfacerea acestor cerințe. Legat de a- 
ceasta trebuie precizat că majoritatea 
performanțelor tehnice obținute în do
meniul radiotehnicii, telecomunica
țiilor, mașinilor de calcul etc. nu ar fi 
fost posibile fără introducerea materia
lelor semiconductoare, dintre acestea 
cele mai reprezentative fiind tranzisto- 
rii și feritele.

Feritele sînt materiale ceramice ca
racterizate prin proprietăți magnetice 
remarcabile și, în același timp, prin 
proprietăți dielectrice, încadrîndu-se în 
clasa semiconductorilor. Ele sînt for
mate din combinarea anumitor oxizi

metalici cu oxidul fier (FesOs),
avînd compoziția chimică de tipul : 
oxid de metal + oxid de fier 
(MeO-j-FesCh), în care simbolul „Me“ 
reprezintă un ion metalic. în cazul în 
care acest ion este nichelul, manganul, 
magneziul, cuprul etc., feritele respec
tive cristalizează în sistemul cubic, do 
unde derivă și prima denumire dată a- 
cestor materiale : „ferroxcuburi" — ma
teriale magnetice moi, caracterizate prin 
permeabilitate magnetică mare. Dacă 
ionul metalic „Me“ este bariul, feritele 
respective cristalizează în sistemul hexa
gonal și, în acest 
caz, ele sînt mate
riale magnetice
„dure", magneți 
permanenți.

încă de la „des
coperirea" lor, feri
tele, datorită ca
racterului lor dielectric pronunțat, care 
le face apte pentru utilizări în înaltă 
frecvență, tind să înlocuiască, în 
cele mai variate utilizări, materia
lele magnetice metalice clasice cum 
sînt fierul, aliajele tip permalloy, 
aliajele fier-siliciu etc. Ele pot fi 
utilizate la fabricarea de bobine 
de inductanță, bobine de pupinizare, 
magneți permanenți pentru difuzoare, 
transformatori de putere la frecvențe 
peste 10 kHz, transformatori de im
pulsuri, transformatori de bandă largă . 
în înaltă frecvență, antene de radio și 
televiziune ; de asemenea, ele pot avea 
numeroase utilizări speciale, ca : mie
zuri de memorie pentru mașini de cal
cul, miezuri magnetice masive pentru 
acceleratori de particule în tehnica nu
cleară, amplificatori magnetici, ferite cu 
efect giro-magnetic pentru radiolocație, 
pentru instalații cu ghiduri de undă, 
folosite în sistemele radar, de comandă

Institutul de fizică al Academiei R. P. Romîne. Se studiază procesul de 
creștere a monocristalelor de ferite.

automată aparatelor de zbor
etc. De exemplu, prin folosirea memo
riei cu ferite la unele mașini univer
sale de calcul sovietice, viteza de calcul 
s-a mărit la 10 000 de operații pe se
cundă, ceea ce a permis calcularea în 
timp util a traiectoriei unora dintre sa
teliții artificiali ai Pămîntului.

Elaborarea și dezvoltarea actuală a 
feritelor a fost posibilă datorită în pri
mul rînd utilizării tehnologiei metalur
giei pulberilor, care constituie singurul 
procédé« tehnologic eficace din punct 
de vedere tehnico-ecoUomic pen

tru sinterizarea sub
stanțelor respective, 
în ce constă aceas
tă tehnologie ? 
Pulberile oxizilor 
respectivi sînt bine 
omogenizate, piese
le de ferit se pre

sează la dimensiunile și forma dorită, a- 
poi se supun unui tratament termic fără 
a se topi, astfel îneît pulberile inițiale 
sudează între ele formînd un corp com
pact. Această tehnologie, relativ simplă 
și specifică pentru fabricația de serie 
a pieselor de dimensiuni mici cum sînt 
feritele, asigură obținerea de materiale 
cu structuri fine, cu toleranțe strînse 

' în dimensiuni, la un preț de cost re
dus.

în țara noastră, lucrările privind fe
ritele au progresat ' rapid, ele ajungînd 
la un stadiu avansat. De la primele 
cercetări care au avut ca obiect stabi
lirea procedeelor de elaborare a unor 
tipuri de ferite simple de nichel, pen
tru radiofrecvență și a feritului de ba
riu pentru magneți permanenți, ulte
rior, lucrările s-au extins atît în uzină 
cît și în stații pilot. Totodată, în insti
tutele Academiei R.P. Romîne, în in
stitutele departamentale și din învăță- 
mîntul superior au fost inițiate și efec
tuate o serie de cercetări cu caracter 
fundamental. Pînă acum, în cadrul 
institutelor respective au fost sta
bilite metodele de elaborare și s-au 
realizat majoritatea tipurilor de ferite 
care interesează în prezent producția.

în timpul recentului colocviu a fost 
relevată preocuparea specialiștilor pri
vind realizarea de ferite pentru teleco
municații, pentru filtre, transformatori, 
filtre direcționale și de linie, de ferite 
pentru radiotehnică, pentru aparataj de 
medie frecvență, antene. O altă cate
gorie de cercetări se referă la fe
rite de mare permeabilitate, pen
tru memorie magnetică și de comutare. 
Uncie utilizări speciale și măsurători 
privind caracteristicile feritelor, în spe
cial ale celor pentru memoria magne
tică și ale feritelor pentru ghiduri de 
undă, au format obiectul lucrărilor 
prezentate de cadre didactice de la 
unele instituții de învățămînt superior 
tehnic și universitar. Interesante din 
punctul de vedere al lărgirii aplicații-

lor feritelor sînt 
cercetările care ur
măresc realizarea 
de transfluxori, feri
te de înaltă frecven
ță, magneți perma- 
nenți anizotropi, 
ferite cu stabilitate 
termică îmbunătă- 

materiilor prime pen- ■gaffa

(Foto : M. CIOC)

ACTUALITATEA

1963
Este al doilea an la 

rînd când Academia de 
Științe a Suediei atri
buie premiul Nobel 
pentru fizică unor lu
crări de cercetare cu ca
racter teoretic privind 
aspecte fundamentale 
ale structurii materiei, 
în principiu, premiul 
Nobel se acordă fie 
pentru ansamblul activi
tății' științifice a unui 
savant de seamă, fie 
pentru o descoperire 
concretă de importanță 
hotăritoare în dezvol
tarea domeniului res
pectiv. Ambele situații 
le întîlnim în acest an, 
când premiul a fost îm
părțit în două.

Prima jumătate a fost 
decernată profesorului 
Eugen P. Wigner de la 
Universitatea din Prin
ceton (S.U.A.), pentru 
întreaga sa activitate 
consacrată studiului teo- 
retio al nucleului atomic 
și particolelor elemen
tare, în special pentru 
descoperirea și aplicarea 
unor pfincipii funda
mentale de simetrie.

Dintre numeroasele 
lucrări ale savantului 
fac parte contribuțiile 
sale esențiale la teoria 
forțelor nucleare (așa- 
numitul potențial Wig
ner), elaborarea unui 
formalism general de 
descriere matematică a 
reacțiilor nucleare, e- 
nunțarea unor principii 
fundamentale de si
metrie care au deve
nit un fir conducător 
nu numai în teoria nu
cleului atomic, ci și în 
cele mai modeme pro
bleme ale fizicii parti
colelor elementare, e- 
laborarea unei teorii a 
absorbției de rezonanță 
a neutronilor d.e către 
nuclee (formula Breit-

Wigner), care își găsește 
azi noi aplicații în stu
diul interacției rezonan
te a particolelor ele
mentare.

Cealaltă jumătate a 
premiului pe anul 1963. 
a fost decernată profeso
rilor Maria Goeppert- 
Mayer delà Universita
tea California (S.U.A.) și 
Hans Jensen de la Uni
versitatea dm Heidel
berg (R.F.G.), care, ini
țial independent unul 
de altul, iar ulterior în 
colaborare au elaborat 
și dezvoltat așa-numi'- 
tul model „în pături“ al 
nucleelor atomice. Mo
delul „în pături“ al nu- 
oleului atomic, ba
zat pe recunoașterea 
unor particularități spe
cifice ale mișcării nu- 
cleonilor în nucleu (așa- 
numitul cuplaj spin-or- 
bită) a permis explica
rea unui număr impor
tant de regularități ob
servate în experiență, 
deschizînd calea spre o 
înțelegere mai profundă 
a structurii nucleului.

Premiul Nobel pentru 
chimie a fost decernat, 
de asemenea, la doi oa
meni de știință : profe
sorilor Karl Ziegler și 
Giulio Natta.

în vîrstă de 65 de ani, 
prof. K. Ziegler con
duce Institutul Max 
Planck pentru cercetări 
în chimia carbonului de 
la Mülheim (R.F.G.). 
Lucrările referitoare la 
polimerizarea etenei (e- 
tilenei), au făcut posi
bilă obținerea polimeru
lui respectiv — poliete- 
na — la presiune nor
mală, în locul presiunii 
de 1 000—2 000 atm., la 
care se recurgea înainte. 
O asemenea modificare 
a procedeului de fabrr-

cație a însemnat un re
marcabil pas înainte pe 
calea obținerii ieftine a 
acestui material cu va
loroase însușiri fizice și 
chimice și oare, în con
secință, a căpătat o 
largă întrebuințare prac
tică. Descoperirea prof. 
K. Ziegler prezintă o deo
sebită valoare teoretică, 
deschizînd un nou ca
pitol în teoria procese
lor de polimerizare.

Prof. Giulio Natta, 
astăzi în vîrstă de 60 de 
ani, conduce Institutul 
de chimie industrială al 
Politehnicii din Milano 
și este un binecunoscut 
cercetător în domeniul 
chimiei macromolecu- 
lare și autor a circa 400 
de lucrări publicate. El 
și-a consacrat o im
portantă parte a activită
ții sale studiului struc
turii moleculare a poli
merilor și posibilității 
de obținere a unor lan
țuri de polimeri cu struc
turi determinate. Folo
sind promotori de tipul 
celor descoperiți de K. 
Ziegler, G. Natta a iz
butit să sintetizeze lan
țuri de polimeri avînd 
o structură moleculară 
ordonată, caracterizată 
prin prezența unor anu
mite grupări. O aseme
nea configurație a ma- 
cromoleculelor, denumi
tă Izotactică, con
feră polimerilor anumi
te proprietăți specifice, 
cum este rezistența la 
temperaturi foarte înal
te. Prin sinteze de ge
nul celor sus-arătate 
chimia a reușit nu nu
mai să imite natura, ci 
să o și depășească, rea- 
lizînd materiale inexis
tente în natură, cu 
loroaso proprietăți 
aplicații din ce în 
mai numeroase.

va-
Si 

ce

țită, cercetarea 
tru ferite etc.

Dezvoltarea 
ce a permis 
crări ou caracter fundamental : obți
nerea de monocristale de ferită, studie
rea proprietăților lor electrice și a 
structurii de domenii — la Institutul 
de fizică al Academiei, studiul efectelor 
iradierii cu neutroni asupra feritelor și 
studiul fenomenului de hysterezis ter- 
momagnetio — la Institutul de fizică 
atomică. Aceste cercetări se numără 
printre cercetările de actualitate pe 
plan mondial în domeniul feritelor, ele 
aducînd și unele elemente de noutate 
științifică. Trebuie menționat, totodată, 
că majoritatea rezultatelor obținute 
pînă în prezent în privința calității fe
ritelor elaborate sînt la nivelul celor 
mai bune ferite elaborate în alte țări 
și chiar superioare. Astfel, ca valori 
deosebite trebuie remarcate : feritele 
de mare permeabilitate, pentru filtre 
etc., la care s-au atins valori pen
tru permeabilitatea inițială de or
dinul 1 200—-5 000 ; feritele cu ciclu 
hysterezis rectangular, pentru memorie 
și comutare, care au permis realizarea 
pînă în prezent în țară de modele expe
rimentale de mașini de calcul, analizor 
multicanal etc. ; magneți permanenți 
anizotropi în vederea miniaturizării a- 
paraturii, avînd caracteristici superioa
re față de magneții izotropi.

Analizînd realizările dobîndite în do
meniul feritelor, în lumina sarcinilor 
importante puse de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R. în fața oamenilor de știin
ță, participanții la lucrările colocviului 
au subliniat necesitatea intensificării, 
cercetărilor privind : studiul materiilor 
prime pentru ferite, studiul metodelor 
de control al caracteristicilor pulberi
lor și produselor în fazele intermediare 
de fabricație ; realizarea de ferite pen
tru înaltă frecvență ; ridicarea satura
ției magnetice a materialelor de tip 
ferit ;■ obținerea de ferite cu proprietăți 
stabile la variații de temperatură. Odată 
cu noile progrese în realizarea acestor 
obiective, ar fi necesar ca rezultatele 
pozitive ale cercetărilor efectuate să fie 
transpuse în mai mare măsură în pro
ducție, lărgindu-se astfel domeniul de 
aplicații al aparaturii electronice. Din 
materialele prezentate la colocviu a re
ieșit, totodată, că prezintă interes re
zultatele deosebit de bune privind 
unele soluții tehnologice simplificate, 
cum este sinterizarea feritelor de man- 
gan în atmosferă normală.

Dezvoltînd realizările dobîndite pînă 
acum în acest domeniu al științei Și 
tehnicii moderne, colectivele institutelor 
de cercetare și ale întreprinderilor — 
cărora le revine sarcina de 
cîmpul de aplicare a feritelor 
o contribuție 
continuă 
ției.

a lărgi
- aduc 

importantă la ridicarea 
a nivelului tehnic al produc-

;

la

Colocviul Institutului de calcul din Cluj
CLUJ (coresp. „Scînteii“), — La 

Cluj au început vineri lucrările co
locviului „Aproximarea funcțiilor cu 
aplicație la calculul numeric“, orga
nizat de Institutul de calcul al filia
lei din Cluj a Academiei Romîne. La 
lucrări participă peste 150 de specia
liști din întreaga țară — matemati
cieni, ingineri din întreprinderi in-

BIOCURENȚII PLANTELOR
S-a constatat că în celulele plan

telor există anumite „elemen
te nervoase“ ; acestea constituie 
în prezent obiectul cercetărilor în
treprinse la Academia de agricul
tură „Timiriazev" din Moscova. Ex
periențele au arătat că, la acțiunea 
unor substanțe chimice excitante, în 
organismul plantei se produc curenți 
electrici care pot fi înregistrați. 
Mijloacele prin care planta recepțio
nează aceste excitații se află proba
bil în părțile organismului care cresc 
mai activ : în vîrfurile rădăcinilor 
sau în ale tulpinelor. Drept conducte 
ale semnalelor, ca nervi, par să ser
vească vasele prin care se propagă 
soluțiile de materii organice.

BETATRON POLONEZ

In arsenalul fizicii experimentale 
moderne, acceleratoarele constituie 
una din instalațiile cele mai impor
tante. La Institutul electroteh
nic din Varșovia a fost construit pri
mul betatron din Polonia. în curînd 
urmează să se treacă la fabricarea 
și a altor asemenea instalații pentru 
accelerarea electronilor.

MAȘINA ELECTRONICĂ 
DE RECOLTAT CARTOFI

In Scoția au fost efectuate probele 
practice ale unei mașini de recoltat 
cartofi înzestrate cu un dispozitiv 
electronic. Acest dispozitiv poate să 
distingă tuberculii de cartofi de pie
tre sau de bulgări de pămînt.

ȘOSELE DIN... STICLA

în Danemarca se fac cercetări 
pentru construirea unor șosele din 
materiale pe bază de sticlă. Prima 
porțiune experimentală a fost con
struită la periferia orașului Copen
haga. Suprafața cristalină, granuloa- 
să, a șoselei reflectă și difuzează în 
toate direcțiile lumina farurilor de 
automobil fără să împiedice deci vi
zibilitatea conducătorilor auto. 
Noaptea, șoseaua pare fosforescentă.

"■ i!
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Clădirea bibliotecii ieșene

De mai bine de un secol, Biblio
teca centrală universitară din Iași 
este frecventată zi de zi de cititori 
— oameni de cultură, membri ai 
corpului didactic, studenți din acest 
centru universitar — bogata sa co
lecție de-cărți și manuscrise^ revis
te și publicații fiind cunoscută nu 
numai în țară ci și peste hotare. 
In anii noștri i s-a atribuit numele 
lui Mihail Eminescu, care a fost 
director și bibliotecar al acestei in
stituții. Aici sînt păstrate, alături 
de alte lucrări rare, publicații de 
cultură veche romînească achizi
ționate în urma recomandării poe
tului.

Bogaiă colecție 
de periodice 
ți manuscrise

Biblioteca po
sedă o intere
santă colecție 
de periodice 
romînești din 
secolul trecut,

printre care „Curierul de Iași“, 
exemplar unic în tară, din vremea 
oînd Eminescu era redactor la a- 
ceastă publicație. Ea are un fond 
de aproape 1 000 de manuscrise 
de cultură romînească și greacă, 
dintre care, cel mai vechi, un E- 
vangheliar grecesc din secolul al 
VlII-lea, pe pergament.

Un alt director al bibliotecii, 
Bogdan Pétriceicu Hasdeu. a do
nat bibliotecii 4 000 de volume 
din biblioteca sa personală și o 
colecție de 10 manuscrise cu
noscută sub denumirea de „Colec
ția de manuscrise hasdeene". 
Printre colecțiile valoroase se află 
de aéémfrnea donațiile lui Vasile 
Alecsandri, ale cunoscutului 
de știință lonescu

Brad. De menționat că în secolul 
trecut, biblioteca și-a mărit fondul 
de cărți mai mult prin donațiile 
unor oameni de cultură progre
siști, autoritățile din acea vreme 
manifestînd un total dezinteres 
față de activitatea acestei institu
ții de cultură.

în prezent, colectivul bibliotecii 
continuă să achiziționeze docu
mente și tipărituri legate de istoria 
culturii patriei noastre. De curînd, 
în patrimoniul bibliotecii a intrat 
Cazania lui Coreși, tipărită la 
Brașov în 1581, precum și arhiva 
personală a criticului literar Ga- 
rabet Ibrăileanu, în care se reflec
tă aproape întreaga mișcare 
rară din țara 
rioadă de 50 de

același timp cu apariția lor în Vi
trinele librăriilor. Cititorii pot con
sulta diierite cataloage cuprinzînd 
întregul fond de publicații aflat 
in depozitul bibliotecii.

Informsrea 
biblioșjtrstică 
a cadrelor 
didactice 

șl studenților

Pentru o de
servire rapidă 
a cadrelor di
dactice și stu
denților, în să
lile de lectură 
se practică sis-

noastră 
ani.

pe o
lite- 
ps-

1 300 009 
de volume

anii
populare,

pu-în
terii
datorită spriji
nului acordat 

centrală univer-de stat, Biblioteca 
sitară a devenit un important. centru 
de documentare științifică și cultu
rală pentru cititorii din Iași și regiu
nile învecinate. în ultimii 10-12 ani, 
numărul publicațiilor bibliotecii a 
crescut cu aproape 400 000 de vo
lume totalizînd în prezent 1 300 000 
de volume. Paralel cu creșterea 
numărului publicațiilor — anual 
cu 36 000 de cărți, reviste, ziare — 
biblioteca a stabilit relații de 
sdhimb și împrumut cu aproape 
900 de instituții similqre de peste 
hotare.

Biblioteca informează operativ 
pe cititori asupra celor mai recen
te publicații apărute. Da are o 
secție „De actualitate“, în care 
cărțile și revistele sînt prezente în

temui de acces liber la roiturile cu 
cele 6 000 de titluri de tratate și 
manuale universitare. Serviciul bi
bliografic și de informare științi
fică al bibliotecii efectuează anu
al circa 10 000 de informații biblio
grafice la cerere și, de multe ori, 
întocmește bibliografii pentru stu
denții care își pregătesc exame
nul de stat. în anul școlar 1932— 
1963, de pildă, au fost întocmite 
circa 200 de bibliografii pentru 
studenții de la Facultatea de isto
rie și filologie Toate aceste înles
niri au contribuit la creșterea nu
mărului cititorilor permanent!. 
Dacă în 1938 biblioteca a fost frec
ventată de numai 12 000 de cititori, 
numărul acestora a crescut la 
600 000 anual.

Colectivul bibliotecii se preocupă 
de îmbunătățirea muncii de infor
mare și deservire a cititorilor, con
tribuind la răspîndirea cărții știin
țifice. politice și literare în rînduri- 
le 
tic 
cii

tineretului și ale corpului ăidac- 
universitar, ale oamenilor mun- 
din întreprinderi și instituții.

GRIGORE BOTEZ 
directorul 

Bibliotecii centrale universitare 
„Mihail Eminescu“ din IașiIng. ELENA LĂBUȘCĂ 

șef de laborator 
Institțitjiil de. fizică atomică 

al Academiei R. P. Romine

dustriale și din institute de cercetări 
științifice, economiști, medicii ling
viști, precum și numeroși invitați 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, Franța, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R- P. Ungară și U.R.S.S.

Lucrările colocviului — care vor a- 
vea loc timp de cinci zile — se des
fășoară în trei secții de specialitate.

Simpozion
BRAȘOV (coresp.

în zilele de 15 și 16 noiembrie, la 
Poiana Brașovului s-au desfășurat 
lucrările simpozionului cu tema : 
„Bolile coronarelor, metode de 
diagnostic și tratament“, organizat 
de societatea de cardiologie și fi
liala din Brașov a Uniunii societă
ților de științe medicale.

La simpozion au participat aproa
pe 300 de oameni de știință, acade
micieni, medici de specialitate. Cu 
acest prilej au fost prezentate ra
poarte pe temele : „Cardiopatiile 
coronariene“, „Sistematică și crite
rii de diagnostic“, „Metoda clinică 
în diagnosticul bolilor coronarelor“, 
„Metoda electrocardiografică în 
diagnosticul bolilor coronariene“, 
„Importanța cercetării fermenților 
sanguini, în diagnosticul bolilor co
ronariene" și „Tratamentul bolilor 
coronariene“, urmate de numeroase 
comunicări științifice.

medical
„Scînteii“).

în mod practic, regimul de viață al 
școlarului se întocmește sub forma 
uhui program în care sînt cuprinse mo
mentele principale din desfășurarea 
unei zile obișnuite de viață a elevului. 
Programul de învățătură trebuie astfel 
organizat, îneît între activitatea desfă
șurată la școală și aceea de pregătire 
acasă a lecțiilor să fie o pauză (de 2—3 
ore), care să cuprindă o perioadă de „o- 
dihiiă activă“ (plimbare, joc, activitate 
fizică etc.) și o perioadă de „odihnă 
păsivă“ (somn). Nu e bine ca elevul 
care are școală dimineața să-și facă te
me, sa învețe imediat ce vine de la 
școală, nici chiar după ce a mîncat. De 
asemenea, cei ce au cursuri după-amia- 
za să riu-și înceapă pregătirea lecțiilor 
imediat ce se întorc acasă, seara, întru- 
cît randamentul la învățătură, în aceste 
condiții, este foarte redus ; în schimb 
se intensifică oboseala acumulată.

La început, adică pînă ce intră în 
funcțiune întreaga capacitate de mun
că, elevul își va pregăti materiile ceva 
mai grele ; în următoarele două ore va 
studia materiile cele mai grele ; iar la 
sfîrșit își va învăța lecțiile mai ușoare 
și va scrie temele, va face desenele. 
La fiecare 50—60 de minute de studiu 
va lua o pauză de 10 minute — dat 
nu mai mult, deoarece aceasta poate 
duce la slăbirea capacității de studiu, 
iar efortul pentru „reacomodare“ va fi 
mult mai mare.

Un regim de viață corect organizat 
presupune o strictă alternare a timpu
lui de muncă cu odihna necesară refa
cerii energiei' cheltuite, cea mai deplină 
odihnă fiind somnul. Un elev are ne-

voie să doarmă, în medie, 10 ore din 
24. Acest timp poate fi mărit în funcție 
de starea de sănătate sau oboseală a 
școlarului, însă în nici un caz nu poate 
fi micșorat. Pentru cei ce au program 
școlar dimineața sînt necesare 9 ore de 
somn continuu noaptea și o oră după- 
amiază, înainte de începerea pregăti
rii lecțiilor. Este necesar să se respec
te ora de adormire și de trezire; aceasta 
creează obișnuința de a adormi repede.

profund, continuu. Somnul la alte ore « 
nefolositor și tulbură activitatea genera
lă. Somnul odihnitor, într-o cameră po
trivit încălzită (18 grade) și bine aeri
sită, prezintă o mare importanță pentru 
sănătatea și dezvoltarea normală a or
ganismului, pentru activitatea intelec
tuală satisfăcătoare și starea de echi
libru nervos a elevului.

Activitatea psihică, intelectuală și fi
zică deosebită pe care o desfășoară ele
vul, aflat în puternică perioadă de 
creștere și dezvoltare, necesită și o ali
mentație corectă, cantitativ și calitativ 
— 800-1 000 de calorii în plus față de 
organismul unui adult care desfășoară o 
activitate medie. Nu numai cantitatea 
alimentelor favorizează procesul de 
creștere și dezvoltare a organismului 
elevului, ci și calitatea lor, posibilitățile 
lor nutritive, conținutul Iot în proteine, 
grăsimi, hidrocarbonate, vitamine și mi
nerale.

O altă condiție importantă în alimen
tația elevului' este respectarea orelor fixe 
de masă — cu 3 mese pe zi și una sau 
cel mult două gustări, cu intervale între 
ele de 3—4 ore, necesare digestiei și o- 
dihnei tubului digestiv. De asemenea, 
pentru desfășurarea unei digestii nor
male, o importanță deosebită art sta
rea psihică în timpul mesei : tensiunea 
nervoasă, cititul în acest timp, certurile, 
discuțiile fac să dispară apetitul și de
termină o digestie incompletă, ceea ce, 
printre altele, în afara efectelor nega
tive asupra bunei funcționări a orga
nismului, obosește foarte mult sistemul 
nervos central, împiedică activitatea in
telectuală și slăbește forța fizică a copi
lului. între ora mesei de prînz și ora de 
activitate sau de somn e bine să existe 
un interval liber de o jumătate de oră 
pînă 

în 
btiie 
rilor,
spectacole etc. È, de asemenea, extrem 
de hecësar ca în program să figureze și 
sarcinile lui în cadrul activității fami
liei, participarea 
obștești. în afară 
munca fizică are 
pentru organism,
prim ordin pentru dezvoltarea armoni
oasă a organismului.

Desigur că un program de viață axat 
pe principiile mai sus expuse, oricît de 
judicios ar fi întocmit, rămîne ineficace 
dacă nu e aplicat zi de zi.

Conf. univ. 
PETRESCU COMAN

la o oră.
programul de viață al elevului tre- 
stabilit și timpul destinat plimbă- 
activității sportive, vizionării unor

la diferite activități 
de rolul ei educativ, 
un rol reconfortant 
este o necesitate de

de NELL COBAR
C U

Portnrnl : — Ta ascultă, jofutc, tragi (Ie la 35 de metri 
oria surprindere și marcheri ? Păi ce fotbal e ăsta ?

— Dumneata nu vezi că avem ceva de discutat î Co, 
alte magazine nu există ?...

— Ncohrăzatule. vezi că mă cert Cu maică-ta de lum'ă- 
täte <Ie oră și tu stai aici să auzi tot ce né spunem
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O atenție deosebită s-a acordat 
me. ănizării complexe a lucrărilor 
de încărcări și descărcări. O rețea de 
lungi benzi transportoare va lega 
direct navele de pe Dunăre cu ma
gaziile de materii prime și produse 
finite ale combinatului.

Conducerea combinatului se preo
cupă încă de pe acum de pregătirea 
viitoarelor cadre, care vor lucra 
la modernele instalații. In școala 
profesională din Turnu-Măgurele 
învață 300 de elevi din oraș și îm
prejurimi, iar alți 200 de elevi au 
fost trimiși să învețe în școli de pe 
lîngă unități cu același profil. Fa
bricile de îngrășăminte mai „vîrst- 
nice" sprijină tînărul combinat în 
specializarea de muncitori. La Nă
vodari. de pildă, la fabrica de acid 
sulfuric, se pregătesc 80 de munci
tori care vor deservi prima instala
ție a combinatului dunărean.

Coordonatorul general al proiec

Nici un obiectiv indus
trial nu se poate lipsi de 
apă Știați, de pildă, că 
din 1961 pînă în 1975 ce
rințele de apă ale țării 
noastre vor crește de mai 
bine de 4 ori? Vă prezen
tăm cîteva date despre 
munca specialiștilor care 
lucrează în acest dom.e- 
niu — hidrotehnicieni, 
constructori, chimiști, 
biologi, bacteriologi, me
dici igieniști.

Pentru a asigura volu
mul de apă necesar s-au 
executat și se execută 
numeroase lucrări.

Stația de epurare

In planul de con
strucție a noilor obiecti
ve industriale e cuprins 
totdeauna un punct care 
prevede și execuția stației 
de epurare respective, 
înainte de deversare, a- 
ceste stații rețin impuri
tățile. De fapt ele sînt 
niște uzine de curățire șt 
limpezire a apei, care fo
losesc mai multe feluri 
de instalații și aparate. 
Grătare speciale rețin o- 
biectele care plutesc; des- 
nisipatoarele opresc ni
sipul și alte materii mai 
grele, iar decantoarele 
rețin particulele mici. 
Biofiltrele sînt instalații 
încărcate cu material gra
nular pe care se formea
ză o peliculă biologică 
din microorganisme. Sub
stanțele organice din apă 
sînt descompuse de aces
te microorganisme și 
transformate în săruri 

[minerale stabile.

Nămol din apă

Nămolul reținut în de- 
cantoare este tratat în I... .. z........  

Azi în Capitală
HANDBAL. — în sala Floreasca, de la ora 16,15, me

ciuri în cadrul „Cupei orașului București“. în program, 
partidele feminine București tineret — Belgrad, Bucu
rești A — Budapesta.

FOTBAL. — Stadionul Republicii : Rapid — Siderur- 
gistul (ora 12,30), Progresul — Steagul roșu (ora 14,15).

— Cu începere de la ora 15,15, pe programul 1, stațiile 
de radio vor transmite alternativ de la București 
și Constanța aspecte de Ia meciurile Progresul — Steagul 
roșu și Farul — Crișul.

POPICE. — De la ora 8, pe arena Recolta (șos. Ianeu- 
lui) meciul internațional dintre echipele masculine ale 
R. P. Romîne și R. D. Germane.

BASCHET. — Meciuri pentru „Cupa Voința“ : de la 
ora 16, în sala „I. L. Caragiale“ : Mătasea Dudești — 
Unirea ; I.C.F. — Progresul ; Rapid — Olimpia ; Știința 
— Voința.

GIMNASTICA. — Faza pe Capitală a campionatului 
republican pentru copii (sala F.R.G., de la ora 9).

HOCHEI. — Meci de verificare al loturilor reprezen
tative : lotul A — lotul de tineret (de la ora 18,30, pe 
patinoarul „23 August“).

tării este Institutul de proiectări 
pentru industria anorganică și me
tale neferoase (IPRAN).

Datorită tehnologiei moderne de 
fabricație și nivelului ridicat de 
automatizare a utilajelor cu care 
vor fi dotate unitățile combinatului, 
produsele vor fi realizate la un 
preț de cost mai redus. în compa
rație cu fabricile similare, la com
binatul Turnu-Măgurele prețul de 
cost va fi mai mic cu 30 la sută la 
acid sulfuric și cu 25 la sută la 
amoniac.

La utilarea fabricilor combinatu
lui, o contribuție de seamă aduce 
industria noastră constructoare de 
mașini — îndeosebi Uzinele „Grivi- 
ta Roșie", „Independența“-Sibiu, 
„Vulcan“. Uzinele din Bocșa Romînă 
furnizează construcțiile metalice ale 
secțiilor industriale. Tehnologia de 
fabricație a unor produse și dife
rite utilaje speciale au fost achizi
ționate de la firmele „Lurgi“ și 

rezervoare închise numite 
digestoare. unde fermen
tează. și se mineralizează. 
El poate fi folosit în agri
cultură ca îngrășământ. O 
asemenea stație care de
servește o localitate, să 
zicem, de circa 10 009 de 
locuitori, reține într-un 
an 12 000 metri cubi de 
nămol și produce totoda
tă. circa 160 000 mc gaze 
de la digestor care pot fi 
folosite drept combustibil. 
Intr-un oraș mare ca 
Bucureștiul viitoarea sta
ție de epurare va reține 
anual circa 40 000—50 000 
tone nămol care va fi fo
losit în agricultură ca în
grășămînt.

In prezent se constru
iește o întreagă rețea de 
stații de epurare. In 1961 
s-au construit 41, în 1962 
— 59, iar în acest an sînt 
în curs de executare 75. 
Amintim cîteva dintre o- 
biectivele industriale ce 
au fost dotate cu sta
ții moderne de epu
rare : fabrica „Solven
tul“-Timișoara, Combina
tul de hîrtie și celuloză- 
Suceava, schela Țicleni, 
rafinăriile din Teleajen și 
Ploiești, Fabrica de zahăr 
din Tg. Mureș, Combina
tul chimic Borzești etc. 
Pînă în 1965 vor fi con
struite circa 200 de stații. 
Pentru anii următori se 
prevede construcția și 
completarea instalații
lor de epurare la toa
te obiectivele indus
triale și orășenești, pre
cum și la toate obiective
le noi ce vor intra în 
funcțiune. De asemenea, 
s-au îmbunătățit și con
dițiile de exploatare a 
stațiilor de epurare exis
tente ale obiectivelor in
dustriale și ale orașelor. 
La această acțiune o con

tribuție însemnată a a- 
vut-o Inspecția de stat a 
apelor (din cadrul Comi
tetului de Stat al Apelor) 
care, pe lîngă un control 
sistematic la fața locului, 
acordă și ajutor calificat 
întreprinderilor în vede
rea unei mai bune gospo
dăriri a apelor.

Pentru găsirea celor 
mai moderne soluții, In
stitutul de studii și cerce
tări hidrotehnice a fost 
dotat cu o secție specială 
de protecția și epurarea 
apelor, înzestrată cu labo
ratoare și aparatură mo

După consumarea 
a 7 runde iu turneul 
final al campiona
tului feminin de șah 
care se desfășoară 
la Ploiești. lidera 
clasamentului este 
Alexandra Nicolau 
cu 6,5 puncte ur
mată de Margareta 
Teodorescu — 5,5 
puncte, Eleonora 
Gogîlca — 5 punc
to și o partidă în
treruptă. Reicher — 
5 puncte, Poliliro- 
nlade 4,5 (1) puncte 
și Perovor.nic — 4
puncte. în runda a 
7-a Nicolau a învin
s-o pe Urzică, iar 
Teodorescu și Pc- 
revoznic au remizat. 
Polihroniade a în
trerupt partida cu 
Gogîlea. în fotogra
fie : Aspect din sala 
unde se desfășoară 
campionatul.

..Uhde“ din R.F.G., E.N.S.A. din 
grupul Schneider din Franța.

...Pe șantierul combinatului de pe 
malul Dunării pulsează ritmul viu 
al muncii. Graficele întrecerii so
cialiste oglindesc succesele construc
torilor și montorilor, care s-au an
gajat să execute lucrările la ter
menul stabilit și de bună calitate.

în discuțiile avute cu specialiștii 
șantierului, conducătorii de partid 
și de stat s-au interesat despre felul 
cum se asigură aprovizionarea rit
mică cu materiale și utilaje, despre 
metodele avansate folosite în con
strucții și la montaj. Conducătorii 
șantierului au arătat că datorită 
sprijinului partidului și guvernului, 
există toate condițiile ca instalații
le combinatului să intre în funcțiune 
potrivit prevederilor planului.

în timpul vizitei pe șantier, ca și 
la plecare, oaspeții au fost salutați 
cu multă însuflețire de sute de cons
tructori și locuitori ai orașului 
Turnu-Măgurele.

dernă, cu o stație-pilot 
pentru experimentări și 
laboratoare mobile. Au 
fost create și servicii de 
protecția apelor pe lîngă 
fiecare dintre cele 5 di
recții teritoriale organi
zate în bazinele hidrogra
fice ale țării. Comitetul 
de Stat al Apelor a orga
nizat prin Institutul pen
tru planuri de amenajare 
șl construcții hidrotehni
ce proiectarea stațiilor o- 
rășenești la nivelul teh
nicii actuale.

D. MINCULESCU

Stația din Suceava alimentează cu apă orașul și combinatele industriale din împrejurimi. Iată-1 
pe maistrul Alexandru Boiarciuc supraveghind instalațiile de pompare a apei.

Turneul feminin internațional 
de handbal în 7, dotat cu „Cupa 
orașului București“ a continuat 
ieri după-amiază în sala Floreasca 
cu două partide care promiteau 
întreceri interesante. Cele două 
meciuri, Budapesta—București ti
neret și București A,—Belgrad, au 
corespuns așteptărilor ațît din 
punct de vedere tehnic, cît și spec
tacular.

In prima întîlnire, selecționata 
de tineret a Capitalei noastre a 
dat o replică curajoasă experimen
tatei formații maghiare în fața 
căreia a cedat mai greu decît arăta 
scorul, 13—8, în favoarea echipei 
din Budapesta.

Cel de-al doilea meci a prilejuit 
spectatorilor mai multe momente 
de satisfacție. în primul rînd pro
porțiile scorului, 14—3, cu care e- 
chipa Bucureștiului a învins te
nacea și valoroasa echipă iugosla
vă. In al doilea rînd, maniera în 
care a fost dobîndită victoria de 
către echipa noastră : joc modern, 
cu atacuri și contraatacuri rapide 
și spectaculoase, încheiate de cele

PRIMIREA DE CĂTRE
TOV. ALEXANDRU BÎRLĂDEANU 

A SECRETARULUI C.A.E.R.
N. V. FADEEV

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romî- 
ne, actual președinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, a primit pe se
cretarul C.A.E.R., N. V. Fadeev, și 
lucrători cu munci de răspundere 
din secretariatul C.A.E.R., în legătu
ră cu pregătirea ședinței a X-a a 
Comitetului Executiv.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI NAȚIONALE 

DE FARMACIE

Ieri seară, în aula Universității 
din București a avut loc ședința ple
nară de închidere a Conferinței na
ționale de farmacie. Prof. univ. dr. 
Gh. Ciogolea, decanul Facultății de 
farmacie din București, a arătat că 
prin cele peste 200 de lucrări de spe
cialitate prezentate în cadrul Con
ferinței de cercetători romîni și 
străini. Conferința națională de far
macie se înscrie ca o importantă ma
nifestare științifică, plină de învă
țăminte practice pentru ocrotirea să
nătății populației din țara noastră.

Totodată, conferința a prilejuit un 
valoros schimb de experiență între

Sesiunea Comisiei mixte romîno-iuvoslaveo

de colaborare tehnico-stiintifică
între 7 și 15 noiembrie 1963 s-a 

ținut la București cea de-a V-a se
siune a Comisiei mixte romîno-iugo- 
slave de colaborare tehnico-științi- 
fică.

Comisia a constatat că activitatea 
de colaborare tehnico-științifică în
tre sesiunile a IV-a și a V-a a fost 
rodnică.

Comisia a luat măsuri pentru îm
bunătățirea și extinderea în conti

mai multe ori cu șuturi imparabi- 
le și o apărare în zonă, elastică, 
de nepătruns.

Aplauze repetate, binemeritate, 
au răsplătit ieri frumoasa evoluție 
a jucătoarelor noastre. O mențiu
ne specială i se cuvine Anei Bo- 
țan, autoare a 5 goluri. Turneul se 
încheie astăzi cu disputarea me
ciurilor Belgrad—București tineret 
și București A—Budapesta, acesta 
din urmă, desemnînd echipa cîști- 
gătoare a cupei.

M. POPESCU

Tenis de masă

Campionatele internaționale 
ale R. P. Ungare

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
Sîmbătă, campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Ungare, 
care se desfășoară în sala „Sportcsar- 
nok“ din Budapesta, au programat 
primele probe de simplu. La dublu 
femei, perechea Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu a obținut trei 
victorii, învingînd cu 3—1 pe Lemke, 
Geisller (R.D.G.), cu 3—2 pe Nowo- 
rita, Kalinska (R. P. Polonă) și cu 
3—2 pe Heiritis, Poor (R. P. Ungară). 
La dublu bărbați, Korpa, Vecko (Iu
goslavia) a învins cu 3—0 pe Negu- 
lescu, Rethi, Astă-seară vor fi cunos- 
cuți campionii internaționali la cele 5 
probe.

★

Probele pe echipe din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis de 
masă ale R. P. Ungare s-au încheiat. în 
finala probei masculine reprezentativa 
Suediei a învins cu scorul de 3—1 
echipa R. P. Romîne. De remarcat că 
în semifinale echipa romînă jucînd ex
celent a eliminat cu 3—0 puternica 
echipă a R. P. Ungare.

în competiția feminină, echipa R. P- 
Ungare a cîștigat cu 3—2 finala cu e- 
chipa Angliei. 

specialiștii romîni și specialiștii 
străini în domeniul farmaciei.

în ultima zi a lucrărilor Conferin
ței naționale de farmacie a fost or
ganizat simpozionul cu tema : „In
troducerea medicamentelor noi în te
rapeutică“.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de prof. univ. dr. P. Ionescu Sto- 
ian, directorul Institutului pentru 
controlul de stat al medicamentelor 
și de cercetări farmaceutice Cu- 
prinzînd nouă referate susținute de 
specialiști romîni și de delegați 
străini simpozionul a abordat cele 
mai variate aspecte privind folosi
rea în terapeutică a ultimelor medi
camente apărute în lume, de la con
trolul si experimentarea lor farma
cologică. biologică și clinică și pînă 
la aspectul organizatoric și legis
lativ.

*

Pianista Maria Cherogeorge din 
Grecia, sosită de curînd în țara 
noastră, a fost solista concertului 
Orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“ prezentat 
sîmbătă seara, în Studioul Radiote- 
leviziunii. Ea a interpretat Concer
tul nr. 5 în Mi bemol major pentru 
pian și orchestră de Beethoven. în 
program au mai figurat Simfonia în 
Si bemol major de Mozart. Interlu
diu pentru două orchestre de coar
de de Mircea Istrate (în primă au
diție) și suita de balet „Joc de cărți“ 
de Stravinski. Concertul a fost di
rijat de Mircea Cristescu.

nuare a colaborării tehnico-științifi- 
ce între cele două țări.

Conform protocolului semnat, păr
țile își vor acorda ajutor reciproc 
în domeniul industriei petrolului, e- 
nergiei electrice, industriei chimice, 
industriei construcțiilor de mașini, 
precum și în domeniul industriei 
alimentare și în alte domenii.

Delegația iugoslavă a vizitat di
verse întreprinderi industriale și o- 
biective culturale din R.P. Romînă.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de adjunctul ministrului 
construcțiilor de mașini, Tiberiu A- 
brihan, iar din partea iugoslavă de 
adji,~'’tul secretarului Vecei Execu
tive , ederative pentru industrie, Bi- 
rovljev Milorad.

La semnare au fost prezenți Gh. 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.P. Romîne, precum 
și Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Sesiunea s-a desfășurat într-un 
spirit de prietenie și colaborare fră
țească.

De la C. E. C.
Pentru a da posibilitate unui nu

măr cît mai mare de cetățeni să par
ticipe ,1a tragerea la sorți lunară a o- 
bligațiunilor C.E.C. din 30 noiembrie 
a.c„ precum si la tragerea lunară 
din 31 decembrie, la care în afara 
cîștigurilor obișnuite în valoare to
tală de două milioane lei, șe vor a- 
corda în plus.cîștiguri suplimentare 
de cîțe 25 000 lei și 10 000 lei. cu pri
lejul „Săptămânii economiei“ — Casa 
de Economii și Consemnațiuni a pre
lungit pînă la 23 noiembrie inclusiv 
termenul de procurare, fără dife
rență de preț, a obligațiunilor C.E.C.

Im eâteva râdoH
Premiul pentru cel mai bun portar de 

fotbal al anului 1963, instituit de revista 
sovietică „Ogonjok“ a fost decernat hl> 
Lev Iașin, care a apărat anul acesta cu 
succes poarta echipei Dinamo Moscova, 
a selecționatei U.R.S.S. și a „echipei lu
mii“ în meciul cu echipa Angliei.

Lev Iașin, lăcătuș de profesie, este în 
vîrstă de 34 ani. El a fost selecționat de 
57 de ori în reprezentativa U.R.S.S.

*

Cunoscuta echipă canadiană de hochei 
pe gheată „Windsor Bulldogsa“. câștigă
toarea .„Cupei Allan“ si-a început turneul 
în U.R.S.S., evolnind pe patinoarul arti
ficial de la Lujnikl în compania formației 
Dinamo Moscova. Meciul s-a terminat cu 
rezultatul de 4—3 în favoarea hocheiști- 
lor sovietici.

4r

Campionul european de box la cat. 
muscă, italianul Salvatore Burruni, a în- 
tîlnit în meci amical pe nigerianul Koli 
Mustafa. Burruni a repurtat victoria prin 
k.o. în repriza a 4-a.

*
Turneul internațional masculin studen- 

țeșo de volei a continuat la Praga cu des
fășurarea a două meciuri. Echipa R. P 
Romîne a învins cu scorul de 3—0 
(15—11 : 1.5—9 ; 15—9) echipa Franței. 
Echipa R. S. Cehoslovace a întrecut cu 
3—2 (11—15; 15—17; 1.5—12; 15—12; 
17—15) echipa R. P. Bulgaria.

★

Pe arena Unirea din Capitală a început 
ieri meciul international de popice dintre 
reprezentativele R. P. Romîne și R. D. 
Germane. în întîlnirea feminină scorul fi
nal a fost de 2 471 — 2 422 puncte în fa
voarea oaspetelor. Astăzi, de la ora 8 di
mineața, are loc întîlnirea masculină din
tre cele două selecționate.

*

La Baku a avut loc deschiderea festivă 
a celui de-al 23-lea campionat unional 
feminin de șah Primele trei clasate la 
actualul turneu vor primi dreptul de a 
participa la turneul candidatelor din 1964. 
Printre participante se află cunoscutele 
maestre Larisa Volpert, Kira Zvorîkina, 
Tatiana Zatulovskaia, Valentina Borisen
ko și altele Campioana mondială Nona 
Gaprindașvili nu participă la campionat. 

(Agerpres)

Deschiderea sesiunii 
F. A. O.

ROMA 16 (Agerpres). — La Roma 
au început la 16 noiembrie, lucră
rile celei de-a 12-a sesiuni a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.), La 
sesiune participă delegați din 104 
țări ale lumii (printre care peste 40 
de miniștri ai agriculturii), cărora li 
se vor alătura în următoarele zile 
reprezentanți a încă opt țări care 
și-au exprimat dorința de a intra 
în F.A.O.

Delegația R. P. Romîne este con
dusă de Eugen Alexe, vicepreședin
te al Consiliului Superior al Agri
culturii, președintele Comitetului 
național al R. P. Romîne pentru 
F.A.O.

Demonstrații studențești 
Ia Saigon

SAIGON 16 (Agerpres). — Agenția 
United Press International relatează că 
la 15 noiembrie studenții de la colegiul 
politehnic din Saigon au refuzat să par
ticipe la cursuri, organizînd o demon
strație în sprijinul cererii lor ca profeso
rii care au sprijinit regimul diemist să 
fie demiși. Agenția menționată arată că 
unități ale poliției și trupe înarmate au 
fost amplasate în jurul colegiului și în 
sălile de curs pentru a „menține ordi
nea“.

La rîndul lor, studenții școlii superi
oare Gia Long din capitala sud-vietna- 
meză au încercat să organizeze în a- 
ceeași zi o demonstrație în fața amba
sadei filipineze din Saigon, unde se 
crede că s-au refugiat căpetenii ale re
gimului diemist. Poliția a atacat pe de
monstranți înainte ca ei să ajungă în 
fața ambasadei, împrăștiindu-i.

„Portugalia nu și-a schimbat politica colonială"
Declarația grupului de fări africane care au dus tratative 

cu reprezentanții portughezi

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
După întreruperea tratativelor care 
au fost duse în cadrul O.N.U. între 
delegația guvernamentală portughe
ză și reprezentanții grupului țărilor 
africane, acest grup a dat publicității 
o declarație în care subliniază că în 
politica colonialistă a Portugaliei nu 
a intervenit nici o schimbare. în a- 
ceastă situație, grupul țărilor afri
cane consideră că nu există condiții 
prielnice pentru tratative directe în
tre Portugalia și adevărații repre
zentanți ai popoarelor din coloniile

Partidul laburist australian cere limitarea 
controlului străin asupra economiei

LONDRA 16 (Agerpres). — Re- 
flectînd îngrijorarea opiniei publice 
australiene față de intensificarea 
penetrației capitalului străin în eco
nomia Australiei, partidul laburist 
din această țară a elaborat o serie 
de propuneri care urmăresc limita
rea controlului străin asupra unor 
ramuri ale economiei australiene. 
Potrivit relatărilor ziarului englez 
„Financial Times“, propunerile par
tidului laburist australian prevăd, în 
eșență, adoptarea unei legi care ar 
obliga companiile străine să vîndă 
40 la sută din acțiunile lor unor fir
me australiene. Aceste măsuri s-ar 
aplica în special în ramurile de bază 
ale economiei. Partidul laburist și-a

DUPĂ 60 000 DE MILE
PRINTRE GHEȚURI

Spărgătorul de gheață atomic 
„Lenin“ se va întoarce în curînd din 
cea de-a patra cursă în regiunea 
ghețurilor veșnice. Nava a străbătut 
60 000 de mile și a condus printre 
ghețuri, împreună cu alte spărgă
toare de gheață, aproximativ 300 de 
nave comerciale. Cu ajutorul acestei 
nave s-a reușit să se prelungească 
mult durata navigației în Arctica. 
Practica a arătat că întregul bazin 
al Oceanului înghețat de Nord este 
accesibil navei.

APARIȚIA UNEI NOI INSULE

în apropiere de Islanda a apărut o 
nouă insulă. Ea este formată din 
lavă și se ridică la aproximativ 8 
metri deasupra nivelului mării. Insu
la a apărut în urma erupției vulca
nice submarine care a avut loc la 14 
noiembrie în această regiune. Po
trivit specialiștilor, erupția a avut 
loc în trei puncte ale unei falii lungi 
de 800 metri de pe fundul Oceanului 
Atlantic.

ÎNFIINȚAREA PREMIULUI 
„MUNPO VIZIUNII"

Premiul „Marconi“. acordat în fie
care an unui program al televiziunii 
italiene, va deveni. începînd din 
1964, un premiu internațional al 
„Mundoviziunii“.'El va fi decernat 
celui mai bun program dedicat înțe
legerii între popoare, transmis de 
Euroviziune. Interviziune sau pe ca
lea schimbului intercontinental prin 
sateliți.

BILANȚ AL FURTUNILOR 

TROPICALE DIN ATLANTIC

La Miami a fost dat publicității 
un raport cu privire la sezonul fur
tunilor tropicale care a luat sfîrșit 
în Atlantic, odată cu sosirea unui 
val de aer rece. Raportul. întocmit

Stabilirea monopolului de stat 
asupra comerțului exterior 

al Ohaiici
ACCRA 16 (Agerpres). — Guver

nul Ghanei a anunțat ,că, începînd 
din anul viitor, numai Societatea co
mercială ghaneză va fi autorizată 
să importe mărfuri din țările cu 
care Ghana are acorduri comerciale 
sau de plăți. în baza acestei hotă- 
rîri. toate societățile comerciale care 
pînă acum median în comerțul Gha
nei pe bază de clearing vor fi des
ființate.

Comunicatul dat publicității de 
Ministerul Comerțului subliniază 
totodată că Societatea comercială 
ghaneză, singura autorizată să e- 
fectueze importuri de mărfuri, va 
importa în primul rînd produse in
dustriale mai importante și mărfuri 
de larg consum. Scopul acestor mă
suri. se spune în comunicat, este a- 
sigurarea upei mai mari stabilități 
a prețurilor pe piața internă.

Declarația Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS 16 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanité“ publică o declarație a 
Biroului Politic al Partidului Comu
nist Francez, în legătură cu înce
perea reînregistrării anuale a mem
brilor de partid. în declarație se 
arată că. de la Congresul al XVI-lea 
a] P. C. Francez (1961), numărul 
membrilor de partid a crescut cu 
30 000. iar al organizațiilor de bază 
cu 2 200, dintre care 1 240 în în
treprinderi.

ei în vederea obținerii indepen
dentei.

Reprezentanții din Mozambic în 
Comitetul de tutelă al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au arătat în petiția 
adresată O.N.U. că guvernul Salazar 
a căutat să folosească aceste trata
tive pentru a amina adoptarea de 
către cea de-a 18-a sesiune a Adu
nării Generale a unor noi măsuri 
hotărîte împotriva Portugaliei, cău- 
tînd creeze impresia falsă că in
tenționează să-și schimbe politica co
lonială.

exprimat îngrijorarea îndeosebi 
față de acapararea tot mai intensă 
de către monopolurile străine a ex
ploatării bogățiilor minerale ale 
țării.

„Financial Times" relevă că la
buriștii au șanse însemnate de a 
cîștiga alegerile care urmează să 
aibă loc la sfîrșitul acestei luni, 
fapt ce neliniștește monopolurile 
străine care și-au investit capitalul 
în Australia Deși măsurile preconi
zate de partidul laburist nu rezolvă 
întrutotul această problemă, ele au 
o importanță considerabilă, deoare
ce ele ar fi, în cazul adoptării lor. 
primele măsuri luate în Australia 
împotriva capitalului străin.

de serviciul pentru cercetarea ura
ganelor, subliniază că cele 8 furtuni 
tropicale, dintre care 7 au fost ura
gane, care au bîntuit. anul acesta în 
regiunea Mării Caraibilor, au provo
cat., potrivit unor date provizorii, 
moartea a 6 806 persoane și pagube 
materiale în valoare de aproape 500 
milioane dolari. Raportul mențio
nează că „acesta a fost cel mai dis
trugător sezon de uragane în Ocea
nul Atlantic“.

FRITZ REINER A ÎNCETAT
DiN VIAȚĂ

La New York a încetat din viață, 
în vîrstă de 74 de ani. cunoscutul di
rijor Fritz Reiner. El a condus, timp 
de mai multi ani. orchestra simfo
nică din Chicago și a susținut nu
meroase turneepeste hotare.

CIRCULAȚIE PE PARTEA STÎNGĂ

în Franța a fost efectuată o an
chetă din care a reieșit că pietonii 
care circulă pe partea stingă a stră
zilor sînt mult mai puțin expuși 
pericolului de a fi accidentați, decît 
cei ce circulă pe partea dreaptă în 
consecință. Ministerul transporturi
lor și lucrărilor publice a tipărit 
instrucțiuni prin care se recomandă 
cetățenilor să circule pe partea 
stingă a străzilor.

POLIȚIA ÎN LUPTĂ
CU DELICVENȚII

La Paris a avut loc de curînd o 
întîlnire între reprezentant! ai or
ganelor de politie din 25 de țări. 
Participant!; au arătat că știința 
ajută tot mai mult în lupta dusă 
împotriva delicventei Reprezentanții 
americani la această întîlnire au 
prezentat un aparat cu ajutorul 
căruia se poate identifica vocea 
unei persoane cu aceeași certitudi
ne ca cea a amprentelor digitale. 
Printr-un examen chimic și spectro- 
grafic se poate afla ce stilou a fost 
utilizat în scrierea scrisorilor ano
nime.

«
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InComiteful politic al Adunării Generale a O.N.U. Cosmos 22
AD03S ASEBA

NEW YORK 16 — Trimisul spe
cial Agerpres. C. Alexandroaie-, 
transmite : Comitetul politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat în 
după-amiaza zilei de 15 noiembrie, 
prin aclamare, proiectul de rezoluție 
elaborat de cele 47 de state care cer 
reluarea urgentă a tratativelor în 
cadrul Conferinței celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva.

In rezoluție se subliniază că Adu
narea Generală a O.N.U., conștientă 
de responsabilitatea ce o are pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, pentru consolidarea păcii, și 
convinsă de faptul că numai dezar
marea, sub un strict control interna
țional, este cea mai sigură garanție 
a păcii și securității în lume, cere să 
se adopte măsuri urgente pentru re
alizarea acestui obiectiv. Exprimîn- 
du-și satisfacția în legătură cu acor
durile la care s-a ajuns — încheie
rea Tratatului privind interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma nu-

Neînțelegeri interoeeldeiitale in problema 
tomcrțului cu produse agricole

AMSTERDAM 16 (Agerpres). — 
Evoluția discuțiilor interoccidentale 
în problema comerțului cu produse 
agricole arată că în acest domeniu 
mai persistă neînțelegeri care în
greunează realizarea unui acord în 
privința prețurilor și a tarifelor va
male la produsele respective. Sim
pozionul americano-vest-european 
cu privire la comerțul produselor 
agricole și alimentare a luat sfîrșit, 
după cum apreciază observatorii, 
fără a ajunge la vreun rezultat în 
principala problemă de pe ordinea sa 
de zi — aceea a liberalizării comer
țului cu produsele alimentare între 
țările occidentale prin reducerea ta
rifelor protecționiste. „Se pare că 
distanța care .separă tezele americane 
de cele vest-europene asupra comer
țului cu produsele agricole și ali
mentare, subliniază corespondentul 

. din Amsterdam al agenției France 
Presse, nu s-a redus deloc“.

în cursul unei conferințe de presă 
în care a comentat rezultatele simpo
zionului, Orville Freeman, secretar 
al Departamentului Agriculturii al 
S.U.A., a cerut „să. se meargă îna
inte“ în direcția liberalizării schim
burilor și să nu se întreprindă mă
suri „retrograde“. Ceea ce doresc 
S.U.A., a spus el. este accesul liber, 
în special spre Europa (occidentală 
— n.r.). al produselor agrare ameri
cane. Ministrul american a subliniat 
că S.U.A. au favorizat integrarea ță
rilor vest-europene, în speranța că 
aceasta va ușura schimburile cu țările 
terțe. Dar, a spus el, războiul puilor 
de găină „a provocat o vie reacție 
peste Atlantic" unde se privește cu 
teamă cum Piața vest-europeană se 
închide treptat în fața exporturilor 
agricole americane.

KZ3

La invitația grupului parlamentar 
de prietenie Belgia-Romînia o dele
gație de parlamentari romîni a. vizi
tat Belgia timp de două săptămîni. 
Această vizită constituie un răspuns 
la vizita pe care un grup de parla
mentari belgieni a făcut-o în țara 
noastră în 1962. Ea se înscrie în ca
drul schimbului de delegații parla
mentare, pe linia politicii de coexis
tență pașnică pe care o promovează 
cu consecvență țara noastră.

Programul pe care gazdele l-au 
întocmit pentru noi a fost cuprinză
tor, interesant și plăcut. Am vizitat 
nu numai Bruxelles-ul, ci aproape 
întreaga Belgie. După o plăcută și 
interesantă vizită la Charleroi am 
străbătut Flandra. Ne-am oprit la 
Ypres și la Ostende, la Bruges și la 
Gând. Am vizitat apoi Ardenii, 
ne-am oprit la Namur și la Dinant, 
am admirat frumoasa vale a Meusei, 
iar la Liège și Limbourg am stat 
două zile.

Primirea ce ni s-a făcut a fost 
deosebit de atentă. De la primele 
contacte pe aeroportul din Bruxelles 
și pînă la plecare am fost înconju
rați pretutindeni cu simpatie. La so
sire ne-au întîmpinat numeroși 
senatori și deputați, reprezentînd 
grupul parlamentar belgo-romîn, 
precum și numeroși reprezentanți ai 
conducerii parlamentului. Aceeași 
stare de spirit prietenească s-a ma
nifestat față de noi pretutindeni, în 
uzine și fabrici, în școli și instituții 
social-culturale, în cadrul numeroa
selor contacte personale și ale diferi
telor recepții la care am participat. 
Peste tot am fost primiți de guver
natorii provinciilor și primarii ora
șelor, care, salutînd delegația noas
tră, au exprimat voința de pace a 
poporului belgian; dorința lui de a 
întări prietenia dintre țările noastre, 
de a dezvolta relațiile multilaterale 
dintre ele.

In cursul șederii noastre în Bel
gia am avut prilejul să ne oprim 
atît la un mare număr de monu
mente istorice, cît și la numeroase 
întreprinderi și instituții de știință 
și cultură. La Bruxelles am vizitat 
primăria orașului, un adevărat mo
nument arhitectonic, cunoscut pînă 
departe peste hotarele țării pentru 
valoarea sa. îmi stăruie în minte 
drumul pe care l-am parcurs prin 
Valonia dus în 

cleară, stabilirea liniei de comuni
cații dintre Moscova și Washington, 
interzicerea plasării pe orbită de o- 
biecte cu arme nucleare sau alte 
arme de distrugere în masă— Adu
narea Generală cheamă Comitetul 
celor 18 state de la Geneva să-și reia 
lucrările și recomandă participanți- 
lor să depună noi eforturi pentru 
realizarea de acorduri asupra măsu
rilor care pot duce la destinderea în
cordării internaționale, la micșora
rea pericolului de război și la facili
tarea realizării dezarmării generale 
și totale.

In încheierea rezoluției se arată că 
Adunarea Generală cere Conferinței 
celor 18 state pentru dezarmare de 
la Geneva să raporteze Adunării Ge
nerale a O.N.U., cel mai tîrziu pînă 
la 1 septembrie 1964, progresele re
alizate în cadrul dezbaterilor. Rezo
luția cheamă pe secretarul general 
al O.N.U. să acorde tot sprijinul ne
cesar lucrărilor Comitetului celor 18 
state.

zi, luînd cuvîntul îaîn aceeași
Portland (Oregon), în probleme simi
lare, reprezentantul special al pre
ședintelui Kennedy pentru tratative
le comerciale, Christian Herter, a de
clarat că adoptarea unei politici a- 
grare protecționiste de către țările 
Pieței comune (C.E.E.) ar putea pri
mejdui pînă la o jumătate din expor
turile agricole ale S.U.A. El a averti
zat țările vest-europene membre ale 
C.E.E. că Statele Unite nu vor semna 
un acord prevăzînd reducerea sub
stanțială a tarifelor vamale dacă un 
asemenea acord nu va ține seama de 
interesele exportului agricol 
rican.

ame-

Comerțul cu tarile socialiste în discuția9 -■Ï - - ,

Consiliului permanent al N.A.T.O.
— In legă-PARIS 16 (Agerpres).

tură cu sesiunea Consiliului perma
nent al N.A.T.O. și cu întrunirea 
O.C.D.E. (organizația de coordonare 
și dezvoltare economică din care fac 
parte țările membre ale acestui bloc 
și alte țări) ce vor avea loc la înce
putul săptămînii viitoare la Paris 
și la care participă și subsecretarul 
de stat american George Ball, agen
ția France Presse arată că principala 
temă de pe ordinea de zi a celor 
două organisme va fi aceea a relați
ilor comerciale dintre lumea occi
dentală și țările socialiste. In acest 
sens vor fi examinate chestiunile le
gate de tendința manifestată de o se
rie de țări occidentale de a spori vo
lumul comerțului Est-Vest.

Comentînd actualele discuții pe 
marginea acestor probleme, presa
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Romînia—Belgia

delegației noastre, rele- 
impresii pe care le-a lă- 
arătat succesele obținu- 
noastră pe drumul in-

zona cărbunelui și oțelului belgian, 
Liège. Am văzut aci cea mai mare 
întreprindere siderurgică a Belgiei 
— Cockerill-Orgrée — care produce 
aproape patru milioane tone de oțel 
pe an și are aproape 40 de mii de 
salariați. în cursul prînzului care ni 
s-a oferit după vizita la această în
treprindere, ing. Nicolae Armencoiu, 
membru al 
vînd bunele 
sat uzina, a 
te de țara 
dustrializării, al dotării întreprinde
rilor noastre cu cea mai modernă 
tehnică.

Tot în provincia Liège s-a vizitat 
o mină din bazinul carbonifer Lim
bourg unde membrii delegației noas
tre au coborît adînc în subteran, pu- 
tînd vedea nemijlocit felul cum se 
desfășoară munca. O impresie bună 
ne-au făcut uzina de fibre sintetice 
„Fabelta“ din Flandra și uzina „Bell
telefon“ din Anvers, producătoare 
de echipament telefonic și pentru 
telecomunicații. în cursul vizitei 
noastre la „Belltelefon“ gazdele au 
arborat drapelul Romîniei pe clădi
rea întreprinderii.

Delegația noastră 
serie de 
culturale. Ca om de știință am 
manifestat 
de 
„Gailly" din Charleroi, un spital 
construit și întreținut prin cotiza
țiile muncitorilor. Medicii ne-au dat 
explicații amănunțite în cursul a- 
cestei vizite instructive. Cu acest 
prilej am mulțumit pentru primi
rea cordială și atentă, făcînd în 
același timp o expunere despre rea
lizările noastre în domeniul sanitar 
și relevînd gratuitatea deservirii me
dicale în R. P. Romînă. Relatările 
noastre au stîrnit mult interes. La 
Gând am vizitat institutul profeso
rului Heymans, un mare om de știin
ță bine cunoscut pe plan internațio
nal. Aș vrea, de asemenea, să relev 
impresia bună pe care ne-a făcut-o 
stațiunea de cercetări agricole Gem- 
bloux, care face parte dintr-un mare

a vizitat
instituții științifice

o
și

un
institutul

viu interes față 
medico-chirurgical

ADDIS --BEBA 16 (Agerpres). — 
Conferința miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Organizației u- 
nității africane, care are loc în ca
pitala Etiopiei, a trecut la examina
rea problemelor aflate pe ordinea sa 
de zi.

Sîmbătă au avut loc două ședințe 
plenare de lucru, la care s-a hotărît 
să se ia drept bază de discuție acor
dul realizat la întîlnirea la nivel 
înalt de la Bamako cu privire la re
glementarea pe cale pașnică a con
flictului algero-marocan. Referindu- 
se la lucrările conferinței din cursul 
zilei de sîmbătă, agenția France 
Presse subliniază că ele „s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială“.

Ministrul de externe marocan, 
Guëdira, a subliniat dorința guver
nului său de a face totul pentru 
„salvarea păcii și pentru realizarea 
unității africane“. El a insistat asu
pra necesității trasării frontierelor

BAGDAD 16 (Agerpres). — Cores
pondentul agenției U.P.I. la Bagdad 
relatează că „atmosfera calmă din 
Bagdad este numai aparentă“. în 
ciuda ordinului dat trupelor să se re
tragă în cazărmile lor, posturile im
portante ale capitalei, inclusiv se
diul postului de radio Bagdad, au -------
fost puse sub paza gărzilor naționale.

în cercurile diplomatice din Bei
rut — relatează corespondentul — se 
afirmă că „lupta pentru putere din 
Irak, declanșată în mod deschis cu 
prilejul tentativei de lovitură de stat 
din 13 noiembrie, nu este încă înche
iată“. în aceleași cercuri se apreci
ază, că deși șeful guvernului, Ah
med Hassan El-Bakr, și guvernul 
său dețin controlul asupra situației, 
el se găsește sub presiunea aripei 
baasiste în frunte cu vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Saadi.

După cum relatează agenția Reu
ter, fostul ministru de externe ira
kian, Hussein Shabib, și fostul mi
nistru de interne, Jawad, aflați în 
exil la Beirut, au adresat conducerii

occidentală subliniază că turneul lui 
Ball prin țările vest-europene urmă
rește elaborarea unei politici comu
ne în privința comerțului cu țările 
socialiste. Astfel, referindu-se la vi
zita lui Bail la Londra, care a prece
dat-o pe cea întreprinsă la Paris, 
presa engleză constată că acesta . a 
încercat să stabilească, cu autoritățile 
britanice un punct de vedere comun 
în problema comerțului cu Răsăritul. 
Referindu-se la convorbirile dintre 
Ball și Heath, agenția Reuter 
vă că în legătură cu dorința 
gliei de a dezvolta legăturile 
merciale cu țările socialiste 
vernul englez a făcut cunoscut lui 
Ball că politica de credite trebuie 
promovată ținîndu-se seama de 
interesele comerciale și nu de cele 
politice“.

rele- 
An- 
co- 

,.gu-

U

la 
amenajat, 

relevat guvernatorul 
Muzeului

împreună 
spînzurați pa-

CU

centru de acest gen al Ministerului 
Agriculturii din Belgia. Președintele 
centrului belgian de cercetări agri
cole a declarat că ùn schimb de spe
cialiști din agricultura Belgiei și R. P. 
Romîne ar fi de un folos reciproc, 
ținînd seama de progresul înregis
trat de țara noastră în acest dome
niu. In localitatea Bokrijk din pro
vincia Limbourg ne-am oprit 
„muzeul în aer liber“, 
după cum a 
provinciei, după modelul 
satului din București.

Numeroase monumente amintesc 
de suferințele pe care poporul 
belgian le-a avut de îndurat în 
timpul celor două războaie mondiale. 
Aceste monumente sînt păstrate 'cu 
grijă și înconjurate de flori. în drum 
spre Anvers am trecut pe la Mu
zeul Rezistenței „Brendonk“, ame
najat într-un fost fort militar, trans
format de hitleriști în lagăr de con
centrare. Eram însoțiți de deputa
tul Geldof, fost deținut în acest 
lagăr. Ca și la mormîntul soldatu
lui necunoscut din Bruxelles, am 
depus și aici jerbe la platoul de exe
cuție, păstrat intact, 
stîlpii de care erau 
trio ții.

Ne-a impresionat 
belgieni întîlniți în toate localitățile 
vizitate, care au avut diferite con
tacte cu țara noastră, amintindu-și 
de ea cu simpatie. Toate personali
tățile cu care ne-am întîlnit, prin
tre care dl. Achile van Acker, 
președintele Camerei deputaților, 
dl. Carlos de Baeck, președintele 
grupului belgian al Uniunii inter
parlamentare, și alții s-au arătat 
prietenoși față de țara noastră. 
Mulți dintre interlocutori, oameni de 
afaceri, specialiști din industrie, po
liticieni, oameni de știință și cultură 
au ținut să-și exprime admirația 
pentru ritmul și rezultatele dezvoltă
rii economice multilaterale a Romî- 
niei.

în Belgia se manifestă un viu in
teres față de dezvoltarea relațiilor 
comerciale 
portul Anvers, 
ne-au oferit 
zărit navele 
„Suceava“ și..
orașului ne-a comunicat că în cursul 
anului 1962 în portul Anvers au in
trat aproape o sută de vase comer
ciale romînești. Și încă o dată el s-a 
folosit de acest prilej pentru a su-

mulțimea de

cu Romînia. Vizitînd 
unde autoritățile 

o vizită pe un vas, am 
comerciale romînești 

„Craiova“. Viceprimarul

întrunirea miniștrilor 
de externe africani

în regiunea care face obiectul liti
giului, rezervîndu-și dreptul de a 
expune mai detaliat poziția guver
nului său în fața comisiei de arbi
traj.

Aziz Bouteflika, ministrul de ex
terne algerian, a subliniat în cuvîn- 
tul său dorința guvernului algerian 
de a se ajunge la rezolvarea con
flictului. El a declarat că Algeria 
acceptă fără condiție arbitrajul în 
baza acordului încheiat la Bamako.

Potrivit agenției France Presse 
conferința va continua lucrările sale 
luni, cînd se va discuta problema 
constituirii unei comisii de arbitraj, 
conform prevederilor acordului de 
la Bamako. Această comisie va avea 
sarcina să determine responsabili
tățile în declanșarea conflictului, să 
examineze în detaliu problema fron
tierei dintre Algeria și Maroc și să 
prezinte propuneri concrete pentru 
reglementarea definitivă a litigiului.

d i ei Brak
generale a partidului Baas din ță
rile arabe, precum și primului minis
tru irakian telegrame, în care fac 
cunoscut că se vor reîntoarce în Irak 
în vederea desfășurării unei activi
tăți potrivnice noului regim.

Conferința de la Sao Paulo
SAO PAULO 16 (Agerpres). — 

Comisia generală a Conferinței Con
siliului interamerican, economic și 
social, care-și desfășoară lucrările la 
Sao Paulo (Brazilia), a aprobat, vi
neri, proiectul de creare a „Comite
tului interamerican al Alianței pen
tru progres“ (C.I.A.P.). Acest orga
nism își va avea sediul la Washing
ton. C.I.A.P. va controla programele 
de dezvoltare și va face recoman
dări cu privire la folosirea creditelor 
afectate.

Miniștrii de finanțe ai țărilor A- 
mericii Latine au hotărît crearea 
unui comitet pregătitor, care va avea 
sarcina de a asigura realizarea unei 
poziții comune a țărilor din America 
Latină la viitoarea conferință mon
dială pentru comerț și dezvoltare, 
organizată sub auspiciile O.N.U. în 
rezoluția adoptată cu acest prilej se 
subliniază că țările Americii Latine 
trebuie să participe la intensificarea 
comerțului mondial și să insiste pen
tru ridicarea barierelor discrimina
torii care aduc 
cate unor țări.

privilegii nejustifi-

★
16 (Agerpres). — 

se ocupă pe
NEW YORK 

Presa nord-americană 
larg în aceste zile de desfășurarea 
lucrărilor conferinței anuale a Con
siliului interamerican economic și 
social de la Sao Paulo.

Datele statistice ale raportului, 
prezentat în cadrul conferinței, a- 
rată „New York Times“, reflectă că 
economia Americii Latine a înre
gistrat un considerabil regres în 
anul trecut față de 1961. Acest lucru 
a fost arătat și de Averell Harri
man, subsecretar de stat al S.U.A. 
pentru problemele afacerilor exter- 

blinia dorința de dezvoltare a relați
ilor comerciale dintre țările noastre. 
La Bruxelles a fost creată o asocia
ție pentru promovarea comerțului 
belgian-romîn. Membrii acestei aso
ciații, buni cunoscători ai Romîniei, 
spun că scopul lor este acela de a 
stimula pe oamenii de afaceri bel
gieni să-și îndrepte atenția spre 
posibilitățile noi de schimburi co
merciale ale Romîniei, aflată în plin 
avînt economic.

Am arătat la rîndul nostru că 
Romînia se pronunță pentru dez
voltarea continuă a acestor relații 
bazate pe principiul avantajului re
ciproc.

Posibilități mari există și în do
meniul legăturilor culturale. Prima
rul orașului Gând arăta în cuvînta- 
rea sa că între Gând și unele orașe 
din R. P. Romînă au existat tradi
ționale relații interunivèrsitare. El 
și-a exprimat dorința de a contribui 
la stabilirea de contacte culturale di
recte între Gând și orașe din țara 
noastră.

Am participat la o parte din 
tratativele romîno-belgiene pentru 
încheierea unui acord pe o pe
rioadă de 5 ani în acest domeniu, 
acord care à fost semnat zilele tre
cute la Bruxelles. Tratativele s-au 
desfășurat amical, atît noi cît și bel
gienii exprimîndu-ne dorința de a a- 
junge la schimburi variate în dome
niul învățămîntului, științei, tehnicii, 
literaturii, artei, sportului etc. înche
ierea acestui acord constituie un în
ceput bun pentru legături culturale 
și mai rodnice în viitor.

Aș vrea să relev stăruința pe care 
au depus-o gazdele pentru ca vizita 
noastră să fie cît mai plăcută și mai 
utilă. Un rol deosebit îi revine dom
nului Edmond Machtens, președinte
le grupului parlamentar de priete
nie Belgia—Romînia, precum și altor 
senatori și deputați care ne-au în
soțit în tot cursul vizitei, contribuind 
la întreținerea atmosferei prietenești 
cu care a fost înconjurată pretutin
deni delegația noastră.

Prin această vizită, delegația 
noastră a făcut noi cunoștințe, 
am legat prietenii, ne-am ma
nifestat reciproc dorința de a dez
volta relațiile multilaterale dintre 
Romînia și Belgia. Am reușit să cu
noaștem multe din realizările po
porului belgian și să facem cunos
cute realizări ale poporului nostru, 
contribuind prin aceasta la o mai 
bună cunoaștere reciprocă.

pe
MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 16 noiembrie 1963, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat un 
nou satelit artificial al Pămîntului 
„Cosmos-22“.

La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific pentru continua
rea explorării spațiului cosmic în 
cadrul programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
ăvînd următorii parametri : perioa
da inițială de revoluție — 90,3 mi
nute, depărtarea maximă de supra
fața pămîntului (la apogeu) — 
394 km, depărtarea minimă (la pe- 
rigéu) — 205 km, unghiul de încli
nație al orbitei față de planul Ecua
torului — 64 grade, 56 minute.

In afara aparatajului științific, 
la bordul satelitului sînt instalate : 

un radioemițător care funcționea
ză cu o frecvență de 19,995 mega- 
herți,

un sistem radio pentru măsurarea 
precisă a elementelor orbitei și un 
sistem radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor referi
toare la funcționarea dispozitivelor 
și a aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul prelu
crează informațiile primite.

„a

în mai 
în Uru- 
cu sută 
anul în 
la sută.

ne, care, potrivit ziarului citat, 
repetat declarațiile delegaților lati- 
no-americani, în sensul că situația 
economică a continentului s-a în
răutățit în timpul celor 27 de luni 
de existență a „Alianței pentru pro
gres“.

In Argentina, produsul național 
total era cu 3,4 la sută mai scăzut 
în anul 1962 decît în anul 1961. Rata 
de creștere a economiei Braziliei a 
înregistrat o scădere bruscă. Inflația 
își face simțită prezența 
multe țări ale continentului, 
guay, prețurile au crescut 
la sută în anpl 1962, iar în 
curs s-au mai ridicat cu 25

Semnificativă este poziția adoptată 
de președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, la conferința de la Sao Paulo. 
Goulart, arată ziarul „New York 
Herald Tribune“, a chemat țgrile la- 
tino-americane să se unească pentru 
a-și apăra interesele în comerțul in
ternațional“.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice

dintre U.R.S.S. și S.U.A.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Z— Z— ZZ a aniversare a stabi-„Cea de-a 30-a

lirii relațiilor diplomatice dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale AmerȚcii trebuie să marcheze în
ceputul unor eforturi mai active 
pentru statornicirea unor relații 
prietenești normale între cele două 
țări și pentru slăbirea încordării in
ternaționale“ — a declarat presei 
pictorul american Rockwell Kent, 
președintele Consiliului național 
pentru prietenia americano-sovie- 
tică. El a adăugat : „Tratatul cu pri
vire la interzicerea parțială a ex-

TEHERAN. La 16 noiembrie, la 
invitația șahului Mohammed Reza 
Pahlevi al Iranului, au sosit la Te
heran într-o vizită oficială L.I. Brej
nev, președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., cu soția și 
persoanele care îl însoțesc. Pe aero
portul Mehrabad, oaspetele sovietic 
a fost întîmpinat de șahul Mohammed 
Reza Pahlevi și de șahinșaha Iranului, 
precum și de înalți demnitari ai 
Iranului.

COPENHAGA. Cu prilejul aniver
sării a zece ani de la înființarea Aso
ciației de prietenie Danemarca-Romî- 
nia, a avut loc o adunare festivă la 
care au fost prezente numeroase per
sonalități ale vieții publice din Dane
marca. Prof. Gunnar Haerup, pre
ședintele Asociației, a vorbit despre 
activitatea pe care a desfășurat-o aso
ciația și despre realizările obținute de 
poporul romîn. El a împărtășit celor 
prezenți impresiile sale culese în 
timpul recentei călătorii în R. P. Ro- 
mînă. A luat de asemenea cuvîntul 
Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S. 
La sediul Asociației s-a deschis o ex
poziție de artă populară romînească.

GEORGETOWN. Organizația pro
gresistă a femeilor din Guyana Bri
tanică, grupînd 20 000 de femei, a 
adresat primului ministru al Marii 
Britanii', Douglas Home, o scrisoare 
în care protestează împotriva planu
lui de a modifica constituția Guyanei 
și împotriva refuzului de a stabili 
data acordării independenței acestei 
țări.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat al 
S.U.A. a confirmat la 15 noiembrie 
că Statele Unite au restabilit integral 
ajutorul economic acordat Vietnamu
lui de sud, suspendat în cursul lunii 
august.

CAIRO. După cum anunță postul 
de radio din Cairo, Consiliul prezi
dențial al Republicii Arabe Unite a 
hotărît organizarea de alegeri legis-

Argentina a anulat contractele 
cu societățile petroliere străine

inves- 
potri- 
la 397

că A.

Agențiile de presă anunță că pre
ședintele Argentinei, Arturo Illia, a 
semnat decretul cu privire la anu
larea contractelor încheiate de gu
vernul fostului președinte Frondizi 
cu un număr de societăți străine. 
Cu cîtva timp înainte, o comisie gu
vernamentală specială, condusă de 
vicepreședintele Argentinei, Carlos 
Perette, a prezentat președintelui 
concluziile sale privitoare la con
tractele cu monopolurile străine. Co
misia a recomandat anularea con
tractelor și adoptarea de măsuri în
dreptate spre sporirea producției de 
țiței. Acest lucru a produs ne
liniște în rîndul conducerii a șase 
mari societăți nord-americane care 
posedă concesiuni petroliere în Ar
gentina. Averell Harriman, subse
cretar de stat al S.U.A. pentru pro
blemele politice, a făcut o vizită la 
Buenos Aires în scopul de a realiza 
o reglementare echitabilă a liti
giului în legătură cu societățile pe
troliere americane, ale căror 
tiții în Argentina se cifrează, 
vit agenției Associated Press, 
milioane de dolari.

Agenția U.P.I. relatează
Harriman n-a reușit „în încercarea 
de a convinge autoritățile argenti- 
nene să renunțe la planurile de re
ziliere a contractelor cu firmele pe
troliere nord-americane și europene".

Cum s-a ajuns la aceste contracte 
și care au fost consecințele lor ?

în mai 1958, cînd guvernul pre
ședintelui Frondizi a venit la pu
tere, Argentina se afla în fața unor 
mari greutăți economice datorită mai 
ales faptului că cei ce au deținut 
puterea înaintea lui (Peron și Aram- 
buru) nu s-au orientat spre folosi
rea și dezvoltarea resurselor națio
nale, ci spre concesii acordate mo
nopolurilor străine — și spre îm
prumuturi externe, pentru a căror 
amortizare țara plătea peste 200 mi
lioane de dolari anual.

încă în timpul campaniei electo
rale, Frondizi s-a angajat să pună 
capăt acestei stări de lucruri, ceea 
ce a explicat, de altfel, și victoria sa 
în alegeri. Se prevedea dezvoltarea 
industriei grele și energetice, moder
nizarea transportului, crearea unei 
companii de stat pentru extracția 
cărbunelui și altele.

Obiectivele enunțate au întrunit 
adeziunea poporului argentinean, 
dornic să sprijine proiecte îndrep
tate spre realizarea independenței 
economice a țării. Dar, guvernanții 
de atunci au cedat în fața presiuni
lor acelor forțe reacționare interne, 
ale căror interese se împletesc cu 

periențelor nucleare reprezintă un 
prim pas pe calea spre îmbunătăți
rea relațiilor, el a insuflat speranță 
întregii omeniri. Această aniversare 
trebuie să constituie un nou imbold 
în vederea completării acestui prim 
pas cu un acord care să pună capăt 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară, să împiedice răspîndirea ei și 
să reglementeze problemele nerezol
vate dintre cele două țări. Ea trebuie 
să insufle hotărîrea de a continua 
tratativele cu privire la dezarmarea 
generală și totală' 

lative la 10 februarie 1964. Prima A- 
dunare Națională a R.A.U. va fi for
mată din 350 de deputați aleși pe o 
durată de cinci ani.

RIO DE JANEIRO. Președintele 
Braziliei, Joao Goulart, a promulgat 
un decret cu privire la planul națio
nal de telecomunicații, care prevede 
crearea unui sistem de telecomunica
ții între toate statele Braziliei cu aju
torul telegrafului, telefonului, radiou
lui și televiziunii.

BEIRUT. Curtea militară de Casa
ție din Liban a pronunțat verdictul 
definitiv în procesul participanților Ia 
tentativa de lovitură de stat care a 
avut loc în noaptea de 30 spre 31 de
cembrie 1961. El confirmă pedeapsa 
cu moartea pentru opt din principalii 
acuzați. 18 acuzați au fost condam
nați la muncă silnică pe viață, alți 18 
la 20 de ani muncă silnică și restul 
la detențiune pe termene variind în
tre 2 și 15 ani.

TOKIO. In cadrul 
de teatru organizat la 
tre Comisia națională 
tru U.N.E.S.C.O., în 
Institutul Internațional 
U.N.E.S.C.O., a luat cuvîntul artistul 
poporului Radu Beligan, care a vor
bit despre rolul teatrului în societa
tea contemporană. Participanții la 
simpozion au primit cu mult interes 
expunerea delegatului romîn.

simpozionului 
Tokio, de că- 
japoneză pen- 
colaborare cu 
de Teatru și

WASHINGTON. Senatul S.U.A. a 
. aprobat la 15 noiembrie legea cu pri
vire la ajutorul S.U.A. pentru străină
tate (1963—1964), în valoare de 3,7 
miliarde dolari. Această sumă, scrie 
U.P.I., este cu peste 800 milioane mai 
redusă decît cea propusă de pre
ședintele Kennedy și cu numai 200 
milioane mai mare decît cea aprobată 
de Camera Reprezentanților. Urmea
ză ca o comisie mixtă, formată din 
reprezentanți ai Camerei Reprezen
tanților și din membri ai Senatului să 
stabilească o cifră de compromis.
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cele ale trusturilor străine. Curînd, 
promisiunile de „prefaceri radicale" 
au fost date uitării și, începînd din 
a doua jumătate a anului 1958, mă
surile noii administrații au favori
zat penetrația monopolurilor străine 
în sectoarele-chcie ale economiei ar- 
gentinene. Numai în doi ani, in ins
titute străine în Argentina au Cres
cut cu 1,2 miliarde de dolari, din 
care jumătate aparțineau companii
lor petroliere nord-americane. în ge
nere, monopolurile și-au îndreptat 
atenția spre industria petrolieră, 
metalurgică și a producției de ener
gie electrică — sectoare în care sta
tul argentinean investise sume im
portante.

Termenul „concesie" a fost aban
donat ca fiind compromis, înlocuin- 
du-se cu cel de „contract" care, în 
esență, era același lucru. Seria de 
asemenea contracte a extins consi
derabil sfera de activitate a trus
turilor străine în Argentina.

Volumul tranzacțiilor și inegalita
tea pe care se bazau pot fi văzute 
din următoarele exemple. Contrac
tele încheiate pe termen de 20 ; de 
ani cu banca „Karl M. Loeb, T'éva
des and Company" și cu trustul 
„Panamerican International Oil" sta
bileau controlul nelimitat al cum
părătorului asupra teritoriului con
tractat. Potrivit ziarelor argenti- 
nene, suprafața contractată a fost 
de peste 6 milioane de hectare. Pri
mind de fapt dreptul de a controla 
timp de 20—30 de ani zăcămintele de 
petrol descoperite de geologi argen
tine™ și de a domina piața internă, 
monopolurile au urmărit să împie
dice dezvoltarea unei industrii pe
troliere naționale. Compania argen- 
tineănă. de stat „Y\P.F.", („Yacimen- 
tos Petroleferos Fiscales") a deve
nit obiectul unor presiuni continue. 
Ca urmare a împrejurărilor arătate 
mai sus, Argentina, cu toate marile 
rezerve de petrol de care dispune, 
este nevoită să cheltuiască circa 250 
milioane de dolari anual pentru a-și 
procura petrol la prețuri care depă
șesc pe cele de pe piața mondială.

Acest lucru a contribuit la agra
varea situației economice a țării, a 
aruncat noi poveri pe umerii oame
nilor muncii, înrăutățind concomi
tent situația politică.

Anularea contractelor cu societă
țile petroliere străine a 
unul 
toral 
jinul 
largi
gentinene.

constituit 
clin punctele programului dec
al președintelui Illia. In spri- 
acestei măsuri s-au pronunțat 
cercuri ale opiniei publice ar-

VASILE OROS

Un interviu al primului 
ministru al Franței

PARIS 16 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat televiziunii fran
ceze, primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a vorbit despre 
unele probleme de politică internă 
a Franței, în special privind măsu
rile economice ale guvernului pentru 
combaterea tendințelor inflaționiste 
și a altor fenomene economice con
siderate negative. El a atras atenția 
că nu poate preciza termenul în care 
se vor obține rezultatele practice ale 
măsurilor luate și a anunțat că a- 
cestea vor fi completate cu altele.

Referindu-se la problema înarmă
rii nucleare a Franței, Pompidou s-a 
pronunțat din nou pentru crearea 
forței nucleare a acestei țări.

BERLIN. Sesiunea științifică a Aca
demiei Germane de Științe Agricole 
și-a încheiat lucrările. în cadrul unei 
adunări festive, președintele Acade
miei, prof. dr. H. Stubbe, a acordat 
cunoscutului om de știință romîn, 
acad. Radu Cernescu, titlul de mem
bru corespondent al Academiei Ger
mane de Științe Agricole.

ANKARA. După cum anunță A.F.P. 
la 17 noiembn'e vor avea loc în Tur
cia alegeri municipale — primele de 
acest fel după răsturnarea guvernului 
Menderes în mai 1960. France Presse 
arată că autoritățile turce au ho- / 
tărît ridicarea temporară a stării de 
asediu pentru nopțile de duminică și 
luni. Se așteaptă ca rezultatele defini
tive ale alegerilor să fie cunoscute în 
cursul zilei de marți.

GENEVA. La 15 noiembrie a luat 
sfîrșit cea de-a 157-a sesiune a Consi
liului de administrație al Biroului in
ternațional al muncii (B.I.M.), Sesiu
nea a hotărît să se creeze un comitet 
special care va face recomandări în 
legătură cu măsurile care trebuie 
luate de Consiliul de administrație al 
B.I.M. în ceea ce privește Republica 
Sud-Africană, al cărei guvern duce o 
politică rasistă.

BONN. Ministrul apărării al R.F.G., 
von Hassel, a plecat la New York la 
invitația lui McNamara, ministrul a- 
părării al S.U.A. El va avea convor
biri cu conducătorii Pentagonului și 
va vizita diferite instituții militare.

DAKAR. în capitala Senegalului 
au luat sfîrșit lucrările celei de-a 3-a 
conferințe africane pentru problemele 
turismului. Charles Assale, primul mi
nistru al Camerunului și președintele 
organizației africane pentru turism, a 
declarat că s-a stabilit crearea unei 
companii interafricane, destinată tu
rismului interafrican și alcătuirea 
unei delegații care să se deplaseze în 
diferite țări africane pentru a le in
vita să adere la această organizație.
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