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Au fost recoltate 
332 000 ha cu porumb

Măsuri pentru recoltarea 
și vinificarea strugurilor

PRODUCȚIE SPORITĂ, VALORIFICARE
SUPERIOARĂ A FIECĂREI TONE RE ȚIȚEI

pentru realizarea 
pe anul în curs, 
sarcinile lor de 

cu mult spirit de

Printre ramurile de bază ale in
dustriei regiunii Ploiești se află și 
industria extractivă și prelucră
toare de țiței. Deși primele schele 
și rafinării de petrol își au începu
tul aici cu multe zeci de ani în 
urmă, dezvoltarea rațională a aces
tora pe baza tehnicii avansate, a fo
losirii metodelor noi de lucru, s-a 
făcut abia în anii de democrație 
populară. Obiectivul principal urmă
rit în anii noștri este exploatarea 
rațională a rezervelor de țiței din 
zăcămînt și valorificarea superioară 
a acestei importante materii prime.

Despre eforturile depuse de petro
liștii din regiune 
sarcinilor de plan 
precum și despre 
viitor s-a discutat
răspundere cu prilejul ședințelor pe 
ramură consacrate dezbaterii cifre
lor de plan pe anul 1964. S-au scos 
în evidență, cu această ocazie, expe
riența dobîndită, posibilitățile și re
zervele interne existente pentru 
dezvoltarea realizărilor de pînă a- 
cum. în ședința de prelucrare a ci
frelor de plan pp anul 1964, repre
zentanții unităților de foraj și ai 
schelelor petroliere din regiune au 
arătat că în această ramură, pe pri
mele 8 luni ale anului, sarcina de 
plan la producția globală a fost în
deplinită în proporție de 104,15 la 
sută, iar la producția marfă — de 
102,7 la sută. Au fost livrate în plus 
cantități însemnate de țiței, gaze de 
sondă și gazolină și s-au realizat 
peste prevederile planului mai bine 
de 2000 m forați.

Datorită preocupării pentru orga-

nizarea mai bună a muncii, extin
derii procedeelor noi de lucru, me
canizării lucrărilor, sarcina de creș
tere a productivității muncii a fost 
realizată în toate întreprinderile 
din regiune aparținînd acestei 
ramuri. în medie productivitatea a 
crescut cu 4,3 la sută față de plan. 
S-au obținut importante economii 
suplimentare la prețul de cost.

— Realizările noastre de pînă 
acum — a arătat în‘cuvîntui său 
tov. Constantin Stan, directorul 
schelei Boldești — ne dau imbold 
spre noi succese în muncă. Noi am 
studiat cu atenție sarcinile de plan 
pe 1964 și am prevăzut o serie de 
măsuri pentru realizarea acestora în 
bune condiții. Printre altele, vom 
extinde injecția de apă pentru re
cuperarea secundară a țițeiului și 
vom efectua un număr însemnat de 
operații pentru combaterea viituri
lor de nisip și pentru sporirea de
bitului sondelor. O serie de sonde 
vechi, inactive, vor fi reparate și re
date producției. Pe baza acestor mă
suri propunem trustului să ne ma
joreze planul producției de țiței 
1964 cu încă 1000 tone iar sarcina 
reducere a prețului de cost — 
1.060.000 lei.

Asemenea propuneri pentru îm
bunătățirea sarcinilor de plan pe 
anul viitor au mai făcut și repre
zentanții schelelor petroliere Mo- 
reni și Tîrgoviște, ai întreprinderii 
de recuperări de materiale Băicoi, 
aj trustului de construcții și montaj 
schele și ai întreprinderii de caro
taj și perforări Ploiești etc.
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Discutînd despre posibilitățile de realizare în

dez- 
vor-

Colectiviștii și mecanizatorii din 
regiunea București lucrează de zor 
la recoltatul porumbului și elibera
rea terenului. Pînă la 18 septembrie 
în regiune s-a cules porumbul de pe 
o suprafață de 332 000 ha, ceea ce 
reprezintă peste 64 la sută din total. 
Cele mai bune rezultate s-au obți
nut în raioanele Alexandria, Urzi- 
ceni, Răcari, Călărași, Lehliu și Titu 
unde s-au recoltat între 74—89 la 
sută din suprafețele cultivate cu po
rumb.

Pe terenurile eliberate de coceni 
mecanizatorii au trecut la efectua
rea arăturilor în vederea jnsămînță- 
rii griului și altor culturi de toam
nă. In raionul Urziceni au fost efec
tuate arături pentru însămînțările 
de> toamnă pe 74,3 la sută din supra
fețele prevăzute, iar în raionul Titu 
pe 60 la sută. Există condiții pentru 
organizarea mai bună a transportu
lui cocenilor, astfel ca tractoarele să 
poată lucra fără întreruperi la exe
cutarea arăturilor.

în podgorii a început 
culesul și vinificarea 
strugurilor. Unitățile a- 
gricole socialiste și cen
trele de vinificare s-au 
pregătit intens pentru 
buna desfășurare a a- 
cestor lucrări, creînd 
astfel posibilități ca re
coltarea și vinificarea 
strugurilor, cît și depo
zitarea vinurilor să se 
facă în condiții mai 
bune decît în anul tre
cut.

Pentru efectuarea cu
lesului în timpul optim, 
în vederea realizării 
unei cantități maxime 
de vin la hectar și de 
bună calitate, recent, 
Consiliul de Miniștri a 
stabilit noi măsuri ce 
urmează să fie aplicate 
începînd din toamna a- 
cestui an. Hotărîrea sta
bilește pentru fiecare

podgorie concentrațiile 
de zahăr ce trebuie să 
le aibă strugurii Ia înce
perea culesului, pre
cum și limita maximă 
la care trebuie termi
nată această importan
tă lucrare în scopul în
lăturării pierderilor de 
recoltă. Se prevăd, de 
asemenea, prețuri sti
mulative pentru unită
țile producătoare la 
strugurii livrați în pri
ma parte a perioadei de 
cules.

Unitățile agricole so
cialiste sînt stimulate 
astfel să culeagă stru
gurii în momentul cînd 
boabele au cea mai 
mare greutate și pot 
realiza cea mai bună 
producție de struguri la 
hectar.

Hotărîrea prevede sar-

cinile ce revin Consi
liului Superior al Agri
culturii, Ministerului 
Industriei Alimentare și 
comitetèlôr executive 
ale sfaturilor populare 
pentru ’urmărirea mer
sului coacerii struguri
lor și. stabilirea datei 
începerii șl terminării 
culesului pe podgorii, 
respectarea strictă a 
programărilor de livra
re a strugurilor con
tractați, folosirea între
gii capacități a utilaju
lui de vinificare șl asi
gurarea bunei depozi
tări a vinului.

Consiliul Superior al 
Agriculturii și Ministe
rul Industriei Alimen
tare au și luat măsuri 
pentru îndeplinirea’pre
vederilor hotărîrii-

(Agerpres)
A‘

Toată atenția pregătirii semințelor

Discutînd despre posibilitățile de realizare în bune condiții a planului de 
producție pe anul 1964, după ședința consacrată dezbaterilor cifrelor de plan. 
(De la stînga Ia dreapta) : Ing. Ilie Cîșu, directorul Trustului de foraj-extracție 
Ploiești; Constantin Popescu, inginer-șef al întreprinderii de foraj Ploiești; Va
sile Ardeleanu, inginer-șef al schelei Boldești, și Constantin Postelnicu, secreta
rul comitetului de partid din schela Cîmpina.

în cadrul 
baterilor s-a 
bit pe larg despre 
posibilitățile exis
tente pentru spo
rirea vitezelor de 
lucru și pentru re
ducerea prețului 
de cost pe metrul 
forat. Au fost a- 
duse critici serioa
se întreprinderii 
de foraj Ploiești 
pentru faptul că 
anul acesta nu s-a 
preocupat în sufi
cientă măsură de 
extinderea meto
delor avansate de 
lucru și, îndeosebi, 
a forajului cu tur
bina. în perioada 
care a trecut de la 
începutul anului 
s-a forat cu turbi
na doar 41,3 la 
sută din volumul 
total al lucrărilor, 
față de 50,7 la sută 
cît prevedea pla
nul tehnic. Din a- 
ceastă cauză, pre
cum și din pricina 
folosirii nesatisfă
cătoare a utilaje
lor și a timpului 
de lucru, la aceas
tă întreprindere e- 
xistă unele rămî- 
neri în urmă la 
realizarea planu
lui de foraj și a 
vitezei comerciale 
planificate.

Tov. Constantin 
Popescu, inginer- 
șef al întreprinde
rii de foraj Plo
iești, a arătat că ge monteaz§ 0 nouj instalație de foraj
s-au luat măsuri 
ca, pînă la sfîrșitul acestui an, să 
se recupereze rămînerea în urmă 
existentă și să se asigure condițiile 
necesare bunei desfășurări a pro
ducției, în anul 1964. Bunăoară, vor 
fi completate, cu pompe și motoare 
corespunzătoare, instalațiile capabile 
să foreze cu turbina, în așa fel 
încît acestea să poată lucra cu ran
dament sporit. Se va urmări cu 
toată atenția montajul în termen al 
instalațiilor, întreținerea lor în 
bune condiții și aplicarea celui mai 
potrivit regim de foraj. Cu turbina 
se va realiza anul viitor cel puțin 65 
la sută din 
îndeplinirea 
tribui, fără 
sectoarelor 
derne, de foraj, 
odată organizarea unor cursuri pen
tru ridicarea calificării sondorilor și 
maiștrilor din toate brigăzile de 
foraj.

Mai mulți vorbitori au cerut con
ducătorilor trusturilor de foraj-ex
tracție din Ploiești și Tîrgoviște să 
acorde importanța cuvenită foraju
lui geologic, în vederea punerii în 
evidență a noi rezerve de țiței și

gaze și pentru sporirea eficienței fo
rajului de explorare. Pentru grăbi
rea ritmului de punere în producție 
a noilor sonde și pentru evitarea a- 
variilor și complicațiilor va trebui să 
se acorde mai multă atenție calității 
noroaielor de foraj, respectării în
tocmai a disciplinei tehnologice. 
După cum au remarcat numeroși 
vorbitori, sarcinile de plan la ex-

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteli'

par- 
zile, 
cel 

exa-

Tinerii agronomi și 
medici veterinari 
ticipă, în aceste 
la ultimul — și 
mai important —
men din viața de stu- 
denți : examenul de 
stat.

La Institutul agro
nomic din Capita
lă s-au 
acest 
absolvenți 
taților 
tură, 
medicină 
Cu fețele 
de soare, 
ceștia erau 
mai cîteva săptămîni 
în urmă la practi
că pe ogoarele gos
podăriilor colective și 
de stat.

Să facem cunoștință 
cu cîțiva dintre el. 
Vasile Vîlsan este fiu 
de colectiviști din Do- 
broqea. De mic copil

din 
prezentat la 

examen 204 
ai facul- 

de agricul- 
horticultură și 

veterinară, 
bronzate 

tinerii a- 
cu nu-

a îndrăgii munca în 
agricultură. înainte de 
a veni la institut a lu
crat mai multi ani la 
o gospodărie agricolă 
de I 
te a 
nă, 
note 
rea
„Comportarea hibrizi
lor dubli de porumb“, 
tînărul inginer agro
nom a prezentat pe 
larg, cu competență, 
cele mai bune soiuri 
și hibrizi de porumb 
din tara noastră, ob- 
ținînd nota 10. Aceeași 
notă au primit și ab
solvenții Sultana Birlș, 
Viorica Birău, Istmet 
Șukuri, Ion Pădineanu, 
Marin Stan, Toma Co- 
man și alții, care de-a 
lungul anilor de fa
cultate au fost frun
tași la învățătură și 
au activat cu pasiune

stat. La faculta- 
I studiat cu rîv- 

obfinînd numai 
bune. în lucra- 
sa de diplomă

volumul forajului. La 
acestei sarcini va con- 

îndoială, și dotarea 
cu instalații noi, mo- 

S-a prevăzut tot-

(Continuare în pag. III-a)

Peste cîteva zile pe ogoarele re
giunii Oltenia va începe semănatul 
griului. Colectiviștii și mecanizatorii 
execută din timp lucrările pregăti
toare pentru această importantă 
campanie : ară și pregătesc terenu
rile eliberate de culturile tîrzii, fer
tilizează suprafețe însemnate cu în
grășăminte naturale și chimice. Spe
cialiștii din unitățile agricole au sta
bilit, pe baza comportării în cultură 
și a rezultatelor în producție, soiurile 
de grîu ce urmează să fie însămîn- 
țate. Consiliile de conducere ale 
G.A.C. și specialiștii se îngrijesc de 
asigurarea semințelor, condiționarea 
și tratarea lor. Paralel cu recoltatul 
culturilor colectiviștii din comuna 
Salcia, raionul Calafat. Rastu, raio
nul Băilești, Tia Mare, raionul Cora
bia, și din multe alte comune au 
condiționat întreaga cantitate de să- 
mînță, au trimis probe la laboratorul 
regional și s-au aprovizionat cu sub
stanțele chimice necesare tratării 
semințelor.

în raioanele Băilești, Calafat, Co
rabia și altele din regiunea Oltenia 
a fost pregătită și condiționată în
treaga cantitate de sămînță necesară 
însămînțărilor de toamnă. Trebuie 
arătat însă că în unele raioane pre
gătirea semințelor întîrzie. în raio
nul Craiova, de pildă, din cantitatea 
necesară de 7 100 tone sămînță s-au 
condiționat numai 2 570 tone, iar în 
raionul Filiași din 4 400 tone s-au 
condiționat 2 070 tone.

Am stat de vorbă cu specialiști de 
la consiliile agricole din aceste ra
ioane. Tov. I. Florigoanță, vicepre
ședinte al Consiliului agricol raional

Craiova, consideră că rămînerea în 
urmă la condiționarea semințelor se 
datorește faptului că gospodăriile co
lective n-au trioare suficiente. La 
Consiliul agricol raional Filiași ni 
s-a spus același lucru. Dar aceasta 
nu corespunde întru totul realității 
de pe teren.

Totuși, sînt gospodării colective 
care dispun de trioare suficiente, 
însă nu le folosesc la întreaga lor 
capacitate. La gospodăria 
din comuna Vela, raionul 
pe care am vizitat-o zilele
am stat de vorbă cu tov. Ștefan Io- 
nescu, președinte, și Radu Ștefan, 
inginerul gospodăriei. Din cele 166

colectivă 
Craiova, 
trecute,

IN RAIOANELE CRAIOVA 
Șl FILIAȘI

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către
noul ambasador al Finlandei in R. P. Romînă

tone de sămînță nu se condiționase 
nimic deși gospodăria are 6 trioare. 
„Mai avem timp, spunea președinte
le gospodăriei. La noi condiționarea 
semințelor nu este o problemă“. 
Peste cîteva zile va trebui să se 
înceapă semănatul dar gospodăria 
nu s-a aprovizionat încă cu substan
țele chimice necesare tratării semin
țelor și n-a primit de la laboratorul 
regional buletinele de analiză. O si
tuație asemănătoare există și la gos
podăria colectivă din comuna Izvo- 
ru. Colectiviștii de aici seamănă cu 
grîu 1 100 hectare. Din cele 268 tone 
sămînță erau condiționate numai 40 
tone. Gospodăria dispune de 10 trioa
re, dar acestea nu sînt folosite la 
întreaga lor capacitate. în multe alte 
gospodării colective vizitate, printre 
care acelea din Coțofenii din Dos, 
Călugărei, raionul Craiova, Urdari și 
Aninoasa, raionul Filiași, nu se 
începuse condiționarea semințelor.

în raionul Filiași revizuirea și repa
rarea trioarelor a început abia în ul
timele zile. — Pentru grăbirea selec
ționării semințelor, ne-a informat 
tovarășul M. Popa, secretar al Comi
tetului raional de partid Filiași, bi
roul raional a recomandat să se 
adapteze batozele de treier și 
trioarele de la morile cu valțuți.

Aceasta este o măsură bună, dar 
aplicarea ei întîrzie.

Unele gospodării colective din ra
ionul Filiași urmează să schimbe la 
baza de recepție 950 tone de sămîn- 
ță. Dar grîul de sămînță nu a sosit 
încă la baza de recepție. Mai mulți 
ingineri și președinți de gospodării 
colective, cu care am stat de vorbă, 
au sesizat faptul că probele trimise 
la laboratorul regional sînt analiza
te cu încetineală. Desigur că aceste 
analize trebuie făcute cu atenție, dar 
operativ. Dintr-o discuție cu șeful 
laboratorului regional pentru con
trolul semințelor rezultă însă că nu 
efectuarea analizelor durează prea 
mult, ci este vorba despre întîrzieri 
în expedierea buletinelor. Ni s-a 
semnalat totodată că unii ingineri 
din gospodăriile colective nu au tri
mis din timp probele de semințe 
pentru analiză. Au fost și cazuri 
cînd s-a trimis la laborator grîu cu 
multe impurități (de pildă de la 
G.A.C. Șimnic).

în raioanele Craiova și Filiași 
există condiții să se asigure pentru 
semănat numai sămînță de bună 
calitate, condiționată și tratată. Pen
tru aceasta, consiliile agricole ra
ionale trebuie să îndrume și să 
sprijine îndeaproape gospodăriile 
colective în efectuarea Ia timp și de 
calitate a tuturor lucrărilor pregăti
toare pentru semănat.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

La 19 septembrie, președintele 
Consiliului)de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Finlanda,

Martti J. Salomies, care și-â prezen
tat scrisorile de acreditare în R, P. 
Romînă.

(In pag. a IlI-a— cuvîntările rostite)

în cercurile științifi
ce. Lucrările lor tra
tează probleme pri
vind cultura cereale
lor, a cartofului, a 
sfeclei de zahăr etc. 
Numeroși absolvenți 
și-au ales ca temă 
pentru lucrarea de 
diplomă aspecte ale 
dezvoltării și întări
rii economico-organi- 
zatorice a unităților 
agricole socialista.

Peste cîteva zile, 
după obțirierea diplo
mei, noii ingineri 
gronomi, horticoli 
medici veterinari 
vor lua rămas bun
la facultate. La viitoa
rele lor locuri de mun
că, ei își vor pune 
cunoștințele în slujba 
înfloririi agriculturii 
socialiste.

M. IORDANESCU

a- 
șl 

își 
de

Tînărul agronom Vasile Vîlsan susținînd lucrarea de diplomă
(Foto î Gh. Vlnțilă)

ea-
Conferința naționala 

de dermatologie

Stație de retransmisie pentru televiziune
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— Pentru ca și la 

Reșița. Anina și localitățile din vecinătate să se 
poată recepționa programele de televiziune prin sta
ția din Timișoara, la Reșița a fost dată de curînd în 
exploatare o stație de retransmisie. în prezent, noua 
stație, a cărei aparatură a fost elaborată de unită
țile specializate ale Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, recepționează programele televiziu
nii prin Timișoara, retransmițîndu-le pe canalul 4. 
Lucrările de proiectare, amplasare, construcția clă
dirii etc. au fost executate de muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la Combinatul siderurgic Reșița, 
precum și de alte întreprinderi și instituții din oraș.

O nouă fabrică Je produse lactate
CONSTANȚA (co

resp. „Scînteii"). De cu
rînd a intrat în funcți
une noua fabrică de 
produse lactate din ora
șul Constanța. De o 
construcție modernă, fa
brica este dotată cu uti-

Profesiunea mea cere 
sä călătoresc deseori prin 
tară, așa Incit am prilejul 
să trec prin multe hote
luri. Recent, am tras la 
hotelul „Transilvania" din 
Tg. Mureș (camera 209). 
Anunțasem că voi rămîne 
două 
seara, 
hotel, 
patul
alt călător, deși lucrurile 
mele erau acolo. Cum nu 
mi s-a dat 
alt loc, am 
mă duc la 
ore înainte
trenului spre Timișoara,

nopfi. A doua 
întorcîndu-mă 
am constatat 

Îmi era ocupat

zi 
la 
că 
de

pînă la urmă 
fost nevoit sä 
gară cu multe 

de plecarea

de mare 
întregul

la je șl mașini 
productivitate, 
proces de producție este 
mecanizat și automati
zat. Zilnic aici se pre
lucrează peste 100 000 
litri lapte.

Ieri au
București —
a Palatului R. P. Romîne 
— lucrările Conferinței 
nationale de dermatologie, 
organizată de Uniunea so
cietăților știinfelor medi
cale din R. P. Romînă-So- 
cietatea de dermatologie. 
La conferință iau parte 
aproape 400 de delegați 
din (ară — academicieni, 
profesori, medici și dife
riți specialiști în dermato
logie — precum și 60 de 
invitați din țările socia
liste, precum și din Belgia, 
Franța, R.F. Germană, Ita
lia, Turcia.

Cuvîntui de deschidere 
a fost rostit de prof. dr. 
Scarlat Longhin, președin
tele Societăfii de dermato
logie. Conferința a fost 
salutată de dr. loan Sandu, 
adjunct al ministrului să
nătății șl prevederilor

început Ia 
în sala mică

sociale, de acad.
Ian Milcu, președintele 
U.S.S.M., vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, 
precum și de conducători 
ai delegațiilor de peste 
hotare.

Luind apoi cuvîntui, 
acad. Ștefan G. Nicolau, 
președintele de onoare al 
Societății de dermatologie, 
a vorbit desp.e etapele 
de dezvoltare ale derma
tologiei ca știință și legă
turile el cu cele'alte ra
muri ale medicine!.

Specialiștii în dermato
logie reunit! Ia această 
conferință vor dezbate te
mele : „Probleme de 1- 
munologie șl alergologie 
In dermatologie' șl „Core
lația patologiei cutanate 
cu patologia generală'. 
Vor fi prezentate 10 ra
poarte șl 90 de comuni
cări de specialitate.

La gospodăria colectivă din comuna Joița, regiunea București, se lucrează

unde trebuia să mă depla
sez în continuare.

Ajuns la Timișoara după 
14 ore de călătorie, m-am 
dus la hotelul „Partiza
nul' din centrul orașului. 
De abia aici am aflat ceea 
ce de fapt călătorii ar fi 
trebuit să afle din gară, 
cu ajutorul unui anunț 
vizibil, și anume că re
partizarea camerelor se 
face de către un dispece
rat central, instalat la 
hotelul „Splendid' de 
lingă gară. Am făcut deci 
cale întoarsă și, după o 
așteptare destul de înde
lungată, am obținut o 
cameră la hotelul „Bana-

ful'. Cu condifia Insă să 
părăsesc hotelul a doua 
zi la ora 8. Motivul invo
cat era că s-ar putea sâ 
vină o trupă teatrală. Di
mineața, neavînd unde 
să-mi duc lucrurile, le-am 
lăsat in cameră și am ple
cat să-mi rezolv treburile 
pentru care venisem.

Întorcîndu-mă după a- 
miază la hotel, am con
statat eă am rămas din 
nou fără cameră ; ea fu
sese repartizată unui alt 
călător, iar valiza mea se 
afla la portar. De artiști 
însă nici urmă... Am ce
rut o altă cameră. Porta
rii de serviciu mi-au pro-

mis că poate Îmi vor da 
una... ceva mai tîrziu. Și 
m-au sfătuit „prietenește' 
să nu mai trec pe la bi
roul de repartizare. Am în
țeles că se așteptau la un 
bacșiș.

Mă Întreb : de ce unele 
organe locale nu acordă 
atenția cuvenită felului 
cum sînt găzduit! călăto
rii, organizînd mai bine 
activitatea hotelurilor și 
exercitînd un control sis
tematic asupra persona
lului care le deservește f

Ing. PAUL POPESCU 
de la Comitetul de stat 

al apelor

cu toate forțele Ia recoltatul și transportul porumbului. Colectiviștii transportă 
zilnic porumbul recoltat în pătulele gospodăriei, iar cantitățile contractate sîrK 
duse direct Ia baza de recepție. în fotografie : A sosit un nou transport de 
știuleți.

Ajutorul guvernului R. P. Romîne acordat
sinistraților din orașul Skoplje

La cererea guvernului iugoslav, a- 
dresată statului nostru, precum și 
altor state, guvernul R. P. Romîne a 
hotărît acordarea unui nou ajutor 
constînd în construirea a 100 aparta
mente și a unei policlinici complet 
utilate. Construcția acestor obiective 
va începe în cursul acestui an și vt 
fi terminată în anul 1964.

Cutremurul de pămînt care a avut 
loc în ziua de 26 iulie a.c. în orașul 
Skoplje din R.S.F. Iugoslavia a adus 
numeroase victime umane și pagube 
materiale.

în zilele imediat următoare cutre
murului, organizația Crucii Roșii din 
R. P. Romînă a trimis un ajutor în 
medicamente, echipament de cazare 
și altele în valoare de 300 000 lei.
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UZINA—ȘCOALĂ A DISCIPLINEI
Lucrînd pe ogoarele gospodării

lor colective și ale gospodăriilor a- 
gricole de stat, mașinile fabricate 
de uzina „Semănătoarea“ au aju
tat zi de zi la obținerea de recolte 
bogate, la realizarea în timp a lu
crărilor de recoltare.

Colectivul nostru, conștient de 
sarcinile care-i stau în față, a ob
ținut numeroase succese în lupta 
pentru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii. în întrecerea socialistă, 
la care sînt antrenați un mare nu
măr de muncitori tineri și vîrst- 
nici, s-au afirmat evidențiați în în
trecere, exemplu de urmat pentru 
toți muncitorii uzinei.

In atenția comitetului de partid, 
a comitetului sindicatului și a orga
nizației U.T.M. din uzină a stat 
în permanență grija pentru desfă
șurarea unei susținute munci poli
tice în vederea întăririi continue a 
disciplinei în producție, dezvoltării 
conștiinței socialiste a muncitori
lor și tehnicienilor. S-au folo
sit forme variate pentru a scoate 
în evidență importanța respectării 
proceselor tehnologice, pentru fo
losirea cît mai judicioasă a celor 
480 de minute de muncă, pentru 
preîntîmpinarea întîrzierilor și a 
absențelor nemotivate de la lucru.

Ziarul de uzină „Semănătoarea“ 
a inițiat diferite discuții pe teme 
ca: „Conștiința profesională“, „Pro
filul omului nou“ etc., în cadrul 
cărora numeroase cadre din uzină 
și-au spus cuvîntul, subliniind o 
serie de succese obținute, eviden
țiind oameni înaintați care fac 
cinste colectivului nostru.

întreaga muncă politică pe care 
o desfășoară organizația de partid 
din uzina noastră are drept obiec
tiv principal cultivarea în rîndu- 
rile muncitorilor a trăsăturilor o- 
mului înaintat, preocupat să-și în
sușească și să stăpînească bine teh
nica nouă, să descopere noi căi de 
creștere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost. De 
cînd a venit în uzină, tînărul Ion 
Radu turnător, s-a străduit să-și 
însușească bine meseria, situîndu- 
se la nivelul celor care aduc un a- 
port deosebit la promovarea nou
lui în producție. In felul acesta a 
reușit să obțină rezultate din ce în 
ce mai bune în producție, iar acum

ajută cu dragoste și pe tovarășii lui 
de muncă. Recent, discutîndu-i ce
rerea, adunarea generală a organi
zației de bază a hotărît primirea 
lui direct în rîndurile membrilor 
de partid. La strungărie, important 
sector al uzinei, muncitori ca An
gliei Petre, Emilian Laslo, Ion 
Stoica și alții, perfecționîndu-și 
pregătirea profesională și folosind 
cu pricepere mașinile la care lu
crează, dau produse de bună cali
tate, realizează însemnate econo
mii. In ultimele șase luni ei nu au 
avut nici un fel de rebut.

Asemenea calități întîlnești la 
majoritatea lucrătorilor uzinei 

43jiie nfflnrmU 
noastre, ele fiind rodul unei munci 
educative stăruitoare a colectivu
lui. Prin grija organizațiilor de 
bază, a sindicatului sînt populari
zate exemplele înaintate de la fie
care loc de muncă. în același timp, 
Cum este și firesc, colectivul mani
festă o exigență sporită față de ca
zurile — din ce în ce mai rare — 
de abateri de la disciplina în pro
ducție.

In sectorul I turnătorie, biroul 
organizației de bază și comitetul 
sindical de secție au privit cu toată 
seriozitatea această problemă. In 
convorbiri de la om la’ 'Om sau în 
adunări deschise s-a diScutat des
pre comportarea la locul de muncă, 
despre rolul fiecăruia în îndepli
nirea sarcinilor de ansamblu ce re
vin colectivului. Mecanicul Zamfir 
Dumitru, miezuitoarea Ioana Zam
fir și alții care înainte absentau 
nemotivat și-au schimbat atitudi
nea față de muncă, își: aduc acum 
din plin contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor zilnice de producție. Ca 
rezultat al muncii educative desfă
șurate în uzină, numărul absențe
lor nemotivate în primul semestru 
al acestui an a scăzut cu peste 20 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

în uzina noastră, majoritatea 
muncitorilor sînt tineri. Otto Vasi- 
lescu de la sectorul VI, Ilie Valen

tin de la forjă, Nicolae Coțofană 
de la serviciul mecanicului-șef, 
Mihai Dumitru de la sectorul VI 
S.D.V.-uri, și alții sînt tineri de nă
dejde, modești, oameni cu inițiati
vă care fac cinste colectivului nos
tru. Organizația U.T.M. din uzină 
desfășoară o susținută muncă edu
cativă în rîndul tineretului. In 
grupele U.T.M., în adunări genera
le, la posturile U.T.M. de con
trol, s-au discutat diferite aspecte 
legate de disciplina în producție. 
Acest fapt a făcut ca numărul tine
rilor care nu-și îndeplineau sarci
nile de plan și aveau o comportare 
care lăsa de dorit să fie din ce în 
ce mai mic.

Dar munca educativă desfășu
rată de colectiv este un proces 
complex, care nu poate fi conside
rat terminat. Este adevărat că re
zultatele obținute pînă acum la 
noi sînt rodnice, dar trebuie să 
spunem că în secții se mai ivesc 
cazuri de nerespectare a discipli
nei. La sectorul I turnătorie, crăi- 
țuitorul A. Lixandru, mecanicul 
Gh. Bibicu, neținînd seama de in
teresele uzinei și de propriile lor 
interese, lipsesc uneori nemotivat 
de la lucru, creînd greutăți tova
rășilor din echipa lor, iar Teodor 
Bilciu și Nicolae Preda, de la 
strungărie nu respectă disciplina 
tehnologică și, din această cauză, 
dau adesea rebuturi peste procen
tul admis.

Organizațiile de bază din aceste 
secții, comitetele sindicale și de 
U.T.M. trebuie să desfășoare o 
muncă politică susținută, scoțînd în 
evidență însemnătatea, atît pentru 
fiecare în parte cît și pentru între
gul colectiv, a respectării discipli
nei în producție, a îndeplinirii e- 
xemplare a tuturor sarcinilor pre
văzute în plan.

Colectivul nostru este hotărît ca 
și în acest an să obțină succese mai 
mari decît pînă acum, să îndepli
nească planul la toți indicatorii.

ION HORNEA, lăcătuș mecanic ; 
CORNEL MORMAN, tehnician 
din postul de corespondenți vo
luntari ai „Scinteii” la Uzinele de 
mașini agricole „Semănătoarea“ 

din Capitală

IN EXCURS

&iL viețL&(ii, La țe^aLă
Stînd pe prispa casei, în- 

tr-o dimineață, m-am pomenit 
cu cei trei nepoți ai mei, Dan, 
Petru și Vasile.

— Hai, bunicule, cu noi la 
școală să vezi ce gătită e !

Școala unde învață ei, con
struită in 1960, are 6 săli de 
clasă, laborator etc. Am pășit 
împreună cu nepoțeii pe aleea 
pavată, mărginită de straturi 
cu flori. Deasupra intrării in 
fiecare clasă se afla b inscrip
ție : ,Bine ați venit, școlari !" 
In clase totul strălucea de cu
rățenie. Pe policioare se aflau

ghivece cu flori și pahare 
albe din material plastic, cite 
unul pentru fiecare elev. In- 
tr-una din clase l-am întîlnit 
pe directorul școlii, Dumitru 
Culbece. De la el am aflat că 
in acest an, în cele 7 școli din 
comuna Cindești, raionul Bu- 
huși, sînt înscriși peste 600 de 
elevi. Toți acești școlari pri
mesc manuale gratuite prin 
grija partidului și a statului.

Nepoții erau tare mîndri de 
școala lor.

Mi-am amintit de vremea 
cînd, cu 60 de ani în urmă, 
m-am înscris și eu în clasa

întîi. Am fost singurul din cei 
8 frați, ciți eram la părinți, 
care am învățat ceva carte. 
Cărțile mele pentru o clasă 
costau cît două oi. Învățau 
toate clasele în aceeași încă
pere, iar dascălul Ciauș își bă- 
tea capul să predea la cinci 
clase deodată. Deseori poves
tesc nepoțeilor mei despre 
toate acestea, pentru a-i face 
să înțeleagă mai bine prețul 
copilăriei lor lipsite de griji.

TACHE VASILACHE 
colectivist

LA ÎNĂLȚIME

Cît va mai fi tărăgănată 
construcția ?

Pe la sfîrșitul anului trecut am lost 
repartizat ca medic in comuna Vă
cărea/. talonul Măcm. încă de la în
ceput am constatat că era necesar ca 
sediul circumscripției să fie instalat 
irilr-un spațiu corespunzător. In luna 
mai a.c a fost repartizat pentru cir
cumscripția sanitară un local care, 
după unele amenajări, putea satis
face in condiții bune cerințele celor 
peste 4 500 de locuitori.

Pentru executarea lucrărilor ne-am 
adresat întreprinderii de gospodărie 
comunală Niăcin. Contractul și devi- 
rele au fost Întocmite la sfîrșitul lu
nii' mai, cu termen de execuție 15 au- 
țfust. Pină acum nu s-a executat 
însă nici măcar jumătate din lucrări. 
Echipa de constructori lucrează doar 
2—3 zile pe săptămină, iar restul 
timpului așteaptă materiale.

Organele locale au datoria să 
tragă la răspundere conducerea în
treprinderii de gospodărie comunală 
Nlăcin pentru nerespeclarea obliga
țiilor asumate luind măsuri ca lucră
rile de amenajare a circumscripției 
sanitare să fie cît mai grabnic ter
minate.

ȘTEFAN STOICA 
medic

Semnificația unui text de brigada
„Măi clește vechi

îți spun adio ! 
Am fost alăturea mereu. 
Eu plec cu vremea înainte 
Tu, la odihnă-n

vreun muzeu"

Un ochi ager și un con
dei sprinten au consem
nat plastic drumul pe 
care și-l cucerește tehnica 
nouă la Uzina de tablă 
subțire din Galați. Tra
dusă în limbajul realiză
rilor tehnice, aceasta în
seamnă mecanizarea și 
automatizarea procesului 
de producție la liniile de 
laminare în . proporție de 
75-80 la sută. O apăsare pe 
maneta de la pupitrul de 
comandă și uriașe blocuri 
de metal incandescent sînt 
puse în mișcare spre ci
lindrii de presare. Dru
mul metalului continuă 
dirijat automat pînă ce 
este transformat în tabla 
subțire și lucioasă nece

sară construcțiilor meta
lice. La un astfel de pu
pitru lucrează și Emil Do- 
can de la laminorul nr. 2. 
Bucurîndu-se de prețuirea 
colectivului pentru rezul
tatele deosebite obținute 
în producție și în activita
tea obștească, recent el a 
fost primit direct în rîn
durile partidului. Mînuînd 
uriașul agregat cu siguran
ță și pricepere, el a dat anul 
acesta 146 tone laminate 
peste plan. La laminorul 
nr. 4 Paraschiv Zaharia a 
dat 110 tone peste plan.

Stăpîni pe tehnica mo
dernă ce le-a fost în
credințată, laminoriștii gă- 
lățeni au dat de Ta înce
putul anului peste plan 
mai bine de 3000 tone 
laminate, reducînd în 
același timp consumul 
specific de metal cu 2,5 kg 
pe tonă.

VALENTIN CIUBOTSCHI 
laminator

Sus, la înălțime, duza de evacuare va fi montată prin 
intervenția brigăzii lui Nicolae Petcu.

Din poșta sosită la redacție
• La secția, construcții 

de nave a Uzinelor meca
nice din Turnu Severin a 
intrat în funcțiune un 
stand magnetic. Cu ajuto
rul acestuia s-au realizat, 
in cîteva luni 77 446 m de

"sudură automată și semi
automată, față de 100 000 m 
pe întreg anul 1962. Colec
tivul de sudori a îmbu
nătățit în acest timp și 
tehnologia de sudură la 
șlepuri, obținînd economii 
de 1257 kg electrozi. 
1 385 kg sîrmă,. 2 060 kg 
Carbid și 470 m c oxi
gen. (De la Aristică Bă- 
ghină. lăcătuș).

• Ghețarul de la Scări
șoara, monument al natu
rii din raionul Cîmpeni. re
giunea Cluj, a fost recent 
electrificat. Un număr ma
re de turiști vizitează a- 
cum peștera de gheață în 
condiții bune de vizibili
tate, admirind priveliștile 
rare întîlnite aici. (De la 
Iszlai Albert muncitor).

• La gospodăria colec
tivă din comuna Goicea

Mare, raionul Segarcea, re
coltatul celor 700 ha culti
vate cu porumb se apropie 
de sfîrșit. S-au și insilozat 
peste 300 tone de coceni. 
Cu sprijinul mecanizatori
lor. acum se pregătește te
renul pentru însămînțările 
de toamnă. Semințele au 
fost curățate și se așteaptă 
rezultatul probelor de la
borator. (De la Dumitru 
Dinișor, președintele GAC).

• In regiunea Dobrogea 
numărul sălilor de clasă a 
crescut în acest an cu încă 
149 prin construirea unor 
școli noi la Constanța. Efo- 
rie-Nord, Medgidia, Isaccea, 
în Deltă la Chilia, Ceatal- 
chioi etc. (De la Aurel Ti- 
băr, inginer).

• La clubul muncitoresc 
din Petrila s-a amenajat o 
sală cu oglinzi pentru „mi
cile balerine“. Aici, cele 
douăzeci de eleve, fiice de 
mineri și muncitori de la 
preparația Petrila, fac 
exerciții de balet, sub în
drumarea instructoarei 
Maria Hoteanu. (De la 
D. Ionașcu, miner).

• Pentru a înlesni intro
ducerea mecanismelor, la 
exploatările forestiere de 
la I. F. Nehoiu a început 
extinderea rețelei de dru
muri. De curînd au fost 
date în folosință drumuri 
forestiere la exploatările 
Stearpa, Bălescu, Valea 
Neagră și Buda. Pină la 
sfîrșitul acestui an se vor 
construi drumuri pe o lun
gime de 30 de kilometri 
(De la Iosif Doman, munci
tor).

• în acest an se constru
iesc numeroase locuințe 
pentru petroliști și chi- 
miști. La Onești au și fost 
date în folosință pînă a 
cum peste 400 de aparta
mente S-au mai construit 
peste 300 de apartamente 
pentru petroliștii și chimiș 
tii de la Brazi. Copșa Mică 
șt din alte cîteva localități. 
La Piatra Neamț s-au înăl
țat două blocuri turn. în 
sumînd 280 de apartamen
te. In sectorul petrol-chi 
mie aii fost date in folo
sință și numeroase obiec 
tive social-culturale. (De lt> 
Ion Sighișeanu, inginer).

Se monta ultimul tronson al duzei de evacuare a ga
zelor. Au primit această sarcină montorii Gheorghe 
Ghitu, Dumitru Ungureanu și Nicolae Petcu, șeful 
unei brigăzi de ridicat utilaje grele.

Se aflau la 100 m înălțime. Cu ajutorul stîlpului de 
montaj, tronsonul minat de un granic urca încet spre 
ei. Cînd ajunse în dreptul lor, Petcu făcu un semn cu 
mina către cei de jos și înaintarea scheletului me
talic fu oprită. Cei trei montori își mai controlară 
o dată cu grijă legăturile centurilor de siguranță. Totul 
era pregătit cu minuțiozitate, astfel ca nimic să nu-i 
împiedice să execute repede și bine ultima și cea mai 
grea operație. încet, încet, apropiară tronsonul de punc
tele de fixare. încă puțin și va fi pe locul lui. II vor 
putea prinde în șuruburi. Dar de data aceasta tronso
nul nu voia să cedeze ultima poziție in care ajunsese. 
Zadarnice au fost toate încercările de a-l face să cadă 
pe găurile de fixare. Se părea că este nevoie de un al 
doilea stîlp de montaj. Asta însemna însă risipă de 
însemnate fonduri bănești, pierderea unui timp pre
țios.

Cei trei montori împreună cu maistrul conducător al 
lucrării au hotărît să încerce o altă soluție. Troliul 
saltă din nou ultima parte a duzei. Ungureanu și Ghitu 
coborîră sub schelet, întinseră brațele spre tronson și 
își fixară picioarele într-o contravîntuire. Petcu ră
mase pe platformă și prinse tronsonul pentru sigu
ranță în cîrligul unei macarale de mină. Apoi făcu un 
semn mecanicului de la troliu și toba cu cablul iarăși 
se învîrti. de astă-dată în sensul coborîrii tronsonu
lui pe pămînt. Toți trei se încordară. întreaga greu
tate a tronsonului acum o susțineau ei, cu puterea bra
țelor lor. Abia vizibil, ultimul schelet înainta spre 
găurile de prindere. Încă puțin și încă puțin. Se auzi 
apoi o pocnitură : ultimul tronson ajunsese pe locu
rile de prindere. Cei trei montori se dovediseră a fi la 
înălțimea încrederii colectivului. De jos tovarășii de 
muncă le strigau ceva, le făceau semne de felicitare.

GH. DIACONU 
maistru montor,

Șantierul Combinatului Chimic Craiova

Sezonul turistic, departe 
de-a intra în vacanță, con
tinuă să atragă în pragul 
toamnei alte zeci și zeci de 
mii de oameni ai muncii, 
dornici să petreacă timpul 
liber cît mai plăcut și mai 
folositor.

Faptul că de la un an la 
altul activitatea turistică 
s-a extins îmbogățindu-se 
cu noi itinerarii, că tot mai 
multe sînt comisiile de tu
rism și alpinism din clu
buri și asociații sportive 
care organizează excursii 
de scurtă durată pentru 
cunoașterea localităților, a 
locurilor legate de istoria 
și lupta poporului nostru, 
inițiază „duminici turisti
ce" și serbări cîmpenești, 
stimulează dezvoltarea ci- 
clo și mototurismului, a 
făcut ca la sfîrșit de săptă- 
mînă sau în timpul conce
diilor de odihnă, locurile 
pitorești ale patriei să cu
noască o mare afluență de 
vizitatori. Tineri și vîrst- 
nici se bucură de poezia 
priveliștilor, admiră con
strucțiile socialismului care 
îmbogățesc frumusețile na
turale. Ei se întorc la locu
rile de muncă cu forțe 
proaspete, devenind apoi 
propagandiști înflăcărați ai 
excursiilor.

Numai în șapte luni ale 
acestui an, peste o jumă
tate de milion de oameni 
ai muncii de la orașe și 
sate au fost în excursii și 
drumeții, numărul acesta 
depășind pe cel al întregu
lui an 1960. Și pentru ca 
cifra să vi se pară și mai 
edificatoare, gîndiți-vă că 
în urmă cu un deceniu și 
jumătate au fost înregis
trați în statisticile oficiale 
doar 30 000 turiști.

Este cu totul firesc ca 
paralel cu sporirea numă
rului iubitorilor de excursii 
să crească și baza materia
lă. De la 88 de cabane cîte 
erau în 1948, există astăzi 
peste 200 de cabane, vile și 
hoteluri deschise în tot 
cursul anului, iar O.N.T. 
„Carpați" a fost dotat cu 
mijloace moderne de tran
sport, ajungînd în 1963 la 
un număr de 56 autocare 
la agenții și filiale.

Dar pentru ca această 
plăcută și instructivă acti

vitate recreativ-educativă 
să-și atingă pe deplin 
scopul, pentru ca bucuriile 
pe care ea le oferă ex
cursioniștilor să nu fie um
brite de unele mici neca
zuri, este necesar ca mun
ca atît de frumoasă și pli
nă de conținut de organi
zatori ai excursiilor să fie 
făcută de oameni cu pa
siune, cu dragoste pentru 
turism. Aici nu-și au locul 
cei cu „sufletele de hârtie", 
plictisiți, care dovedesc lip
să de solicitudine și grijă 
față de iubitorii drumeției.

Se știe prea bine cît de 
important este pentru cei 
ce pornesc pe cărări de 
munte, popasul la cabane. 
Ce poate fi mai plăcut și 
mai reconfortant, după un 
urcuș obositor, decît cea
surile de odihnă într-o ca
bană primitoare, bine gos
podărită, unde să te simți 
ca acasă. La „Postăvarul" 
„Poiana Secuilor“, ori în 
multe alte cabane, turistul 
găsește întotdeauna ospi
talitate, remarcă spiritul 
gospodăresc care domnește 
acolo. In schimb, altele, 
printre care „Gîrbova", 
„Poiana Izvoarelor", „Su
ra“ sau „Podragul“ arată 
ca după... furtună, masa 
este inconsistentă, iar ati
tudinea cabanierilor lasă 
și ea de dorit. In legătură 
cu asigurarea odihnei la 
cabane, merită să fie reți
nut și următorul aspect : 
unii turiști confundă desti
nația acestor cabane, tran- 
sformîndu-le în localuri de 
petrecere pînă la revărsa
tul zorilor, sub privirile 
îngăduitoare ale cabanie
rului. La „Căminul Alpin" 
din Bușteni, nu o dată sînt 
organizate petreceri fami
liare care stînjenesc în 
mod vădit liniștea ex
cursioniștilor.

Există încă din păcate o 
slabă colaborare între fi
lialele și agențiile O.N.T. 
și întreprinderile care ex
ploatează bazele turistice 
în privința bunei deser
viri. Așa se explică de ce 
problemele cazării și me
sei la multe din cabanele 
din Făgăraș și Bucegi, din 
Maramureș, nu sînt în 
centrul atenției și, bineîn
țeles, cei care au de su
ferit sînt turiștii. Nu de

mult, un grup de colecti
viști din Oltenița au fost 
nevoiți să-și petreacă noap
tea în autocar deoarece 
administrația hotelurilor 
din Sibiu a uitat pur și 
simplu un mic amănunt : 
cazarea. Asemenea negli
jențe on altele se fac re
marcate și la unele caba
ne de pe Ceahlău.

Cîteva cuvinte despre 
activitatea cultural-edu- 
cativă ce poate și merită 
să fie organizată în timpul 
popasului la cabane.

Seara, ori atunci cînd 
timpul nefavorabil împie
dică plecarea mai departe 
pe traseu, sînt binevenite 
concursuri fulger „Dru
meții veseli" sau „Cine 
știe, cîștigă" pe diferite te
me legate de traseul tu
ristic străbătut, scurte 
momente literare urmate 
de cîntece, seri de dans. 
Totul depinde de fantezia 
și dragostea pentru dru
meție a organizatorilor 
excursiei. Unii se mulțu
mesc să spună : „sîntem 
în mijlocul naturii și as- 
ta-i de-ajuns". Or, ei uită 
că turismul constituie un 
important mijloc de ridi
care a nivelului cultural, 
că excursionistul de astăzi, 
om al muncii din fabrici 
și uzine, din instituții, de 
la sate, atunci cînd por
nește la drum e dornic 
să-și îmbogățească cunoș
tințele în domeniul istori
ei, Științelor naturii, geo
grafiei, artei, să vadă con
strucțiile socialismului, 
munca plină de avînt din 
fabricile și uzinele, din 
gospodăriile colective pe 
care le vizitează. Și cine 
alții decît ghizii sînt cei 
chemați să dea explicații 
amănunțite, să asigure fo
losirea deplină, cu bune 
roade, a timpului de către 
excursioniști ? Ce-i drept, 
O.N.T.-ul acordă o mai 
mare atenție formării 
corpului de ghizi, ți- 
nînd seama de dezvoltarea 
circulației turistice inter
ne. Este necesar însă ca și 
comisiile de turism și al
pinism din cluburi șt aso
ciații, consiliile locale pen
tru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice să 
nu scape din vedere că 
într-o excursie, prezența

I E
ghidului cu temeinice cu
noștințe este absolut ne
cesară. Oameni capabili, 
bine pregătiți, pot fi găsiți 
cu ușurință chiar din rîn
durile participanților la 
excursie.

Ne vom referi pe scurt 
și la alt soi de „ghizi". Este 
vorba de marcajele turis
tice. Unele scrisori sosite 
la redacție semnalează că 
nu peste tot se acordă a- 
tenția cuvenită micului 
semn de culoare roșie sau 
albastră, desenat pe trun
chiul unui copac sau pe o 
stîncă, adevărate busole 
care orientează pe turist. 
In munții ■ Cibinului mar
cajul nu corespunde rea
lității de pe traseu, iar în 
șaua Podragului, drumul 
spre cabana Podragul e 
indicat cu un triunghi 
roșu, deși în ghidul edi
tat de O.N.T. apare ca un 
triunghi albastru.

Pornind în drumeție, tu
riștii întîlnesc în cale mi
nunate monumente ale na
turii, monumente de artă 
și locuri istorice. Toate a- 
cestea trebuie înconjurate 
de grija și respectul tu

turor, păstrate. Pe alocuri, 
oameni lipsiți de simțul 
răspunderii deteriorează 
însă aceste monumente, 
distrug ceea ce natura a 
făurit de-a lungul secole
lor. Se cuvine ca cei ce 
comit asemenea fapte să 
simtă oprobriul opiniei pu
blice.

In oricare anotimp al 
anului, zeci și sute de mii 
de oameni ai muncii sînt 
dornici să petreacă timpul 
liber în decorul minunat 
al munților, în deltă sau 
oriunde îi atrage pitores
cul naturii. Priveliștile 
patriei socialiste sînt mi
nunate și merită să fie cu
noscute. Invitației la dru
meție adresată oamenilor 
muncii de la orașe și sate 
să i se răspundă prin- 
tr-o bună organizare a 
excursiilor, printr-o ati
tudine atentă, plină de 
grijă și solicitudine, astfel 
ca timpul liber petrecut 
în excursii să prilejuiască 
amintiri de neuitat.

ION MARGINEANU

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Național ,,I. L. Ca- 

ragiale" (Sala Comedia) : Orfeu în in
fern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Adam șl Eva — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Casa inimilor sfărîmate —
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : 
Comedia erorilor — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Acuzarea apără — (orele 20). O.S.T.A. 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică ușoară. Soliști : 
Annie Fratellini, Paule Desjardins și 
Raymond Falgayrac (Franța) — (orele 
20).Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). 
(Sala din cal. Victoriei 174) : Expoziția 
de muzică ușoară — (orele 20). Circul de 
stat ; Spectacolul circului ,,Bielorus“ — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Codin : Patria
(10; 12.15; 14,30; 16,45; 19; 21,15).
Babette pleacă la război — cinemascop: 
Republica (9,30; 11,30; 13,30; 16,45; 19;
21.15) , Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21,30 — grădină 19,30), Grivița (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Alex. Sahia (10; 12; 14; 
16; 18; 20,45 — grădină 20,15), Ștefan cel 
Mare (10,30; 12,30; 15,30; 17,45; 20), Stadio
nul Giulești (19,30). Cain al XVIII-lea : 
rulează la cinematografele Magheru (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15), I. C. Frimu 
(10: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — grădină
19.15) , Gh. Doja (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21). Giulești (10,30; 12,45; 15; 17,15; 
20). Ultimul tren din Gun Hill : Bucu
rești (9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21), 1 Mai 
(10- 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). V. Roaită 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 - grădină
19.30) . G. Coșbuc (10; 12.; 14; 16; 18,15;
20.30) , Grădina cinematografului 13 Sep
tembrie (20). Arenele Libertății (20). 
Lebede sălbatice : Tineretului (9,30;
11.15) . Dracul și cele zece porunci —
cinemascop : rulează la cinematograful 
Tineretului (13; 15 30, 18; 20.30). Ce) mai 
mare spectacol : Victoria (8,15; 11,15: 
14,15; 17 15; 20,15) Alex. Popov (9,15;
12,15- 15,15; 18,15; 21 15). Escondida ; Cen
tral (9.45; 12; 14 15; 16,30; 18,45; 21). Flo- 
reasca (11; 16; 18 15; 20,30), Grădina ci
nematografului T. Vladimirescu (19.30). 
Grădina Progresul (20,15). Noaptea pe 
autostradă : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14,

după-amiază 16; 18,15; 20,30). Program
special pentru copii ; 13 Septembrie (10). 
Tu ești minunată : 13 Septembrie (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Program de filme 
documentare și desen animat : de la 
orele 10 în continuare pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. Dintele de 
aur : rulează la cinematografele Maxim 
Gorki (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Cultural 
(11; 16; 18,15; 20,30). Tutunul : înfrățirea 
între popoare (10; 16; 19,15), Arta (16; 
19,15), 23 August (9; 12; 15; 18; 21).
Vacanță Ia mare — cinemascop : 8 Mar
tie (16; 18,15; 20,30). Clubul cavalerilor — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
C-tin David (15; 17; 19; 21). Veniți mîine : 
Unirea (16; 18,30). Alerg după o stea : 
Grădina cinematografului Unirea (20). 
Doi din alte lumi : Flacăra (16; 18,15; 
20,30). Gangsteri și filantropi : rulează 
ia cinematograful T. Vladimirescu (16; 
18; 20). Generalul: 
14; 16; 18,15;
brie (16 ; 18 ;
Munca (15; 17;
Popular (16; 18,15; 20,30). Rocco și frații 
săi — ambele serii : Moșilor (15,30; 19 — 
grădină 19,30). Oameni de afaceri ; ru
lează la cinematografele M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 
19; 21). Fortăreață pe Rin — cinemascop: 
Ilie Pintilie (16; 18,15; 20,30).

Miorița
20,30), 30

20). Raidul 
19; 21).

(10 ; 12;
Decem- 
vărgat : 

Moby Dick :

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru copii : 
. Ghici, ce-i ? ’. 19,35 — filmul documen
tar : Autorii zîmbetului. 20,00 — Săptă- 
mîna. 21,00 — Alfred de Vigny. 21,30 — 
Pod peste Caspică. 21,40 — Muzică
ușoară. In încheiere : Buletin de știri, 
juletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 septembrie. In țară ; Vremea se 
menține călduroasă cu cerul variabil 
mai mult senin. Vor cădea ploi izolate 
in nordul țării. Vînt slab pînă la potri
vit din nord Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade iar maximele între 20 și 30 
grade. în București : Vremea se men
ține călduroasă cu cerul variabil mai 
mult senin. Vînt în generai slab. Tem
peratura tn scădere ușoară.

Noi construcții la Oradea
(Foto ; Agerpresf
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către La centrul de documentare medicală TELEGRAME EXTERNE

nool ambasador al Finlandei in R. P. Romină
Cuvîntările rostite

Cu acest prilej ambasadorul 
Martti J. Salomies a declarat : „Am 
onoarea de a prezenta Excelenței 
voastre scrisorile prin care sînt a- 
creditat pe lingă dv. în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Finlanda. A- 
ceasta simbolizează dezvoltarea fa
vorabilă a relațiilor prin tradiție ex
celente dintre țările noastre.

Rog Excelența voastră, a spus vor
bitorul, să fie sigură că privesc ca 
sarcină principală continuarea și 
consolidarea acestor relații pentru a 
justifica încrederea pe care președin
tele Republicii Finlanda mi-a ară
tat-o numindu-mă în postul de răs
pundere ca primul ambasador al 
Finlandei în Romînia“.

în încheiere ambasadorul Martti J. 
Salomies a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne 
sincere salutări din partea Excelen
tei sale Urho Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda.

în cuvîntul său, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a spus : 
„Am primit cu satisfacție scrisorile 
prin care sînteți acreditat ca primul 
ambasador al Republicii Finlanda în 
Republica Populară Romînă.

împărtășim aprecierea dv. că mi
siunea de înaltă încredere ce v-a

fost încredințată în țara noastră este 
un simbol al bunelor relații dintre 
cele două state".

Urînd noului ambasador succes 
deplin în activitatea sa, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne 
a arătat că în îndeplinirea misiunii 
de înaltă încredere, îndreptată spre 
statornicirea unui climat cît mai fa
vorabil continuării și consolidării le
găturilor dintre cele două țări, el 
va primi sprijinul Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii Populare 
Romîne.

Președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, mulțumind 
pentru urările adresate de Excelența 
sa Urho Kekkonen, a transmis calde 
salutări președintelui Republicii 
Finlanda.

între președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
ambasadorul Martti J. Salomies a 
avut loc apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii Finlanda 
a fost însoțit de Heikki Huttunen, 
secretar.

(Agerpres)

Nigeria devine republică
LAGOS 19 (Agerpres). — Parla

mentul Nigeriei a adoptat noua con
stituție a țării. Această constituție 
prevede că de la 1 octombrie Nige
ria încetează de a mai fi un domi
nion englez și devine republică. în 
funcția de președinte al republicii a 
fost desemnat Nnamdi Azikiwe, care 
a fost pînă în prezent guvernator 
general al țării. Din cei 312 membri 
ai parlamentului, în favoarea noii 
constituții au votat 255 de deputați, 
ceilalți abținîndu-se de Ia vot.

Plecarea delegației Dietei japoneze
Joi dimineața a părăsit Capitala 

delegația Dietei japoneze condusă 
de Hisao Kodaira, fost ministru, 
președintele Comitetului de coordo
nare și procedură al Camerei Re
prezentanților, care ne-a vizitat țara 
la invitația Marii Adunări Națio
nale.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,
★

Membrii delegației Dietei japo
neze au avut o convorbire înainte 
de plecare cu redactorul Agenției 
Romîne de presă „Agerpres", Gh. 
leva, căruia i-au împărtășit din im
presiile culese în timpul vizitei fă
cute în țara noastră.

Exprimîndu-și recunoștința pen
tru cordialitatea cu care delegația a 
fost întîmpinată peste tot, Hisao 
Kodaira, fost ministru, președintele 
Comitetului de coordonare și proce
dură al Camerei Reprezentanților, 
conducătorul delegației, a arătat că 
a rămas impresionat de faptul că în 
Romînia se construiește intens, se 
creează o viață nouă. „Ne-am convins 
că în țara dv. se depun eforturi mari 
pentru»ridicarea nivelului de trai al 
poporului — a subliniat el. în ceea 
ce privește perspectiva lărgirii rela
țiilor între țările noastre — a adău
gat oaspetele — poporul japonez nu 
poate trăi dacă nu dezvoltă comer
țul cu toate țările din lume, indife
rent de sistemul lor social ; vom 
lărgi deci relațiile economice și cu 
țara dv. Cred, de asemenea, că și 
relațiile culturale dintre Japonia și 
Romînia se vor dezvolta în viitor și 
vor da rezultate frumoase“.

La rîndul său, deputatul Awaya 
Yuzo, din partea Partidului Socialist 
din Japonia, a spus: „Am constatat 
că în Romînia gospodăria agricolă 
colectivă ridică nivelul de trai al 
țăranilor. Personal am văzut că prin 
crearea gospodăriei colective s-au 
obținut și se obțin rezultate frumoa
se Voi studia mult forma gospodă
riei agricole colective atît din țara

delegația a fost condusă de acad. 
Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Cozma, pre
ședintele Sfatului popular al Capi
talei, de deputați al Marii Adunări 
Naționale. (Agerpres)

★

dv. cît și din alte țări. Noi trebuie 
să fim prieteni și să învățăm reci
proc și, în această privință, vă mul
țumim foarte mult pentru ceea ce 
am învățat în Romînia“.

Deputatul Kanichi Tsuji, din par
tea Partidului democrat-liberal, a 
spus : „Am ajuns la concluzia că în 
Romînia fiecare cetățean lucrează 
conștient de răspunderea sa în so
cietate. Deși șederea noastră în Ro
mînia a fost scurtă, ne-am simțit 
foarte bine și am remarcat senti
mentele de prietenie pe care le nu
trește poporul romîn față de po
porul nostru. Sînt convins că și în 
viitor putem depune eforturi comune 
pentru întărirea păcii în lumea în
treagă".

Deputatul Matsuo Kodamb, din 
partea Partidului Socialist din Japo
nia, a spus printre altele : „Am 
văzut că în Romînia drumurile sînt 
bine amenajate, am remarcat ma
rele volum de transporturi ce se 
efectuează pe calea ferată. La Bra
șov am vizitat gara nouă și m-a im
presionat faptul că s-au făcut foarte 
multe lucruri pentru călători și în 
special pentru muncitorii feroviari. 
Ei au club cultural cu o bibliotecă 
foarte frumoasă. în acest domeniu 
va trebui să facem și în țara noastră 
multe lucruri.

în încheiere — a subliniat oaspe
tele — vreau să spun că membrii 
delegației noastre sînt hotărîți să 
depună eforturi pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre țările noastre, să 
sprijine activitatea Asociației de 
prietenie japono-romînă“.

Centrul de documen
tare medicală din Bucu
rești desfășoară o activi
tate complexă de infor
mare profesională a me
dicilor din toată tara. In 
afară de acest centru, in 
toate orașele reședință 
de regiune, în marile 
centre industriale și în 
principalele centre raio
nale, la spitale, sanatorii 
și stațiuni balneare, 
funcționează 163 de bi
blioteci medicale.

La centrul de docu
mentare medicală se a- 
chiziționează și se traduc 
cele mai interesante lu
crări științifice medicale, 
urmărindu-se periodice

le medicale ce apar în 
întreaga lume. Centrul 
are legături de schimb cu 
1 700 de institufii simi
lare din 106 țări. El dis
pune de servicii de do
cumentare și bibliogra
fie, o bibliotecă cu 
peste 40 000 de volume 
și 2 700 colecții de re
viste, un laborator de 
fotocinematografie. Aici 
se editează periodic 
buletine de informare, 
cataloage, liste care cu
prind bibliografia cărți
lor, revistelor, studiilor, 
publicațiilor, articolelor 
etc. pe diferite speciali
tăți medicale.

Biblioteca este con

sultată anual de mii 
de cadre medicale. O 
secție specială de îm
prumut trimite, la cere
re, prin poștă publica
țiile cerute de medicii 
din orice colt al țării.

La laboratorul de fo
tocinematografie (din 
care redăm un aspect în 
fotografia de sus) se 
realizează, in colaborare 
cu institutele de cerce
tări științifice sau cu di
ferite clinici, filme me
dicale. Aici se execută 
și fotocopii, microfilme, 
multiplicări de filme, 
care sînt apoi difuzate 
în întreaga țară, pentru 
documentarea cadrelor 
medicale.

După un secol de dominație colonialistă, 
Nigeria și-a dobindit independenta la 1 oc
tombrie 1960, desenind dominion în cadrul 
Commonwealthului britanic. Cu o populație 
de 35 750 000 de locuitori, Nigeria este cel 
mai mare stat din Africa. Ea are o supra
față de 923 772 km p — de 4 ori mai mare 
decît Anglia. Principalele sale culturi : 
bumbac, orez, arborele de cacao, cafea etc. 
Subsolul este bogat în zăcăminte de cosi
tor, columbit, cărbune, aur, plumb, cupru, 
a căror exploatare este dominată de mono
polurile străine. Interesul acestora este de 
a menține țara în rolul de furnizor de 
produse agrare și de materii prime și de a 
frîna dezvoltarea unei industrii rationale.

Noua stagiune la Teatrul de Operă și Balet
Ne mai despart puține zile de 

inaugurarea noii stagiuni a Tea
trului de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne.

Alături de celebrele creații ale lui 
Verdi — Rigoletto, Trubadurul, Tra- 
viata, Aida, Othello și Falstaff — 
reluate în cadru festiv cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de la naște
rea compozitorului italian, va fi 
prezentată și premiera operei „Bal 
mascat“.

Printre spectacolele de mare suc
ces ce vor fi reluate figurează „Ca
valerul rozelor“, „Boris Godunov“, 
„Bărbierul din Sevilla“, „Logodnă 
la mînăstire", „Fidelio“ etc., iar din 
dramaturgia muzicală romînească — 
„Oedip“, „O noapte furtunoasă“ și 
„Ion Vodă cel Cumplit“. în reperto

riul coregrafic vor figura din nou 
baletele „Călin", „Haiducii“, „La 
piață“, „Priculiciul“, „Spărgătorul de 
nuci“ și „Fîntîna din Baccisarai".

întrucît anul acesta se sărbătoresc 
150 de ani de la nașterea lui Ri
chard Wagner, va vedea luminile 
rampei, în montarea artiștilor bucu- 
reșteni, opera „Lohengrin" și va fi 
reluată opera „Maeștrii cîntăreți din 
Nürnberg“. „Pelleas și Melisan- 
de", de Debussy, va fi, de asemenea, 
prezentată în premieră.

Vor mai fi puse în scenă două noi 
creații romînești contemporane : 
„Motanul încălțat“, operă pentru co
pii, compusă de Cornel Trăilescu, și 
baletul „Iancu Jianu“ de Mircea 
Chiriac.

(Agerpres)

Reacții in Italia cu prilejul 
vizitei lui Adenauer

ROMA 19 (Agerpres).— Vizita can
celarului, Adenauer la Roma, care a 
coincis cu sărbătorirea celei de-a 
20-a aniversări a ieșirii Italiei din 
război și a trecerii ei în coaliția 
antihitleristă, a provocat, după cum 
relatează agenția France Presse, 
nemulțumire în rîndul populației 
italiene. La 18 septembrie, în piața 
„Colonna“ din centrul Romei, un 
grup de tineri a organizat o de
monstrație de protest împotriva 
prezenței la Roma a lui Hans 
Globke, care îl însoțește pe cancela
rul Adenauer în vizita sa. între po
liție și manifestanți a avut loc o 
ciocnire care s-a soldat cu rănirea 
mai multor persoane.

VESTI DIN
Cum va

Specialiști sovietici 
au elaborat proiectul 
de reconstrucție a ora
șului Ulianovsk, locul 
natal al lui V. I. 
Lenin.

Conform proiectului, 
pînă în primăvara a- 
nului 1970, cînd va fi 
sărbătorit centenarul 
nașterii lui Lenin, pe 
malul Volgăi se va 
construi un oraș cu 
totul nou. Din vechiul 
Ulianovsk vor rămîne 
numai cîteva zeci de 
case care amintesc de 
copilăria și tinerețea 
lui Lenin. In locul ve
chilor case de lemn cu

UW SIIUIIISII
arăta orașul
un etaj, se vor înălța 
blocuri din sticlă și 
beton cu 9—12 etaje.

„Inima“ noului Ulia
novsk va fi căsuța din 
lemn în care Lenin a 
trăit 17 ani. S-a hotărît 
ca aspectul ei modest 
să tic păstrat. Strada 
— lungă de 3 km — 
unde se află casa lui 
Lenin, va fi amena
jată așa cum arăta în 
deceniul al VIII-lea al 
secolului trecut. Tro
tuarele, astăzi asfal
tate, vor fi din nou 
pavate cu lemn, iar 
în locul becurilor e- 
lectrice se vor aprin
de felinare de petrol.
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Ulid^sk
Strada: Lenin va
rămîne ctj o amintire 
despre vechiul Ulia
novsk. n .

Ulianovsk urmează 
să devin£ un proto? 
tip pentrù'. sistemati
zarea tuturor orașeWt 
din U.R.StȘ. Blocurile 
de locuințe,' se vor con
strui aici pe mari su
prafețe deschise. TogțȘ; 
uzinele, 'fabricile -șț 
magistralele de trans-, 
port vwCjä situate 
afara orașului. Live— 
zile și parcurile Soi.', 
ocupa o suprafață jTS. 
două ori mai mare da- 
cît suprafața ocupătă 
de clădiri.

Centru de invățămint pentru constructori
Pe lîngă marele 

complex industrial ca
re se construiește în 
prezent la Darhan, 
R.P. Mongolă, a fost 
creat și un centru de 
invățămint tehnico- 
profesional pentru

constructorii mongoli. 
Aici, foști ostași ai ar
matei populare, ță
rani, crescători de 
vite, devin zidari ca
lificați, dulgheri, ex- 
cavatoriști, betonieri, 
zugravi etc.

La diferite cursuri 
ale centrului de invă
țămint învață 850 oa
meni. Pînă în prezent, 
peste 600 cursanți Oft! 
devenit muncitori ca
lificați in construcții.

Sistemul de irigație de pe fluviul Marița
In R.P. Bulgaria a 

început’ să funcționeze 
sistemul de irigație 
„Biser“ de pe fluviul 
Marița, regiunea Has- 
kovo. Prima parte a

sistemului care a in
trat în exploatare va 
iriga 2 000 de hectare. 
După terminarea con
strucțiilor, acest sis
tem de irigație va a-

limenta cu apă 9 400 dé 
hectare. Cu acest pri
lej vor fi asanate' și' 
1 130 de hectare de-a 
lungul fluviului Marți«?.

Premiera filmului 
„Codin“ la Cluj

în sala cinematografului „Repu
blica“ din Cluj a avut loc joi seara 
premiera filmului romînesc „Codin“, 
coproducție romîno-franceză după 
romanul lui Panait Istrati.

La premieră au fost de față regi
zorul filmului, Henri Colpi, și inter- 
preții Alexandru Virgil Platon și 
Răzvan Petrescu. (Agerpres)

Producție sporită, valorificare superioară 
a fiecărei tone de țiței

(Urmare din pag. I-a)

fracția țițeiului pe 1964 pot fi reali
zate în condiții bune.

Tov. ing. Ilie Cîșu, directorul trus
tului Ploiești, inginer Virgil Moră- 
rescu, directorul schelei Moreni, in
giner Costea Ștefan, directorul trus
tului Tîrgoviște, Ibrahim Ibrahim, 
inginer-șef al schelei Băicoi, și alții 
au subliniat necesitatea studierii po
sibilităților de producție la fiecare 
sondă în parte și a extinderii pe 
scară mai largă a unor metode a- 
vansate de lucru, cum sînt recupe
rarea secundară, combaterea viitu
rilor de nisip, injecții cu substanțe 
chimice și tensio-active etc. Este 
necesar, de asemenea, să se ia mă
suri pentru organizarea mai bună a 
muncii brigăzilor de intervenție.

în acțiunea de extindere a tehni
cii noi în extracția țițeiului și în 
forajul sondelor, un aport mai mare 
pot da specialiștii de la Institutul de 
cercetări foraj-extracție Cîmpina. 
Aceștia au datoria să dea un spri
jin mai calificat și operativ schele
lor petroliere în introducerea unor 
procedee noi de lucru ; în același 
timp, cercetătorii de aici vor trebui 
să studieze noi căi pentru perfecțio
narea metodelor de lucru în forajul 
sondelor și în extracția țițeiului.

în ședința de dezbatere a cifrelor 
de plan pe-anul 1964 în ramura pre
lucrării țițeiului s-a scos în evi
dență, în primul rînd, experiența 
dobîndită de rafinăriile din regiune 
în ce privește valorificarea su
perioară a fiecărei tone de țiței.

Datorită măsurilor luate pentru 
îmbunătățirea procesului tehnologic, 
pentru sporirea randamentului in
stalațiilor în produse de calitate su
perioară, reducerea pierderilor de 
fabricație și de transport, în primele 
8 luni ale anului valoarea produse
lor obținute dintr-o tonă de ma
terie primă a crescut în medie, pe 
regiune, cu 2 la sută față de plan.

Pe această cale s-au obținut în plus 
mii de tone de benzină, motorină, 
uleiuri minerale și alte produse pe
troliere. Valorificarea superioară a 
țițeiului a contribuit la reducerea 
cheltuielilor de producție, la crește
rea beneficiilor. Numai în primele 
7 luni ale acestui an rafinăriile din 
regiunea Ploiești au realizat aproa
pe 20 000 000 lei economii suplimen
tare la prețul de cost și beneficii 
peste plan în valoare de 10 300 000 
lei.

Cu prilejul dezbaterilor s-a scos 
în evidență faptul că rezervele in
terne de creștere a valorificării su
perioare a țițeiului nu au fost nici 
pe departe epuizate. Ing. Gheorghe 
Pescaru, director general al rafină
riei Teleajen, a arătat în cuvîntul 
său că în această întreprindere se 
va urmări cu mai multă atenție mer
sul instalațiilor, încît din aceeași 
cantitate de materie primă să se ob
țină o producție sporită de uleiuri 
superioare și de parafină. Recent a 
fost pus aici în funcțiune un separa
tor modern care contribuie la recu
perarea aproape completă a scurge
rilor de produse petroliere. Ing. 
Gheorghe Mărășescu a subliniat ne
cesitatea ca schelele petroliere și în
treprinderea de transporturi țiței 
prin conducte Ploiești să livreze ra
finăriilor țițeiul în mod ritmic, 
pentru a exista posibilitatea decan
tării acestuia în bune condiții. Pînă 
acum au fost perioade cînd, din 
cauza lipsei de decalaj între recep
ția materiei prime și introducerea 
acesteia în procesul de fabricație, 
s-au produs coroziuni la instalațiile 
tehnologice. Va trebui acordată mai 
multă atenție și sortării țițeiului pe 
calități, în vederea obținerii unor 
randamente superioare la produsele 
cele mai valoroase.

Pentru realizarea cu succes a sar
cinilor de plan pe 1964, la dezbateri 
s-au făcut numeroase propuneri în 
legătură cu executarea la timp și în 
cele mai bune condiții a reviziilor

instalațiilor, sporirea producției de 
semifabricate necesare industriei pe
trochimice, asigurarea unei mai bune 
corelații între planul de producție 
și planul de desfacere, organizarea 
aprovizionării ritmice cu chimicale 
a rafinăriilor etc. Introducerea teh
nicii noi în procesul de prelucrare a 
țițeiului din rafinării va sta în con
tinuare în centrul atenției. Anul vii
tor se va introduce la rafinăria Te
leajen procesul de deparafinare a 
uleiurilor cu promotori de cristali
zare și se va experimenta epurarea 
biologică a apelor reziduale ; la ra
finăria nr. 2-Ploiești se va introduce 
metoda de oxidare a bitumului în 
prezența catalizatorilor.

Mai mulți vorbitori, printre care 
ing. Bujor Olteanu, director general 
al rafinăriei Brazi, Titus Popa, de la 
Filiala Ploiești a Băncii de investi
ții, s-au referit în cuvîntul lor la 
necesitatea punerii la timp în func
țiune a noilor capacități de produc
ție. Au fost aduse critici întreprin
derii de reparații capitale rafinării 
— Ploiești, care nu a asigurat în
totdeauna un ritm de lucru cores
punzător pe toate șantierele.

în cadrul ședinței s-a făcut propu
nerea ca Direcția generală a prelu
crării țițeiului, precum și conduce
rile rafinăriilor să țină o mai strînsă 
legătură cu uzinele constructoare de 
aparataje și utilaje pentru noile o- 
biective — Combinatul metalurgic 
Reșița, Uzinele Independența-Sibiu, 
Uzina Vulcan-București etc. — pen
tru livrarea într-un timp mai scurt 
a acestor utilaje.

Cei care au luat parte la dezbate
rea cifrelor de plan pe 1964 în ra
murile foraj-extracție și prelucra
rea țițeiului și-au exprimat în una
nimitate hotărîrea de a pune în va
loare noi rezerve interne, de a folosi 
mai bine utilajele și suprafețele de 
producție, de a extinde procedeele 
avansate de lucru, în așa fel ca pla
nul pe anul în curs și planul pe anul 
1964 să fie îndeplinite la toți indicii.

5 P O Æ T
Fotbal „Cupa orașelor 

tîrguri“
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 

în cadrul „Çupei orașelor tîrguri“, 
pe stadionul Tractorul-Brașov s-au 
întîlnit echipele de fotbal Steagul 
roșu și Locomotiv-Plovdiv. Victoria 
a revenit formației bulgare cu sco
rul de 3—1.

Conferința de presa 
a lui Cheddi Jagan

NEW YORK 19 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, a declarat la New 
York cu prilejul unei conferințe de 
presă că tulburările petrecute în ul
timele luni în țara sa s-au datorat 
„unor elemente subversive care au 
desfășurat acțiuni rebele în speranța 
de a răsturna guvernul ales“.

Cu ajutorul acestui aparat de sudură prin termocompresiune, realizat la 
Institutul de cercetări științifice din Praga, pot fi sudate fire metalice cu 
diametrul de 10—15 microni la un punct dinainte stabilit. Precizia opera
țiunii este asigurată prin aplicarea televiziunii industriale.

Scorul este deschis în minutul 4 
de Meszaroș. Egalarea survine în 
minutul 15 prin golul marcat de 
Hiev, în urma unei greșeli a apără
torilor echipei gazde. Cel de-al 
doilea și al treilea gol pentru echipa 
bulgară sînt înscrise în ordine de 
Kancev (minutul 30) și Kolev (mi
nutul 36).

în repriza a doua, efortul jucăto
rilor brașoveni de a reduce din 
handicap rămîne fără rezultat.

Returul se va disputa la Plovdiv, 
în ziua de 9 octombrie.

Duminică la Brașov

Concurs internațional 
de motociclism

In orașul de la poalele Tîmpei se 
fac în prezent pregătiri intense în 
vederea unui important eveniment 
sportiv. Duminică dimineața, înce- 
pînd de la ora 10, pe traseul din Va
lea Răcădăului se desfășoară un 
mare concurs internațional de moto- 
cros, la care, alături de sportivii ro- 
mîni, participă o serie de alergători 
de valoare din mai multe țări.

Dintre oaspeți pînă acum au sosit 
reprezentanții Uniunii Sovietice și 
R. P. Bulgaria. Ei se află la Brașov 
pentru recunoașterea traseului și ve
rificarea mașinilor înainte de con
curs.

Concursul se va desfășura la ca
tegoriile 125 cmc, 175 cmc, 250 cmc 
și 350 cmc, în cîte două manșe a 10 
ture.

La sfîrșitul întrecerilor se va alcă
tui un clasament pe echipe pentru 
desemnarea reprezentativei cîștigă- 
toare a „Cupei Prieteniei“.

In cîteva rînduri
BOX. Japonezul Hiroyuki Ebihara este 

noul campion mondial de box la categoria 
muscă. în meciul desfășurat la Tokio, Ebi
hara a repurtat o rapidă victorie, prin K.O., 
în prima repriză (meciul a durat 2’07’’), în 
fața fostului deținător al titlului, tailande- 
zul Pone Kingpetch.

★

FOTBAL. Au fost stabilite datele celor 
' două întîlniri de fotbal dintre echipele 
i F.C. Santos (Brazilia), campioana Ameri- 
■ cii de sud, și F.C. Milano, cîștigătoarea 
i ,,Cupei campionilor europeni“ ediția 1962— 
i 1963. Primul meci va avea loc la 16 octom

brie la Milano, iar cel de-al doilea, la 13 
I noiembrie, în orașul brazilian Sao Paulo.
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CERCETĂRI ASUPRA

PLANETEI MARTE

După cum relatează ziarul 
„Christian Science Monitor", 
oamenii de știință de la Insti
tutul tehnologic din California 
au ajuns la concluzia că pe 
planeta Marte există suficien
tă apă pentru a face posibilă 
viața unor organisme primi
tive. în urma unor observații, 
efectuate cu ajutorul unui te
lescop de 100 de țoii, ei au 
descoperit în spectrograma 
discului marțian fîșii de va
pori de apă.

FILM DOCUMENTAR 

DESPRE ȘCOALĂ

Cineaștii japonezi au reali
zat un film documentar inti
tulat „Copii în creștere", a că
rui principală caracteristică 
este spontaneitatea deosebită 
și naturalețea cu care evolu
ează protagoniștii. Filmul ur
mărește să redea activitatea 
unei școli de la țară. In acest 
scop echipa de filmare s-a 
deplasat într-un mic sat necu
noscut și a urmărit zi de zi, 
timp de un an, cu aparatele 
de filmat, viața din școală. 
Filmul este considerat de spe
cialiști ca o realizare deose
bită a cinematografiei japo
neze.

cutremur în turcia

în seara zilei de 18 septem
brie, la Istanbul și în localită
țile învecinate a avut loc un 
cutremur al cărui epicentru 
se află în Marea Marmara, la 
sud-est de Istanbul. S-au în
registrat victime omenești.

TUNEL FEROVIAR
PRIN CANALUL MÎNECII

Comisia de experți franco-bri- 
tanică însărcinată cu studierea 
proiectelor în legătură cu cons
trucția unui tunel între Franța și 
Marea Britanie prin Canalul Mî- 
necii s-a pronunțat în favoarea 
proiectului unui tunel feroviar, 
considerînd că această lucrare 
este avantajoasă atît din punct 
de vedere tehnic, cît și econo
mic. Comisia s-a pronunțat pen

tru un tunel săpat în fundul 
mării și nu pentru un tunel scu
fundat în apă. Potrivit agenției 
citate, tunelul va avea o lungime 
de 57 km, din care 37 sub mare 
și va avea racordări la Sangatte 
(Franța) și la Westenhangen 
(Anglia), iar durata construirii 
sale nu va depăși 6 ani.

AEROPORT BLOCAT DE...
RÎNDUNELE

întregul trafic la aeroportul 
Idlewild, din New York, a fost 
blocat recent din cauza unor 
stoluri de rîndunele călătoare. 
Diferitele piste de aterizare 
pe care rîndunelele se așeza
seră în număr imens au tre
buit închise în mai multe rin- 
duri timp de jumătăți pînă la 
trei sferturi de oră, pentru a 
evita accidente la aterizare. 
Rîndunelele vizitaseră aero
portul în cursul anului trecut, 
fiind atrase de pomii fructi
feri din vecinătate. Deși pomii 
au fost tăiați, rîndunelele s-au 
întors în același loc.

DIN FAUNA PACIFICULUI

Cercetînd depresiunea din
tre insulele Curile și Kam- 
ciatka din Oceanul Pacific,

oamenii de știință sovietici au 
descoperit un pește extrem de 
rar, lipsit de solzi și cu ochii 
de mărimea unui ac cu gămă
lie. în cea mai adîncă depre
siune din Oceanul Pacific, de
presiunea din regiunea insu
lelor Mariane (11 034 metri), a 
fost descoperit așa-numitul 
pește electric, cu un „proiec
tor" situat deasupra capului. 
Sub acest proiector se află un 
fel de cîrlig cu care peștele 
răpitor’ își prinde prada. Re
cent, la o adîncime de 2 000 
de metri a fost prins un pește 
care are o barbă de zece ori 
mai lungă decît corpul.

„CEI 5 GEMENI
SE DEZVOLTĂ NORMAL"

Dr. James Berbos, care su
praveghează cei cinci copii 
gemeni născuți în urmă cu o 
săptămînă in orașul Aberdeen 
(Dakota de sud), a declarat că 
„copiii se dezvoltă normal și 
totul pare să meargă bine“. El 
a arătat că cei cinci copii au 
trecut perioada critică obiș
nuită la nașterea unor pre
maturi. în același timp, cele 
cinci fetițe gemene, care-s-au 
născut în urmă cu zece zile, 
în Venezuela, se comportă, de 
asemenea, foarte bine.

„Omul zburător", 
parașutistul francez 
Gerard Masselin, care 
a încercat să zboare 
cu ajutorul unor a- 
ripi, fără aparate 
speciale de zbor, a 
suferit un accident 
mortal. Cu doi ani 
în urmă;, fratele lui, 
Guy, a murit în a- 
celeași împrejurări, 
încercîhd să stabi
lească o nouă per
formanță« Fotogra
fia îl înfățișează pe 
Gerard Masselin în 
timpul ■'" pregătirilor 
pentru zbor.
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Agențiile de presă 
despre relațiile comerciale Sesiunea Adunării Generale a 0. N» G. Conferința Uniunii 

interparlamentare
internaționale

' După cum anunță agențiile de 
presă, miercuri s-a încheiat la 
Washington conferința de două 
zile cu privire la problema dez
voltării comerțului exterior al 
S.U.A. S-a adoptat o rezoluție în 
oare se arată că „datorită situa- 

’ țlei internaționale schimbate" 
” conferința recomandă guvernului 

' „"să studieze în ce măsură vor 
putea lărgi Statele Unite schim
burile lor comerciale cu țările 
socialiste“.

Agenția France Presse transmi
te din Washington că „problema 
'Comerțului între Statele Unite și 
țările Europei de est a fost una 
din temele care a reținut cel 
mai mult atenția oamenilor de 
afaceri americani (circa 400, n.r.) 
întruniți la Washington împreună 
cu reprezentanți al administrației 
(șl cu participarea președintelui 
Kennedy, n.r.) pentru a examina 
mijloacele de extindere a expor
turilor americane... Participanțil 
s-au arătat impresionați de con
tribuția foarte redusă a Statelor 
Unite la comerțul dintre țările 
■sicidentale și cele socialiste, co
merț care continuă să se dez
volte“.

Potrivit agenției, Luther Hodges, 
ministrul comerțului, a declarat 
după încheierea lucrărilor la o 
conferință de presă: „Cercurile 
americane de afaceri au spus în 
prezent ceea ce nu au spus cu un 
an în urmă, și anume că este ca
zul să ffe reexaminată politica 
comercială față de țările socia
liste“. El a arătat că administra
ția privește „extrem de serios" 
această propunere. „Recomanda
rea conferinței — a afirmat Hod
ges — va avea o anumită greu- 

i täte asupra hotărîrilor noastre“.
★

La Washington vor avea loc 
convorbiri americano-Japoneze. 
Referindu-se la aceasta, agenția 
Associated Press relatează că 
„ministrul de externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, care se află la 
New York pentru a lua parte la 
lucrările sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U., urmează să plece 
la Washington pentru a avea în
trevederi cu secretarul de Stat al 
S.U.A., Dean Rusk“. Cu acest pri
lej se vor examina probleme ale 
relațiilor economice și politice 
dintre cele două țări — transmite 
agenția, care adauqă : „pare 
probabil ca Ohira eă fie interesat 
în a stabili dacă au intervenit 
schimbări în politica americană 
față de comerțul cu țările socia
liste“. Aceeași agenție subliniază 
că Japonia este interesată să.cu
noască acest lucrțl, deoarece ori“ 
ce slăbire a barierelor în comerțul 
S.U.A. cu țările socialiste ar rea
duce la ordinea zilei discutărea 
opoziției oficiale a S.U.A. față de 
anumite operațiuni comerciale 
japoneze cu aceste țări.

Intervențiile reprezentantului R. P. Romîne
NEW YORK 19 (Agerpres). —

Corespondență specială :
In după-amiaza de 18 septem

brie, Comitetul General a trecut la 
repartizarea problemelor spre dis
cutare în diferitele comitete ale A- 
dunării Generale O.N.U.

In legătură cu recomandarea ca 
pe ordinea de zi să fie inclusă pro
blema situației din Rhodesia de sud, 
reprezentantul permanent al R. P. 
Romîne la O.N.U., Mihail Hașeganu, 
președinte al Comitetului Politic 
Special, a spus : „Considerăm nece
sar ca problemei Rhodesiei de sud 
să 1 se acorde o atenție sporită în 
acest an, depunîndu-se toate efor
turile pentru a veni în sprijinul 
populației africane din acest terito
riu, în interesul păcii și liniștii în 
Africa și în întreaga lume“. Subli
niind că delegația romînă se pro
nunță cu consecvență pentru lichi
darea grabnică și definitivă a rîn- 
duielilor colonialiste, reprezentantul 
R. P. Romîne a declarat că sprijină 
propunerea ca această problemă să 
rămînă pe ordinea de zi a sesiunii.

Pronunțîndu-se pentru înscrierea 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
a problemei restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. 
și pentru discutarea acestei proble
me în plenara Adunării Generale, 
reprezentantul R. P. Rqmîne a de
clarat : „Faptul că una din marile 
puteri fondatoare ale O.N.U., mem
bră a Consiliului de Securitate, este 
împiedicată în mod abuziv de a-și 
ocupa locul ce i se cuvine în această

Cuvîntarea rostită

iar ziarul „Ege Ekspres" 
publică un articol des
pre dezvoltarea indus
triei chimice din țara 
noastră. Ziarul „Yeni 
Ekonomi" a publicat un 
articol intitulat „Nou
tăți economice româ
nești“ în care se refera 
la stadiul și perspecti-. 
vele schimburilor co
merciale dintre R. P. 
Romînă și Turcia.

In cartea de aur a . 
pavilionului, un mare 
număr de vizitatori au 
apreciat elogios calita
tea și prezentarea ex
ponatelor romînești, ex- 
primîndu-și totodată 
dorința de intensificare 
a relațiilor economice 
și culturale dintre cele 
două țări.

deschis la Izmir 
(Turcia), pavilionul R.P. 
Romîne se bucură de 
succes, fiind vizitat de 
numeroși oameni de a- 
faceri din Turcia, pre
cum și din alte țări.

In presa turcă au a- 
părut articole și repor
taje care subliniază 
dezvoltarea economiei 
R. P. Romîne. Ziarul 
„Fuar", prezentînd di
ferite aspecte ale pavi
lionului, se referă în 
special la „dezvoltarea 
în R.P. Romînă a unei 
moderne industrii a 
construcțiilor de ma
șini" și la relațiile co
merciale romîno-turce. 
Ziarul „Ticaret" publi
că un articol despre in
dustria constructoare de 
mașini din R.P. Romînă,

PARIS 19 (Agerpres). 
Ministrul R. P, Romîne 
la Paris, Victor Dlmi- 
triu, a oferit recent o 
masă în onoarea poetu
lui Tudor Arghezi. La 
masă au participat Jac
ques Joujard, secretar 
general al Ministerului 
de Stat pentru Afacerile 
Culturale; Jacques Cha- 
bannes, președintele 
societății oamenilor de 
litere ; scriitorii Louis 
Aragon și Elsa Triolet, 
Luc André Marcel și 
editorul Pierre Seghers.

Dejunul s-a desfășu
rat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

ir
ANKARA 19 (Ager

pres). — In cadrul Tîr- 
gului internațional care

clusiv cu privire la lărgirea relații
lor economice și comerciale, 
constituie un fundament mai 
pentru dezvoltarea relațiilor 
ce dintre state, și cu privire : 
girea schimburilor culturale.

Abordînd problema întăririi secu
rității în Europa, ministrul de ex
terne al U.R.S.S. a atras atenția a- 
supra pericolului pe care îl repre
zintă faptul că n-a fost încheiat 
Tratatul de pace cu Germania. U- 
niunea Sovietică a subliniat în per
manență că este necesar ca R.F. Ger
mană, ca și R.D. Germană și Berlinul 
occidental, după transformarea lui 
într-un oraș liber, să participe activ 
la viața internațională, să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea colaboră
rii internaționale și la întărirea păcii. 
Guvernul sovietic, a arătat el, s-a 
pronunțat și se pronunță împotriva 
actualei politici militariste și revan
șarde a Germaniei occidentale.

în continuarea cuvîntărli sale, 
A. A. Gromîko a arătat că guver
nul sovietic consideră că posibili
tățile mai favorabile ivite ca rezul
tat al încheierii Tratatului de la 
Moscova să fie folosite pe deplin 
pentru soluționarea altor probleme 
internaționale urgente, cum sînt în
cheierea unui pact de neagresiune 
între statele membre ale organiza
ției Tratatului de la Varșovia și 
statele membre ale blocului nord- 
atlantic, măsuri pentru preîntîm- 
pinarea unui atac prin surprindere 
și pentru reducerea trupelor străine 
din R.F.G. și R.D.G., pentru redu
cerea bugetelor militare, crearea de 
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii. A. A. Gromîko a ci
tat printre măsurile pentru micșo
rarea primejdiei dezlănțuirii unui 
război atomic, încheierea unui acord 
internațional corespunzător cu pri
vire la oprirea răspîndirii armei 
nucleare. U.R.S.S., a arătat el, este 
gata ca, împreună cu 
cidentale, să ofere garanțiile 
cesare zonelor denuclearizate 
s-ar crea în diferite regiuni.

A. A. Gromîko a consacrat 
parte a cuvîntării sale problemei 
chidării colonialismului, care, 
cum a arătat el, trebuie să ocupe 
unul din, locurile centrale în activi
tatea actualei sesiuni a Adunării 
Generale.

Referindu-se la problema îmbu
nătățirii activității O.N.U., A. A. Gro
mîko a subliniat că această pro
blemă trebuie să-și găsească mai 
devreme sau mai tîrziu rezolvarea. 
Ministrul de externe al U.R.S.S. a 
arătat în continuare că Uniunea So
vietică în prezent, ca și în trecut, 
consideră nepesar să fie restabilite 
neîntîrziat drepturile R. P. Chineze 
la O.N.U. și să fie îndepărtat din 
O.N.U. reprezentantul clicii ciankai- 
șiste. Guvernul R. P. Chineze și nu
mai el reprezintă China pe arena in
ternațională și numai guvernul R.P. 
Chineze poate lua cuvîntul la O.N.U. 
în numele Chinei. - - • -
dreptul inalienabil 
asupra Taivanului, 
spus : Toți își dau 
ziua cînd dreptatea și legea 
triumfa fără doar și poate și Taiva- 
nul va fi realipit la R. P. Chineză.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Statele membre ale O.N.U. pot fi 
convinse că și pe viitor U.R.S.S. își 
va pune întreaga sa influență ca 
mare putere, întregul său prestigiu 
internațional în slujba cauzei păcii 
între popoare)

BELGRAD 19 (Agerpres). — La 
cea de-a 52-a conferință a Uniunii 
interparlamentare au avut loc dis
cuții în legătură cu raportul și pro
iectul de rezoluție în problema 
salvgardării păcii, 
în cadrul acestor 
Mihail Ralea, conducătorul delega
ției romîne, a subliniat rolul care 
revine Organizației Națiunilor Unite 
în opera de menținere și consolidare 
a păcii.

Referindu-se la crearea zonelor 
denuclearizate ca un prim pas spre 
soluționarea problemei dezarmării, 
acad. M. Ralea a spus : „R. P. Ro
mînă acordă o atenție deosebită în
țelegerilor pe plan regional, inclu
siv acordurilor cu privire la crearea 
de zone denuclearizate în Europa, 
Africa sau în alte părți ale lumii, 
considerînd că realizarea unor ase
menea măsuri ar constitui o contri
buție substanțială la cauza dezar
mării“.

In acest sens, vorbitorul a a- 
mintit de propunerea guvernului 
romîn cu privire la transformarea 
regiunii Balcanilor într-o zonă 
păcii, liberă de arma nucleară, 
încheiere, reprezentantul R. P. Ro
mîne a subliniat că este de datoria 
Uniunii interparlamentare, a tu
turor grupărilor parlamentare na
ționale să acționeze pentru ca toate 
guvernele să colaboreze, în cadrul 
O.N.U. ca și în afara acestei orga
nizații, pentru a promova statorni
cirea unei păci durabile în lume.

Tot în cadrul conferinței Uniunii 
interparlamentare, în după-amiaza 
zilei de 18 septembrie a avut loc 
ședința consiliului interparlamen
tar. La această ședință au luat 
parte din partea R. P. Romîne 
deputății M. Ralea și B. Solo
mon, membri ai consiliului. S-a 
hotărît cu acest prilej ca reuniunea 
de primăvară din anul 1964 , a 
Uniunii interparlamentare să aibă 
loc la Lucerna (Elveția).

, care 
trainic 
politi- 
la lăr-

organizație, aduce grave prejudicii 
prestigiului și eficacității Națiunilor 
Unite. Este timpul să se pună capăt 
acestei ilegalități, să se înlăture ob
stacolele care împiedică organizația 
să fie într-adevăr un centru de 
coordonare a eforturilor națiunilor 
în vederea realizării scopurilor și 
principiilor Cartei O.N.U.“.

M. Hașeganu s-a pronunțat împo
triva înscrierii pe ordinea de zi a 
problemei Coreei, subliniind că gu
vernul R. P. Romîne a sprijinit în
totdeauna năzuința poporului co
reean pentru unificarea țării pe cale 
pașnică, fără vreo intervenție din 
afară. In ceea ce privește problema 
invitării unui 
mului de sud 
rii Generale 
a declarat că 
pentru o asemenea invitație'1.

în cadrul dezbaterilor generale 
ale Adunării Generale din ziua 
de 19 septembrie a luat cuvîntul mi
nistrul afacerilor externe al Brazi
liei, Joao Augusto de Araujo Castro. 
El a subliniat în discursul său că 
problema dezarmării se numără, ală
turi de problema dezvoltării econo
mice șl decolonizării, printre cele 
mai importante ale contemporanei
tății.

Apoi a luat cuvîntul'; primul mi
nistru al Canadei, Lester Pearson, 
care a remarcat în discursul său 
existența unei îmbunătățiri a situa
ției internaționale, subliniind că a- 
ceastă ameliorare trebuie continuată 
prin măsuri concrete.

de A. A. Grofiirko
impas în care au intrăl' tratativele 
de la Geneva.

A. A. Gromîko a subliniat că tre
buie să se ia de pe acum măsuri 
pentru preîntîmpinarea cursei înar
mărilor în spațiul cosmic. Guvernul 
sovietic — a arătat el — consideră 
necesar să se cadă de acord cu 
S.U.A. cu privire la interzicerea pla
sării pe orbită a unor dispozitive cu 
arma nucleară pe bord.

Subliniind necesitatea afirmării 
în relațiile internaționale a princi
piului coexistenței pașnice a state
lor cu sisteme sociale diferite, mi
nistrul de externe al U.R.S.S. a de
clarat că, pentru țările socialiste, o- 
rientarea spre cuceriri, spre răspîn-

observator al Vietna- 
la dezbaterile Adună- 
O.N.U., M. Hașeganu 

„nu există nici o bază

A urmat la cuvînt A. 
ministrul afacerilor 
U.R.S.S., care a prezentat propu
nerea de a se convoca în primul 
trimestru sau în primul semestru al 
anului 1964 o conferință a statelor 
pare fac parte din Comitetul celor 
18 pentru dezarmare, cu partici
parea conducătorilor la cel mai 
înalt nivel. După părerea guvernu
lui sovietic — a spus vorbitorul — 
la această conferință ar trebui să se 
discute atît problema dezarmării 
generale și totale, cît și unele mă
suri urmărind slăbirea continuă a 
încordării internaționale. Guvernul 
sovietic s-a declarat gata să găzdu
iască în capitala Uniunii Sovietice 
— Moscova, pe șefii guvernelor și direa concepțiilor lor prin forță, prin 
statelor țărilor membre ale Comi
tetului pentru ținerea acestei con
ferințe, dacă acest lucru va cores
punde dorinței lor.

Totodată, guvernul sovietic s-a 
declarat gata să consimtă ca un nu
măr limitat de rachete interconti
nentale, antirachetă și antiaeriene să 
rămînă la dispoziția U.R.S.S. și 
S.U.A., pe propriul lor teritoriu, nu 
numai pînă la sfîrșitul celei de-a 
doua etape, ci și pînă. la încheierea 
întregului proces al dezarmării ge
nerale și totale. Șeful delegației so
vietice a declarat că prezentînd a- 
ceastă propunere, Uniunea Sovie
tică vine în întîmpinarea dorinței 
puterilor occidentale, în speranța că 
aceasta va oferi o ieșire din actualul

A. Gromîko, 
externe al

puterile oc- 
ne- 
ce

Luînd cuvîntul 
discuții, acad.

a
In

în ultimul timp, după cum rela
tează agențiile de presă, se remarcă 
o activitate crescîndă a puterilor 
occidentale In vederea menținerii 
forțelor O.N.U. in Congo. Astfel, a- 
genția engleză Reuter arată că Sta
tele Unite, Marea Britanie și Belgia 
examinează în prezent un plan, po
trivit căruia aceste țări ar urma să 
acopere cheltuielile necesare pentru 
menținerea în Congo a unor forțe 
armate ale O.N.U. cu un efectiv de 
2 000 sau 3 000 de oameni. Această 
măsură esțe prevăzută pentru cel 
puțin primele șase luni ale anului 
viitor.

Această tendință a puterilor occi
dentale are un substrat clar și bi
necunoscut: sub paravanul și prin 
intermediul acestor forțe, ele și-au 
promovat adeseori în trecut proprii
le lor interese. De data aceasta, sus- 
amintitele țări invocă însă cu totul 
alte motive, și în primul rînd... per
spectivele unei înrăutățiri a situa
ției din Katanga. Desigur, ase
menea perspective există într-ade- 
văr, și agenția Reuter citează știri

potrivit cărora 4 000 de foști jan
darmi katanghezi sînt instrulți în 
junglă în apropierea graniței cu Rho
desia de nord, iar Chombe este 
gata să revină în Katanga pentru 
a Iniția noi acțiuni împotriva unită
ții Republicii Congo. Dar, desigur, 
nu împotriva secesioniștilor sînt în
dreptate măsurile preconizate de 
unele țări occidentale; se știe doar 
că ei au fost și sînt susținuți îndea
proape de monopolurile belgiene 
interesate în așa-numita „indepen
dență“ a bogatei Katanga.

Aceste planuri sînt însă dezapro
bate de numeroase țări < 
care, potrivit agențiilor de 
occidentale, cer 
O.N.U. în Congo 
tru a se permite 
lez să-și rezolve 
sale interne. De 
general al ONU.. U Thant, a anun
țat că va continua aplicarea pla
nului de retragere a trupelor O.N.U. 
din Congo pînă la sfîrșitul aces
tui an.

africane,
> presă 

ca operațiunile 
să ia sfîrșit, pen- 
poporului congo- 

sinaur problemele 
altfel, secretarul

CERC VICIOS
In august anul acesta la Zii- 

, ’ rich a luat ființă un nou partid 
I elvețian, denumit inițial „Par- 

I tidul împotriva penetrației în 
Elveția a. străinilor din sud", 
și, care după scurt timp, și-a 
schimbat numele în „Mișcarea 
populară elvețiană pentru 
consolidarea drepturilor de- 
mocratice ale poporului". Zia
rul’ bulevardier „Blick“, editat 
de un mare concern elvețian

- - de ziare, i-a făcut o gălăgioa
să reclamă.

In realitate, acest partid nu 
este decît o creație a cercu
rilor reacționare care încearcă 
să semene dezbinare între 
muncitori, cultivînd o stare de 
spirit ostilă muncitorilor imi- 
gzftți din străinătate.
—Ca urmare a acestei campa- 
,nți,_ s-a ajuns acolo îneît 

„.grupuri de muncitori italieni 
au fost expulzați pe motiv că 
au sprijinit în timpul campa-

■ -:niéi electorale din Italia parti-
duL comunist, sau au ple-

■ cat în Italia pentru vot.
Dar campania reacționarilor

- nu.^i-a atins scopul. Expulză- 
. rilê au provocat o profundă in

dignare în rîndurile cercurilor 
democratice și au determinat

"“acțiuni de solidaritate din 
partea muncitorilor elvețieni.

Cele de mai sus au scos în

evidență diferite aspecte ale 
problemei muncitorilor de 
peste hotare care vin în Elve
ția în căutare de lucru. Iată 
ce relatează în legătură cu a- 
ceasta săptămînalul vest-ger- 
man „DIE ANDERE ZEI
TUNG“ : „Peste o treime din 
totalul brațelor de muncă, din 
Elveția, sînt provenite de pes-

război, ar fi, prin însăși orînduirea 
lor socială, tot atît de nefirească ca 
și pentru muncitori să dorească dis
trugerea a tot ceea ce a fost creat 
prin munca lor sau pentru un țăran 
să dorească pierderea recoltei. Ară- 
tînd că reprezentanții țărilor socia
liste nu vor accepta un compromis 
ideologic, vorbitorul a subliniat că 
lupta dintre cele două concepții des
pre lume trebuie să fie dusă nu cu 
diviziile de soldați, ci cu legiuni de 
cărți, nu cu bombe nucleare, ci prin 
capacitatea de a produce. mai mult 
și de a repartiza mai echitabil oa
menilor bunurile materiale.

Poporul sovietic respinge categoric 
ca fiind contrară științei, teza des
pre inevitabilitatea unui nou război.

____  Guvernul sovie
tic se adresează 
tuturor guverne
lor, chemîndu-le 
să ajungă la un 
acord cu privire 
la o . colaborare 
mai strînsă, in-

Referindu-se la 
al R. P. Chineze 
A. A. Gromîko a 
seama că va sosi 

vor

i
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Ziarele america
ne au publicat nu- 
meroase fotografii 
îiilățișînd aspecte 
de la explozia pro
vocată de rasiști 
într-un templu bap
tist al populației 
de culoare din Bir
mingham (statul A- 
labama), care s-a 
soldat cu morți și 
răniți. Iată una din 
aceste fotografii în 
care se văd poli
țiști stînd do pază 
în timp ce. este 
transportat- corpul 
unuia dintre cei 
pa^u copii'Uciși de 
explozie.

NOTĂ

te hotare. Pe de o parte, sînt 
atrași tot mai mulți munci
tori străini pentru a se putea 
exercita presiuni asupra mun
citorilor elvețieni. Pe de altă 
parte, există teama ca nu 
cumva, o dată cu muncitorii 
din alte țări, să pătrundă ele
mente revoluționare sau sim
pli muncitori cu o conștiință 
de clasă mai ridicată din Spa
nia și Italia. Pe de o parte, 
sindicatele elvețiene (conduce
rile lor — n.r.) avertizează 
împotriva folosirii unui număr 
prea mare de muncitori stră
ini, afirmând că prezența lor 
frînează progresul tehnic de
oarece ei sînt mai ieftini de
cît mașinile noi. Pe de altă 
parte, ele cheamă la solidari-

täte cu muncitorii străini, de
oarece numai în acest fel pot 
fi apărate cuceririle obținute 
cu mari sacrificii de munci
torii elvețieni împotriva în
cercărilor cercurilor patronale 
de a exercita o presiune asu
pra salariilor. Pe de o parte, 
muncitorii străini sînt folosiți 
pentru a stimula. în condițiile 
lipsei de locuințe, activitatea 
de construcție, sub cuvînt că 
sînt necesare locuințe pentru 
ei, pe de altă parte însă nu 
există locuințe pentru munci
torii străini. Proprietarii de 
imobile evacuează muncitori 
elvețieni pentru a stoarce 
muncitorilor străini o chirie 
de 10 și de 20 de ori mai mare. 
In locuințele transformate în 
adevărate cazărmi, muncitorii 
străini sin! nevoiți să plă
tească o chirie exorbitantă 
pentru un pat“.

Acesta este cercul vicios în 
care se află cercurile patronale 
elvețiene în năzuința lor de a 
stoârce profituri tot mai mari. 
Cît despre muncitori, atît el
vețieni cît și străini, aceste as
pecte sînt edificatoare pentru 
consecințele așa-numitei „li
bere circulații a forței de 
muncă".

G. DASCALU

De opt săptămîni minerii din Asturia sînt în grevă. In 
ilustrația alăturată este înfățișat un pichet de mineri gre
viști.

Ecourile unui atentat
„Una din victime, Cynthia Wesley, 

în vîrstă de 14 ani, era atît de mu
tilată îneît a putut fi identificată 
docr' după îmbrăcăminte. Ceilalți 
trei âlbiși sînt : Carol Robertson, 14 
ani, Denise McNair, 11 ani și Addie 
Mae Colins, 14 ani". Astfel descrie 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE" 
victimele exploziei provocate de ra
siști 4a templul baptist al populației 
de culoare din Birmingham (statul 
Alabama). „In ultimii ani ,— adaugă 
ziarul — în acest oraș au explodat 
40 de bombe, dar 
prima care a făcut 
omenești“.

In afară de cei
23 de persoane rănite. Majorita
tea — copii. După această explo
zie, incidentele au continuat. In 
aceeași zi s-au înregistrat la Bir
mingham 5 incendii. „Din greșeală“ 
— pretinde același ziar, poliția l-a 
împușcat pe negrul Jimmie Robin
son în vîrstă de 16 ani. De altfel, 
poliția nu s-a sfiit să insinueze că 
explozia de la templul baptist ar fi 
fost provocată 
seară, locuința

aceasta a fost 
atîtea victime

4 copii uciși,

tre care cinci la Birmingham, doi la 
Mobile și treisprezece la Tuskegee.

Toate acestea se petrec în zilele 
cînd opinia publică din S.U.A., ca 
și din întreaga lume, mai este încă 
sub impresia „marșului spre Wa
shington“ de la 28 august, la care 
au participat peste 200 000 de albi și 
negri. Acest marș a ilustrat — după 
cum a scris ziarul englez „GUAR
DIAN“ — cum nu se poate mai bine

Revista presei străine

Solidaritate cu lupta minerilor 
din Spania

PARIS 19 (Agerpres). — Consiliul Național al Fede
rației naționale a minerilor din Franța, afiliată la Con
federația Generală a Muncii, a adoptat o rezoluție în 
care „salută pe eroicii mineri din Spania și familiile 
lor, care desfășoară o luptă eroică împotriva dictatu
rii lui Franco“.

Organizațiile sindicale care fac parte din Confedera
ția Generală a Muncii au expediat greviștilor spa
nioli 30 000 franci, ca contribuție la fondul de ajutor 
pentru familiile celor aflați în grevă.

HELSINKI. La 18 sep
tembrie a avut loc o șe
dință festivă a parlamen
tului finlandez, consacrată 
centenarului acestui organ 
legislativ al țării. K. Klee- 
mola, președintele parla
mentului, a rostit o cuvîn- 
tare de salut în fața 
deputaților. La ședință a 
participat U. K. Kekkonen, 
președintele republicii. în 
cuvîntarea sa, președintele 
Finlandei a cerut parla
mentului să formeze un 
guvern de coaliție alcătuit 
din reprezentanții tuturor 
partidelor.

proguvemamental „Uniu
nea națională“ a obținut 
majoritatea absolută atît în 
Senat cît și în Medjilis. 
Pentru prima dată în is
toria Iranului, femeile au 
luat parte la vot, iar pa
tru femei au fost alese de
putate.

de... negri. Spre 
unui negru a fost 

aruncată în aer. 
Virgil Weid, 
negru de 13 
a fost ucis în a- 
propierea orașu
lui, în timp ce se 
plimba cu bi
cicleta.

De două săptă
mîni, rasiștii din 
Birmingham — 
încurajați de gu
vernatorul Walla
ce — continuă să 
se dedea la vio
lențe împotriva 
populației de cu
loare. Aceasta 
deoarece, în po
fida tuturor ma
nevrelor obstruc
ționiste, în trei o- 
rașe din Alabama, 
la școli care mai 
înainte erau „doar 
pentru albi“ au 
fost admiși 24 de 
tineri negri, din-

un 
ani,

„absurditatea și nedreptatea segre
gației rasiale, îndeosebi dacă se 
pun în contrast bunul simț și dem
nitatea evidentă a demonstranților 
de culoare cu isteria și violența 
care caracterizează manifestațiile 
din sudul S.U.A. în favoarea su
premației albilor... Dacă drepturile 
cetățenești s-ar acorda numai celor 
destul de civilizați ca să le merite, 
atunci acești demonstranți au arătat 
o calificare mai bună decît huliganii 
albi din Birmingham“ — conchide 
ziarul.

„Marșul pentru slujbe și libertate" 
— cea mai mare demonstrație de 
masă din capitala americană în 
sprijinul unor revendicări politice și 
sociale — s-a desfășurat într-un 
mod demn, pașnic, fără incidente — 
a scris ziarul vest-german „DIE 
WELT“. Toate acestea n-au slăbit 
însă caracterul ferm al revendicări
lor privind înfăptuirea imediată a 
deplinei egalități". Iar revista „U.S. 
NEWS AND WORLD REPORT“ 
constată : „A fost cea mai mare de
monstrație de anul acesta, an care 
a reprezentat un record al demon
strațiilor negrilor. Acum, după mar
șul spre Washington, conducătorii 
negri pregătesc o nouă strategie 
pentru viitor".

Intr-adevăr, populația de culoare 
din S.U.A. înțelege să continue 
lupta pînă la dobîndirea. deplinei 
egalități în drepturi. Pentru ziua de 
13 octombrie, „ca măsură locală

pentru completarea marșului spre 
Washington", se proiectează un marș 
spre clădirea Consiliului Municipal 
din New York. Potrivit datelor pre
liminare, a declarat James Farmer, 
unul din conducătorii populației de 
culoare, la noul marș vor participa 
peste 50 000 de persoane. Marșuri 
asemănătoare vor mai fi organizate 
la Los Angeles și San Francisco. 
„Integrare școlară, exercitarea drep
tului de vot, măsuri antidiscrimina- 
torii în domeniul locuințelor, salarii
lor, angajărilor și pregătirii profe
sionale..." — acestea sînt, potrivit 
săptămânalului „FRANCE OBSER
VATEUR", revendicările populației 
de culoare din S.U.A. Și publicația 
subliniază : „Spre uluirea albilor 
treziți din confortabila lor letargie, 
(desigur nu a albilor progresiști, 
care și ei participă la demonstrațiile 
populației de culoare — n. r.), a a- 
părut un negru nou, de nerecunos
cut, eliberat de orice complex de 
inferioritate, și care a încetat să 
mai fie răbdător..."

Exploziile de ură de felul celor de 
la Birmingham reflectă doar spaima 
rasiștilor în fața mișcării tot mai 
organizate a populației de culoare 
din S.U.A., hotărîtă să ducă lupta 
pînă la dobîndirea egalității depline 
în drepturi.

Agenția „France Presse“ relatează 
că Burke Marshall, adjunct al mi
nistrului justiției, care a fost trimis 
la Birmingham îndată după atentat, 
s-a întors marți la Washington, 
unde a prezentat, un raport. Agen
ția relevă că Marshall intenționează 
să obțină retragerea din Birmingham 
a trupelor guvernatorului rasist al 
statului Alabama, ceea ce, după pă
rerea sa, ar ajuta la destinderea at
mosferei.

Agențiile de presă anunță de ase
menea că cele zece organizații care 
au patronat marele marș împotriva 
segregației din 28 august de la Wa
shington inițiază în prezent un „marș 
al tăcerii", care ar urma să aibă loc 
duminica viitoare în capitala S.U.A., 
în semn de protest împotriva aten
tatului cu bombe de la Birmingham,.

L. S.

HAGA. Cu ocazia pre
zenței în Olanda a barito
nului Dan Iordăchescu, 
cîștigător al Marelui pre
miu al celui de-al X-lea 
Festival muzical interna
țional de la Hertogen- 
bosch, Aurel Gheorghe, 
însărcinat cu afaceri a. i. 
al R. P. Romîne la Haga, 
a oferit un cocteil în 
Ioanele legației.
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CARACAS. Poliția 
Venezuela l-a arestat 
Romulo Nino, care în 
bruarie 1963, împreună 
Maximo Canales, a condus
operațiunile pentru captu
rarea navei venezuelene 
„Anzoategui“. Romulo 
Nino s-a înapoiat recent 
în mod ilegal în Venezu
ela, venind din Brazilia, 
unde a emigrat după cap
turarea navei „Anzoate
gui“.

JOHANNESBURG. Au
toritățile rasiste din orașul 
Capetown (R.S.A.) au dat 
o decizie potrivit căreia lo
cuitorii de culoare nu au 
dreptul să folosească mij
loacele de transport des
tinate albilor. în mașinile 
conduse de șoferi albi pot 
să circule numai albii. Po
liția reprimă cu brutalita
te orice acțiuni de protest 
împotriva acestei decizii 
reacționare.

TEHERAN. Rezultatele 
preliminare ale alegerilor 
pentru cele două camere 
ale Parlamentului Iranului 
care au avut loc Ia 17 sep
tembrie arată că Partidul

KHARTUM, în capitala 
Sudanului și-a început lu
crările Conferința rectori
lor universităților africane. 
La lucrări iau parte 35 de 
rectori, precum și ob
servatori din partea 
U.N.E.S.C.O. și Federației 
universităților africane. 
La conferință s-a discutat 
problema schimbului de 
profesori între facultăți 
din diferite țări și forma
rea de noi profesori. Vor
bitorii au arătat în cuvîn
tul lor că, pentru a răs
punde nevoilor de cadre 
didactice în universitățile 
africane, pînă în anul 1980 
este necesară formarea a 
21 000 de profesori.

ROMA. Joi, în ultima zi 
a grevei generale de 72 
ore a constructorilor din 
întreaga Italie, au avut 
loc în toată țara numeroa
se mitinguri și demonstra
ții de masă ale greviștilor, 
al căror număr depășește 
1 milion.

RIO DE JANEIRO. A- 
genția France Presse rela
tează că la 18 septembrie 
funcționarii de bancă, din 
Brazilia au declarat gre
vă, a doua în 
timelor două săptămîni ; 
s-a semnalat, 
nea, încetarea 
rîndurile muncitorilor 
talurgiști din statul 
Gerais.

decursul ul-

de aseme- 
lucrului în 

me- 
Minas

BRAZZAVILLE.
vernul provizoriu al Repu
blicii Congo (Brazzaville), 
care
după răsturnarea 
lui lui Fulbert Youlou, 
anunțat că la 8 decembrie 
va a"ea loc în întreaga 
țară un referendum în ve
derea aprobării noii con
stituții. Guvernul a hotărît 
constituirea unei comisii 
de redactare a proiectului 
noii constituții și revizui
rea listelor electorale. Cam
pania electorală va începe 
la 17 noiembrie.

Gu-

a preluat puterea 
regimu- 

a
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