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PLANUL DE MĂSURI
TEHNICO-ORGANIZATORICE

EXEMPLARÎNDEPLINIT
Creșterea continuă, în ritm susți

nut, a productivității muncii în in
dustrie, necesită valorificarea sus
ținută a rezervelor interne existente 
în întreprinderi. Un instrument deo
sebit de eficace în acest scop, este 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice — secțiune importantă a pla
nului tehnic. Planul 
nico-organizatorice 
complex de măsuri 
de plan din partea 
precum și propunerile valoroase fă
cute de către muncitori, tehnicieni 
și ingineri, privind îndeplinirea în 
bune condiții a planului de stat.

Obiectivul principal al planului 
M.T.O. îl constituie utilizarea posi
bilităților de valorificare la nivel 
superior a resurselor întreprinderii 
(mijloacele materiale, financiare, 
precum și forța de muncă), perfec
ționarea tehnicii și organizării pro
ducției în vederea asigurării înde
plinirii sarcinilor planificate la toți 
indicatorii. Practica 
prisosință că acolo 
mirea planului de 
nico-organizatorice se face în mod 
temeinic, acordîndu-se o atenție 
deosebită calității măsurilor, eficien
ței acestora și realizării lor la ter
menele stabilite, rezultatele obținute 
în îndeplinirea indicatorilor de plan 
sînt dintre cele mai bune.

Elaborarea planului de măsuri 
tehnico-organizatorice, 
din timp a condițiilor înfăptuirii 
lui au o mare importanță. întocmi
rea planului începe o dată cu primi
rea sarcinilor de plan de către în
treprinderi. Conducerile multor în
treprinderi stabilesc, cu prilejul de- 
falcării și dezbaterii sarcinilor de 
plan, colective la nivelul atelierelor, 
secțiilor și al întreprinderii, formate 
din cei mai buni ingineri, tehnicieni 
și muncitori, care analizează temei
nic rezervele existente și căile de 
mobilizare a lor, stabilind măsurile 
necesare. Aceste măsuri sînt menite 
să asigure îndeplinirea integrală a 
sarcinilor planificate. Desigur pune
rea în valoare a tuturor posibilită
ților privind îndeplinirea, indicatori
lor de plan nu poate fi făcută fără 
a antrena la elaborarea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice între
gul colectiv al întreprinderii. Pri
lejul cel mai nimerit pentru aceasta 
îl constituie firește și în anul acesta 
ședințele de dezbatere a cifrelor de 
plan pe anul 1964.

Experiența anilor precedenți de
monstrează cit de mare și de impor
tant este aportul pe care îl aduc 
oamenii muncii — colectivele de în
treprinderi în pregătirea și îndepli
nirea planului. în anul trecut la 
dezbaterea planului au participat la 
discuții în întreprinderile industriale 
ale Capitalei peste 70 000 de munci
tori, tehnicieni și ingineri, iar dintre 
aceștia mai mult de o treime au 
făcut propuneri din care o mare 
parte au fost cuprinse în planurile 
de măsuri tehnico-organizatorice ale 
întreprinderilor. La fabrica de con
fecții și tricotaje „București“ parti- 
cipanții la dezbatere au făcut circa 
900 de propuneri, referitoare la în
deplinirea sarcinii de creștere a 
productivității muncii, îmbunătăți
rea calității produselor și reducerea 
prețului de cost, propuneri din care 
cele mai valoroase au fost cuprinse 
în planurile de măsuri tehnico-orga
nizatorice. Important este ca toa-

de măsuri teh- 
reprezintă un 
date ca sarcini 
forului tutelar.

dovedește cu 
unde întoc- 
măsuri teh-

pregătirea

te propunerile bune făcute cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de plan 
să fie aplicate, ca planurile de 
măsuri să fie sistematic analizate 
pe parcursul îndeplinirii lor, com
pletate cu noi măsuri menite să a- 
sigure o și mai largă punere în va
loare a rezervelor interne.

Pentru a fi eficace în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor planificate, 
planul M.T.O. nu trebuie să fie o 
colectare întîmplătoare de măsuri. 
Spre a i se asigura o eficiență ma
ximă se cer precizate în prea
labil direcțiile principale ale mun
cii de elaborare, pe baza unei 
tematici care să orienteze colec
tivul spre sarcinile 
mele cele mai arzătoare 
treprinderea respectivă, 
ca tematica să fie axată 
izvorîte din documentele de partid 
și de stat, să țină seama de rezulta
tele și experiența aooîndite pînă în 
prezent, de posibilitățile existente, 
de necesitatea de a asigura în con
tinuare ritmuri susținute în îndepli
nirea tuturor indicatorilor.

Experiența obținută pînă acum 
dovedește cît de important este a- 
cest lucru. Sarcinile mari privind 
creșterea productivității muncii ce 
au revenit prin plan întreprinderi
lor industriale din orașul București 
au determinat conducerile întreprin
derilor ca, la elaborarea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice, să se 
orienteze spre stabilirea unor mă
suri cît mai eficiente privind folo
sirea fondurilor fixe, îmbunătățirea 
ritmicității producției, extinderea 
procedeelor tehnologice avansate, 
organizarea mai judicioasă a produc
ției, întărirea disciplinei în muncă 
etc. Ca urmare a stabilirii celor mai 
indicate măsuri și a înfăptuirii a- 
cestora sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost depășită 
pe primele 7 luni ale anului 1963 de 
către întreprinderile industriale din 
București cu 1.5 la sută. Aceasta re
prezintă o creștere față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut de 
12 la sută. Pentru a folosi mai din 
plin aportul pe care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii îl pot aduce 
la elaborarea unor măsuri menite 
să contribuie la sporirea productivi
tății muncii, conducerile întreprin
derilor au datoria să popularizeze 
modul în care diferitele propuneri 
influențează îndeplinirea indicatori
lor de plan, să creeze condiții pen
tru aplicarea lor, stimulînd în acest 
fel inițiativa creatoare a acestora.

Propunerile de măsuri tehnico-or
ganizatorice ce urmează a fi cuprinse 
în plan se cer atent analizate sub 
raportul posibilităților de înfăptuire 
și al eficacității lor, adică al modu
lui în care acestea participă Ia îm
bunătățirea indicatorilor cantitativi 
și calitativi ai producției lor ; con
ținutul acestor măsuri trebuie să fie 
precis formulat, să se prevadă ter
mene și răspunderi pentru realiza
rea lor, iar-pentru măsurile com
plexe, la a căror realizare participă 
mai mulți factori, să se întocmească 
grafice de aplicare.

DUMITRU JOIȚA 
adjunct al Comisiei Economice 
Comitetului orășenesc București 

al P.M.R.

și proble- 
pentru în- 

Este nevoie 
pe sarcinile

ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI
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GOSPODARIILE COLECTIVE 
AU CULES PORUMBUL 

PE 80 LA SUTĂ DIN SUPRAFAȚĂ
în preajma începerii însămînță- 

rilor, unitățile agricole socialiste 
din regiunea București au intensi
ficat mult recoltarea culturilor de 
toamnă.

Folosind toate forțele și organi- 
zîndu-și bine munca gospodăriile 
colective au recoltat porumbul de 
pe mai mult de 80 la sută din su
prafața cultivată.

In raionul Alexandria toate gos
podăriile agricole colective au 
terminat culesul acestei culturi, iar 
în raioanele Răcari, Urziceni, Dră- 
gănești-Vlașca și Ti. Măgurele 
strîngerea porumbului se apropie 
de sfîrșit. De exemplu, în raionul 
Urziceni, din cele 29 376 hectare 
cultivate cu porumb, gospodăriile 
colective au recoltat 27 460 hectare. 
Paralel cu recoltarea porumbului 
și florii-soarelui se lucrează intens 
la arături și eliberarea terenurilor. 
Au fost arate de către mecaniza
tori peste 31 000 hectare.

Cu

a

Să terminam în timpul 
cel mai scurt recoltarea

De ce sînt rezultate diferite ?

I.a baza de recepție Fundulea, regiunea București, a sosit un nou transport 
<le porumb. Tn fotografic : Laboranta Elena Zănoianu ia probe pentru deter
minarea umidității porumbului provenit de la G.A.C. Brănești.

M u
Lucrările de recoltare 

a culturilor de toamnă ji 
de pregătire a terenuri
lor pentru însămînțări se 
desfășoară cu intensitate 
pe ogoarele regiunii Ga
lați. Colectiviștii din 
raionul Panciu se men-

n e ă i n t e
țin fruntași în această 
campanie. Ei au cules 
porumbul de pe 60 la 
sută din suprafețele o- 
cupate cu această cul
tură, iar cei din raioa
nele Focșani, Făurei și

n s a
Brăila au recoltat pînă 
acum aproape jumătate 
din suprafețe. Pînă a- 
cum, în regiune au fost 
pregătite peste 88 000 
de ha în vederea însă- 
mînțărilor. (Agerpres)

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Mecanizatorii și 
colectiviștii de pe întreg cuprinsul regiunii Ar
geș lucrează intens în aceste zile la recoltarea po
rumbului și a celorlalte culturi, precum și la pregătirea 
din vreme a patului germinativ pentru însămînțările din 
toamna acestui an. Folosind din plin fiecare oră bună 
de lucru în cîmp, colectiviștii din raioanele Drăgănești 
Olt și Slatina au recoltat cele mai mari suprafețe culti
vate cu porumb. Spre exemplu, în raionul Drăgănești Olt 
din cele aproape 21 000 hectare cu această cultură s-au 
recoltat pînă în prezent peste 20 000 hectare.

Și în raionul Slatina s-a recoltat porumbul de pe o 
suprafață de peste 16 500 hectare, ceea ce înseamnă mai 
mult de 80 la sută din suprafață.

Ca rezultat al muncii politice și organizatorice desfășu
rate de organizațiile de partid, în întreaga regiune s-a 
recoltat porumbul de pe o suprafață de 93 000 hectare 
reprezentînd 68 la sută din suprafață.

Nu peste tot locul în regiunea Argeș există aceeași pre
ocupare pentru strîngerea recoltei de porumb. De pildă, 
în raioanele Găești, Costești și Drăgășani munca pentru 
strîngerea recoltei de porumb, de eliberare a terenului de 
coceni și pregătirea acestuia pentru începerea însămîn- 
țărilor de toamnă se desfășoară la un nivel necorespun
zător față de posibilități. In raionul Găești, pînă în pre
zent s-a recoltat porumbul numai de pe 7100 hec
tare, 
față.
proporție de 60 la sută. In raionul Drăgășani s-au recol
tat numai 8 400 hectare din cele peste 16 000 ha culti
vate cu porumb. Este necesar ca organele de partid, sfa
turile populare și consiliile agricole din aceste raioane să 
ia măsuri pentru impulsionarea muncii în vederea strîn- 
gerii la timp și fără pierderi a porumbului, sfeclei de 
zahăr și celorlalte culturi de toamnă, precum și în vede
rea pregătirii terenului pentru însămînțările de toamnă.

ceea ce reprezintă abia jumătate din supra- 
în raionul Costești porumbul a fost recoltat în
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renfru elevi

Utilaje moderne in

măsuri

Șantierele Trustului regional
de construcții Bacău

și a celorlalte produse 
panificație. La Unitatea 
1 Timișoara, prin dota- 
cu noi utilaje, s-a asi-

La Tg. Mureș s-a dat 
în folosință o nouă 
construcție : căminul 
și cantina grupului 
școlar comercial. Clă
direa are 140 de în
căperi, printre care, 
o sală de mese cu 180 
de locuri, bucătărie, 
cabinet medical etc. 
Aici sînt găzduiti 350 
de elevi.

Trustul carbonifer ,,Muntenia"

planul pc 9 luni
realizat

PLOIEȘTI (coresp. „Scîntsii“). — 
Exploatările carbonifere din cadrul 
trustului minier Muntenia—Ploiești 
și-au realizat cu 11 zile mai devre
me sarcinile de plan pe primele 9 
luni ale anului. La obținerea acestui 
succes au contribuit măsurile luate 
pentru extinderea unor metode a- 
vansate de luciu cum sînt : exploa
tarea cărbunelui în abataje frontale 
înalte, armarea metalică și armaiea 
cu bolțari din beton, precum și ex
tinderea mecanizării lucrărilor de 
tăiere, încărcare și transport al căr
bunelui. Datorită acestor 
consumul de lemn de mină a fost 
redus de la începutul anului cu 415 
m c, iar productivitatea muncii a 
crescut cu 4,8 la sută față de plan. 
Au fost înregistrate, totodată, eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de 4 532 000 lei.

Zilele acestea, constructorii de pe 
șantierele trustului regional Bacău 
au îndeplinit planul pe primele 
nouă luni ale anului. O dată cu 
acest succes ei anunță că, față de 
aceeași peiioadă a anului trecut, 
productivitatea muncii a crescut pe 
întregul trust cu 5 la sută, iar eco
nomiile realizate în opt luni ale 
anului depășesc suma de 1 800 000 
lei. Constructorii au acordat în acest 
an o atenție mai mare respectării 
termenelor de dare în folosință a 
apartamentelor. Ei . au folosit pe 
scară mai largă metodele indus
triale de execuție, care le-au per
mis să construiască înainte de ter
men 600 de apartamente.

Ridicarea nivelului profesional al muncitorilor și tehnici
enilor preocupă îndeaproape colectivele întreprinderilor 
industriei ușoare. La cursurile de ridicare a calificării și 
specializare, organizate în acest an în fabrici, au fost cu
prinși pînă în prezent circa 10 000 muncitori și ajutori de 
meșteri. La aceste cursuri se predau, în afara noțiunilor 
de specialitate, matematica, desenul tehnic, organizarea 
producției etc.

Tn cercul literar 
al colectiviștilor

Biblioteca cămi
nului cultural din 
comuna Voeiin, ra
ionul Rîmnicu-Să- 
rat, are aproape 1000 
de cititori din rîn- 
dtd colectiviștilor 
din comună. Mărtu
rie a dragostei lor 
pentru literatură este 
și faptul că unii ci
titori au început să 
scrie versuri și pro
ză. Recent, aci a luat 
ființă un cerc lite
rar, în care se dis
cută lucrări origina
le ale colectiviștilor 
și culegerix folclo
rice.

unitățile
de panificație

Unitățile de panificație 
din regiunea Banat au fost 
dotate anul acesta cu noi 
utilaje moderne : cernitoa- 
re, malaxoare, transportoa
re și alte mecanisme, care 
au dus la modernizarea 
procesului de producție și 
îmbunătățirea calității pîi
nii 
de 
nr. 
rea
gurat raționalizarea tehno
logiei de fabricare a pîinii 
și mărirea capacității de 
producție cu peste 30 la

sută. Unitatea care produce 
specialități de panificație 
și-a dublat capacitatea de 
producție, iar întreprinde
rea de panificație nr. 1 Lu
goj a atins cei mai înalți 
indici de calitate a pîinii. 
Pentru mărirea continuă a 
capacității de producție, la 
Bocșa urmează să intre în 
producție o nouă brutărie 
cu o capacitate de 14 tone 
de pîine pe zi, iar la Ti
mișoara și Arad se fac pre
gătiri pentru construirea a 
încă două secții de panifi
cație.

stagiuniiDeschiderea
la Filarmonica 

din Oradea

„Prietenii muzeului"

Filarmonica de Stat din Oradea și-a 
deschis ieri seară noua stagiune cu un 
concert simfonic. In program au figu
rat lucrări de Mozart, 
vel și Ion Dumitrescu, 
vut ca solist pe Stefan 
dirijat de Miron Rat iu.

Beethoven, Ra- 
Concertul a a- 
Ruha fi a fost

în regiunea Hunedoara sînt numeroa
se monumente istorice. Comitetul oră
șenesc U.T.M. Deva a luat inițiativa de 
a organiza în întreprinderi și instituții 
cercuri de „prieteni ai muzeului“. Ti
nerii din aceste cercuri vizitează Mu
zeul regional, ascultă expunerile despre 
istoria regiunii și țării noastre, organi
zează excursii la locurile istorice.

Instalația de 
captare și dez- 
benzinare a ga
zelor de la Ți- 
cleni.

(Foto :
Gh. Vințilă)

(Continuare în pag. III-a)

Liniștea
Peste puțină vreme, 

mai precis, de la 1 oc
tombrie, se va aplica și 
în București o măsură 
unanim apreciată : inter
zicerea claxonatului, atît 
ziua, cit și noaptea.

Vorbind însă despre 
zgomote, se cuvine a 
arăta că oricît de mult 
ar fi fost amplificate 
acestea de claxoanele și 
semnalizările prin clopot 
ale tramvaielor, rămîn 
încă multe alte sur
se sonore tot atît de 
neplăcute pentru ori
care 
sigur, 
rente vieții trepidante 
dintr-un mare oraș, dar 
cele mai multe pot fi 
reduse sau eliminate cu 
totul, dacă problema li- 
nlștei ar fi privită cu 
mai multă grijă, cu mai 
mult respect cetățenesc. 
Și ne vom referi în pri
mul find la Întreprinde
rile de transporturi, care 
deși în ultima vreme 
vădesc o oarecare preo
cupare, totuși nu au fă
cut tot ce le stă in pu
tință pentru a amortiza 
uruiturile atît de ener
vante produse de tram
vaie și autobuze. Și ga
rajele acestor întreprin
deri continuă să con
stituie un 
manent de 
Corespondentul 
voluntar Ilie 
dru ne-a scris 
rind : „Locuiesc 
lea Floreasca în apro
pierea garajului l.T.B. 
In fiecare noapte, cînd 
autobuzele se retrag la 
garaj, dispare și liniștea 
străzii. Mașinile se o- 
presc sub ferestre, șoferii 
ambalează fără milă mo
toarele. Oare e atît de 
greu să se meargă cu vi
teză redusă, iar cînd

dintre noi. De- 
unele sînt ine-

izvor per- 
zgomote. 

nostru 
Alexan- 
de cu

pe Ca-

orașului
mașinile staționează să 
fie oprit motorul ?"

In aceeași ordine de 
idei este de semnalat și 
faptul că unele coopera
tive meșteșugărești, care 
execută reparații și în
trețineri de mașini și 
motociclete uită foarte 
des că aceste ateliere 
sînt amplasate tn preaj
ma locuințelor și că 
prin zgomotul pe care îl 
propagă tulbură liniștea 
unui între) 
cei care j 
narea unităților comer
ciale în cursul nopții nu 
se îngrijesc ca manipu
larea mărfurilor să se 
facă în liniște, să nu se 
producă un adevărat va
carm.

Cîteva cuvinte despre 
megafoane. Deși Minis
terul Comerțului Interior 
a reglementat printr-o 
hotărîre folosirea difu- 
zoarelor în restaurante, 
totuși nu peste tot a- 
ceastă hotărîre este res
pectată.

Tot în categoria „zgo
motelor muzicale“ se în
cadrează și magnetofo- 
nomania. Cînd ți-e som
nul mai dulce, răsună 
„cha-cha“-ul izbucnit de 
pe banda de magneto
fon a vecinului care uită 
că nu tot imobilul e dis
pus să-l asculte la mie
zul nopții sau la revăr
satul zorilor.

Stă în putința fiecă
ruia din noi să păstrăm 
liniștea orașului și chiar 
dacă pe străzi nu au a- 
părut încă tăblițe indi
catoare cu „zgomotul 
interzis“ să dovedim 
prin propria comporta
re, prin atitudinea pe 
care o adoptăm față de 
recalcitranți, un înalt 
spirit cetățenesc.

rg cartier. Nici 
fac aprovizio-

ION MARGINEANU
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Construcții și flori (Foto : GH. VINȚILÂ)

Ștefan Luca

Nr. 6025

Zoe Dumitrescu-Bușuhanga :

r e

strînse dintre 
formă. Bogata 
portrete din 

în care Ion

în vitrinele librăriilor

Un accident stupid ?
ta ora 6 dimineața Ștefan Marton, 

paznic la o instituție, a dat în primire 
serviciul. După o noapte de nesomn, 
ar fi fost de așteptat să se ducă la cul
care. S-a dus cu un prieten la un bu
fet. Au băut o can
titate mare de țuică. 
S-au îmbătat atît de 
rău, îneît nici n-au 
putut să-și explice 
cum au ajuns, cu 
patru ore mai tîrziu, la alt bufet, „Rus
tica“. După ce a băut o halbă de bere, 
Marton s-a ridicat și s-a apropiat de o 
masă vecină. Nemaiputîndu-se ține pe 
picioare, a căzut peste masă, a vărsat 
paharele pe hainele cetățenilor. Unul 
dintre ei l-a îmbrincit. Marton a 
căzut, s-a izbit cu capul de podeaua de 
ciment, ți-a fracturat baza craniului. A 
fost transportat la spital, operat. După 
un timp a murit.

„Un accident stupid* — vor zice

Fapte diverse

unii. „Ceasul rău" — alții. Marton a 
fost victima patimei sale pentru băutu
ră. Se uită de prea multe ori că al
coolul ruinează sănătatea și duce cu 
vremea la prăbușirea morală și fizică

a celui care bea. 
Ca și alte plăgi 

sociale, putem so
coti astăzi beția o 
boală a trecutului. 
Desigur, mai întîl- 

nim cazuri de oameni, care socotesc că
numai paharul le poate da cele mai 
alese satisfacții. Cei care continuă să 
bea peste măsură trebuie să simtă 
dezaprobarea colectivului în care trăiesc 
și muncesc, a fiecărui cetățean. Să-i 
ajutăm să înțeleagă cît rău le poate face 
abuzul de alcool, să-i sprijinim să-și 
educe voința pentru a deveni exigeați 
cu ei înșiși.

„însemnările unui învăță
tor“ se prezintă sub forma 
unei suite de schițe din viața 
de astăzi a unui sat ardele
nesc de cîmpie. Oamenii sînt 
surprinși într-un proces de 
transformare lăuntrică.

în primii ani după război, 
Merișor era încă un sat cu
fundat într-un mod patriar
hal de viață. De secole parcă, 
aici nu se schimbase nimic : 
aceleași datini, aceleași obi
ceiuri, aceleași griji și bucu
rii mărunte. Porniți pe făga
șul vieții noi, cei din Meri
șor descoperă cu totul alte 
perspective satului lor. Au
torul sugerează ineditul a- 
cestui nou fel de a gîndi și 
simți. Fără să nareze întîm- 
plări extraordinare, Ștefan 
Luca schițează aspecte sem
nificative ale satului, ale 
transformărilor radicale ce 
se petrec aici. Din filele căr
ții prind contur figurile unor 
personaje bine conturate cum 
ar fi Dumitru Cătănuță, Ma
rian Toader, Pantelimon. 
După lectura celor aproape 
două sute de pagini ale vo
lumului rămîi cu imaginea 
unui sat unde se formează 
și se dezvoltă noua con
știință de colectivist, noua 
atitudine față de muncă. De 
unde altă dată Merișorul 
trăia parcă rupt de restul 
țării, de ceilalți oameni, în- 
tr-o singurătate posomorită, 
unde doar setea de avere pă
rea singurul element dinamic 
(cazul învățătorului Bota), 
acum viața locuitorilor de a- 
colo se îmbogățește cu noi 
sensuri, oamenii văd că dis
pun de energii pe care altă 
dată nu le bănuiau. Intra 
merișoreni se realizează a-

celeași legături strînse ca în
tre membrii unei familii.

Cartea începe prin reme
morarea de către învățătorul 
Mircea a întîmplărilor trăite 
cu ani în urmă, cînd a venit 
în Merișor. Așa prind viață, 
sub forma amintirilor, pri
mele personaje ; ulterior, pe 
măsură ce faptele ajung nu 
să fie memorate, ci trăite, se 
schimbă și modalitățile de 
construcție a schițelor. Pro
cedeul, fără îndoială origi
nal, își are avantajele și de
zavantajele sale. Cel mai de 
seamă avantaj este acela al 
asigurării unei oarecari con
tinuități de timp și spațiu a 
tuturor schițelor. Urmărim 
astfel evoluția personajelor 
pe parcursul mai multor 
„piese“. Pe de altă parte nu 
e mai puțin adevărat că a- 
ceastă continuitate este însă 
insuficient realizată de au
tor. Narațiunea începută se 
dizolvă în diverse episoade 

.mai . puțin interesante, cum 
ar fi „O dimineață de dumi
nică“, iar unele personaje 
dau impresia că au fost pier
dute pe drum.

După mai multe culegeri 
de nuvele și schițe, după ro
manul . „Balul intelectuali
lor“, recentele „însemnări 
ale unui învățător“ lărgesc 
simțitor aria de preocupări a 
scriitorului. Rod al unei cu
noașteri apropiate a realită
ților, volumul se înscrie ca 
una din lucrările valoroase 
ce și-au propus să zugră
vească viața satului romî- 
nesc contemporan. Stilul so
bru și concis, măsura în do
zarea acțiunii sînt semne de 
creștere artistică a autorului.

Studiul de față este o mo
nografie a operei marelui 
scriitor, autoarea anunțînd în 
prefața volumului că datele 
biografice nu vor fi luate în 
discuție decît atunci cînd 
sînt implicate în discutarea 
operei. Consecventă acestui 
principiu, Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga întreprinde o ana
liză nuanțată și atentă a spe
cificului creației lui Creangă, 
scoțînd în evidență modali
tatea originală de asimilare 
a temelor folclorice în ope
rele marelui povestitor. Da
rul observației asupra me
diului țărănesc, puterea de 
selectare realistă a faptelor 
și punerea în valoare artis
tică numai a celor care au 
semnificații adînci, reies din- 
tr-un început ca importante 
particularități ale scrisului 
lui Ion Creangă.

Un capitol intitulat Etos și 
umanism popular, realism 
folcloric are menirea să pre
gătească analiza operei ar
tistice în care e mereu pre
zentă concepția scriitorului 
asupra lumii, profund înru
dită cu aceea populară. 
Autoarea demonstrează con
vingător că basmele și 
povestirile sînt inspirate 
de fondul folcloric, dar 
interpretarea acestuia a fost 
realizată de un talent de ge
niu, capabil să transforme 
narațiunea într-o operă cu 
totul originală în care rea
lismul și fantasticul se îm
pletesc organic. Comportarea 
personajelor supranaturale 
în basmele lui Ion Creangă 
este firească și Zoe Bușulen- 
ga observă pe bună dreptate 
apropierea acestora de com
portarea țăranului obișnuit, 
cunoscut îndeaproape de Ion 
Creangă. Autoarea are grijă

să infirme puncte de vedere 
eronate, cum ar fi tendința 
unor critici din trecut de a 
ignora fondul popular al po
vestirilor, rezumîndu-se ar
bitrar numai la cercetarea 
mijloacelor de expresie. Bine
înțeles, Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga nu trece cu vederea 
particularitățile stilistice, dar 
le interpretează totdeauna de 
pe o poziție științifică, aceea 
a corelației 
conținut și 
galerie de
Amintiri,
Creangă a pus îndemînarefi 
sa de mare artist, e cerce
tată de autoare, care prin 
numeroasele referiri la lite
ratura universală și la arta 
plastică știe să pună în e- 
vidență originalitatea scrii
torului, locul lui în litera
tura universală.

în capitolul Izvoarele rî- 
sului în opera lui Creangă 
autoarea evitînd clișeele di
dactice, clasificările grăbite, 
se ocupă pe larg de funcția 
critică, satirică a umorului 
în opera lui Creangă.

Există un capitol intitulat 
Critica criticii — pe care îl 
considerăm parazitar, și a- 
ceasta pentru că autoarea ori 
de cite ori are prilejul își 
exprimă, eu fermitate, punc
tul de vedere față de opinii 
anterioare. Puteau fi de a- 
semenea evitate unele repe
tări în interpretarea povesti
rilor și amintirilor. Cu toate 
acestea, lucrarea Ion Crean
gă de Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga constituie o contribu
ție valoroasă la cunoașterea 
unuia dintre cei mai de sea
mă scriitori din literatura 
noastră clasică.

editurile literare au țipă- 
ptozâ. „Pădurea nebună“

LIVIU CĂLIN

în ultimele săptămtni 
rit mai multe volume de 
noul roman al lui Zahana Stanau, își desfășoară 
acțiunea în anii Imediat următori primului război 
mondial. într-un oraș de provincie. „Inimi fierbinți“ 
se intitulează o culegere de nuvele, schițe și po
vestiri ale lui Eusebiu Camflar. „în fum și în lu
mină" de Papp Feienc, o povestire de proporții 
mai ample, urmărește destinul a două personaje 
din ultimele zile ale războiului antifascist și pînă 
în anii noștri. „Amar“ este romanul cu care debu
tează tînărul Traian Filip.

te urmele unei scrisori 
sosite la retJaciia

GH. ACHIȚEI

„Cel care a cunoscut fosta mahala 
Severinului, cu maghernițele și 

astăzi cartierul Uni-

V. SEBASTIAN

a
noroaiele ei
rii din Craiova — rămîne impresio
nat de toate cite s-au schimbat aici. 
S-a înălțat un cartier modern, cu 
case noi. Un lucru au uitat însă gos
podarii orașului : deși noile aparta
mente au fost date în folosință de 
aproape doi ani, nici pînă acum nu 
s-a organizat transportul în comun. 
Lipsesc unitățile comerciale, ame
najarea străzilor și a spațiilor verzi 
se tot amină. Se poate afirma că 
este bine gospodărit cartierul nos
tru ?“,

I. Mijea 
•oresp. voluntar

-i

Asigurarea animalelor-matcă de 
reproducție, îngrijirea lor atentă, 
pentru ca să aibă o viață productivă 
cît mai lungă, să dea producții cît 
mai mari și produși cît mai mulți 
constituie o condiție de bază pentru 
sporirea efectivelor la toate speciile 
de animale și păsări și a producției 
de carne, lapte, lînă și ouă.

La taurine, matca, adică vacile 
apte pentru reproducție și produc
ție, se poate realiza pe mai multe 
căi : prin cumpărări, prin reține
rea și creșterea tineretului taurin 
din gospodărie și prin menținerea în 
stare productivă a animalelor adulte 
timp mai îndelungat. Dintre toate 
aceste căi, ultimele două au o im
portanță deosebită, mai ales pentru 
viitor. E și firesc. Dacă animalele 
tinere produse în fiecare gospodărie 
de stat sînt crescute în cele mai 
bune condiții, ele vor putea fi tre
cute la timpul stabilit în turma 
de bază ; dacă prîntr-o bună fura
jare și îngrijire se va prelungi viața 
productivă a animalelor adulte a- 
tunci aceasta va constitui o cheză
șie pentru sporirea efectivelor și a 
producției lor.

în cele ce urmează ne vom ocupa 
de felul cum se asigură matca de 
taurine în unele gospodării de stat 
din Trustul Galați.

Pornind ide la creșterea
vițeilor

în ultimii 2—3 ani gospodăriile de 
Etat din Trustul Galați au mărit 
mult matca de taurine (cu circa 3900 
de capete) ceea ce constituie o bază 
puternică pentru sporirea efectivelor 
și a producției în viitor. La G.A.S. 
Bărboși, de pildă, numărul vacilor și 
junlncilor este mai mare cu 646 ca
pete decît în 1960, la Brateș — cu 
773, la Slobozia Ciorăști cu 366 etc. 
Paralel cu aceasta, în gospodării au

cîteva 
unitäfi ale 

trustului 
Gostat Galati

Cartierul Unirii, pe care l-am vi
zitat recent în urma scrisorii de mal 
sus, primite la redacție, seamănă cu 
un orășel tînăr. S-au ridicat zeci și 
zeci de blocuri. Noi sînt și așezămih- 
tele social-culturale, centralele ter
mice. Pînă acum s-au mutat aici 
peste 2 000 de locatari șl cartierul se 
dezvoltă mereu. Tocmai de aceea 
Împărtășești nedumerirea cetățeni
lor pentru faptul că acest cartier 
este neglijat din unele puncte de ve
dere de către gospodarii orașului.

Alături de locuințe confortabile, 
spațioase, locatarii de aici se aștep

tau să găsească și o rețea comercială 
corespunzătoare, felurite unități de 
deservire, mijloace de transport. „în 
oraș, ne spunea un locatar, legumele 
sînt Ieftine, dar ce folos. Căci la noi 
în cartier nu există Aprozar“. în 
presă s-a mai vorbit despre necesi
tatea construirii unităților de deser
vire în același timp cu blocurile de 
locuințe. E un lucru firesc. în car
tierul Unirii din Craiova nici acum 
nu se iau măsuri corespunzătoare 
pentru amenajarea măcar a unor to- 
nete cu produse de cerință zilnică.

Ne-am obișnuit, de asemenea, ca 
în cartierele ridicate recent să gă
sim, la parterele blocurilor, pe lîngă 
magazine și restaurante, localuri în 
care se poate lua micul dejun, cofe
tării. Cu toate că în cartier se pu
teau deschide asemenea unități la 
oricare dintre cele 30—40 de blocuri, 
T.A.P.L. n-a deschis nici una.

La Direcția comercială din Craio
va ni s-a spus : „E drept, s-a cam 
întîrziat cu amenajarea de magazine 
în cartierul Unirii. Dar nu știm ; noi 
sîntem vinovați sau constructorii ? “. 
Ește curios că tovarășii de aici n-au 
reușit să afle cine răspunde de aces
te lipsuri. Dar nu este oare sfatul 
popular beneficiarul noilor construc
ții, nu este el acela care împreună 
cu Direcția comercială avizează pro-

lectele construcțiilor în curs, hotă- 
rînd cîte magazine, depozite comer
ciale sau alte unități sînt necesare ?

Ca în orice oraș, și aici există un 
program după care ar trebui să func
ționeze pompele de apă. Numai că 
în cartierul Unirii programul nu se 
prea respectă. Șl aceasta pentru că 
munca e prost organizată (la repa
rarea unei pompe principale meca
nicii au lucrat, din decembrie 1362 
pînă acum o lună-două), pentru că 
lipsește controlul.

Un indiciu al bunel gospodăriri 
într-un cartier este și felul în care 
se prezintă străzile, spațiile verzi. în 
tot cartierul Unirii străzile nu sînt 
amenajate, nu există nici o alee.

Orașele și comunele țării sînt în 
întrecere pentru o cît mai bună gos
podărire. Pînă la sfîrșitul anului, 
cînd se vor analiza rezultatele, mai 
sînt cîteva luni. Gospodarii craioveni 
au tot timpul să înlăture deficiențe
le semnalate, să ridice cartierul U- 
nirii la nivelul celorlalte din oraș 
Posibilități sînt. Trebuie depuse 
eforturi ca noile lucrări să se încheie 
cît mal curînd. Și atunci, la între
barea : „E bine gospodărit cartierul 
nostru ?" — cetățenii vor putea răs
punde afirmativ.

G. GRAURE

TEATRE t Teatrul Național ..I. L. Ca- 
ragialf (Sala Comedia) : Nevestele 
vesele din Windsor — (orele 19.30). (Sala 
Studio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Peer 
Gynt — (orele 19.30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. i) : Cezar ți Cleopatra — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Comedia Erorilor — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfârîmate — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret șl copii (3ala C. Miile) : 
Chlrița In provincie — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala din 
calea Victoriei 174) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor — 
(orele 16). Circul de stat : Spectacolul 
circului Bielorus — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Codln : Patria — 
bd. Magheru 12-14 (10; 12,15: 14.30; 16.45; 
19; 21 15). București — bd. 6 Martie 0 (9; 
11: 13; 15; 17: 19: 21). Excelsior - bd. 1 
Mal 322 (10; 12; 14.15, 16.30; 18,45; 21).
Grădina cinematografului Doina — str. 
Doamnei 9 (19.45). Aventura : rulează la 
cinematografele Republica _  brt Ma
gheru 2 (9.45; 12,30; 15.15: 18; 20.45). Ca
pitol - bd. 6 Martie 16 (9.30; 12.15; 15;
17 45: 20 30 — grădină 19). Feroviar — 
cal. Grivtței 80 (9.45; 12,30. 15.15, 18; 
20 45). Stadionul Giulestl (19.15), stadio
nul Dinamo (19.30). tcarlo X 3, 
— cinemascop : Carpațl — bd Ma
gheru 29 (10 , 12 ; 15 : 17 ; 19 ; 21) 
Tineretului — cal. Victori»! 48 (10 . 12 : 
14 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) Grădina Pro
gresul — str. Ion Vidu 5 (2(1), înfrățirea 
între popoare — bd. Bucureștii-Not (14, 
16, 18,15: 20,30). E permis să calci pe 
Iarbă : victoria _ bd. 6 Martie 7 (10;

12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15), Grlvlța —
cal. Grivlțd lingă podul Basarab (10; 
12,15: 16; 18,15; 20,30). Arta - cal. Că
lărași 153 (15, 17: 19; 21), Melodia — șos. 
Ștefan cei Mare, colț cu str. Llzeanu (TO, 
12; 15, 17; 19; 21). Babette pleacă la
război — cinemascop ! Festival — bd. 6 
Martie 14 (10, 12; 16; 17; 10; 21 - grădină 
19 30) Libertății - str. 11 Iunie 75 (9; 11, 
13. 15; 17; 19; 21) Marele drum : Central 
— bd. 6 Martie 2 (10.30; 12.30: 14.30: 16.30; 
18,30; 20.30), 
2 (16: 18.15; 
cinemascop 
(9,30; 11,45:

Floreascn _  str 1. S. Bach
20.30). Căpitanul Fracasse — 

: Lumina — bd. 6 Martie 12 
14: 16 15; 13 45; 21). Culisele

varieteulul : Union — str. 13 Decembrie 
5-7 (11; 16; 18.15; 20.30). Program special 
pentru copil : Doina - str Doamnei 9 
(orele 10) Doctor in filozofie : Doina — 
str. Doamnei 9 (11.30; 13 30: 10 30, 18,30: 
20.30). Marea bătăile de pe Volga — 
Jocuri periculoase — Sport
Timpuri uo! — bd. 6 Martie 18 (rulează 
în continuare de ia orele ,10 pînă la 
orele îl). Viată fără chitară : Dacia _
cal. Grivltei 137 (rulează tn continuare 
de la orele io pînă la orele 21). Misterele 
Parisului — cinemascop : Buzestl - str. 
Btizcști 9-11 (11; 15; 17; 19; 21 - grădină 
19 30). Mongolii — cinemascop: Crtngasl 
— str. Crtngașl 42 (15: 17, 19; 21). Tutu
nul ; Buregi - bd. 1 Mai 57 <10; 13; 16; 
19 - grădină 18.30 . 29.30). '* ---- '
mtnclnoase : Unirea - 
16; 18.15 _ grădină
xvni-iea : Tomis — 
(9; 11 15:
19) Escondida . 
22 (10; 16: 18.15;

nr 4/1963 !

fost luate măsuri pentru îngrijirea, 
furajarea și adăpostirea rațională a 
animalelor, precum și pentru îmbu
nătățirea continuă a efectivelor mat
că : au fost aduși reproducători cu 
o mare valoare zootehnică ; s-a in
trodus o evidentă clară din care re
zultă originea produșilor, valoarea 
zootehnică a ascendenților etc.

Sporirea șl pe viitor a efectivelor 
matcă și îmbunătățirea calitativă a 
acestora, astfel ca să crească nivelul 
producției medii și globale de lapte 
și numărul produșilor obținuți, con
stituie, în continuare, o sarcină im
portantă a specialiștilor și lucrăto
rilor din gospodăriile de stat. în 
toate unitățile care cresc taurine 
există condiții să se realizeze aceas
tă sarcină de mare importanță. Mai 
multe gospodării din Trustul Galați 
au dobîndit o bună experiență în a- 
ceastă privință. Printre ele. la loc de 
frunte se situează G.A.S. Focșani. 
Aici, marea majoritate a vacilor pro
vin din tineretul femei obținut în 
gospodărie. îngrijite cu atenție (fapt 
dovedit de depășirea sporurilor zil
nice de creștere în greutate planifi
cate) animalele tinere se dezvoltă 
bine, intră la timp în producție și 
dau de la prima fătare producții 
bune de lapte. Anul trecut, îngriji
torul Dumitru Beleagă a realizat, de 
la un asemenea lot de animale cîte 
4 500 litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată, Vasile Dăniș — 4 000 litri 
etc.

Ce anume a contribuit Ia obține
rea acestor realizări ? Ținînd seamă 
că rezultatele în creșterea animale
lor depind în mare măsură de mun
ca îngrijitorilor, conducerea gospo
dăriei s-a ocupat cu grijă de perma
nentizarea lucrătorilor cj.in acest 
sector, de ridicarea nivelului lor de 
pregătire profesională prin cursuri 
de scurtă durată, schimburi de ex
periență, demonstrații practice etc., 
a îndrumat și controlat munca lor.

Nu-i de mirare că aici întîlnești lu
crători ca Nicolae Beleagă, Natalia 
Petraru, 
și mulți 
meseria, 
le au în 
rențiat. „Dacă îngrijim bine vițelele 
și junincile vom avea vaci care ne 
vor da producții mari" — spun a- 
cești îngrijitori.

In afară de aceasta, conducerea 
G.A.S. Focșani a luat măsuri să se 
asigure vițeilor laptele integral și 
tras de care au nevoie, concentrate 
variate, masă verde în cantități su
ficiente etc. Hrănirea se face pe baza 
rațiilor întocmite de specialiști, care 
asigură elementele nutritive necesa
re creșterii și dezvoltării în cele mai 
bune condiții a animalelor.

Rezultate bune s-au obținut și la 
G.A.S. Slobozia-Ciorăști unde, de a- 
semenea, conducerea gospodăriei s-a 
îngrijit de permanentizarea cadre
lor și de furajarea rațională a ani
malelor.

Merită subliniat că grija pentru 
creșterea în cele mai bune condiții 
a tineretului taurin, trecerea la tur
ma de bază a unui tineret femei 
bine dezvoltat, obținut în urma ame
liorării raselor existente cu repro
ducători de mare valoare, au dus la 
sporirea continuă a producției de 
lapte în aceste gospodării. In 1962 
G.A.S Focșani a obținut în medie 
de la fiecare vacă furajată 3 420 litri 
de lapte iar G.A.S. Slobozia Ciorăști 
— peste 3 000 litri, situîndu-se astfel 
printre unitățile fruntașe pe trust.

Trebuie spus însă că în unele gos
podării, nu s-au luat toate măsurile 
pentru creșterea rațională a tinere
tului taurin în general și a vîțelelor, 
în special, astfel ca această cale 
importantă dt sporire a măteii de 
vaci să fie pe deplin folosită. De 
eceea conducerile acestor unități 
s-au văzut puse în situația de a nu 
putea trece la timp la turma de

Ion Pocate, Ana Soroceanu 
alții care își cunosc bine 
hrănesc animalele pe care 
primire cu pricepere, dife-

bază numărul de juninci prevăzut 
Lucru firesc. Nefiind hrănite și în
grijite cum trebuie, la vîrsta de 18 
luni junincile nu îndeplineau con
dițiile normale pentru a fi date la 
montă.

La G.A.S. Bărboși, de pildă, în 
primul semestru al acestui an spo
rul mediu zilnic de creștere în greu
tate al tineretului taurin în vîrstă de 
0—6 luni a fost mai mic cu 140 
grame față de cît fusese prevăzut, al 
celui de 6—12 luni — cu 282 grame 
iar al aceluia de 12—18 luni — cu 
168 grame. De ce această situație ? 
în principal, datorită faptului că în 
unele perioade nu s-au asigurat a- 
nimalelor furaje în cantități sufi
ciente, de bună calitate șl variate, 
care să le asigure toate substanțele 
nutritive de care au nevoie pentru 
ca să crească normal. în afară de a- 
ceasta, datorită fluctuației cadrelor 
ce lucrează în acest sector, pregătirii 
lor profesionale foarte diferite, u- 
nele loturi de viței n-au fost îngri
jite în mod corespunzător și, ca ur
mare, deși au primit aceleași furaje, 
n-au putut să înregistreze rezultate 
la fel de bune ca animalele luate 
în primire de muncitorii fruntași.

în această situație nu-i de mirare 
că sporurile de creștere în greutate 
a tineretului taurin crescut în gos
podărie au fost mai mici decît cele 
prevăzute, că atunci cînd au împli
nit 18 luni, 52 juninci din 154 pla
nificate, n-au ajuns la greutatea 
corespunzătoare spre a putea fi date 
la montă. Asemenea lucruri se în- 
tîmplă și în alte gospodării. Din a- 
celeași motive, la G.A.S. Tecuci 
n-au putut fi trecute la timp Ia tur
ma de bază 63 de juninci, la G.A.S. 
Brateș — 65 etc.

Se înțelege că aceste întîrzieri a- 
duc pagube : cantitatea totală de 
lapte obținută în gospodăriile res
pective va fi mai mică ; numărul de 
viței ce se va realiza va fi sub cel 
prevăzut ; în momentul cînd junin
cile vor fi trecute la turma de bază 
costul lor va fi mai mare decît cel 
planificat ; în sfîrșit, rezultatele e- 
conomice în acest sector vor fl evi
dent mai slabe.

în toate gospodăriile de stat din 
cadrul Trustului Galați se poate și 
trebuie să se asigure o mai bună 
îngrijire și hrănire a animalelor ti
nere — condiție hotărîtoare p intru

mărirea și îmbunătățirea calitativă 
a efectivelor matcă. Este necesar 
însă ca atît conducerea trustului cît 
și consiliile gospodăriilor să acorde 
o atenție mai mare problemelor care 
se ridică în acest sector important 
de producție astfel ca să se obțină 
produși corespunzători, care să fie 
trecuți la timp la turma de bază, să 
poată da producții mari de lapte.

Condiții cît mai bune
dehrănlre și îngrijire

Experiența unităților agricole 
fruntașe arată cît de important este 
ca și animalele matcă existente în 
fiecare gospodărie să fie hrănite, 
îngrijite și exploatate rațional. A- 
ceasta este o cerință de bază pen
tru ca ferma de taurine să dea pro
ducții tot mai mari, să fie renta
bilă.

Pentru ca să justifice cheltuielile 
din perioada de creștere, un animal 
trebuie să aibă o viață productivă 
cît mai lungă, să dea o producție cît 
mai mare. Dacă o vacă este scoasă 
prea timpuriu la reformă, dacă pier
de cîteva lactații ca urmare a fap
tului că nu este dată la timp la 
montă, dacă are producții sub posi
bilități sau chiar se îmbolnăvește din 
cauză că nu e furajată și îngrijită 
rațional, atunci nu s< vor mai pu
tea recupera prin producție cheltuie
lile făcute.

Există în cadrul Trustului Galați 
gospodării unde, datorită asigurării 
unor condiții bune de hrănire și în
grijire, urmăririi atente a modului 
cum se realizează prevederile planu
lui de montă și fătări vacile dau pro
ducții mari de lapte și un număr 
corespunzător de produși valoroși, 
în primele șapte luni ale acestui an 
de pildă, la G.A.S. Slobozia Ciorăști 
s-au obținut în medie de la o vacă 
furajată 2106 litri de lapte, la 
G.A.S. Focșani — 2089 litri etc. Prin 
vagoanele de lapte și vițeii produși, 
în decursul vieții lor productive, ele 
își răscumpără cu prisosință chel
tuielile făcute, aduc cîștig gospodă
riei respective. în alte unități însă, 
(G.AS. Berești. Ghidigeni, Brateș, 
și altele), datorită deficiențelor in 
furajarea șl îngrijirea animalelor, 
rezultatele nu sînt pe măsura posi
bilităților. în aceste gospodării, din

cauză că în anumite perioade nu s-a 
asigurat o furajare corespunzătoare 
a vacilor iar îngrijitorii n-au urmă
rit cu atenția cuvenită apariția ci
clurilor de călduri, unele vaci au 
fost montate abia ia al treilea, al 
patrulea ciclu. Întîrzierea montei a 
adus pierderi de produși și de lapte 
acestor gospodării Un calcul sumar 
arată că în cazul unei producții me
dii anuale de 2500 litri lapte, la fie
care vacă montată după cel de-al 
treilea ciclu de călduri se pierd lu
nar circa 240 litri de lapte, nemai- 
vorbind de faptul că vițelul se obți
ne cu întîrziere.

La aceasta trebuie adăugat că tn 
cadrul Trustului Gostat Galați sînt 
gospodării în care din cauza furajă
rii necorespunzătoare, nerespeetării 
condițiilor de igienă precum și altor 
cauze mai mult sau mai puțin obiec
tive vaci dintre cele maf oroducti- 
ve au fost reformate după doi-trei 
ani de lactație. Așa stau lucru
rile la G. A. S. Bărboși, Foltești, 
Brateș, Vameș și altele. Ce a 
însemnat aceasta pentru gospodă
riile de stat respective ? Numeroși 
viței în minus ; cantități însemnate 
de lapte mai puțin ; pierderea unor 
importante sume de bani deoarece 
tocmai atunci cînd unele din aces
te animale trebuiau să înceapă să 
dea producții mari, au fost refor
mate.

Conducerea Trustului a luat o se
rie de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității în acest sector : a fost 
concentrată cea mai mare parte din 
efectivul de vaci în gospodării si
tuate mai aproape de centrele mun
citorești și unde există condiții mai 
bune ; s-a stabilit cam ce trebuie fă
cut pentru îmbunătățirea furajării 
animalelor etc. Este necesar însă ca, 
în continuare, conducerea Trustului 
și consiliile gospodăriilor să se în
grijească cu toată răspunderea de 
reducerea la minimum a Ieșirilor 
din efectivul matcă și de completa
rea turmei de bază prin creșterea în 
cele mai bune condiții a animalelor 
tinere. În felul acesta se vor obține 
rezultate bune în sporirea produc
ției animalele* și reducerea prețului 
de cost.

RADU ATANASESCU 
GHEORGHE BALTĂ

Adorabile șl 
bd 1 ilfaf 143 Uli 

19 30). Cain al 
cal Văcărești 21 

13 30i IS: 18.ÎS: 20 30 - grădină 
Flacăra — Cal. Dudeștî 

20.30). Cdtrocent — șns. 
Cotrocenl 9 (16, 17: 19. 21) Dintele tie
auri Vitan - cal Dudesti 97 (16. 18: 20). 
Dracul șl cele zece porunci — cinema
scop : Miorița — cal Moșilor 127 <9.30; 
12: 14.30) Nori albi i Miorița - cal Mo
șilor 127 (16 30. 18.30: 20 30) Cel mal mare 
spectacol • Munca _  sos Mlha) Bravu
221 (9: 12, 16: 18; 21) Doi din alte lumi t 
Popular — sir Mă.tăsari 31 (16: 18 15: 
20 39) O perlă de màmS i Moșilor — cal. 
Moșilor 221 (18; 18 16; 20 30) Ultimul tren 
din Gun HUI t Aurora — bd Dimitrov 
118 (10. 12: 14: 1«: 18 15. 20.30 - grădină 
18 45. 21). Modern — Pinte G. Cosbiic 1 
»0; 12. 14: 16: 18 15. 20 30), Arenele Li
bertăți! — str. 11 Iunie (19.30) Grădina 
cinematografului Vitan — cal. Dude»tl 
97 (19.45) Fortăreață pe Rin — cinema
scop : Cosmos _  bd 30 Decembrie 89
(16; 18. 20) Generalul i viitorul — str. 
M. Emlnescu 177 (10, 18.15 : 29.30). Umbre 
albe — cinemascop • Colentlna — șos. 
Colentlna 84 (16: 18 15; 20.30) Călătorie 
în balon — cfnemascop : Volga — șos. 
Iile Plntllie 61 (IO; 12). O zl de toamnă > 
Volga - șos nie Plntllie 61 (15. 17, 19; 
21). Balada Husarilor i t.uceafărul — cal. 
Rahovei 118 (15: 17; 19 - grădină 19.30). 
Aventurile Iul Hucklebery Finn _  cine
mascop : Progresul _ șos Giurgiului 3 
(15: 17. 19: 21) Camelia : Lira — cal 13 
Septembrie 19« (15. 17. io - grădină 20). 
Moby Dick : Drumul Serii — str Dru
mul Serii 30 (16: 18 15: 20 30) Imperiul
soarelui — cinemascop ■ Ferentar! — 
cal Ferentari 8« (16. ;8: 20) Ordinul Ana 
— rulează la cinematograful Pacea — 
bd Libertăți! 70-72 (16- 18. 20) Divorț
italian • Grădina cinematografului Li
bertății _ str ti Iunie 75 (19 30) Har,ni 
din spessart •. Giädlne cinematografului 
Moșilor - calea Moșilor 221 (19) Haiducii 
din Rio Frio : Grădina cinematografului 
Colentlna - șos. Colentlna 84 (19.30).

TELEVIZIUNE : Orele 19 00 - Jurnalul 
televfr.lunlt 1910_ Emisiune pentru
cel mici. 19 30 - Expoziția tinerilor ar
tiști plastid. 19.50 — Emisiune de știintă. 
20 05 - Sah 20.20 - Teatrul artă realistă 
(VII). Tn încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

va fi ç
4 vremea £< ............  «

Ieri tn țarS: Vremea s-a menținut us
cată. cu cerul mal mult senin excep- 
tînd Dobrogea. unde după-ainlază a 
devenit variabil. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din nord-est si sud-est. 
Temperatura aerului la ora 14 înregis
tra valori cuprinse Intre 26 de grade la 
Satu-Mare și Vărădla și 17 grade ta 
Cîmpulung Muscel. Tn București i 
mea s-a menținut — ” 
mult senin. Vtntul 
peratura maximă

l'impul probabil
26 șl 27 septembrie In țară : Vremea sa 
menține uscată cu cerul variabil, mal 
mult senin Vint slab. Temperatura sta
ționară, Minimele vor fl cuprinse Intre 
4 sl 14 grade Iar maximele între 17 șl
27 grade. In Bucureștii Vremea se men
ține uscată eu cerul mal mult senin, 
Tint «lab. Temperatura staționară.

vre- 
uscată cu cerut mr.i 
a suflat slab. Tem- 
a atins 23 de erode.
pentru silele de 25.
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Tineretului studios din țara 
noastră îi sînt asigurate, de la 
an la an, condiții tot mai bune 
de învățătură și de viață. La 
deschiderea noului an universi
tar, care va avea loc peste cîteva 
zile, studenții vor primi nu
meroase săli de cursuri și la
boratoare noi, va fi terminată 
construcția unor noi și confor
tabile cămine și cantine. Iată cî
teva cifre și fapte care ilustrează 
dezvoltarea învățămîntului su
perior din țara noastră în noul 
an de învățămînt.

• La cursurile de zi ale insti
tuțiilor de învățămînt superior 
vor studia peste 91 000 de tineri, 
de aproape trei ori și jumătate 
mai mulți decît în anul 1938-1939. 
Dintre aceștia aproape 22 000 sînt 
studenți în anul I.

• Față de cele 16 instituții de 
învățămînt superior cuprinzînd 
33 de facultăți repartizate în 4 
centre cite erau în anul 1938- 
1939, în anul universitar 1962- 
1963 au funcționat 46 instituții 
de învățămînt superior cu 165 de 
facultăți situate în 13 centre uni
versitare. La 1 octombrie 1963 își 
vor deschide cursurile 2 noi in
stitute pedagogice de 3 ani — la 
Suceava șl Oradea — fiecare 
avînd facultăți de filologie și de 
matematică. în cadrul Universi
tății din București își vor desfă
șura activitatea Facultatea de 
limba și literatura romînă și In
stitutul de limbi . și literaturi 
străine, cu facultăți de limbi și 
literaturi slave, romanice și cla
sice, germanice, o secție de limbi 
și. literaturi orientale și o secție 
metodologică pentru studiul pre
dării limbilor.

• Pentru anul universitar 
1963-1964 se tipăresc 131 ma
nuale și cursuri din domeniile 
pedagogic, medical, artistic și 
sportiv și 126 de manuale pen
tru învățămînțul tehnic, econo
mic și agronomic.

e Pentru ca pregătirea studen
ților să se facă la un nivel știin
țific și practic corespunzător 
cerințelor societății socialiste, în 
viitorul an de învățămînt se vor 
amenaja circa 40 laboratoare noi 
la București, Timișoara, Galați, 
Craiova, Tg. Mureș, Baia Mare 
etc. Valoarea noilor aparate și 
materiale cu care vor fi dotate 
laboratoarele existente se ridică 
la aproape 6 milioane de lei.

Plecarea in R. P. Polonă a nad defcpții 
a Marii Adunări Rationale

I
Luni la amiază a părăsit Capitala, 
plecînd la Varșovia, o delegație a 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine, care, la invitația Seimului 
R. P. Polone, va face o vizită în 
Polonia.

Din delegație fac parte deputății : 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, conducă
torul delegației, acad. Geo Bogza, 
președintele Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N., Maxim Berghianu, 
Emil Bobu, membru în Comisia ju
ridică a M.A.N., președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
regional Suceava ; artistul poporu
lui Costache Antoniu, rectorul In
stitutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L, Caragiale“, ing. 
Maria Manolescu, membru al Co
misiei pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale a M.A.N., secretar 
al Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă, Eroul Muncii So
cialiste Dumitru Tudose, președin
tele G.A.C.-Stoicănești, regiunea 
Argeș.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de deputați ai Marii Adu

nări Naționale și funcționari supe
riori ai M.A.N.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajskl, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

★
Luni dimineața, Wieslaw Sobie- 

rajski, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, a organizat o întâl
nire prietenească în cinstea delega
ției Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, care va face o vizită în 
R. P. Polonă.

Au participat tovarășii Ștefan Voi
tec, Anton Moisescu, Gheorghe Pele, 
membrii delegației Marii Adunări 
Naționale, funcționari superiori ai 
Marii Adunări Naționale și ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

★
în seara zilei de 23 septembrie, de

legația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne a sosit la Varșovia. Pe 
aeroportul Okecie, delegația a fost 
întîmpinată de Ian Karol Wende, 
vicemareșal al Seimului R.P. Polone, 
Stanislaw Skrseszewski, șeful can
celariei Seimului, Iosef Macikowski, 
președintele Comisiei pentru silvi
cultură și industria lemnului a Sei
mului, deputați.

în numele Seimului R. P. Polone, 
delegația a fost salutată de Ian Ka
rol Wende. A răspuns Anton Moi
sescu. (Agerpres)

COCTEIL CU OCAZIA ZILEI
ARMATEI POPULARE BULGARE
Luni seara, atașatul militar, naval 

și al aerului al R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă, colonel Todor Todo
rov, a oferit un cocteil cu prilejul 
Zilei armatei populare bulgare și al 
celei de-a 40-a aniversări a insurec.- 
ției din septembrie 1923.

Au participat general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, adjuncții 
ministrului forțelor armate, generali 
și ofițeri superiori, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Vești din țările socialiste
Folosirea de elicoptere 

la instalarea unei linii de înaltă 
tensiune

înregistrator numeric central

în laboratorul de electronică al Institutului petrol, gaze și geologie din București.

• In anii regimului democrat- 
popular, pentru tineretul studios 
s-au construit numeroase com
plexe sociale în. aproape toate 
centrele universitare din țară. 
Numai în primii 4 ani ai șese- 
nalului, de exemplu, au fost date 
în folosință cămine cu o capaci
tate de peste 19 000 de locuri. In 
anul 1963 au fost prevăzute să 
fie date în folosință cămine pen
tru circa 2 300 de studenți și can
tine cu peste 1 500 de locuri.

9 . în anul 1963, circa 25 000 de 
studenți și-au petrecut vacanța 
în tabere de odihnă, în localități 
balneo-climaterice.

INFORMAȚII
O Luni seara a plecat spre Budapesta o 

delegație a Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă, care va avea un schimb de pă-, 
ieri cu scriitori din R. P. Ungară asupra 
unor probleme actuale ale literaturii celor 
două țări. Din delegație fac parte scrii
torii Aurel Baranga, Mihu Dragomir. Geor- 
geta Horodincă, Ion Ianossi, Pop Simion și 
Nicolae Țic.

O La Iași și Timișoara a avut loc luni 
premiera filmului „Codin“, coproducție ro- 
mîno-franceză. Cu. acest prilej, critici de 
artă au vorbit despre valoroasa realizare 
cinematografică după romanul lui Panait 
Istrati. La Timișoara filmul a fost urmărit 
în prima zi de peste 8 000 de persoane.

® în Capitală s-a deschis luni dimineață 
o expoziție a întreprinderii ungare de co
merț exterior „Ferunion“ din Budapesta.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei 
delegației orașului 

finlandez Turku
Luni dimineața, la sediul Sfatului 

popular al orașului Constanța, a a- 
vut loc solemnitatea semnării pro
tocolului de înfrățire dintre orașul 
finlandez Turku și orașul Constanța.

Protocolul, în care se arată că 
conducerile celor două orașe vor 
promova și susține inițiativele și 
măsurile menite să ducă la dezvol
tarea și consolidarea relațiilor cul- 
tural-științifice, sportive și economi
ce, a fost semnat de Olavi Santa- 
lahti, membru ăl Consiliului de di
recție al orașului Turku, conducăto
rul delegației finlandeze, și de Petre 
Nicolae, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului -popular al ora
șului Constanța.

★

în aceeași zi, la Constanța a fost 
deschisă o expoziție de grafică mo
dernă finlandeză. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de Petre Nico
lae, care a subliniat, printre altele, 
că înfrățirea dintre orașele Turku 
și Constanța, expoziția de grafică 
modernă finlandeză organizată în 
țara noastră sînt mărturii ale bune
lor relații existente între cele două 
țări, ale dorinței popoarelor noastre 
de a se cunoaște mai îndeaproape, 
de a-și face cunoscute valorile cul- 
tural-artlstice,

Olavî Santalahti a făcut o scurtă 
prezentare a dezvoltării artei grafi
ce în Finlanda. Participanții au vi
zitat apoi expoziția, care cuprinde 
peste 80 de lucrări.

★

După-amiază, membrii delegației 
orașului finlandez Turku au vizitat 
stațiunile de pe litoralul românesc a] 
Mării Negre.

¥
Seara, la cazinoul din Constanța, 

Petre Nicolae, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular al 
orașului Constanța, a oferit o masă 
în cinstea oaspeților.

(Ager-pres)

Montarea suporfilor me
talici de înălțimea unei case 
cu 10 etaje pentru linia de 
înaltă tensiune în munții 
Tian-Șan se face cu ajuto
rul elicopterelor. Această 
linie străbate lanțuri mun
toase și se întinde de la 
centrata hidroelectrică Tok- 
togul (cu o putere de 1,2 
milioane kW), care a fost 
construită în sudul Kirghi
zia — pînă în valea Ciui- 
skaia, în nordul republicii.

în multe sectoare supor- 
ții trebuie montați la o al

titudine de 3 500 m. Pînă 
în prezent, în Uniunea So
vietică nu au fost folosite 
elicopterele la construcția 
unei linii de înaltă tensiune 
la o asemenea altitudine.

Pentru asigurarea exploa
tării fără întrerupere a tra
seului electric la .mari alti
tudini, inginerii sovietici au 
elaborat suporți de oțel de 
o construcție specială, ca
pabili să reziste la viaturi 
puternice și avalanșe de ză
padă.

Cadre calificate pentru 
legumicultura și viticultură

Cu o sută de ani în ur
mă, Școala de legumicultu- 
ră și viticultură din Buda
pesta a dat prima promo
ție. De atunci, mai ales în 
anii puterii populare, școa
la s-a transformat intr-un 
institut de învățămînt supe
rior care pregătește cadre 
de înaltă calificare. în ul
timii zece ani, el a fost ab
solvit de aproximativ 1 000 
de specialiști care lucrează

în economia națională sau 
desfășoară muncă de cerce
tare științifică.

La dezvoltarea cunoscută 
în ultimii ani de legumicul
tura, pomicultură și viticul
tura ungară au contribuit și 
absolvenții acestui institut 
de învățămînt superior. In 
prezent, culturile de legu
me, livezile și viile ocupă 
10 la sută din suprafața a- 
gricolă a țării.

Pentru o atitudine de sportivitate 
pe stadioane

Pe marginea meciului de fotbal SiderarglsJul-Steana
Duminică 22 septembrie, la Galați, 

Intîlnirea dintre echipa locală Siderur- 
gistul fi Steaua-București a prilejuit 
una dintre cele mai penibile evoluții 
fotbalistice din acest sezon. După cum se 
știe, Siderurgistul a obținut în urmă cu 
o săptămînă o victorie la Cluj, fapt ce 
B situat echipa nou promovată in cate
goria A, in fruntea clasamentului. Era 
de așteptat ca în jocul de duminică cu 
Steaua, fotbaliștii gălățeni să realizeze 
un joc de calitate, care să confirme 
posibilitățile formației, să demonstreze 
că poziția ocupată în clasament nu este 
un rezultat accidental. Obsedați însă de 
obținerea unui rezultat favorabil, fotba
liștii de la Siderurgistul au prestat un 
joc dur, cu lovituri și obstrucții au pro
testat vehement la deciziile arbitrului 
etc. Conducătorul meciului s-a văzut 
nevoit să sancționeze echipa Siderur
gistul pentru aproape 30 de faulturi co
mise. Această comportare s-a întors în 
primul rînd împotriva însăși formației gă- 
lățene care a fost pe drept sancționată 
cu două lovituri de 11 metri datorită că
rora a și pierdut jocul. Nu mai amintim 
de lipsa de respect fată de arbitru, de 
simulările și discuțiile de pe teren și 
alte asemenea atitudini nesportive, me
nite de fapt să „compenseze“ jocul 
slab al echipei locale.

Unii jucători din echipa bucureșteană 
au comis și ei la rîndul lor faulturi, an- 
trenîndu-se în „stilul“ de joc al gaz
delor.

Din păcate, la meciul disputat la Ga
lați, la această situație s-au asociat și 
unii spectatori din tribune, care prin 
vociferări, incitări și alte gesturi — 
unele de-a dreptul huliganice — au sti
mulat ieșirile nesportive ale unor jucă
tori din echipa favorită, incurajîndu-i 
tocmai în asemenea manifestări. Toate 
acestea nu au făcut decît să creeze o 
tensiune și o atmosferă de iritare, fapt

ce a contribuit la transformarea acestui 
meci derbi intr-un spectacol de nedorit 
pe terenurile sportive.

Odată cu promovarea echipei Side
rurgistul în categoria A, publicul gălă- 
țean are prilejul să asiste la întîlniri de 
fotbal cu echipele noastre fruntașe. A- 
ceasta însă impune ca o îndatorire asi
gurarea tocmai a unor condiții de desfă
șurare normală a întrecerilor sub semnul 
unei lupte sportive drepte și combaterea 
hotărîtă a unor asemenea comportări 
care constituie o frînă în buna desfășu
rare a unui joc și, implicit, în atingerea 
importantei sarcini de ridicare calitativă 
a fotbalului nostru. Aceasta este o obli
gație a publicului din orașele gazdă 
ale întîlnirilor sportive care cu aceste 
prilejuri trebuie să-și manifeste compe
tența, obiectivitatea, încurajind jocurile 
de calitate, nu cele submediocre.

Este util de amintit că nu de mult, 
asemenea manifestări au fost înregistra
te și la Pitești. Federația a luat atunci 
o măsură eficace, suspending pe mai 
multe etape terenul echipei locale. 
Asemenea măsuri trebuie aplicate înlot 
deauna cu fermitate, pentru a se pune 
capăt oricăror manifestări ale acelor 
elemente care prin comportările lor 
împiedică asigurarea unei atmosfere de 
sportivitate pe stadioane.

Conducerea echipei Siderurgistul, ca 
și organele locale, ar trebui să analizeze 
cele petrecute duminică pe stadionul 
„Dunărea“ pentru ca asemenea specta- 
.cole penibile să nu se mai repete. 
U.C.F.S. și Federația de fotbal trebuie, 
de asemenea, să acorde atenție raportu
lui observatorului federal de la acest 
meci și să ia cele mai adecvate măsuri 
pentru a se asigura, în general, campio
natului de fotbal o desfășurare normală 
pe linia ascendentă pe care a început 
să meargă fotbalul nostru.

C. MANTU

Olimpiada feminină da țah

în primul tur, 
Romînia -Austria 2-0

BELGRAD 23 (Agerpres). — în ora
șul Split, de pe coasta Mării Adriatice, 
a început cea de-a doua ediție a Olim
piadei feminine de șah. Echipele re
prezentative a 15 țări se întrec pentru 
cucerirea titlului de campioană mondia
lă.

în primul tur, desfășurat duminică 
seara, selecționata R. Romine a în- 
tîlnit echipa Austriei. Deși au avut pie
sele negre, jucătoarele noastre au obți
nut victorii î Nicolau a ciștigat în 52 
de mutări la Cattinger și Perevoznic în 
34 de mutări la Kesterowsld. Scor final 
2—0. R. P. Romînă întîlnește în runda 
a doua echipa Olandei.

In cîteva rinduri
Joi la Arad are loc tntîlnirea internațio

nală de fotbal dintre echipele de tineret 
ale R. P. Romîne și R. P. Polone. Oaspeții 
urmează să sosească astăzi în Capitală.

★
Echipa de box Muscelul-Cîmputung Mus

cel și-a început turneul în R. D. Germa
nă întîlnind la Schwerin echipa locală 
Traktor. Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 12—8.

★
Campionatul mondial de pentatlon mo

dern a continuat luni cu desfășurarea pro
bei de tir. Victoria a revenit lui Claus 
Hunke (R.F.G.) cu 1020 puncte, urmat de 
Makeev (U.R.S.S.) cu același număr de 
puncte și Balczo (R.P.U.) — 1 000 puncte. 
Dair Ionescu s-a clasat pe locul 28 cu 820 
puncte. După două probe, în clasamentul 
general individual conduce Török (R.P.U.) 
— 1950 puncte. Dan Ionescu ocupă locul 
8 cu 1695 puncte. Pe echipe. în fruntea 
clasamentului se află R. P. Ungară cu 
5 468 puncte. Astăzi are loc proba de 
înot.

Planul de măsuri tchnico-organizatorice 
îndeplinit exemplar

(Urmare din pag. I-a)

Calitatea măsurilor stabilite, efica
citatea economică, preocuparea per
manentă pentru realizarea lor — 
reflectă modul în care conducerile 
întreprinderilor se îngrijesc de asi
gurarea condițiilor necesare îndepli
nirii planului. Rezultatele obținute 
pînă în prezent în îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul 1963 de 
marea majoritate a întreprinderilor 
din Capitală dovedesc acest lucru. 
Totuși mai sînt întreprinderi în care 
nu s-a urmărit perseverent reali
zarea integrală și la termen a mă
surilor stabilite. Numai așa se ex
plică de ce la „Vulcan", uzină cu 
mari posibilități, din 63 de măsuri 
prevăzute în primul semestru au 
fost realizate numai 23, iar la Uzina 
de pompe și mașini agricole — din 
30 s-au realizat doar 16. în plus e- 
fectul economic al măsurilor prevă
zute în plan nu reflectă posibilități
le reale de care dispun aceste între
prinderi.

La alte întreprinderi — cum ar fi 
„Timpuri Noi“, Uzina de mecanică 
fină ș.a. — în planurile de măsuri 
tehnico-organizatorice figurează și 
unele sarcini de serviciu, înscrise de 
mult în regulamentul de organizare 
și funcționare al întreprinderilor. 
Firește, un asemenea plan nu poate 
fi mobilizator, nu-și poate aduce 
pe deplin contribuția la valorificarea 
rezervelor interne ale producției.

O trăsătură importantă a pla
nului de măsuri tehnico-organizato
rice este caracterul său dinamic, ne
cesitatea îmbunătățirii și întregirii 
lui, în cursul anului, cu propunerile 
valoroase pe care oamenii muncii le 
fac cu prilejul consfătuirilor de pro
ducție, al diferitelor analize privind 
modul de îndeplinire a planului. A- 
cesta impune o grijă permanentă 
față de propunerile făcute, analize 
atentă a eficacității și posibilităților 
de realizare. Concludentă din acest 
punct de vedere este acțiunea pri
vind extinderea lucrărilor de mică 
mecanizare organizată de sucursala 
Băncii de Stat din Capitală, sub în
drumarea Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. în semestrul I 
al acestui an, cadrele Băncii de Stat, 
sprijinite îndeaproape de comitetele 
raionale de partid și ajutate de ingi
neri și tehnicieni din întreprinderi, 
au studiat cu atenție noi posibilități 
de extindere a lucrărilor de mică 
mecanizare în întreprinderi. Cu a- 
cest prilej au fost identificate 500 
noi lucrări pentru care se vor acor
da credite în valoare de 50 milioane 
lei. Aceste lucrări au fost cuprinse 
în planurile de măsuri tehnico-orga
nizatorice ale întreprinderilor. S-a 
ajuns în felul acesta ca numărul 
unor asemenea lucrări cuprinse în 
planurile întreprinderilor să ajungă 
la 1 052, față de 195 lucrări credi
tate în anul 1962. Acest exemplu de
monstrează posibilitățile mari care

stau încă la îndemîna fiecărei în
treprinderi pentru a întregi planul 
și cu alte măsuri a căror înfăptuire 
va influența pozitiv indicatorii de 
plan. Cu toate acestea mai sînt ca
zuri cind la uhele întreprinderi cum 
ar fi „Acumulatorul“, „Ascensorul", 
și altele, unde planurile de măsuri 
stabilite la începutul anului nu au 
mai fost îmbunătățite și completate 
pe parcurs. Ca urmare, prevederile 
acestora au influențat în mică mă
sură rezultatele obținute în îndepli
nirea sarcinilor de plan.

în această perioadă colectivele de 
întreprinderi din Capitală, ca de alt
fel din întreaga țară, dezbat sarci
nile de plan pe anul 1964. Cu acest 
prilej se stabilesc noi măsuri teh
nico-organizatorice menite să asi
gure îndeplinirea și depășirea pla
nului pe anul în curs, se fac pregă
tirile necesare pentru producția a- 
nului viitor. Caracterul mobilizator 
al planului de stat pe anul 1964, cu
noașterea lui din timp, obligă con
ducerile întreprinderilor, ministerele, 
organele și organizațiile de partid ca 
încă de pe acum, studiind condițiile 
concrete existente, experiența do- 
bîndită, să stabilească măsuri efi
ciente care să asigure îndeplinirea 
și depășirea planului pe anul 1963 — 
premiză importantă a realizării pla
nului pe anul viitor.

îndrumate și sprijinite de organi
zațiile de partid, conducerile între
prinderilor sînt chemate să desfă
șoare o activitate susținută de ridi
care a rolului planului M.T.O., înlă- 
turîndu-se cazurile de întocmire for
mală a acestor planuri, de a tărăgă
na realizarea lor. în aceste planuri 
se cer incluse măsuri concrete, bine 
fundamentate, primind folosirea mai 
bună a mașinilor și utilajelor, per
fecționarea tehnologiei de fabricație, 
reducerea consumurilor specifice 
etc. Un loc important este indi
cat să-l ocupe măsurile privind va
lorificarea mai intensă a rezervelor 
de creștere a productivității muncii 
— îmbunătățirea ritmicității pro
ducției, generalizarea experienței 
bune, extinderea acțiunilor de me
canizare a lucrărilor cu volum mare 
de muncă, utilizarea completă a 
timpului de muncă etc. Totodată se 
cer stabilite măsuri care să ducă la 
ridicarea continuă a nivelului califi
cării muncitorilor — mai ales pentru 
întreprinderile nou date în func
țiune — la extinderea normelor cu 
motivare tehnică, la îmbunătățirea 
organizării producției și a muncii.

Analizînd atent posibilitățile de 
care dispun, stabilind în continuare 
cele mai bune măsuri tehnico-orga
nizatorice, îndeplinind și depășind 
prevederile planului M.T.O. pe acest 
an, colectivele întreprinderilor bucu- 
reștene vor crea noi premize sigure 
în vederea îndeplinirii ritmice și la 
toți indicatorii a sarcinilor de plan 
pe anul în curs și pentru buna pre
gătire a producției în anul viitor.

Cercetătorii științifici ai 
Institutului de calcule elec
tronice de pe lingă Acade
mia de Științe a R. P. Po
lone au construit pentru to
pitoria din Czestochowa un 
înregistrator numeric cen
tral. Prin intermediul unor 
subansambluri automate in
stalate în toate secțiile to

pitoriei, înregistratorul cen
tral, deservit de doi sau trei 
ingineri specialiști, va pu
tea înregistra desfășurarea 
producției, detectînd pe loc 
orice fel de defecțiune.

întreprinderea „Elwro“ 
din Wroclaw a început con
struirea noului aparat.

F. P. Chineză, Culesul bumbacului pe lanurile din 
raionul Cienyan, provincia Seciuan.

TELEGRAME EXTERNE
Conferință internațională 

consacrată transportului pe Dunăre
BRATISLAVA 23 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Ceteka, 
la Bratislava s-a încheiat Conferin
ța internațională a directorilor și a 
unor funcționari cu munci de răs
pundere ai navigației dunărene din 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. F. Germană, Iugoslavia, Romînia, 
Ungaria și U.R.S.S. La lucrările con
ferinței au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai Ministerelor Trans
porturilor și ai organizațiilor comer
țului exterior din țările participan
te, lucrători ai Comisiei dunărene.

In cadrul conferinței au fost re
zolvate probleme tehnice, de naviga
ție șl comerciale, care decurg din 
creșterea serioasă a transportului pe 
Dunăre. In interesul dezvoltării 
în continuare a transportului de 
mărfuri pe Dunăre pînă în portu
rile maritime, conferința a însărci
nat grupul de lucru să pregătească 
condiții deosebite pentru transportul 
și transbordarea mărfurilor în tran
zit.

Participanții la conferință au că
zut de acord asupra lărgirii volumu
lui lucrărilor de transbordare în 
porturile dunărene ale U.R.S.S., la 
Jsmail șl Reni.

Comisiile unor organizații de na
vigație vor continua lucrările pen
tru stabilirea proiectului de regula
ment pentru transportarea produse
lor petroliere în nave-petroliere.

Tîrgul alimentar de la Köln
BONN 23 (Agerpres).— La Köln, 

în R.F. Germană, s-a deschis Tîrgul 
alimentar, la care participă anul a- 
cesta firme din 50 de țări. R.P. Ro
mînă este prezentă la acest tîrg 
pentru a patra oară. în cadrul pa
vilionului rominesc, întreprinderile

de comerț exterior „Fructexport“, 
„Prodexport“ și „Agroexport" expun 
o gamă largă de produse alimenta
re romînești : conserve, miere, pro
duse zaharoase, băuturi alcoolice, 
plante medicinale și aromate etc.

în sprijinul dezvoltării comerțului
internațional

LONDRA 23 (Agerpres). — După 
cum informează cotidianul britanic 
„Guardian“, grupul tinerilor con
servatori englezi „Bow“ a dat pu
blicității o broșură în care critică 
felul cum guvernul britanic a „di
rijat negocierile de la Bruxelles cu 
privire la aderarea Angliei Ia Piața 
comună“.

Fără să-și ascundă nemulțumirea 
provocată de eșuarea tratativelor 
de la Bruxelles, grupul acuză gu
vernul de a fi oferit un preț. pen
tru intrarea Marii Britanii in Piața 
comună care ar fi „adus prejudicii 
țării“.

Pe această linie, broșura remarcă 
faptul că pentru intrarea în Piața 
comună Anglia urma să-și sacrifice 
legăturile sale cu Commonwealthul. 
în acest sens, nu sînt trecute cu 
vederea nici consecințele negative 
ale aderării Angliei la Piața comu
nă asupra legăturilor sale cu țările 
din zona liberului schimb (A.E.L.S.).

Fiind adept al așa-zisei „unități“ 
europene prin crearea unui bloc e- 
conomic amplu, grupul „Bow“ su
gerează guvernului britanic să pro
moveze o politică de „coordonare“ 
și „sprijin“ între cele două blocuri

economice vest-europene — A.E.L.S. 
și Piața comună.

Referindu-se la părerea exprima
tă de anumite cercuri politice și de 
afaceri britanice, potrivit căreia 
blocarea 
comună a însemnat o reducere 
posibilităților Marii Britanii de 
soluționa o serie de dificultăți 
nomice, broșura subliniază că o 
fel de idee este complet greșită, 
economie, ca și în politică, noi avem 
trei posibilități de dezvoltare a re
lațiilor noastre : Japonia, America 
de Sud și țările socialiste cu care 
trebuie să găsim, eventual, noi și 
folositoare mijloace care să ducă la 
creșterea exportului țării“.
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Twneul prim«’«! minîsțru 
japonez in sud-estul Asiei

învățămînțul superior din 
într-o situație dificilă

MADRID 23 (Agerpres). — „Spa
nia a rămas în urmă cu o sută de 
ani“, astfel caracterizează corespon
dentul din Madrid al ziarului aus
triac „Die Presse“ stadiul în care se 
află în prezent învățămînțul supe
rior în Spania. „Universitățile spa
niole se află într-o situație dificilă. 
Ele sînt suprapopulate, programa a- 
nalitică este învechită, nu au pro
fesori, le lipsesc mijloace financiare 
și laboratoare“. Cu excepția univer
sităților din Madrid și Barcelona, 
remarcă ziarul, alte universități cu 
vechi tradiții ca acelea din Sala
manca, Santiago de Compostela, 
Valladolid nu pot ține pasul cu ne
cesitățile dezvoltării științei. Amfi
teatrele sînt aglomerate și numărul 
sălilor de seminar este insuficient. 
Programa analitică se bazează în 
cea mai mare măsură pe tradiție și 
nu corespunde diferențierilor din 
știința modernă. Din numărul stu
denților înscriși 60 la 
termină studiile.

Corespondentul pune 
suri în mare măsură pe 
tului că numărul de profesori 
discipline de bază ca matematică, 
biologie, medicină, fizică este insu
ficient. Ziarul spaniol „Ya“ arată 
că în momentul de față universită
țile spaniole numără doar 32 de 
profesori de matematică. Cauza con
stă pe de o parte în lipsa de interes 
care s-a acordat studiului științelor 
exacte în Spania, pe de altă parte 
în salariile mici plătite profesorilor.

Efecte deosebit de proaste are a- 
ceastă situație asupra învățămîntu
lui tehnic superior. In cazul cind se 
menține situația prezentă, specialiș
tii consideră că în anul 1967 Spania 
va avea de făcut față unui deficit 
de cel puțin 4 500 de ingineri. Din 
această cauză o reformă a învăță- 
mîntulul tehnic superior se impune. 
„Astăzi, scrie corespondentul, ab
solvenții școlilor tehnice superioare 
constituie o castă închisă. Unui tînăr 
care dorește să se dedice unui stu
diu tehnic îi stau în cale atîtea di
ficultăți îneît doar pregătirea exa-
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ceremenului de admitere îi 
cinci ani de studii. în acest mod, 
studiul tehnic a devenit o re
zervație pentru cei bogați“. Cores
pondentul ziarului vede o legătură 
între această situație și lipsa gene
rală de interes manifestată de gu
vernul spaniol față de cercetările 
științifice. Din venitul național al 
Spaniei nici măcar 2 la sută nu este 
consacrat cercetărilor științifice.

TOKIO 23 (Agerpres). — înce- 
pînd turneul său prin cîteva țări din 
Asia de sud-est primul ministru al 
Japoniei, Hayato Ikeda, a plecat luni 
la Manila. El urmează să viziteze, 
în afară de Filipine, Indonezia, 
Australia și Noua Zeeiandă. Agen
ția United Press International sub
liniază că vizita primului ministru 
japonez urmărește să strîngă legă
turile, în special comerciale, dintre 
Japonia și țările respective. Ziarul 
japonez „Asahi“ relevă însă, că el 
urmărește în special „să întărească 
rolul conducător al Japoniei în 
Asia“.

Agențiile de presă arată că pre
mierul japonez va încerca să me
dieze în conflictul dintre Malaya și 
Indonezia în legătură cu constitui
rea Federației Malayeze și să-și a- 
sume astfel un rol politic proemi
nent în această regiune a globului.

Ikeda este însoțit în călătoria sa 
de consilieri economici, comerciali și 
diplomatici.

NÎASSMANDUl ÎȘI REVENDICĂ INDEPENDENȚA
LONDRA 23 (Agerpres). — La 23 

septembrie la Londra au început 
convorbirile între primul ministru 
al Nyassalandului, Hanstings Banda 
și R. A. Butler, ministru însărcinat 
cu problemele Africii centrale în le
gătură cu acordarea independenței 
acestui protectorat englez.
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Nyassalandul cere să î se acorde 
independența cit mai curînd după 
dizolvarea oficială a Federației Rho- 
desiei și Nyassalandului, prevăzută 
pentru sfîrșitul anului. Deși nu a 
fost fixată încă nici o dată pentru 
obținerea independenței, din surse 

bine informate se 
anunță că Banda 
va propune ca 
dată luna martie 
a anului viitor.

Potrivit 
France 
discuțiile 
Anglia și 
land vor
proximativ o săp
tămînă. Roy We- 
lensky, primul 
ministru al Fede
rației Rhodesiei 
și Nyassalandului, 
care va sosi la 
Londra săptămînă 
aceasta, va fi 
consultat asupra 
modalităților de 
transferare a pu
terii către Nyas- 
saland, înainte de 
dizolvarea fede
rației.

agenției 
Presse, 
dintre 

Nyassa- 
dura a-
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Sesiunea Adunării Generale
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a N. U.
• Respingerea unul amendament propus de senatorul 
B. Goldwater © Azi urmează să aibă loc votul final

Dezbaterile din Senatul S.U.A. in legătura 
eu Tratatul de la Mosem

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
La 23 septembrie, Senatul S.U.A. a 
respins (cu 77 de voturi contra 17) 
un amendament propus de senatorul 
Barry Goldwater (republican din 
statul Arizona) la proiectul de rezo
luție privind ratificarea de către Se
nat a Tratatului cu privire la inter
zicerea parțială a experiențelor nu
cleare. Amendamentul condiționa 
intrarea în vigoare a tratatului de 
adoptarea unor măsuri ostile Cubei.

Discuțiile din Senatul S.U.A. în
cepute la 9 septembrie au intrat în 
stadiul final. în afară de amenda
mentul propus de Goldwater, au 
mai fost supuse dezbaterilor cinci 
amendamente la proiectul de rezo
luție. Referindu-se la soarta acestor 
amendamente, agenția United Press 
International menționează că „în- 
frîngerea rezervelor formulate de 
Goldwater asigură și respingerea ce

Declarațiile lordului Edward Heath

Moscova cu pri- 
parțială a expe- 
Heath și-a ex- 
că sînt posibile

PARIS 23 (Agerpres).— Luni a 
început Ia Strasburg discuția poli
tică în cadrul adunării „Consiliului 
european“. Cu acest prilej au luat 
cuvîntul lordul sigiliului privat al 
Marii Britanii, Edward Heath, care 
s-a referit în primul rînd la rela
țiile internaționale în urma semnă
rii Tratatului de la 
vire la interzicerea 
riențelor nucleare, 
primat convingerea 
în continuare acorduri între Est și 
Vest pe calea destinderii încordării 
Internaționale și a rezolvării proble
mei dezarmării. „Trebuie să proce
dăm la noi sondaje pentru a desco
peri noi posibilități de înțelegere cu 
Răsăritul — a spus ministrul brita
nic. Trebuie să fim hotărîți să în

Păreri divergente 
Ia sesiunea Pieței comuije 

de la Bruxelles
Belgiei 
de ex-

au în-

Luni s-a deschis în capitala 
sesiunea Consiliului miniștrilor 
teme ai țărilor Pieței comune.

Paralel, miniștrii agriculturii 
ceput o sesiune de 4 zile consacrată 
în special reglementării prețurilor Ia 
orez, came de vită și produse lactate 
pe care cei „șase“ se străduiesc să le 
rezolve pînă la sfîrșitul anului.

Pe ordinea de zi a sesiunii de la 
Bruxelles figurează problema relațiilor 
externe ale Euratomului, pregătirea 
bugetului Pieței comune. Această ulti
mă chestiune — menționează A.F.P. 
— provoacă divergențe între statele 
membre, care se află în prezent în fața 
unui buget de 90 milioane de dolari. 
,Va fi discutată de asemenea mult con
troversata problemă a stabilirii taxelor 
vamale la importul puilor de găină 
din S.U.A. în acest domeniu se mani
festă divergențe nu numai între S.U.A. 
și Piața comună, dar și între cei șase 
membri ai acestei organizații.

„Problemele valutare
La sftrșitul acestei luni va avea 

loc ședința anuală a Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.), organi
zație internațională creată în scopul 
reglementării relațiilor valutare.

în legătură cu reuniunea F.M.I., în 
presa occidentală au apărut o se
rie de articole referitoare la situația 
monedelor din principtalele țări ca
pitaliste.

François Walter, lntr-un articol pu
blicat în ziarul „LE MONDE“, după 
ce pune chiar în titlu întrebarea 
dacă țările 
„extinderea 
scrie :

„De la un 
tima întrunire a Fondului Monetar 
Internațional din luna septembrie 
1962 pînă la apropiata întrunire — 
marile probleme examinate cu acest 
prilej rămîn în fond aceleași. Per
sistența maladiilor de care suferă o 
monedă duce la slăbirea ei, iar a- 
tunci cînd această monedă este do
larul, o mare amenințare planează 
asupra economiei capitaliste. Prin 
diverse procedee și printr-o serie 
de acorduri, pierderile de aur pe 
care le-au înregistrat și le vor mai 
înregistra Statele Unite într-un vii
tor apropiat au fost întrucîtva re
duse. Piața aurului a fost supusă 
unui control și specula împiedi
cată“. Dar ceea ce s-a obținut — se 
arată mai departe în articol — se 
compară cu intervenția unei infir
miere autorizate doar „să adminis
treze calmante în așteptarea unui 
medic problematic“.

„Cu acest regim — scrie „Le 
Monde“ — deficitul american se 
menține la media anuală de aproxi
mativ 3 miliarde dolari, medie re
lativ constantă cu începere din 
1958. Pronosticul făcut anul trecut pri
vind îmbunătățirea apropiată și ho- 
tărîtoare a fost dezmințit de fapte. 
Deficitului exterior permanent îi co
respunde existența permanentă a 
unui șomaj substanțial, chiar atunci 
cînd economia se găsește în fazele 
unei relative creșteri. Statele Uni
te au fost imitate de Canada, 
dar s-au descurcat ceva rr.al bine 
decît Anglia, Aceasta a acumulat

capitaliste merg spre 
dezordine! monetare“, 

an la altul — de la ul- Răsfoind presa străină

lorlalte rezerve aflate încă în 
pensie“.

La 24 septembrie ora 10,30 ora lo
cală (16,30 ora Bucureștiului) în Se
natul american urmează să aibă loc 
votul final în legătură cu rezoluția 
aflată în discuție. Agențiile de presă 
menționează că pentru aprobarea 
rezoluției este necesară o majoritate 
de două treimi din numărul total al 
senatorilor. Referindu-se la faptul 
că majoritatea covîrșitoare a senato
rilor s-au pronunțat în favoarea ra
tificării, agenția Associated Press 
arată că „81 de senatori sînt hotărîți 
sau înclinați să voteze pentru ratifi
care, 16 se opun, iar trei nu și-au 
precizat încă pozițiile“. Totodată, a- 
genția menționează că dacă la votul 
final vor participa toți cei 100 de se
natori, numărul necesar de senatori 
pentru ratificare va fi de 67.

pu- 
îm- 
nu-

lip

cheiem acorduri rezonabile ori de 
cîte ori pot fi obținute asemenea a- 
corduri. Este de dorit ca evenimentul 
pe care-1 constituie acordul de Ia 
Moscova să devină o cotitură istori
că în relațiile dintre Est și Vest spre 
binele întregii omeniri“.

„Un alt domeniu de înțelegere, a 
spus în continuare Heath, l-ar 
tea constitui un acord pentru a 
piedica răspîndirea armelor 
cleare".

Ministrul britanic a subliniat 
sa de temei a poziției adoptate de 
unii adversari ai Tratatului de la 
Moscova care susțin că această în
țelegere ar prezenta „riscuri“ pen
tru Occident.

Din cele declarate de ministrul 
britanic reiese că în atitudinea gu
vernului englez față de problema 
germană și a Berlinului occidental 
nu a intervenit nimic nou 
favorizeze reglementarea 
probleme. Heath s-a referit la pac
tul nord-atlantic apreciindu-1 ca „o 
sabie și un scut“ al Occidentului.

care să 
acestor

mereu aceleași
dezavantajele unei balanțe de plăți 
mereu precare, ale unei producții 
stagnante și ale creșterii prețurilor. 
Aruncînd o privire în urmă asupra 
ultimilor 5 sau 6 ani, aceste trei țări 
cu greu ar putea găsi motive de 
mulțumire. De altfel motive de satis
facție nu există nici pentru țările 
Pieței comune, întrucît acestea sînt 
în prada unei inflații“.

în ziarul „NEW YORK TIMES“, 
Edwin L. Dale se ocupă la rîndul 
său de deficitul balanței de plăți a

S.U.A. El expune păreri care circulă 
în S.U.A. potrivit cărora „în cazul 
în care deficitul nu este rezolvat, ar 
putea provoca în cele din urmă o 
criză financiară“.

„în fiecare zi din săptămînă — se 
arată în articol — milioane de do
lari trec dintr-o mină în alta, între 
americani și străini.

Tranzacțiile sînt aproape infinite 
în varietatea lor. O mare companie 
petrolieră americană, cu balanțe de 
fonduri lichide nefolosite în multe 
țări, face să circule dolarii de la 
New York Ia Londta și viceversa, cu 
scopul de a obține un profit ceva 
mai bun. Un jucător de bursă ame
rican își transportă fondurile în El
veția deoarece este îngrijorat că 
dolarul ar putea fi devalorizat.

Iar guvernul Statelor Unite plă
tește miliarde de dolari în diverse 
moduri pentru menținerea trupelor 
în străinătate și alte miliarde în ca
drul ajutorului pentru străinătate. 
Diferența dintre sumele plătite și 
cele primite se numește „balanța de 
plăți“. Din nefericire pentru Statele 
Unite, balanța de plăți este defici
tară de mulți ani.

în 1958 au început adevăratele 
necazuri. De atunci deficiturile de
pășesc anual suma de 3 miliarde 
dolari, iar perspectivele deficitului 
de anul acesta se află pe aceeași 
linie.

NEW YORK 23 (Agerpres). — Luni 
au continuat în Adunarea Generală 
a O.N.U. dezbaterile generale. Pri
mul a luat cuvîntul primul ministru 
și ministrul afacerilor externe al 
Libiei, Mohieddin Fekini, care a sa
lutat încheierea Tratatului de la 
Moscova privitor la încetarea expe
riențelor nucleare în cele trei medii. 
El a cerut marilor puteri să-și con
tinue eforturile în vederea lărgirii 
acestui prim acord. Apoi el s-a re
ferit la situația din Orientul Mijlo
ciu, precum și la lupta de eliberare 
a popoarelor din Oman și Angola și 
a condamnat politica de discrimina
re rasială a regimului Verwoerd, a- 
rătînd că ea constituie o crimă îm
potriva umanității. Primul ministru 
al Libiei a subliniat necesitatea unor 
măsuri mai energice în vederea li
chidării dependenței coloniale a po
poarelor care nu și-au dobîndit încă 
independența națională. EI a cerut, 
printre altele, excluderea din O.N.U. 
a Republicii Sud-Africane, întrucît 
aceasta persistă în promovarea po
liticii criminale de apartheid.

Apoi a luat cuvîntul ministrul a- 
facerilor externe al R.S. Cehoslova
ce, Vaclav David. Acesta a subliniat 
necesitatea rezolvării neîntîrziate a 
problemei dezarmării, pe care a cali
ficat-o drept „cea mai importantă 
sarcină care urmează să fie rezol
vată“. Vorbitorul a salutat propune
rea sovietică privind convocarea la 
cel mai înalt nivel a conferinței ce
lor 18 state membre ale comitetului 
pentru dezarmare și a subliniat că 
pentru a progresa pe calea destin
derii încordării internaționale trebu
ie adoptate măsuri concrete cum ar 
fi : încheierea unui pact de neagre
siune între țările membre ale
N. A.T.O. și țările participante la or
ganizația Tratatului de la Varșovia, 
reducerea bugetelor militare, adop
tarea unor măsuri pentru prevenirea 
atacurilor prin surprindere și pen
tru a împiedica răspîndirea armelor 
nucleare, crearea unor zone denu- 
clearizate.

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Abbas Aram, care a luat 
apoi cuvîntul, a subliniat că aniver
sarea a 20 de ani de la constituirea
O. N.U., ar trebui să constituie o dată 
importantă în istoria umanității, să

determinat de fap- 
comercial american 
al exporturilor asu- 
este depășit consi-

Cînd apare un deficit, Btrăinli a- 
cumulează dolarii pe care îi pose
dă, unii in mîini particulare, iar alții 
în activele băncilor centrale străi
ne, care au dreptul de a schimba 
acești dolari în aur.

Este limpede că acest mecanism 
depinde de existența unui mare stoc 
de aur în S.U.A. O parte a defici
tului din fiecare an s-a reflectat în- 
tr-o scurgere a aurului, restul adău- 
gîndu-se la marile cantități de do
lari deținuți de străini. Teama de o 
„criză“ provine din faptul că deți
nerile de dolari în prezent depășesc 
cu mult stocul de aur. prăpastia 
lărgindu-se cu fiecare an de cînd 
există deficitul. Situația ar putea 
duce la o „panică“, privind retra
gerea stocului de aur rămas ; con
secințele acesteia nu pot fi prevă
zute de nimeni cu precizie, dar ele 
vor fi cu siguranță proaste.

Vorbind în linii mari, deficitul a- 
cestei țări este 
tul că surplusul 
destul de mare 
pra importurilor 
derabil de scurgerile în afară pro
vocate de 
străinătate, Investițiile și împrumu
turile particulare și, într-o oarecare 
măsură, de ajutorul pentru străi
nătate“.

„Scurgerea în ritm accelerat a ca
pitalurilor de toate felurile provine 
în esență din două cauze care ac
ționează simultan — întărirea eco
nomiei altor țări și încetinirea rit
mului de dezvoltare a economiei 
S.U.A.“.

Referindu-se la măsurile luate de 
guvern în problema deficitului ba
lanței de plăți, autorul articolului a- 
rată că aceste măsuri nu privesc 
tocmai acei factori care au dus la 
situația prezentă, printre care uria
șele cheltuieli militare. în încheie
rea articolului, E. L. Dale scrie : 
„Deși în ultimii doi ani administra
ția a izbutit să reducă considerabil 
hemoragia aurului, totuși deficitul 
balanței de plăți nu s-a îmbunătă
țit aproape de loc“. 

cheltuielile militare în

marcheze începutul unei ere, care 
să fie mai mult decît era coexisten
ței, care să fie o eră a adevăratei 
colaborări internaționale și a prie
teniei trainice. Dacă în cursul vii
torilor doi ani vor fi făcute eforturi 
hotărîte și raționale în această di
recție, a spus vorbitorul, „nici o 
barieră nu va mai fi de netrecut 
către rezolvarea problemelor mon
diale, inclusiv cea a dezarmării ge
nerale și totale“.

Referindu-se la relațiile reciproce 
dintre Iran și țările vecine, Abbas 
Aram a spus că în ultimii ani între 
Uniunea Sovietică și Iran s-au sta
bilit relații de prietenie bazate pe 
egalitate în drepturi și respect reci
proc și că aceste relații nu sînt nu
mai avantajoase pentru cele două 
țări dar contribuie și la stabilitatea 
relațiilor internaționale în general.

Prinz oferit de A. A. Gromîko în cinstea 
șefilor de delegații

NEW YORK 23 (Agerpres). — La 
22 septembrie, A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a oferit, în vila reprezentanței 
U.R.S.S. la O.N.U., un prînz în cin
stea șefilor de delegații ale țărilor so
cialiste la cea de-a 18-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

La prînz au participat : Ivan Ba- 
șev, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, Vaclav David, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, M. Dughersuren, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al R. P. Ro-

ti cuvântare a prsmului ministru francez
PARIS 23 (Agerpres). — La 22 

septembrie a luat sfîrșit in localita
tea balneară Beăulieu-sur-Mer reu
niunea partidelor Uniunea pentru 
Noua Republică (U.N.R.) și Uniunea 
Democratică a Muncii (U.D.T.), care 
dețin majoritatea în Adunarea Na
țională Franceză.

Primul ministru Pompidou

Agențiile de presă au anunțat că 
ministrul de război al S.U.A., Mc 
Namara împreună cu generalul Tay
lor au plecat luni într-o călătorie de 
inspecție în Vietnamul de sud. Ști
rile sosite de aici în ultima vreme 
arată că se intensifică demonstra
țiile împotriva regimului diemist. 
In fotografie : Poliția lui Diem re
primind o manifestație a opoziției Ia 
Saigon.

ALGER. După cum anunță agen
ția France Presse, la 23 septembrie, 
președintele ~ ................ ~ '
Democratice și Populare, Ben Bella, 
a prezentat în Adunarea națională 
noul guvern. După ce a citit lista 
membrilor cabinetului său, Ben Bella 
a ținut un scurt discurs în care a su
bliniat eforturile depuse de guvernul 
condus de el

Republicii Algeriene

în cursul anului trecut.

LONDRA, 
conferință de . 
primul ministru al Guyanei britanice, 
a declarat că scopul sosirii sale la 
Londra este de a duce tratative cu 
guvernul englez privind planurile de 
dezvoltare economică a țării. Dar, a 
adăugat el, obținerea independenței 
rămîne principalul nostru țel.

Luînd cuvîntul la o 
presă, Cheddi Jagan,

RANGOON. Ziarul birmanez „Na
tion“ relatează că guvernul Birma
nie! va naționaliza industria pescuitu
lui, atît în ce privește peștele cît și 
perlele. Guvernul a numit un consi
liu de administrație care urmează să 
preia conducerea pescuitului de perle 
și a pescuitului de pește în largul 
mării.

HAVANA. La Havana a avut loc 
prima conferință sindicală națională a 
femeilor muncitoare din Cuba, la care 
au participat peste 300 de delegate 
din toate provinciile țării. Conferința 
a 'adoptat o serie de rezoluții menite 
să îmbunătățească activitatea sindica
lă în rîndul femeilor.

AMSTERDAM. în urma grevei a 
550 de tipografi, la Amsterdam n-au 
apărut trei zile ziarul conservator

ale țărilor socialiste
mine, Janos Peter, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, Jozef 
Winiewicz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
C. Lechuga, reprezentantul perma
nent al Cubei la O.N.U., L. F. Pala- 
marciuk, ministrul afacerilor exter
ne al R. S. S. Ucrainene, K. V. Ki
seliov, ministrul afacerilor externe al 
R. S. S. Bieloruse, precum și membri 
ai delegațiilor.

în timpul prînzului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, a avut loc un schimb 
de păreri în probleme legate de ac
tivitatea actualei sesiuni a Adunării 
Generàle a O.N.U.

rostit cu acest prilej o cuvîntare pe 
care agențiile de presă o califică 
drept „una din cele mai dure“. El 
a căutat să justifice măsurile cu
prinse în așa-numitul plan de stabi
lizare economică și a atacat pe cei 
care se opun acestui plan. Pompi
dou a arătat, de asemenea, că gu
vernul nu va renunța la planurile 
sale de constituire a forței nucleare 

șoc franceze. El a relevat, însă, 
aceste planuri sînt viu criticate 
Franța de opinia publică și chiar 
unele ziare burgheze.

SUC rș* e- 
t $

scris despre 
Speidel, care a pără
sit de curînd funcția 
de comandant al for
țelor terestre N.A.T.O. 
în Europa centrală. 
Plecarea a fost apla
udată de francezii 
care au trăit zilele 
rezistenței antihit
leriste și care n-au 
uitat că Speidel este 
răspunzător pentru 
multe fărădelegi co
mise de naziști pe a- 
tunci. Cine i-a luat 
locul ? Generalul Jo
hann Adolf von Kiel
mannsegg. Să-l lăsăm 
să se recomande sin
gur :

„Eram animat de o 
singură idee : să scot 
sabia din teacă și să 
lovesc mortal Franța". 
Această „idee" von 
Kielmannsegg și-a ex
primat-o în 1941 în 
cartea „Cu blindatele 
de la Varșovia pînă la 
Atlantic", care descrie 
campania dusă de 
trupele hitleriste îm
potriva Franței în pri
măvara anului 1940.

Von Kielmannsegg 
era pe atunci colonel. 
După ocuparea Fran
ței, la care a parti
cipat în calitate de o- 
fițer de stat major la 
secția „operativă" a 
înaltului comanda-

NOTĂ

ment hitlerist, el de
clara în spirit cazon : 
„Putem să raportăm 
că am îndeplinit inte
gral sarcina pusă în 
fața istoriei de către 
Germania și de către 
führer... Putem să ra
portăm că sintern ga
ta să îndeplinim de a- 
semenea cu precizie 
distrugerea Angliei..." 
Dar acestea nu sînt 
singurele lui „merite“. 
Întrucît nu i-a fost 
dată ocazia să-și rea
lizeze și acest obiectiv, 
și-a manifestat în alt 
chip „vitejia". La 31 
martie 1944, el a or
donat să fie împușcați 
35 de „teroriști" din

„Telegraaf“, ziarul catolic „De Volks- 
krant'r și ziarul socialist de seară „Het 
Parool".

LUXEMBURG. După cum infor
mează publicația economică franceză 
Agefi, producția de fontă pe pri
mele opt luni ale anului curent ale 
țărilor membre ale Comitetului eu
ropean al cărbunelui și oțelului 
(C.E.C.O) a scăzut cu aproape 700 000 
de tone în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, ceea ce re

prezintă o scădere de aproape 2 la 
sută. Paralel a scăzut și producția de 
cărbune în proporție de 2,3 la sută.

BRASILIA. La 23 septembrie, Io- 
sip Broz Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, care se află într-o vizită 
în țările Americii Latine a părăsit 
Brazilia pe calea aerului plecînd spre 
Santiago de Chile.

HELSINKI. La Malmoe, suburbie a 
orașului Helsinki, a fost dezvelit un 
monument închinat victimelor fascis
mului. Aproximativ 2 000 de persoa
ne, reprezentanți ai diferitelor organi
zații de masă din țară, precum și rude 
ale patrioților finlandezi executați s-au 
adunat la 22 septembrie pentru a par
ticipa la ceremonia dezvelirii monu
mentului ridicat în memoria fiilor cre
dincioși ai poporului finlandez.

După mai bine de un secol și ju
mătate de lupte — relatează ziarul 
l’Unită — țăranii din Bronte (Sici
lia) au devenit proprietarii pămân
tului care alcătuia „ducatul Nelson". 
Încă din 1799 regele Ferdinand al 
IV-lea al Neapolului, în semn de re
cunoștință pentru serviciile aduse, a 
dăruit pământurile din Bronte ami
ralului englez Orazio Nelson. De 
atunci, zeci de moștenitori ai lui Nel
son au beneficiat de dreptul de pro
prietate asupra acestor latifundii. In 
decursul anilor, 
cat în repetate 
legitim asupra 
Luptele lor au
cu asprime. In 1950 au avut loc mari 
manifestații țărănești treeîndu-se 
chiar la ocuparea simbolică a pă-

țăranii au revendi- 
rînduri dreptul lor 
acestor pămînturi. 

fost însă reprimate

ALGER 23 (Agerpres). — Cores
pondență specială :

Luni dimineața, motonava „Litva“, 
pe bordul căreia se află ziariști din 
peste 50 de țări, participanți la cea 
de-a III-a Reuniune Mondială a 
Ziariștilor, a sosit în capitala Al
geriei. în cursul dimineții delegații 
au depus coroane de flori la cimi
tirul eroilor naționali „El Alia“ din 
Alger.

Deschiderea lucrărilor celei de-a 
III-a Reuniuni Mondiale a Ziariști
lor a avut loc după-amiază în sala 
cazinoului „Corniche“ din Alger.

în numele guvernului algerian, 
participanții la reuniune au fost sa
lutați călduros de Cherif Belkassem, 
ministrul orientării. El a subliniat

A isi-a Reuniune Mondială a Ziariștilor
și-a început lucrările la Aider
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12 
din Dor- 

3 aprilie 
locuitori 

„teroriști“ 
Cuvîntul

Haute-Savoie ; la 
aprilie 1944, alți 
„teroriști" 
dogne ; la 
1944, 80 de 
și 24 de 
din Lille.
„teroriști'1 trebuie ci
tit patrioți din rezis
tență.

Lista „meritelor" lui 
von Kielmannsegg ar 
mai putea fi conti
nuată. Pentru aceste 
„merite“ alți camarazi 
de-ai săi și-au sfîrșit 
cariera la Nürnberg. 
Pentru von Kielmann
segg ea abia a în
ceput. După război a 
ajuns general al Bun- 
deswehrului. Si acum 
— succesor al lui 
Speidel într-un im
portant post în ierar
hia militară N.A.T.O. 
Sub comanda lui sînt 
soldați francezi. Poate 
chiar fii ai „teroriști
lor" trimiși de el la 
moarte. Aceștia sînt 
în drept să se întrebe: 
„pentru asta au căzut 
eroic părinții noștri?"

A. BUMBAC

SOFIA. La 22 septembrie, poporul 
bulgar a sărbătorit 40 de ani de la 
insurecția populară antifascistă din 
septembrie. în piața orașului Mihai- 
lovgrad a avut loc un mare miting la 
care a rostit o amplă cuvîntare Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar și președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

MONTPELLIER. La numai două 
săptămîni de la moartea pictorului 
Braque, în localitatea Sorgnes-sur 

l’Ouvéze, lingă orașul Avignon, în vila 
în care artistul francez a trăit în anii 
1910—1912, au fost găsite un număr 
important de opere necunoscute pînă 
în prezent. In casa locuită de Braque 
acum cincizeci de ani, pictorul și-a 
instalat atelierul în podul clădirii. Aici 
au fost descoperite de către actualii 
proprietari mai multe desene și un nu
măr de motive decorative executate pe 
pereții podului.

HANOI. „Uniunea studenților și e- 
levilor pentru eliberarea Vietnamului 
de sud“ a adresat un apel 
internaționale a studenților 
cheamă această organizație 
damne teroarea dezlănțuită 
ritățile diemiste împotriva studenților.

MANILA. în Filipine continuă să 
ia amploare mișcarea grevistă a oa
menilor muncii în sprijinul revendică- 

Uniunii 
în care 

să con- 
de auto-

mînturilor și la o campanie genera
lă pentru înfăptuirea reformei agra
re regionale. De atunci, timp de 13 
ani, descendența lui Nelson au reu
șit, cu sprijinul partidului democrat 
creștin, să-și apere moșiile. Anul a- 
cesta, la 8 septembrie, blazonul en
glez al lui Rowland Arthur, Herbert 
Nelson Haw, viconte de Bridpart, ul
timul urmaș al amiralului Nelson, a 
fost definitiv înlăturat. 3 578 de hec
tare au trecut în proprietatea țăra
nilor. „Este — scrie ziarul l’Unită — 
una din cele mai importante pagini 
din istoria luptei țăranilor sicilieni 
pentru pămînt, pentru abolirea rela
țiilor feudale, pentru progres".

(în fotografie : Țărani din Bronte își 
exprimă bucuria pentru succesul ob
ținut).

ăi presei progresișrolul important
te în înțelegerea între popoare, în a- 
părarea independenței naționale și 
în consolidarea forțelor progresiste 
din lumea întreagă.

A fost ales un prezidiu format din 
reprezentanți ai ziariștilor din 19 
țări, de pe cele 5 continente. In pre
zidiul Reuniunii Mondiale a Ziariș
tilor a fost ales și tov. Teodor Ma
rinescu, redactor-șef al ziarului 
,.Scînteia“, conducătorul delegației 
de ziariști romîni.

în prezidiu au fost invitați, de a- 
semenea, reprezentanți ai Ö.N.U. și 
U.N.E.S.C.O.

înainte de a se intra în ordinea 
de zi s-au citit numeroase mesaje 
și telegrame de salut primite din 
partea unor ziariști, directori de zia
re, asociații de presă și oameni po
litici din toate continentele. Șeful 
delegației sovietice, P. Satiukov, a 
dat citire unui mesaj adresat reuniu
nii de N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic.

Participanții la reuniune au apro
bat apoi următoarea ordine de zi :

1) Ziaristul în centrul dialogului 
dintre popoare ;

2) Condițiile de muncă ale ziariș
tilor în lume ;

3) Datoria ziaristului de a informa 
despre lupta popoarelor în curs de 
dezvoltare, împotriva colonialismului 
și imperialismului sub toate formele, 
pentru independența națională, poli
tică și economică, pentru pace.

La prima ședință plenară a reu
niunii au prezentat rapoarte : Ro
bert Butheau 
tului întîi al 
Angelo Berti 
punctul doi,
(R.A.U.) cu privire la punctul trei 
al ordinei de zi.

Seara, participanții la reuniune au 
avut o întîlnire cu Ben Bella, pre
ședintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, în cadrul unei 
conferințe de presă.

Lucrările Reuniunii Mondiale a 
Ziariștilor vor continua în grupe de 
lucru.

(Franța) asupra punc- 
ordinei de zi ; doctor 
(Italia), referitor la 
și Hussein Fahmi

rilor cu privire la majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Greva muncitorilor din portul Ma
nila a intrat în cea de-a cincea lună.

MADRID. Coloniile spaniole Fer
nando Po și Rio Muni din Africa oc
cidentală își vor cuceri în curînd au
tonomia internă. Guvernul spaniol a 
adoptat la sfîrșitul săptămînii trecute 
un proiect de lege cu privire la au
tonomia celor două colonii.

NEW YORK. După o întrerupere 
de peste 20 de ani, Paulette Goddard, 
care și-a început cariera cinematogra
fică ca parteneră a lui Charlie Chaplin 
în renumitul film „Timpuri noi", va 
reapare într-o producție italiană reali- 
zată după romanul lui Alberto Mora
via : „Indiferenții". In acest roman, 
cunoscutul romancier italian satirizea
ză moravurile burgheziei după instau
rarea fascismului în Italia.

ROMA. După cum relatează agen
ția de presă italiană A.N.S.A. între 14 
septembrie și 14 octombrie va fi des
chisă la Florența cea de-a treia expo- 
ziție-tîrg internațional de obiecte de 
valoare și antichități. Vor fi expuse, 
între altele, opere de Tiepolo, Wat
teau, Tintoretto, Giotto și Canaletto.

TOKIO. Agenția Associated Press 
transmite că Ministerul Sănătății al 
Japoniei a dat instrucțiuni serviciilor 
sanitare din partea de sud-vest a a- 
cestei țări să ia măsuri stricte de ca
rantină împotriva unei epidemii de 
holeră care s-a manifestat în orașul 
Pusan din Coreea de sud, unde au 
fost înregistrate pînă în prezent, po
trivit agenției, 89 de cazuri de boală.
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