
j Siblioteca Centrai»

LRegrôrtàfà
HiLwJoarä-ßeVa

4 PAGINI

® Al. Popescu : Conferința or
ganizației. de partid a Centrului 
universitar Buourești— Pregătirea 
noilor generații de intelectuali 
(pag. 2-a).
9 Ing. S. Bodoczi : Din expe

riența Consiliului agricol raional Carei 
— întărirea gospodăriilor colec
tive — o preocupare permanentă 
(pag. 2-a).

SN INTERBÖRU-L ZIARULUI:

Anul XXXIII Nr. 6118

După

« s - - .

i din uzinele, 
combinatele 

brașovene

de- 
un 
in-

10

ramuri eco- 
care peste 60 
sectorul in-

Filatura romînească de bumbac. Brigada condusă do Aurelia Iatan s-a evidențiat în în
trecerea filatoarelor prin producția realizată peste plan. în fotografie ; Cîteva muncitoare 
brigadă.
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Schimb de experiență 
prin radio

TELEGRAMĂ
Tovarășului MAO ȚZE-DUN

Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Pekin.’

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei Dv. de naștere, vă tri
mit în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Populare Romîne și al meu 
personal un călduros salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Partidul nostru și întregul popor romîn se bucură din toată inima de 
succesele eroicului popor chinez, care, .sub încercata conducere a Parti
dului Comunist Chinez, în frunte cu Dv., eminent militant pentru cauza 
comunismului, a înfăptuit revoluția populară și a obținut realizări de 
seamă în opera măreață de construire a socialismului în patria sa.

Vă urăm, tovarășe Mao Tze-Dun, ani mulți de viață, deplină sănătate 
și noi succese în activitatea Dv. și a întregului partid, consacrată înflo
ririi Republicii Populare Chineze, spre binele cauzei socialismului și ä 
păcii.
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La uzinele „EIectroputere“-Craiova a fost construită cea de-a a 100-a locomotivă „Diesel“ ro
mînească.
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nească
București, industria 
Capitală 
planul anual pe 1963 la 
producția globală indus
trială cu 8 zile înainte de 
termen. Pînă la 23 
cembrie s-a realizat 
volum de producție 
dustrială cu aproape 
la sută mai mare decît

cea obținută în întregul 
an 1962.

Prin depășirea angaja
mentelor luate în între
cerea socialistă, oamenii 
muncii din Capitală au 
realizat numai în 11 luni 
economii în valoare de 
peste 430 000 000 lei în 
principalele 
nomice, clin 
la sută în 
dustrial.

Intre luminătorii de la Uzinele „Oțe
lul roșu“ — regiunea Banat și cei de 
la Laminorul de tablă — Galați s-a des
fășurat în mai multe etape un schimb 
de experiență. Tema : creșterea indici
lor de utilizare a laminoarelor și îmbu
nătățirea calității fabricatelor. Au fost 
puse în discuție și problemele pe care 
le ridică pregătirea producției pentru 
anul 1964. Fără să se întîlneciscă între ei, 
dar prin intermediul radioului, lamina- 
torii și-au transmis experiența reciprocă, 
în cadrul emisiunilor organizate s-a 
vorbit și despre măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate pe marginea schimbu
lui de experiență la alte 'întreprinderi 
similare — Combinatul siderurgic Re
șița, Uzinele „Republica“ din Bucu
rești, Laminorul — Brăila, Fabrica de 
țevi — Roman, Industria Sîrmei — 
Cîmpia Turzii ș.a. Ultima emisiune de 
acest fel a avut loc zilele trecute. Prin 
intermediul microfonului au vorbit a- 
tunci despre experiența lor mai mulți 
muncitori, tehnicieni, ingineri de la la- 
minoarele din țară.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Finala Festivalului bienal de teatru 
„București"

Pe scena primului Festival bienal 
de teatru „București“ s-au întrecut 
în cadrul celor două faze anterioa
re peste 250 echipe de teatru de a- 
matori, mai mult de 200 recitatori 
și cititori artistici, artiști amatori 
din întreprinderi, cămine culturale, 
case de cultură raionale și ale ti
neretului. Interpreții și echipele se
lecționate își dispută îh prezent in- 
tîietatea în cadrul........................ .
formații de teatru,

Anul acesta- 260 000 elevi
în învățămîntul profesional și tehnic

fazei finale. 43
37 recitatori si

cititori artistici au adus pe scena 
festivalului piese intr-un act și în 
trei acte — între care multe lucrări 
din dramaturgia romînească.

Artiștii amatori vor fi răsplătiți 
prin numeroase premii și distincții. 
Celui mai bun spectacol de teatru 
de amatori din Capitală i se va a- 
corda „Cupa de cristal a orașului 
București“, iar cel mai bun specta'r 
col la sate va primi „Cupa orașului 
București“.

BRAȘOV (coresp. „Scin- 
teii“). — Ieri, a fost în
deplinit planul anual al 
producției industriale pe 
ansamblul regiunii Bra
șov. Colectivele de mun
citori, tehnicieni, ingineri, 
proiectanți 
fabricile, 
chimice brașovene au 
dat peste plan importan
te cantități de produse a

căror valoare se ridica la 
suma de 270 000 000 lei. 
Introducînd pe scară lar
gă tehnica și tehnologia 
modernă de fabricație, 
organizînd mai bine pro
cesele de producție ele 
au realizat economii su
plimentare la prețul de 
cost în valoare de peste 
140 000 000 lei.

în acest an de învățămînt 
studiază aproape 188 000 de 
elevi în școlile profesionale 
organizate pe lîngă marile 
întreprinderi, fabrici, uzine, 
centre mecanice, stațiuni de 
mașini și tractoare, gospodă
rii agricole de stat, ferme 
experimentale, șantiere de 
construcții etc. Numărul ce
lor ce frecventează școlile 
amintite este de peste 4 
ori mai mare decît al elevi
lor școlilor profesionale e- 
xistente în anul de învăță
mînt 1938—1939. O dezvol
tare asemănătoare cunoaș
te, în anii puterii populare, 
și învățămîntul tehnic și

tehnic de maiștri. în școlile 
de acest profil studiază în 
prezent peste 71 500 de ti
neri.

Elevii din învățămîntul 
profesional, tehnic și- tehnic 
de maiștri dispun de condi
ții tot mai bune de studiu 
și de viață. Ei au la 
dispoziție școli luminoase 
și spațioase, ateliere și la
boratoare dotate cu apara
tele și utilajele necesare 
procesului de învățămînt, 
primesc o îndrumare califi
cată din partea profesorilor 
și maiștrilor, locuiesc în că
mine și iau masa la can
tine.

O scenă din piesa „Ancheta do Al. Voitin, în inter
pretarea echipei de teatru a Casei de cultură a raionului 
„Tudor Vladimirescu“.

® Pînă la 20 decembrie, colectivele de siderur- 
giști de la Reșița și Oțelul Roșu au elaborat în plus 
față de sarcinile de plan, peste 25 000 tone de 

’ — oțel. Producția dé oțel din cele dotă unități a spo-" 
rit de peste 3 ori față de cea din 1948.

® Printre măsurile care au dus la realizarea aces
tor însemnate sporuri de producție se numără auto
matizarea conducerii regimului termic din cuptoa
rele Martin, utilizarea unor noi materiale refractare 
pentru căptușiri, perfecționarea rețetei de dozare a 
încărcăturii cuptoarelor etc.

La 25 decembrie a fost îndeplinit pțanul anual 
de transporturi al căilor ferate. înzestrarea parcu
lui cu noi locomotive și vagoane de mare capaci
tate, precum și preocuparea ceferiștilor pentru uti
lizarea mai bună a capacității acestora au permis 
să fie transportate în plus față de întreg anul tre
cut 7 500 000 tone de mărfuri și 12 400 000 de călă
tori.

Anul acesta mecanizatorii din sta
țiunile de mașini și tractoare și-au 
realizat în condiții mai bune sarci
nile de plan. Pînă la 22 decembrie 
planul anual pe Trustul S.M.T. a 
fost îndeplinit în proporție de 102,6 
la sută, realizîndu-se un volum de 
30 287 000 hantri. în această toamnă 
s-au executat arături pentru însă- 
mînțările de primăvară pe o supra
față de 3 837 000 ha în loc de 3 mi
lioane ha prevăzute în plan. La ob
ținerea acestor succese a contribuit, 
pe lîngă munca harnică a mecaniza
torilor, și înzestrarea S.M.T.-urilor 
cu peste 7 000 de tractoare, 5 470 
semănători de porumb și alte peste 
25 000 de mașini agricole, printre 
care combine, cultivatoare, pluguri, 
grape cu disc, prese de balotat etc. 
De asemenea, au luat ființă 8 
S.M.T.-uri noi : Rm. Vîlcea, Beiuș, 
Onești etc., înzestrate cu utilaje mo
derne și spații pentru repararea 
tractoarelor, s-au dezvoltat și mo
dernizat încă 18 ateliere.

7000 de conferințe la sate
TlRGU MUREȘ (coresp. „Scîn- 

teii“). — Comitetele regional și raio
nale de cultură și artă au intensifi
cat în perioada de iarnă munca de 
propagandă prin conferințe, prin 
trimiterea la sate a unui număr spo
rit de intelectuali de la orașe care să 
facă expuneri pe diferite teme po
litice, științifice și de cultură gene
rală în fața țăranilor colectiviști. în 
ultimul timp s-au deplasat din Tîrgu 
Mureș peste 300 de conferențiari: ca
dre din învățămîntul superior și me-

diu, medici, juriști, ingineri — care 
au prezentat conferințe pe teme ca : 
„Formarea limbii și a poporului ro
mîn“. „Ocrotirea familiei în Dreptul 
R. P. Romîne“, „Probleme ale con- ' 
strucțiilor și electrificărilor rurale“, 
„Virusuri și viroze“, „Plantele medi
cinale și importanța lor“. în acest 
an, cei peste 1100 de conferențiari 
din orașele regiunii au prezentat la 
sate peste 7 000 de conferințe audia
te de circa 750 000 de oameni ai 
muncii.

Pe orice vreme — dar mai cu 
seamă noaptea — cerul Oneșt.iului 
poate fi asemuit cu o imensă cupolă 
roșiatică. S-a întîmplat cu cîtva 
timp în urmă un fapt care, deși ne
obișnuit, n-a stîrnit mirare și nici 
întrebări îngrijorate. Cerul Oneștiu- 
lui s-a năruit parcă. O mînă nevăzu
tă a sugrumat în cîteva minute vîl- 
vătăile acelei limbi de foc care dau 
culoare purpurie orașului și împre
jurimilor lui ; facla de veghe a ra
finăriei de abia mai pîlpîia. De abia 
mai pîlpîie și astăzi.

Ochii și- gîndurile oneștenilor s-au 
îndreptat spre crestele argintii ale 
coloanelor din marginea orașului, 
înțelegeau cu toții ce se petrecea 
acolo. Pulsul primelor bătăi ale ti
nerei inimi a combinatului de cau
ciuc sintetic și de produse petrochi
mice era. simțit pînă departe. O 
bună parte din gazele ușoare rezul
tate de la cracarea țițeiului la rafi
năria 10 Onești nu se mai iroseau 
de-acum în facla de veghe. Supuse 
unei anumite presiuni, ele au deve
nit un lichid incolor, transparent. 
Gazele lichefiate au început să 
se reverse într-o baterie cu 12 re
zervoare sferice alb-argintii. O bate
rie care aduce cu o stranie navă 
spațială, dar care nu este altceva de
cît un impresionant depozit de mate
rie primă a combinatului. Dispozi
tivele automate s-au pus în mișcare. 
Mii și mii de „ochi" luminoși s-au 
aprins pe tablourile de comandă. To
tul a pornit să lucreze aici neobosit, 
vigilent, prompt, ca un adevărat sis
tem n.ervos inepuizabil. In zeci de 
rezervoare, de coloane și baterii ar
gintii au început să se succeadă, în
tr-un întins lanț, complexele procese 
chimice care dau naștere unuia din
tre cele mai noi produse 
triei chimice romînești : 
sintetic.

Și doar a trecut puțin
cînd oneștenii au văzut subțiindu-se

facla de veghe a rafinăriei. în gînd, 
ei salutau atunci primele șarje 
„Carom“.

de

•k
Nici chiar cea mai perfectă și 

prinzătoare fotografie nu poate 
fățișa întregul ansamblu al combi
natului. El are orizonturi îndepărta
te. E o adevărată excursie — și nu 
una din cele mai ușoare — drumul 
de la depozitul principal pînă la 
secțiile finale. întregul combinat o- 
cupă o suprafață de peste 100 de 
hectare. Arhitectura clădirilor se

cu- 
în-

indispensabilă în lanțul procesului 
tehnologic.

Pe o lungă porțiune din drumul ei, 
materia primă nu este urmărită cu 
ochiul liber. Asupra proceselor chi
mice de combinare, separare și puri
ficare a produselor intermediare o- 
rnul intervine de la un pupitru aflat 
în camera de comandă. Aici, el în
registrează, verifică și reglează func
ționarea instalației pentru obținerea 
parametrilor optimi. De abia în ul
tima secție de pe parcursul fluxului 
tehnologic de fabricație (E2), după

a uscătorului se dezlănțuie un ade
vărat viscol. Mai apoi, particolele se 
așează ca nămeții pe o bandă care le 
plimbă în zig-zag în zonele supra
puse de uscare. De la un pupitru de 
comandă operatorul urmărește cu a- 
jutorul unor semnale luminoase dru
mul cauciucului, vitezele benzilor, 

atemperatura aerului de răcire și 
celui evacuat.

încerci un sentiment plăcut, 
admirație pentru ceea ce este 
stare să realizeze tehnica nouă, 
vansată. Mîna omului nu intervine 
decît în rare cazuri. Un cîntar auto
mat de dozare își deschide pîlnia, 
închizîndu-și-o de îndată ce 
aparat a constatat că „s-a 
cut plinul". Particolele uscate 
în presa hidraulică de îmbalotat.

de 
în 
a-

un 
fă- 
cad

din dosul cărora apar patru baloturi 
de cauciuc. Fiecare în parte își în
cepe — pe benzi transportoare de 
cauciuc sau cu role — călătoria spre 
mașina automată de ambalare, apoi 
spre çea de însăcuire, și în fine, la 
cîntarul automat. Baloții trec rînd 
pe rînd, la intervale egale, ca niște 
soldați disciplinați, prin acest cîntar. 
In „memoria“ cîntarului se adună 
greutatea fiecărui balot. Nu întîm- 
plător se opresc zilnic în fața lui 
zeci și sute de oameni ai combinatu
lui. Pe ecranul cîntarului poți citi 
oricînd pulsul întregului combinat, 
producția lui la anumite intervale 
de timp. Unii se gîndesc la produc
ția dintr-un schimb, dintr-o zi, alții 
judecă la ce înseamnă „Carom“-ul 
pentru economia națională.

(Foto : GH. VINȚILĂ)Vedere parțială a Combinatului do cauciuc sintetic și de produse petrochimice din Onești.
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ale indus- 
cauciucul

timp de

îmbină armonios cu silueta, pe ver
ticală, a instalațiilor exterioare. In
cinta este străbătută de lungi și în
tortocheate estacade de conducte ae
riene susținute de picioare solide de 
beton. Prin aceste conducte, cu aju
torul unui număr mare de pompe, se 
asigură transportul substanțelor de 
la o secție la alta. Combinatul are 
22 de secții- Dar fiecare din ele poa
te fi considerată o uzină — o verigă

ultimele reacții din instalația de 
maturizare, cauciucul își arată fața : 
apare sub forma unor particole ase
mănătoare cu cele ale unui burete. 
Istovit după un drum atît de lung, 
el este adus apoi într-un vas unde, 
bolborosind, este spălat, apoi, după 
încă un drum, de data aceasta scurt, 
ajunge în camera de primire a uscă
torului. Prin vizor se văd fulguind 
particolele de cauciuc ; în altă parte

Manometrul arată că ele sînt pre
sate aici la 125 de atmosfere. Sînt 
două linii și fiecare din ele are cîte 
două asemenea prese-surori. Din mi
nut în minut — cu o precizie ce 
poate fi controlată cu cronometru! 
— se deschide automat o ușă, după 
care apare noul născut : balotul de 
25 kg de cauciuc sintetic romînesc, 
cu numele de „Carom" 30 R. Intr-un 
minut se deschid 4 asemenea uși,

Pentru echiparea unui autocamion 
de 2,5 tone sînt necesare 240 kg de 
cauciuc. Circa 440 de piese ale 
corpului și șasiului unui automobil 
sînt fabricate din cauciuc. 50 000 de 
tone de cauciuc sintetic, cît se vor 
produce anual aici, sînt îndestulă-

C. MORARU

(Continuare în pag. IXI-a)

Din calendarul acestui an cad ul
timele file. La sfaturile populare se 
încheie bilanțuri, se trec în revistă 
realizările obținute în gospodărirea 
orașelor și comunelor, în înfrumu
sețarea lor.

Deosebirea față de trecut? Oame
nii mai vîrstnici își amintesc de 
lipsa de interes a edililor de odini
oară, 
erau neglijate _  ___ . __
străzi rămîneau nepavate, canaliza
rea nu se extindea în periferie, 
maidanele se întindeau unul după 
altul. Unde mergeau fondurile des
tinate serviciilor 
edilitare ? Citim 
într-un număr al 
ziarului 
tea“ din 
„Primarul 
tr-un sector al Ca
pitalei — n.n.) a 
cheltuit o jumă
tate de milion cu 
portretul doamnei 
sale, făcut 
și fixat pe 
prevăzut o 
mai stricte

...Dar să 
întunecate, 
rile edilitare ale acestui 
lăți, Craiova, Brașov, 
Bacău și în multe 
s-au ridicat din temelii 
tregi. S-a îmbunătățit aproviziona
rea cu apă. Celor 6 048 de km de 
conducte existente în 1962 li s-au 
mai adăugat, în acest an, încă 300 
de km : s-a mărit stația de filtrare 
de la Arcuda ; la Oradea a fost in
stalată o nouă conductă de aduc- 
țiune ; s-a extins rețeaua la Boto
șani, Dorohoi etc, ; se continuă in
stalarea noilor rețele la Craiova, 
Iași și Sibiu. In alte orașe — Pia
tra Neamț, Deva, Predeal etc. — 
s-au terminat importante lucrări de 
canalizare.

S-au obținut progrese în îmbu
nătățirea transportului în comun. 
Față de anul trecut, numărul mași
nilor, troleibuzelor și tramvaielor 
puse în circulație a crescut cu a- 
proape 10 la sută.

Sfaturile populare s-au preocupat 
de construirea, repararea și buna 
întreținere a străzilor. Pavajul a?-

cînd cartierele mărginașe
cu totul • ■ multe

.Drepta- 
1937 : 
(din-

® într-un an 900 de sate 

electrificate a 300 km 

de conducte de. apă
• încă 700 de cinematografe

în ulei
zidul primăriei, dar n-a 
singură mie pentru cele 
nevoi gospodărești“, 
întoarcem aceste pagini 
Iată cîteva din realiză- 

an. La Ga- 
București, 

alte orașe 
cartiere în-

ternut pe străzi în 1963 acoperă O 
suprafață de sute de mii de metri 
pătrați.

Spațiile verzi dau farmec orașe
lor, sînt minunate locuri de odihnă 
pentru cetățeni. In regiunile Bucu
rești, Bacău, Crișana, Dobrogea și 
Brașov s-au creat noi spații verzi 
pe o întindere de peste 2 milioane 
de metri pătrați.

S-a urmărit în continuare proble
ma electrificării satelor. In alte 900 
de sate s-a’ introdus lumina electri
că. Numărul comunelor care folo
sesc curentul electric se ridică as

tăzi la peste 5 500
— față de 529 în
1945. In țară sînt 
astăzi raioane 
complet electrifi
cate: Negru Vodă, 
Medgidia, Arad, 
Sînnicola.u Mare, 
Agnita, Sibiu, Or
șova, Reșița etc.

Sprijiniți de stat 
gospodarii ora

șelor și comunelor s-au îngrijit de 
construirea unor noi obiective so- 
cial-culturale. La 15 septembrie, 
prima zi a anului școlar 1963—1964, 
peste 100 000 de elevi au început să 
învețe în școli și săli de clasă nou 
construite în timpul anului. Au fost 
deschise 700 de cinematografe la 
orașe și sate. în peste 90 de locali
tăți rurale există cinematografe cu 
ecran lat.

Cetățenii, comisiile de gospodărie 
comunală, zeci de mii de deputați 
au participat cu însuflețire la înfru
musețarea și gospodărirea orașelor 
și comunelor. Sfaturile populare 
au folosit cu mai multă pricepere 
inițiativele, sprijinul lor. In acest 
sens, iată un fapt semnificativ : va
loarea lucrărilor gospodărești reali
zate în acest an de către cetățeni se 
ridică la peste 500 milioane lei.

Acum, cînd se desprind ultimele 
file din calendarul anului 1963, sfa
turile populare nu încheie numai bi
lanțuri. Se fac și planuri pentru 
anul viitor, care prevăd noi măsuri 
gospodărești inspirate de grija pen
tru interesele și cerințele cetățe
nilor.

G. GRAURE
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PREGĂTIREA NOILOR GENERAȚII
DE INTELECTUALI

Recenta conferință a organizației 
de , partid a Centrului universitar 
București — cel mai mare centru de 
învățămînt superior al țării — a re
levat un tablou grăitor pentru dez
voltarea școlii superioare din pa
tria noastră. C.Ù sprijinul unui nu
meros corp didactic, din rîndurile 
căFuia fac parte 130 academicieni și 
membri ■ corespondenți ai acade
miei, în cele 13 institute existente 
azi în Capitală învață 54 000 de 
studenți, de două ori mai mulți de
cît, erau .în întreaga țară în 1938-

îmbunătățirea calitativă 
a procesului de învățămînt

în mod firesc, conferința a acor
dat o mare atenție activității orga
nizațiilor de partid, a grupelor de 
partid, din catedre, pentru asigura
rea unui nivel științific și ideologic 
tot mai ridicat al învățămîntului. 
Modul în care își îndeplinesc sarci
nile ce le revin absolvenții diferi
telor institute, progresele pe care 
le fac- îrt însușirea specialității pe 
care și-au ales-o studenții de azi — 
a arătat acad. Gh. ■ Mihoc, ' rectorul 
Universității din • București — de
monstrează mersul ascendent al în
vățămîntului superior, faptul că. 
membrii corpului didactic • își con
centrează .atenția spre asigurarea 
dezvoltării- tui în păs cu progresele ' 
pé care le înregistrează știința șir 
cultura în zilele noastre, legarea lui 
tot mai strînsă de necesitățile cons
trucției socialiste, orientarea: lui în 
spiritul învățăturii marxist-leni- 
niste, al politicii partidului nostru.

După cum s-a arătat la conferință, 
analizele efectuate de conducerile

. institutelor și facultăților, dezbate- , 
rile din consiliile științifice, cu 
participarea activă a comuniștilor, 
au demonstrat că este nevoie să se 
sporească, exigența față de ținuta 
științifică; a cursurilor, deoarece în 
unele locuri există rămîneri în urmă 
care contrastează cu ceea ce este ca
racteristic pentru școala noastră su- 
perioară. Deși, după cum se știe, 
știința aduce azi necontenit nume
roase date noi, unele cursuri se 
susțin încă aidoma cu acum cîțiva 
ani, în urmă, iar în altele își fac loc 
vulgarizări ; unele capitole din 
cursuri' sînt prezentate schematic, 
fără a se ține seama de practica din 
țară libastră.

Iată de ce, conferința a subliniat 
că- și pe mai departe, comitetul de 
partid" al Centrului universitar,, co
mitetele de partid, organizațiile de 

facultăți, 
catedre, 
rectora-

Conferința organizației 
de partid a Centrului 
universitar București

bază din institute și 
grupele de partid • din 
au datoria să sprijine 
tele, decanatele și toate cadrele 
didactice pèntru a consolida și dez
volta succesele abținute în perfec
ționarea planurilor și programelor, a 
cursurilor și bibliografiei, care tre
buie să reflecte multilateral valorile 
științifice, culturale și tehnice ale 
contemporaneității, contribuția po
porului romîn la dezvoltarea știin
ței și culturii.

învățătura 
îndatorire a studenților

principala

A reținut atenția participanților 
la conferință următoarea statistică : 
In ultimii doi ani, în București, din 
patru studenți promovați, trei obțin 
note bune și foarte bune. Rezulta
tele dobîndite în perioada amintită 
în condițiile unei exigențe crescute 
reflectă și roadele activității organi
zațiilor de partid care au desfășurat, 
o muncă politică susținută pentru a 
antrena studenții la un studiu sis
tematic și aprofundat, pentru îm
bunătățirea disciplinei universitare. 
Un important rol a avut în această:

privință comitetul de partid al Cen
trului universitar, care a analizat în 
plenarele sale rezultatele. obținute în 
diferite sesiuni de examene, activi
tatea organizațiilor de partid, U.T.M. 
și a Asociațiilor studențești menită 
să contribuie la tot mai buna pre
gătire a studenților. Participanții 
la discuții au apreciat totodată ac
tivitatea colectivelor de cadre di
dactice și studenți formate de comi
tetul de partid cu scopul de a ana
liza și sprijini organizațiile de partid 
pentru ca, fără a desfășura o activi
tate paralelă- cu conducerile institu
telor, să-și îndrepte în mai mare mă
sură atenția spre problemele de con
ținut ale procesului de învățămînt.

Mai mulți vorbitori, printre care 
acad. A. Kreindler, acad. Aurel 
Beleș, Vasile Nicolau, rectorul

■ Institutului de construcții, Suzana 
Gîdea, prorector al Institutului. 
politehnic, Dan Marțian,, .secreta
rul Comitetului U.T.M. al Cen
trului universitar, au relevat, pe 
baza experienței de pînă acum, căile 
care asigură reducerea în conti- 

- nuare a numărului. acelor studenți 
care obțin note de limită sau nu 
promovează : dezvoltarea spiritului 
de răspundere al studenților față de 
principala lor îndatorire — învăță
tura, luarea unor măsuri pentru 
sporirea ajutoțului acordat studen- 

. ților prin lecții, seminarii, ore de 
laborator etc. de o înaltă ținută ști- 

. ințifică și didactică. Subliniind că 
' neta cinci, — pe care mulți profe

sori nu o dauicu plăcere — nu 
corespunde întotdeauna unui volum 
minim de cunoștințe obligatorii pen
tru promovare, acad. Miron Nicoles- 
cu a insistat în cuvîntul său asupra 
necesității de a se desfășura în con
tinuare o acțiune educativă hotărî- 
tă avînd în obiectiv studenții care 
obțin doar note de trecere, deși po
sibilitățile lor Sînt mult mai mari. 
Vorbitorul a arătat că, odată cu ri
dicarea calității învățămîntului, tre
buie să se asigure și o apreciere exi
gentă a, pregătirii studenților.

Despre activitatea ideologică 
în rîndul cadrelor didactice 

și studenților
In activitatea ideologică a organi

zațiilor de partid din institutele de 
învățămînt superior ale Capitalei dă 
roade tot mai bogate folosirea unor 
forme variate ale studiului ideologic, 
corespunzătoare specificului institu
telor de învățămînt superior. Ținîn- 
du-se seama de interesul pe care-1 
manifestă cadrele didactice pentru 
dezbaterea aprofundată a proble
melor pe care le ridică interpreta
rea filozofică a noilor 
ințifice, combaterea 
ideologiei burgheze și 
noașterea problemelor 
construcției socialiste 
noastră, s-a extins 
numărul seminariilor 
cadrul seminariilor 
dezbătut în lumina 
mului 
tură cu 
fice fundamentale ale chimiei, fizi
cii, matematicii, biologiei. La uni
versitate, Institutul de științe eco
nomice, Institutul medico-farma- 
ceuțic au fost discutate cu viu in
teres teme ca : „Lupta dintre mate
rialism și idealism în problema ab
stracțiilor în matematică“, „Critica 
neopozitivismului în chimie“, „în
semnătatea introducerii progresului

tehnic în industria R. P. Romîne“, 
„Concepția psiho-somatică în medi
cină și combaterea ei filozofică“, 
îmbucurător este și faptul că multe 
din referatele susținute au avut ca
racterul unor comunicări științifice.

Experiența recomandă, pe lîngă 
alte forme ale activității ideologice, 
și ciclurile de conferințe inițiate de 
organizațiile de partid din nume
roase institute! Expunerile privind 
politica economică a partidului, si
tuația internațională, politica ex
ternă a țării noastre se bucură de 
un larg interes.

Creșterea influenței partidului în 
rîndurile intelectualilor, eficiența 
muncii ideologice și politice a orga
nizațiilor de partid o atestă nume
roase fapte. Intelectualii de toate 
generațiile, formînd un detașament 
unit, participă cu 
opera de desăvîrșire 
socialismului, iar cei 
tre ei se înrolează în rîndurile par
tidului nostru hotărîți să-și mă
rească aportul la dezvoltarea conti
nuă a economiei, științei și culturii, 

. la formarea tinerei generații. în 
mai puțin de doi ani au cerut să 
fie primiți în partid peste 1 100 ca
dre didactice și studenți din Capi
tală. Mai mult de o treime dintre 
cadrele didactice, mulți dintre ei 
savanți de prestigiu, sînt azi mem
bri sau candidați de partid.

Comitetul de partid al Centrului 
universitar, organizațiile de bază 
s-au ocupat cu grijă de problemele 
multiple ale primirii de noi membri 
și candidați de partid. S-au organi
zat diferite conferințe ca de pildă 
ciclul de expuneri care a avut ca 
temă principiile organizatorice ale 
partidului de tip nou și proble
mele activității organizațiilor de 
partid din învățămîntul supe
rior. în lumina sarcinilor trasa
te de plenara C. C. al P.M.R. din 
aprilie 1962, organizațiile de partid 
din institute și facultăți au datoria 
— a subliniat conferința — să mun
cească pe mai departe pentru întă
rirea rîndurilor lor, pentru educa
rea partinică a candidaților și noi
lor membri de partid.

îndrumînd mai concret organiza
țiile de bază, grupele de partid din 
catedre și ale studenților, îmbună- 
tățindu-și în continuare stilul de 
rpuncă, comitetul de partid al Cen
trului universitar București nou 
ales va aduce o contribuție sporită 
la activitatea complexă de formare 
a noilor generații de intelectuali 
necesari economiei și culturii noas
tre socialiste.

entuziasm la 
a construirii 
mai buni din-

AL. POPESCU

cuceriri ști- 
falsificărilor 
pentru cu- 
actuale ale 

în patria 
considerabil 
teoretice. în 

amintite s-au 
; în lumina materiălîs- 
didactic, în strînsă legă- 

practica, probleme filozo-

zsat

Pentru zilele vacanței, Ia Palatul pionierilor din Capitală. Membrii cercului 
de mîini îndemânatice au pregătit surprize pentru carnavalul „Vaporul veseliei“; 
care durează mai multe zile (fotografia din stingă). Micii balerini își demonstrează 
măiestria în fața publicului — părinți, profesori, prieteni și colegi de școală — în-

tr-un bogat spectacol (fotografia din mijloc). Iar pentru cei mai mici oaspeți ai 
palatului, păpușarii prezintă cîteva scenete vesele cu personaje din basme (fotogra
fia din dreapta).

(Foto : M. CIOC)

Pe teme de sezon

Echipamentul sportiv de iarnă
Cind nu se folosesc din plin

••

Ninsoarea, înghețul au adus la or
dinea zilei patinoarul, pîrtia de schi, 
derdelușul. Și, bineînțeles, echipa
mentul sportiv adecvat. Magazinele 
de specialitate cunosc o mare aflu
ență de cumpărători. O primă obser
vație : aprovizionarea cu articole de 
sezon — treninguri, pantaloni de 
schi, hanorace, căciulițe, bocanci — 
este într-un oarecare progres față 
de anul trecut.

Desigur, cumpărătorii se îndreaptă 
în număr mare îndeosebi spre raioa
nele de săniuțe și patine. La „Mate
rialul sportiv“ de pe Lipscani se 
vînd zilnic multe săniuțe. Cu două 
zile în urmă, la celălalt magazin 
sportiv de pe aceeași stradă a 
fost nevoie să se aducă, pe la prînz, 
un nou transport. în schimb, unde 
te așteptai mai puțin, la „Romarta 
copiilor“, nu se vedeau săniuțe nici 
„de sămînță“.

Și la alte articole aprovizionarea e 
inegală. Reasortarea magazinelor nu 
se face uneori, în aceeași perioadă, 
cu cantitățile și culorile cerute. Bo
canci există în cantități suficiente. 
Dar lipsește tocmai unul din nume
rele cele mai căutate : 42. Hanorace 
sînt peste tot. Nu se găsesc cele din 
foaie de cort. Se cer mult ciorapi- 
pantaloni pentru copii. în orice caz, 
nu numai de culoare neagră, cum se

găsesc cel mai 
generală, alte 
parcă mai bine copiilor. Nemaivor- 
bind de faptul că sortimentul de mă
rimi se completează anevoie în uni
tăți, uneori după zile întregi.

Dacă întîlnești un cetățean ieșind 
dintr-un magazin sportiv cu mîinile 
goale, poți fi sigur că a umblat după 
patine — după patine cu cheie. La 
magazinele de specialitate sînt patine 
de toate mărimile — dar fără cheie, 
cele mai cerute de copii. Se găsesc 
însă patine fixe ; rămîne doar să se 
completeze numărul 31 care, deși 
căutat, lipsește. Cetățenii ar dori să 
vadă unitățile și raioanele de mate
riale sportive mai bine aprovizio
nate și cu mănuși de schi, cu scurte 
și ciorapi groși, foarte solicitate 
timp de iarnă.

Cît privește gustul, croiala și 
loritul, linia modernă, aci ar fi 
asemenea multe de spus. Cumpără
torii se întreabă de ce cantități de 
lînă, pînză și piele sînt consumate 
pe modele urîte, fără gust.

Toate aceste mărfuri despre care 
am vorbit mai sus sînt acum aștep
tate în magazine. Doar sînt mărfuri 
de sezon. Aici nu merge zicala : 
„Mai bine mai tîrziu decît nicioda
tă“. în definitiv nimeni nu se dă pe 
gheață vara.

des ; după părerea 
culori se potrivesc

pe
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posibilitățile întreprinderii

PREOCUPARE PERMANENTĂ
Printre sarcinile de mare răspun

dere care stau în fața Consiliului 
agricol raional Carei este și aceea 
de a munci pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective. Cu sprijinul comitetului 
raional de partid au fost obținute 
realizări importante în această di- 

• recție. Majoritatea gospodăriilor co
lective obțin recolte bune și sînt 
consolidate din punct de vedere e- 
conomic și organizatoric. Printre a- 
cestea poate fi amintită gospodăria 
colectivă din comuna Foeni care 
are în prezent un fond de bază de 
aproape 4 000 000 de 
218 000 de lei la suta 
bună experiență are 
colectivă din comuna 
încărcătura de animale la suta de 
hectare a ajuns la 35,7 taurine, 67,2 
ovine. 50,9 porcine etc. Multe alte 
gospodării colective, cum ar fi cele 
din Pir. Tiream, Lucăceni, Urzi- 
ceni, Tășnad și altele reușesc să 
obțină, an de an, recolte bogate, se 
preocupă de dezvoltarea avutului 
obștesc, sporind pe această- bază ve
niturile colectiviștilor.

în raionul Carei existau unele gos
podării colective, e drept puține la 

i număr, cum ar fi cele din comunele 
' Cehai, Orbău, Cehlăuți, care nu se 

dezvoltaseră pe măsura posibilități
lor. Pentru ca și acestea să obțină 
bùne rezultate în consolidarea lor 
economică și organizatorică, biroul 
comitetului raional dé partid și con
siliul agricol au întocmit un plan 
de măsuri pe mai mulți ani, a cărei 
transpunere în viață este urmărită 
pas cu pas. In acest scop, la începu
tul anului 1963 consiliul agricol a 
organizat cîteva colective care au 
mers în gospodăriile colective mai 
ptițin dezvoltate pentru a studia a- 
mănunțit posibilitățile de sporire a 
producției. Aceste colective au fost 
alcătuite din specialiști : ingineri 

și tehnicieni agronomi, medici ve
terinari, precum și președinți și bri
gadieri din gos.podăriile colective 
fruntașe. S-a urmărit ca aceștia să

fie din comune cît mai apropiate de 
cele vizitate pentru a cunoaște mai 
bine condițiile locale, posibilitățile 
gospodăriei și viața colectiviștilor. 
Ajungînd în gospodăriile respective, 
membrii acestor colective nu s-au 
rezumat doar la studierea proble
melor dinainte stabilite. Fiind buni 
cunoscători ai metodelor agrozoo
tehnice avansate, avînd experiență 
în organizarea muncii în gospodă
riile colective, ei au arătat ce tre
buie întreprins pentru sporirea pro
ducției, dezvoltarea diferitelor ra
muri de producție și aplicarea unor

lei. revenind 
de hectare. O 
și gospodăria 
Petrești. Aici,

DIN EXPERIENȚĂ CONSILIULUI 
AGRICOL RAIONAL CAREI

folosirea celor 
agrotehnice și

rezultate în 
stabilite cu

măsuri tehnico-organizatorice cu e- 
fect imediat.

Astfel, la G.A.C. Hurezu Mare a 
mers un colectiv format din colec
tiviști fruntași din comuna Acîș. 
conduși de inginerul agronom Fran
cise Bakoș. Stînd aci cîteva zile, ei 
au constatat că deși. Gr.A.Ç. Hurezu 
Mare avea terenuri prbpice pômi- 
culturii, acestea nu erau folosite în 
mod economic. Ajungînd la aseme
nea concluzii, colectivul a întocmit o 
documentație tehnică pentru înfiin
țarea plantațiilor și a făcut propu
neri concrete privind structura cul
turilor care merg pe terenurile res
pective. Colectiviștii din Hurezu 
Mare, ținînd seama de aceste indi
cații au plantat 21 ha pomi fructi
feri și au făcut gropi, pe 20 ha. care 
vor fi plantate în primăvară. De ase
menea, ei au cumpărat animale de 
prăsilă. în cursul acestui an, fondul 
de bază al gospodăriei colective de 
la Hurezu Mare a crescut cu aproa
pe 300 000 lei.

Și în alte gospodării colective s-a 
procedat în mod asemănător. Evi
dent, o asemenea îndrumare- a con
stituit, în același timp, și un util 
schimb de experiență. La indicația 
comitetului raional de partid, con-

siliul agricol raional a urmărit ca 
membri ai consiliilor de conducere, 
brigadieri și colectiviști din gospo
dăriile mai tinere să meargă în uni
tățile mai vechi, din care au fost 
formate colectivele care i-au ajutat, 
pentru a vedea cum se înfăptuiește 
în mod practic tot ce în prealabil 
auziseră de la cei care i-au vizitat. 
Colectiviștii din Cehai au întors vi
zita celor din Ciumești, cei de la 
Horea au mers la Sanislău etc. Cu 
acest prilej, s-a insistat îndeosebi 
pe organizarea judicioasă a mun
cii, ținerea evidenței, aplicarea unor 
măsuri menite să sporească cointe
resarea colectiviștilor, 
mai potrivite metode 
altele.

Aplicarea cu bune 
practică a măsurilor
prilejul acestor schimburi de expe
riență depinde în foarte mare mă
sură de ajutorul concret, la fața lo
cului, acordat gospodăriilor respec
tive de către membrii consiliului a- 
gricol. Ținînd seama de aceasta, în 
gospodăriile mai tinere au fost tri
miși delegați permanenți de către 
consiliul agricol raional, care, sub în
drumarea directă a comitetului raio
nal de partid, au sprijinit activita
tea consiliilor de conducere în re
zolvarea diferitelor probleme, le-a 
ajutat să-și îmbunătățească munca. 
Astfel, în gospodăriile colective din 
comunele Supuru de Sus, Cehai și 
altele, s-a trecut imediat la ampla
sarea culturilor de primăvară, în ra
port cu condițiile specifice locale și 
planul de producție al G.A.C., la or
ganizarea brigăzilor de producție, 
regruparea efectivelor de animale, 
stabilirea rațiilor de furajare etc. 
Gospodăriile colective din Hurezu 
Mare, Orbău etc. au fost ajutate în 
organizarea recoltării culturilor fu
rajere și a fînețelor naturale, execu
tarea la timp a unor lucrări de con
strucție, tinerea la zi a evidenței 
contabile și altele.

O altă problemă, căreia consiliul 
agricol i-a acordat o mare atenție, a

fost cultivarea anumitor plante, po
trivit condițiilor specifice fiecărei 
unități. în acest scop, au fost con
stituite 4 comisii de specialiști de la 
consiliul agricol, care s-au deplasat 
în unele gospodării mai puțin dez
voltate și, pe baza unor studii te
meinice, au întocmit proiecte privind 
mai buna valorificare a terenurilor. 
La gospodăria colectivă din comuna 
Horea, de pildă, undțâ erau terenuri 
cu nisip zburător, s-a indicat ca a- 
cestea să fie cultivate cu pepeni 
verzi. Din valorificarea lor s-au 
realizat mari sume de bani.

Cu prilejul repartizării creditelor, 
pe care statul le acordă gospodăriilor 
colective, consiliul agricol a ținut 
seama, în primul rînd, de necesită
țile gospodăriilor mai tinere, de fo
losirea cît mai judicioasă a 
sume de bani.

Rezultatele acestor măsuri 
ceput deja să se arate. S-a 
nătățit organizarea muncii în aceste 
unități și, ca urmare, lucrările agri
cole se fac la timp și la un nivel 
calitativ superior. în toamnă însă- 
mînțările au fost executate în bune 
condiții, iar arăturile — pe suprafe
țe mult mai mari ca în 1962. Ele 
constituie premizele unor recolte 
bune în 1964.

Consiliul agricol și-a propus ca în 
această perioadă să ajute gospodă
riile colective mai puțin dezvoltate 
să întocmească planuri de producție 
bine gîndite, în care să se prevadă 
cele mai potrivite cifre privind pro
ducțiile care urmează să se obțină, 
precum și măsuri practice pentru 
realizarea lor. Vom îndruma și spri
jini. în continuare, activitatea aces
tor gospodării mai ales prin trimi
terea de specialiști la fața locului. 
De asemenea, consiliul agricol va 
căuta să extindă, pe cît posibil, 
schimburile de experiență, pentru 
a generaliza metodele bune de mun
că folosite de unele gospodării co
lective, să se ocupe cu mai muită 
atenție de desfășurarea învățămîn- 
tului agrozootehnic pentru a înar
ma pe colectiviști cu acele metode 
care duc la sporirea producției. îm- 
bunătățindu-și continuu metodele și 
stilul de muncă, consiliul agricol 
raional va rezolva mai bine sarci
nile care îi stau în față.

Fotografla de mai sus înfățișează 
cîteva din clădirile complexului stu
dențesc Grozăvești. Aici locuiesc o 
parte din tinerii care învață în in
stituțiile de învățămînt superior din 
Capitală. în ultimii ani, în Bucu
rești s-au construit și amenajat că
mine studențești cu 23 500 locuri.

Uzina nr. 2 Ploiești se numără 
printre întreprinderile care în ulti
mii ani au fost reprofilate pentru 
fabricația de utilaj chimic și pentru 
rafinării. Ea și-a sporit continuu 
capacitatea de producție. Hala de 
cazangerie a acestei uzine s-a ex
tins în anul 1961 cu circa 6 000 m p, 
ceea ce dă posibilitatea realizării 
unei importante producții de utilaj. 
Trecerea la fabricația de uti
laj chimic și pentru rafinării s-a 
făcut fără ca uzina să dispună de o 
serie de utilaje necesare, printre 
care poduri rulante, raboteze pentru 
tablă instalații de sudură automată 
etc. Ea a fost dotată cu asemenea 
utilaje pe parcurs. O problemă deo
sebită pentru uzină a fost formarea 
și asigurarea cadrelor cu calificare 
corespunzătoare noului profil. Con
ducerea uzinei a a- 
cordât toată aten
ția acestei ches
tiuni care, de ase
menea, se cerea re
zolvată din mers.

în acest an, în 
fața colectivului 
uzinei au stat sarcini importante. 
Planul a prevăzut o creștere a volu
mului producției de circa 4 ori față 
de realizările anului 1961. în ulti
mele luni, conducerea administrati
vă, cu sprijinul comitetului de 
partid, a îndreptat cu mai multă 
stăruință eforturile colectivului spre 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Luată însă în ansamblu, pe întregul 
an, activitatea uzinei nu este satis
făcătoare. In timp ce majoritatea în
treprinderilor raportează îndepli
nirea și chiar depășirea planului a- 
nual, această uzină nu și-a realizat 
planul producției globale, producției 
marfă și indicatorul de creștere a 
productivității muncii. Cum se ex
plică această rămînere în urmă ?

E drept, uzina a avut în acest an 
unele greutăți obiective. Utilajele 
de care dispun secțiile sînt în mare 
parte universale, cu randament scă
zut ; lipsesc unele utilaje. Diversita
tea de produse a îngreunat întru- 
cîtva organizarea procesului de 
fabricație. Mai trebuie adăugat, 
de asemenea, că uzina nu a avut a- 
sigurată Ia timp întreaga documen
tație tehnică ; beneficiarii au preci
zat cu întîrziere comenzile pentru 
utilajele de care aveau nevoie.

Nu-i vorbă însă numai de cauze 
obiective. în mare măsură, rămîne- 
rea în urmă în realizarea planului 
se datorește unor deficiențe interne 
care au împiedicat colectivul uzi
nei să folosească din plin posibilită
țile existente. In primul rînd, este 
vorba de faptul că nu s-au luat 
măsuri pentru crearea unui decalaj 
normal între pregătirea documenta
ției și tehnologiei de fabricație și 
procesul de producție propriu-zis.

în mod cu totul nerecomandat, 
documentația de execuție și pregă
tirea tehnologică se realizează aici 
abia în luna care precede luna de 
plan și nu cu cîteva 
te ; s-au creat astfel
asigurarea fabricației cu S.D.V.-uri, 
în aprovizionarea cu materiale. Tot 
din această cauză nu s-au asigurat în
cărcarea rațională a utilajelor și co
ordonarea judicioasă a planurilor de 
colaborare cu alte uzine.

O altă cauză trebuie căutată în fo-

însemnări de la uzina 
nr. 2 Ploiești

losirea nerațională a parcului exis
tent de mașini, a suprafețelor de 
producție. Mai ales la cazangerie, 
spațiul de producție a fost de multe 
ori blocat cu utilaje nefinisate sau 
respinse la controlul tehnic de cali
tate. în uzină nu s-au luat măsuri 
pentru extinderea sudurii automate 
în așa fel îneît instalațiile de sudu
ră automată existente să poată fi 
folosite intens, nu s-au creat condi
ții de punere în funcțiune a aparate
lor semiautomate de sudură. Insufi
cientă a fost și preocuparea pentru 
modernizarea unor utilaje.

Multă bătaie de cap a dat uzinei 
execuția fundurilor pentru recipi- 
enți. Aici se folosește un volum spo
rit de manoperă, la bombarea și su
darea segmenților lucrează un nu
măr mare de muncitori. Totuși, mă

suri pentru li
chidarea acestui 
punct nevralgic 
nu s-au luat. Este 
necesar să se or
ganizeze, cu for
țele tehnice și 
mijloacele exis

tente în uzină, o linie tehnologică 
dotată corespunzător.

Cu toate că uzina a făcut un pas 
important in organizarea unui flux 
tehnologic rațional în cazangerie, 
prea puțin se urmărește respectarea 
disciplinei tehnologice. Din această 
cauză apar strangulări la unele ma
șini, precum și întîrzieri în livrarea 
pieselor între diferite secții și locuri 
de muncă etc, Deficiențe există și în 
organizarea transporturilor uzinale.

Nici pentru traducerea în viață a 
planului de măsuri tehnico-organi
zatorice și pentru folosirea fonduri
lor de mică mecanizare, conducerea 
uzinei n-a dovedit suficient interes. 
O serie de măsuri importante meni
te să asigure bunul mers al produc
ției, extinderea tehnologiei moderne, 
mecanizarea unor operații nu au fost 
aplicate în practică. Din cele 44 mă
suri prevăzute în planul MTO pe 
1963, nu s-au realizat cele mai im- , 
portante, cu o eficiență apreciabilă, 
ca de exemplu : extinderea sudurii 
automate sub strat de flux, dotarea 
mașinilor de găurit cu dispozitive cu 
axe multiple și altele. Intervenind 
mai operativ decît pînă acum, di
recția noastră generală va trebui să 
acorde în anul viitor mai mult spri
jin uzinei în rezolvarea unor pro
bleme legate îndeosebi de buna or
ganizare a producției și îndeplinirea 
în mod ritmic a sarcinilor de plan.

în ultimul timp, conducerea teh- 
nică-administrativă și 
partid al uzinei au 
trebuie făcut pentru 
bună a utilajelor și 
de producție, pentru 
ductivității muncii,
s-au prevăzut o serie de măsuri po
litice și organizatorice care să con
tribuie la mobilizarea întregului co- t 
lectiv la luptă pentru înlăturarea 1 
deficientelor semnalate, pentru va
lorificarea intensă a rezervelor in
terne existente în fiecare sector de 
producție.

Ing. GRIGORE GORCEAG 
din Direcția generală utilaj 
chimic, energetic și metalurgic 

a M.I.C.M.

comitetul de 
analizat ce 

folosirea mai 
capacităților 

sporirea pro-
Cu acest prilej

acestor

au în- 
îmbu-

Ing. SIGISMUND BODOCZI 
vicepreședinte al Consiliului agricol 

raional Carei

luni înain- 
greutăți în

Emeric Munteanu — Pe- 
troșeni. În scrisoarea trimisă 
arătați că la mina Petrila a 
sosit un lot de vagonete care 
nu corespund din punct de 
vedere calitativ. Analizînd 
sesizarea dv., Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice 
împreună cu cîțiva delegați ai 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini au stabi
lit îmbunătățirile care trebuie 
aduse în construcția vagone- 
telor de către uzina furni
zoare „Unio“ din orașul 
Satu Mare.

Triaj. In răspuns se arată, în
tre altele, că magazinul ali
mentar va fi mutat în locul 
bufetului „Triaj", creîndu-se 
astfel un spațiu corespunză
tor și pentru centrul de pîine.

1964, construirea unei pasa
rele.

Gh. Furtună — Mizil. 
Ne-ați scris că ați absolvit 4 
clase de liceu comercial în 
anul 1947 și vreți să aflat) 
dacă puteti da unele exame
ne de diferență pentru clasa 
a VIII-a. Întrucît cele 4 clase 
de liceu comercial echivalea
ză doar cu șapte clase ele
mentare, trebuie să vă în
scrieți la concursul de admi
tere pentru clasa a VIII-a.

Ion Popescu — București. 
La propunerea dv., Sfatul 
popular al raionului Grivița 
Roșie ne-a răspuns că a luat 
unele măsuri pentru îmbună
tățirea deservirii populației 
din cartierul București —

Iosif Radie — Hunedoara. 
Direcția regională P.T.T.R. 
Hunedoara a prelucrat scri
soarea dv. cu toți salariații 
din sectorul difuzării presei 
și, ținînd seama de observa
țiile făcute, a luat măsuri ca 
ziarele și revistele să ajungă 
la timp în mîna abonaților. 
Totodată, a fost revizuit gra
ficul de distribuire și de 
transport al presei la unitățile 
de desfacere. De comun a- 
cord cu autobaza I.R.T.A. 
Hunedoara s-a hotărît să fie 
puse la îndemîna oficiilor de 
difuzare a presei un număT 
suficient de autovehicule.

Iulian Vrabie — Comă- 
nești. Propunerea cetățeni
lor din Comănești va fi în
făptuită. Pentru a evita tre
cerea pietonilor peste linii 
în gara Comănești, Minis
terul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor ne-a infor
mat că a prevăzut, în planul 
său de investiții pe anul

Ion 
săuși, 
lîngă 
suri dedicate de către 
poeți, prin însuși titlul 
ții, partidului, patriei, 
legerile tematice „Cîntarea 
partidului“, „Tezaur", „Slavă 
Republicii", au apărut în edi
turile de specialitate o serie 
de culegeri pentru serbările 
pionierești adresate nemijlo
cit școlarilor. Pentru anul 
1964, după cum ne infor
mează Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă sînt 
prevăzute să apară o antolo
gie a poeziei romînești con
temporane. („Biblioteca pen
tru toți", „Editura pentru li
teratură"), două noi volume 
de povestiri pentru școlari 
„Partid, iubit părinte“ (în 
„Editura tineretului"), pre
cum și o culegere de „Cînte- 
ce pentru tineret". (în „Edi
tura muzicală). în aceste cu
legeri, vor fi cuprinse cele 
mai izbutite poezii, povestiri 
și cîntecé cu tematica solici
tată de dv.

Nuță — Comuna 
raionul Agnita, 
volumele de

Să- 
Pe 

ver- 
unii 
căr- 
cu-

Glx. lonițâ — comuna Ra- 
ciu, raionul Tîrgoviște. Sfa-

tul popular al raionului Tîr
goviște ne-a răspuns că a 
luat măsuri de îmbunătă
țire a asistenței sanitare în 
comuna Raciu. Printre altele, 
se studiază posibilitatea 
ființării pînă la sfîrșitul 
cestei luni a unui punct 
nitar.

în-
a-

sa-

Sibiu —> 
petrecut 
în sta- 
prilejul

organizate 
„Carpați"-

Victor Molnar — 
Anul acesta v-ați 
concediu] de odihnă 
țiunea Borsec. Cu 
cîtorva excursii 
de filiala O.N.T.
Borsec ați constatat că unii 
ghizi nu sînt destul de bine 
pregătiți pentru a da explica
țiile necesare turiștilor. Ofi
ciul național de turism „Car. 
pați“-București, ținînd seamă 
dei observațiile dv., a luat 
unele măsuri în vederea îm
bunătățirii selecționării si 
pregătirii ghizilor pentru vi
itoarele excursii.

Ion Sovu — I. F. Nehbiti. 
La scrisoarea dv. Editura 
tehnică ne face cunoscut că 
în planul său editorial pé 
1964 a prevăzut apariția lu
crării ■ „Scule pentru prelu
crarea mecanică a lemnului“.
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Sintern în plină iarnă. Și totuși 
litoralul are oaspeți. In sanatoriile 
balneare de aci, sute de oameni ai 
muncii își fac tratamente. La Man
galia și Eforie-Nord se tratează a- 
fecțiunile reumatologice, ginecolo
gice sau ale sistemului nervos etc. 
Sanatoriile de pe litoral au fost do
tate cu aparate noi, moderne, ca: 
masa vibratorie, care funcționea
ză pe bază de vibrații de joasă 
frecvență, pentru- tratamentul a- 
fecțiunilor sistemului nervos, un a- 
parat cu curenți exponențiali pen
tru tratarea afecțiunilor neuromus-

Oaspeții

Eforie-Nord 
peste 13 000 
din diferite

V. MIMAI 
coresp. „Scînteii"

Cura, este

La sanatoriul balnear din Mangalia. Medicul discută cu pacienții (stingă). Tratament de electroterapie (dreapta).

ȘARJE DE „CAROM“
(Urmare din pag. I)

toare pentru 1 600 000 de anvelope 
cu care se pot echipa complet 250 000 
de autocamioane, sau 1 700 000 anve
lope pentru 440 000 de tractoare. Dar 
parcă cauciucul sintetic de la Onești 
se rezumă doar la această întrebuin
țare ? ! 11 așteaptă cei care fabrică 
mașini de ridicat, plăci izolatoare, 
cabluri electrice... Cantități însem
nate de cauciuc sînt cerute de in
dustria bunurilor de consum pentru 
articole de îmbrăcăminte, încălță
minte. pentru articole sanitare. 
Ne-ar trebui multe coli de hîrtie ca 
să înșirăm cele peste o mie și una' 
de întrebuințări pe care le are cau
ciucul. - -• - - ... .

Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice din Onești este 
un nume nou, apărut în 1963, în no
menclatura industriei noastre chi
mice. Numele acesta își cîștigă re
putație nu numai pentru că aici s-a 
produs primul cauciuc sintetic ro- 
mînesc. Combinatul nu numai că va 
Satisface' în întregime nevoile de 
cauciuc sintetic ale economiei națio
nale, dar va da disponibilități im
portante și pentru export. Aici se 
mai produc anual 18 000 tone de 
fenol, peste 11 000 tone de aceto
nă, produse cu largi întrebuințări : 
pentru fabricarea fibrelor sintetice, 
maselor plastice, în industria medica
mentelor, ca solvenți organici în in
dustria lacurilor și vopselelor, la 
obținerea peliculelor cinematografi
ce; a sticlei organice... Se obțin anual 
aici nu numai de șase ori mai multă 
acetonă decît s-a produs în țară în 
1962, ci și de aproximativ trei ori 
mai mult fenol. Produsele amintite 
vor fi realizate la un preț de cost 
mult scăzut : fenolul — la un preț 

I de cost de 2,4 ori mai redus, iar a- 
cetona — de 6,8 ori față de prețu

......OEM* □ta
Corespondenții voluntari transmit

O scoalăâ>

In orașul Satu Mare, printre sportu
rile care se bucură de popularitate este 
și scrima. Tinerii sătmăreni au obținut 
o serie de rezultate valoroase, remar- 
cîndu-se chiar în competițiile cu carac
ter republican. Sala de sport de pe str. 
Ștefan cel Mare nr. 14 este frecventată 
cu regularitate de cei ce au îndrăgit

Oe ce printre codașe?
In raionul Tg. Mureș se desfășoară 

din plin întrecerile din cadrul sparta
chiadei de iarnă a tineretului. Nume
roase asociații sportive, printre care 
cele din Singeorgiu de Pădure, Crăciu. 
nești, Troița și altele, au mobilizat la 
startul întrecerilor mii de participanți. 
Sînt însă unele asociații care au o slabă 
activitate, consiliile sportive și organiza
țiile U.T.M. nepreocupîndu-se cu răs
pundere de organizarea întrecerilor 
popularei competiții de masă. Asociația 
sportivă „Tractorul Roșu“-Corunca a 
obținut iarna trecută, cu ocazia sparta
chiadei, rezultate frumoase. Aproape 
800 de membri ai acestei asociații s-au 
întrecut atunci la gimnastică, patinaj, 
șah, tenis de masă. Anul acesta însă, 
deși a trecut mai bine de o lună de la 
deschiderea primei etape a spartachia
dei, la Corunca membrii consiliului 
sportiv n-au făcut încă nimic. Și a- 
ceasta, în ciuda faptului că asociația 
dispune de suficiente garnituri de șah, 
schiuri, mese și palete de tenis de masă 
și de alte materiale sportive. Tineretul 
din comună este dornic să participe la 
diferitele competiții sportive.

Acum, o dată cu sosirea zăpezii, este 
posibil să se desfășoare întreceri la 
toate sporturile prevăzute în regula
mentul spartachiadei. (De la L. Vasiu, 
activist U.C.F.S.). 

culare, aparatul cu curenți diadi- 
namici pentru bolile reumatice și 
ginecologice.

Numai în cursul acestui an sa
natoriul din Mangalia a fost dotat 
cu aparate și instrumentar medi
cal în valoare de peste 150 000 lei.

La Mangalia au fost amenajate 
camere speciale cu dușuri cu apă 
încălzită, o cameră de băi cu 
plante medicinale pentru bolnavii 
cu afecțiuni ale sistemului ner
vos. Nu s-a renunțat nici la băile 
în mare. Atît doar că marea, „în 
porții mici și încălzită“ a fost mu

rile actuale. Prin valorificarea supe
rioară a gazelor petroliere — irosi
te în bună parte pînă nu de mult 
în facla de veghe a rafinăriei — va
loarea acestora va crește de circa 40 
de ori. După calculele proiectanților, 
termenul de recuperare a investiții
lor alocate pentru ridicarea combi
natului va fi de aproximativ 4 ani.

★
De la prima șarjă de „Carom“ e- 

laborată în anul acesta și pînă la cea 
care se elaborează astăzi a trecut un 
anumit timp. Oamenii s-au deprins 
cu locurile lor de muncă, cunosc mai 
bine instalațiile pe care le au în su
praveghere. Vizitînd combinatul, îți 
dai. seama, de marea răspundere a 
fiecăruia. Automatizarea producției 
ridică pretenții serioase. Instalațiile, 
procesele fizice și chimice complexe 
necesită un personal de deservire cu 
o înaltă calificare.

— Cheia cu care deschizi poarta 
chimiei este învățătura — spunea 
deunăzi un operator. Aici munca nu 
se întrerupe după 8 ore. Pentru ca 
să cunoști combinatul, nu-ți sînt 
de-ajuns cele două zile în care-1 
cutreieri în lung și-n lat. îți mai 
trebuie și cîțiva ani de facultate... 
într-adevăr, combinatul de cauciuc 
sintetic și de produse petrochimice 
din Onești este nu numai o tînără 
unitate industrială, ci și o tînără 
școală.

...De cum intri în combinat, pe 
partea stingă, se află o clădire cu. 
trei etaje. Aici se găsește laboratorul 
central de cercetare. Tovarășul ingi
ner Teodor Crișan, șeful laboratoru
lui,. spunea :

— Cei mai buni ingineri și specia
liști din combinat și-au stabilit do
miciliul în acest loc de frunte ; mă 
refer mai puțin la faptul că ne a-

de scrimă
floreta, sabia sau spada. Antrenorul Al. 
Csipler conduce de mai mulți ani a- 
ceastă școală de scrimă. Participanții — 
salariați ai uzinei „Unio“ și elevi la 
școala sportivă din localitate. Ei au 
obținut în ultimii ani succese deosebite. 
Elena Samsudeanu, Al. Hauchler, Su- 
zana Tasi, St. Toth au cîștigat 
titluri de campioni la juniori sau 
seniori. Anul acesta un rezultat 
meritoriu a realizat și tînără Ecaterina 
Jencik, care s-a clasat pe locul II în 
campionatul republican, printre învin
sele sale numărîndu-se chiar cunoscuta 
scrimeră Olga Orban-Szabo, fostă cam
pioană mondială. (De la C. Costin, 
tehnician). 

Pe pîrtiile din apropierea cotei 1400, tineri din Sinaia se antrenează în 
vederea trecerii probelor de schi din cadrul spartachiadei.

tată intr-un bazin special amena
jat. Se aplică, de asemenea, trata
mente cu nămol de Techirghiol în
călzit, masaje cu nămol
completată și de condiții excélente 
de odihnă și destindere.
au la dispoziție cluburi și biblio
teci. In stațiunile amintite se . țin 
conferințe, se prezintă filme.

In cursul acestui an,' în sanato
riile din Mangalia și 
au urmat tratamente 
de oameni ai muncii 
localități ale țării.

flăm la intrâfea în combinat și mai 
mult la importanța muncii ce se 
desfășoară aici.

Colectivul laboratorului, pe lîngă 
că acordă asistență tehnică secțiilor, 
se ocupă de perspectivele legate de 
profilul combinatului ; sînt căutate 
rețete noi de polimerizare cu con
sumuri reduse, pentru sorturi noi 
de cauciuc, de calitate superioară, se 
caută sinteze de materii auxilia
re din produse secundare ale combi
natului și altele.

★
Anul 1963. A mai apărut un nou 

produs chimic romînesc. La Onești 
se elaborează șarjele cauciucului 
sintetic „Carom“ 30 R. Cîntarul au
tomat a memorat pînă acum mii de 
tone de cauciuc. Dacă cu ani în urmă 
nici nu putea fi vorba de o industrie 
de sinteză organică, aici, într-un 
timp scurt, lucrurile au luat o în
torsătură de 180 de grade. Cei care 
au văzut facla de veghe a rafinăriei 
subțiindu-se, pălind, cerul roșiatic al 
Oneștiului năruindu-se, și-au dat 
seama că este vorba de un semn 
bun. Marile comori naturale ale ță
rii, trecînd prin mîinile unor tineri 
și talentați chimiști, prin cele mai 
noi procese tehnologice, prin insta
lațiile moderne cu înalt grad de 
tehnicitate, sînt puse în adevărata 
lor valoare.

Și e atît de frumos și măreț astăzi 
Oneștiul — cetatea petrochimiei ro- 
mînești — cu vlăstarele lui de metal 
lucitor, cu cèrul lui terestru sclipind 
ca o constelație, cu această nouă și 
impresionantă podoabă .— combina
tul de cauciuc și produse petrochi
mice. Plecînd de aici, ai impresia că 
treci pe sub un tînăr arc de triumf 
al chimiei, ridicat de un neasemuit 
arhitect, după o gîndire matură, în
țeleaptă...

BASCHET,
ÎN CAPITALĂ

Azi după-amiază se vor desfășura 
în sala Floreasca (începînd de la ora 
18) două importante partide mas
culine restante din cadrul campio
natului republican. Formația Steaua 
se va întîlni cu Știința Tg. Mureș, 
iar Rapid cu Dinamo București.

Duminică dimineața, cu începere 
de la ora 8, vor avea loc în aceeași 
sală alte cîteva meciuri așteptate cu 
mult interes. Este vorba de »partide
le Steaua-Dinamo București, Știința 
București-Știința Timișoara, Pro
gresul București-Voința Tg. Mureș 
(masculin) și Progresul București- 
Știința Timișoara (feminin).

Semnarea unui acord 
romhio-iugoslav 

privind transporturile 
internaționale rutiere

La 25 decembrie a fost semnat la 
București un acord între guvernele 
R. P. Romîne și R.S.F. Iugoslavia 
privind transporturile internațio
nale rutiere.

Acordul va reglementa executarea 
transporturilor de călători și măr
furi între cele două țări și în tran
zit pe teritoriul lor cu autovehicule.

Din partea R. P. Romîne acordul 
a fost semnat de Mihai Bălănescu, 
adjunct al ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor, iar din 
partea R.S.F. Iugoslavia de ambasa
dorul Iugoslaviei la București, Arso 
Milatovici.

La semnare au fost prezenți func
ționari superiori din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Finanțelor și Ministerul 
Comerțului Exterior, precum și 
membri ai ambasadei R.S.F. Iugo
slavia la București.

(Agerpres)

Știri culturale
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 

și-a redeschis aseară sala Studio din 
str. Al. Sahia 76, prezentînd în pre
mieră piesa „Noaptea e un sfetnic 
bun“ de Al. Mirodan. Regia este 
semnată de R. Penciulescu. Decorul 
a fost realizat de P. Bortnovschi, 
iar costumele de Adriana Leonescu. 
în distribuție : Șt. Ciobotărașu, V. 
Ronea, artiști emeriți, Irina Petres
cu (tînără actriță cunoscută publi
cului din mai multe filme printre 
care „Valurile Dunării“ și care își 
face acum debutul în teatru), Victor 
Rebengiuc, Octavian Cottescu, Ro- 
dica Tapai agă, Dinu Dumitrescu.

în aceeași sală va putea fi văzut 
în această săptămînă un spectacol 
care s-a bucurat de succes și care a 
fost reluat, „Omul care aduce 
ploaie“ de R. Nash. Regia spectaco
lului este semnată de Liviu Ciulei, 
artist emerit. Scenografia : P. Bort
novschi. în distribuție : Ștefan Cio
botărașu, Clody Bertoia, Fory Et- 
terlé, artiști emeriți, Dinu Dumitres
cu, Petre Gheorghiu, Dumitru 
Furdui, Dorin Dron.

★
La spectacolul de miercuri1 seara 

al Teatrului de Operă și Balet din 
București și-a dat concursul sopra
na Iuiia Viner, solistă a Operei din 
Sofia (R. P. Bulgaria), care a inter
pretat rolul Leonorei din opera 
„Trubadurul“ de Verdi.

(Agerpres)

Modificări în mersul 
unor trenuri

în vederea îmbunătățirii condiții
lor de transport pe calea ferată în 
aceste zile din preajma Anului Nou, 
Direcția generală C.F.R. a luat unele 
măsuri. Trenurile automotor 103— 
104, care circulă pînă la Craiova, 
s-au transformat în trenuri accele
rat cu aburi și vor circula pe distan
ța București—Timișoara. De aseme
nea, automotorul 61—62 cate circu
lă între București—Iași și înapoi 
este transformat în tren accelerat de 
mare capacitate. Garniturile tuturor 
celorlalte trenuri de călători vor fi 
mărite în aceste zile cu 1—3 vagoa
ne. Aceste modificări sînt valabile 
pînă în ziua de 3 ianuarie 1964, In
clusiv, dată după care trenurile 
sus-menționate vor circula după re
gimul normal.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres Nr. 

52 din 25 decembrie 1963, au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

37 3 29 15 17 1. Numere
de rezervă : 18 9. Fond de premii :
411 626 lei. Report categoria I, lei 336 210.

ÎN CÎTEVA RÎNDUR1
La sfîrșitul acestei săptămîni va în

cepe pe patinoarul de la Miercurea Ciuc 
tradiționala competiție de hochei pe gheață 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie". La com
petiție participă echipele Dinamo Bucu
rești, Știința Cluj, Tîrnava Odorhei, Avîntul 
Miercurea Ciuc și Voința Miercurea Ciuc.

★
Selecționata olimpică de lupte clasice 

a U.R.S.S. a susținut în Palatul Sporturi
lor din Istanbul prima întîlnire cu repre
zentativa Turciei. Prezentîndu-se excelent 
pregătiți, sportivii sovietici au repurtat vic
toria cu scorul de 7—1.

*
Ziariștii sportivi din R. P. Ungară au 

desemnat pe cei mai buni sportivi maghiari 
ai anului. La masculin titlul a fost acordat 
recordmanului mondial de haltere Gyözö 
Veres, cu 243 puncte, urmat de Andras 
Balczo — pentatlon modern — (139 puncte). 
Cea mai bună sportivă a anului a fost a- 
leasă scrimeră Ildiko Rejto — 224 puncte.

Cea mai bună echipă a fost desemnată 
reprezentativa de pentatlon modern, cam
pioană mondială, urmată do selecționata 
masculină de volei, clasată pe locul doi la 
campionatele europene.

*
Turneul preolimpic de volei de la 

New Delhi a programat noi întîlniri : la 
masculin India — Izrael 3—0, R.P.D. Co
reeană — Iran 3—0, Pakistan — Filipino 
3—1. în turneul feminin echipa Filipinelor 
a dispus cu 3—0 de cea a Indiei.

★
Pregătindu-se pentru turneul olimpic 

de la Innsbruck, echipa selecționată de ho
chei pe gheață a R.P. Polone a disputat la 
Graz (Austria) un meci de verificare cu e- 
chipa locală „Atse". Hocheiștii polonezi 
au învins cu scorul de 14—3 (3—1; 5—2; 
6—0).

★
în campionatul de șah al S.U.A., după 

6 runde, conduce Bobby Fischer, cu 5 punc
te și o partidă întreruptă, urmat de Larry 
Evans (3,5 puncte). în partida întreruptă cu 
Reshevski, marele maestru internațional 
Fischer are avantaj pozițional.

★
Selecționata olimpică de fotbal a 

U.R.S.S. a jucat la Lima cu „Alliance“, una 
din cele mai bune formații din Peru, cîș- 
tigînd cu scorul de 3—0.

(Agerpres)
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR COMISIEI
PERMANENTE PENTRU

SIDERURGIE A C. A. E. R.
TBILISI 25 (Agerpres). — La 21 

decembrie și-a încheiat lucrările la 
Tbilisi cea de-a 15-a ședință a Co
misiei permanente pentru siderur
gie a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc. La ședință au 
participat delegații din R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S., iar ca ob
servatori delegați din R. P. D. Co
reeană.

Comisia a examinat unele proble
me referitoare la lărgirea colaboră
rii economice și tehnico-științifice 
între țările membre ale C.A.E.R. în 
domeniul siderurgiei, ca de exem
plu : coordonarea celor mai impor
tante cercetări tehnice și științifice 
care prezintă interes comun și vor 
fi efectuate în țările membre ale 
C.A.E.R. în perioada 1964—1965, 
unele probleme de standardizare în 
domeniul siderurgiei, intensificarea 
producției de aglomerat .și îmbună
tățirea calității acestuia.

Comisia a aprobat planul lucrări
lor sale pe anul 1964.

Sesiunea Marelui Hural 

Popular al R. P. Mongole

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Monțame, 
la Ulan Bator și-a încheiat lucrările 
cea de-a doua sesiune a Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole.

Sesiunea a adoptat planul de dez
voltare a economiei naționale și cul
turii pe anul 1964, precum și bugetul 
de stat.

Printr-o hotărîre a Marelui Hural 
Popular, Batocirîn Altangherel a fost 
confirmat președinte al Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole, L. 
Țend fiind eliberat din această 
funcție.

Succesele Cubei 
în domeniul învățămîntului

HAVANA 25 (Agerpres). — In ul
timii cinci ani, Cuba a obținut, suc
cese însemnate în domeniul învăță- 
mîntului. Potrivit cifrelor citate de 
ministrul ■ învățămîntului al Cubei,. 
Armando Hart Davalos, într-o cu- 
vîntare ro.stiță la Universitatea dip. 
Havana, numărul persoanelor ne
știutoare de catte s-a redus foarte 
mult, reprezentînd în prezent numai 
3,9 la sută — în majoritate covîrși- 
toare oameni bătrîni sau bolnavi — 
din totalul populației (acum. zece 
ani, 23 la sută din populație era a- 
nalfabetă).

în școlile elementare . învață 
1 270 000 de elevi — de peste două 
ori mai mulți decît înainte de 1959. 
Cursurile școlilor secundare sînt ur
mate de 125 000 de elevi, iar 100 000 
de studenți beneficiază de burse de 
stat. Guvernul Cubei revolutionäre 
a alocat pentru anul în curs 
280 000 000 pesos pentru dezvoltarea 
învățămîntului.

Reactorul atomic al Academiei de Științe a R.S.S. Uzbece
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R.P.R. : Lucia din Lammermoor — 
(orele 19,30) : Teatrul de stat de operetă: 
Anton Pann sau Povestea vorbii — (o- 
rele 19,30) ; Teatrul Național „I L. Cara- 
glale“ (Sala Comedia) : Mașina de scris
— (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Matineu 
poetic „Din poezia posteminesciană“ — 
(orele 15,30), Nora — (orele 19,30) ; (la 
Sala Palatului R.P.R.) : Avarul — (orele
19.30) ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și 
Cleopatra — (orele 19,30) ; (Sala Studio
— din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Come
dia erorilor — (orele 19,30) ; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Carieră 
pe Broadway — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Băieții veseli — (orele 20); Teatrul 
de Comedie : Șeful sectorului suflete — 
(orele 19,30); Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Paharul cu apă — (orele
19.30) I Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : Ocolul pămîntului în 
80 de zile — (orele 20) ; (la sala din str. 
Erentia Grigoreșcu, fost cinema „V. A- 
lecsandri") : Descoperiți-1 pe „N" — (o- 
rele 9,30), Misterul cismei — (orele 17) ; 
Studioul de teatru al Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I L. Cara- 
giale" : Steaua fără nume — (orele 20) ; 
Teatrul evreiesc de stat : Firul de aur
— (orele 20) ; Teatrul satiric-muzlcal 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : Revista de 
altădată — (orele 20) ; (Sala din C'alea 
Victoriei 174) : Stelele estradei — (orele 
20) ; Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20) ; 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Cartea cu Apolodor — (orele 10) ; Circul 
de stat : Aventurile lui Don Quijote în 
arenă — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Nu-1 toc pentru 
al treilea : Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45;

Ulugbek. Nu încercați să căutați 
pe hartă acest oraș. Fiind foarte tî
năr, abia'de curînd a fost marcat cu 
un mic. cerculeț,- l’n noul oraș-,-si-- 
tuat doar la o oră de drum de Taș- 
kent, trăiesc și muncesc oameni de 
știință — colaboratori ai Institutului 
de fizică nucleară al Academiei de 
Științe din R.S.S. Uzbecă. Orășelul a 
primit numele matematicianului și 
astronomului Ulugbek, cunoscut în 
Orient cu secole în urmă.

în acest oraș totul este nou : labo
ratoarele înzestrate după ultimul 
cuvînt al tehnicii, locuințele confor
tabile, recent construite pentru cer
cetătorii institutului, șoseaua asfal
tată. pomii fructiferi plantați pe 
marginile străzilor drepte. Pînă nu 
de mult aici era o cîmpie plantată 
cu bumbac, iar acum acăst centru 
științific este cunoscut de către oa
meni de știință din numeroase țări.

Ce probleme studiază oamenii de 
știință din acest tînăr oraș ? La a- 
ceastă întrebare ne-a răspuns Sadîk 
Azimov,directorul institutului, mem
bru corespondent al Academiei de 
Științe Uzbece.

— în institutul nostru — a spus el 
— se desfășoară un complex de cer
cetări legate de diferite probleme ale 
fizicii nucleare și de folosirea ei în 
scopuri constructive. De pildă, stu
diem razèle ’cosmice, fizica plasmei, 
influență radiației ' asupra organis
melor vii, utilizarea energiei atomi
ce în industrie și agricultură. De 
cercetări științifice se ocupă aci și 
oaspeți din republicile vecine — 
Tadjikistan, Kirghizia. Kazahstan — 
care își fac stagiul la Ulugbek. In
stitutul este înzestrat cu instalații și 
aparatură modernă. Aici există un 
reactor nuclear, o puternică insta.a- 
ție de raze gama, un generator de 
neutroni, aparate pentru studierea 
razelor cosmice.

Solii din Cosmos

Unul dintre laboratoarele institu
tului este situat în munții Turkest-m. 
Acolo, la altitudinea de aproape 4 000 
de metri față de nivelul mării, oa
menii de știință studiază pro
prietățile razelor ajunse pe Pămînt 
din spațiul cosmic. Aparate sensibi
le „Văd“ lucruri invizibile pentru 
ochiul omului. Pentru alegerea locu
lui în vederea montării noii instala
ții, directorul institutului Sadîk Azi
mov, a plecat în munți. Am avut pri
lejul să plec împreună cu el.

— Această instalație — mi-a re
latat el — va fi una din cele mai 
mari din Uniunea Sovietică. Cu aju
torul ei vor fi studiate particule cu 
energii foarte mari, se va putea pă
trunde și mai adînc în tainele mi- 
crouniversului. Astăzi, razele cosmi
ce ne interesează nu numai pe noi, 
fizicienii, ci și pe cercetători de alte 
specialități. ,De pildă, radioastrono- 
mii caută originea acestor raze. în
cearcă să aprofundeze cunoștințele 
despre procesele cosmice ; pe meteo
rologi îi preocupă rolul razelor cos
mice în ionizarea atmosferei terestre; 
biologii caută să afle ce influență 
exercită ele asupra naturii vii și a- 
supra omului.

La intrarea în sala reactorului a- 
.torriic este aprins un bec verde. „To
tul este în ordine. Se poate lucra în 
siguranță“ — indică lumina. Dacă 
radiația din aer va crește peste ni
velul admisibil, se va aprinde un 
bec roșu — semnal de alarmă.

Astăzi reactorul nu funcționează.

19; 21,15), Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
16,45; 21) Moartea se numește Engel
chen : Republica (9,30; 12; 14,45; 17,30;
20) . Cavalerul Pardaillan — cinemascop: 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Excel
sior (10,45; 13; 15,15; 17,30; 20), Feroviar 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Tomis 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Agatha, lasă-te de 
crime ! : C'arpați (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) ; înfrățirea ‘ între popoare (15; 17,15;
19.30) . Grivița (10;. 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Nu ești singur : Tineretului (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Ei cuceresc cerul: 
Festival (10; 12; 15; 17; 19: 21), Melodia 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Arhiva secretă 
de pe Elba: Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Cultural (14; 16; 18,15; 20,30). 
Tudor _ cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (9,30: 12,15; 16; 19,30), Bucegi (9; 
12,30; 16; 19,30), Floreasca (11; 16,30; 20). 
Ferentari (10; 15; 18,45), Giulești (14,30; 
18). Taxiul morții : Union (15; 17; 19;
21) . Povestea Scufiței Roșii : Doina (o-
rele 10), Escondida (11,30; 13; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Un ciclu de filme documen
tare : Timpuri Noi (de la orele 10—21 în 
continuare). Rosemarie : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Misterele 
Parisului — cinemascop : Dacia (9; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15). Electra : Bu- 
zești (16; 18,15; 20,30). A dispărut o navă: 
Crîngași (10; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 
18; 20). Primul reportaj — cinemascop : 
Unirea (16; 18; 20), Volga (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Lacrimi tîrzli : Flacăra (12; 
16; 18; 20). Ah, acest tineret : Vltan 
(15,30; 18; 20,30). Ucigașul și fata: Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) Printre oa
meni buni : Munca (16; 18,15; 20,30).
Elena din Troia — cinemascop : Popular 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Minna von Barn- 
heim : Arta (16; 18,15; 20,30). Mi-am cum

Șeful de schimb Mirjalil Mirzaev 
„dă un ordin“, o mină mecanică 
apucă dopul de fontă de 1,5 tone și 
îl ridică.

— Priviți — îmi spune Mirjalil. 
— Nu e nici un pericol. Mă uit cu 
prudență în „inima“ reactorului a- 
tomic. în interior, la o adîncime de 
cinci metri, se află zona activă.

Șeful schimbului este uzbek. A- 
cest tînăr fizician a sosit la Ulugbek 
de curînd, după absolvirea Univer
sității de stat din Moscova. La reac
torul atomic lucrează și soția lui, 
Evghenia, de asemenea fiziciană.

La primul etaj al clădirii este in
stalat tabloul de comandă. Aici sînt 
concentrate aparatele pentru măsu
rări și control. Ele sînt urmărite de 
un singur operator. în aceeași clă
dire funcționează numeroase labo
ratoare ale institutului : laboratorul 
de analiză de activare, de spectros
copie nucleară, de fizica neutroni
lor, de citologia radiației. Iar la 
subsol se află așa-numita „cameră 
fierbinte“, unde ajung probele ira
diate în reactor.

Bumbac precoce

și vinuri „atomice"

Nu departe de clădirea reactoru
lui se află încăperea instalației . de 
raze gamma. Aici lucrează cercetă-. • 
tori de diferite specialități. In pre
zent metodele iradierii radioactive 
sînt folosite aproape în toate dome
niile științei, în industrie,, agricul
tură. Ele schimbă proprietățile sub
stanței, contribuie la pătrunderea 
în tainele celulei vii.

In zilele cînd am vizitat institutul, 
la instalația de raze gamma erau : 
iradiate semințe de bumbac. Dacă 
înaintea semănatului semințele șînț 
iradiate cu astfel de raze, bumbacul 
se coace mai devreme cu două săp
tămîni, în semințe crește conținutul 
în ulei, ele sînt mai bine apărate îm
potriva insectelor vătămătoare. Ira
dierea cu raze gamma este'folosită și 
pentru tratarea gogoșilor viermilor 
de mătase. In acest caz cantitatea 
de mătase obținută crește în medie 
cu 15 la sută și este cu mult mai 
rezistentă.

Sînt numeroase cercetările care 
se fac cu ajutorul instalației de raze 
gamma din cadrul institutului. . 
Printre ele se numără și acelea pri
vitoare la iradierea cartofilor (după 
tratare, pot fi păstrați timp înde
lungat fără să se altereze) ; la poli- 
merizarea etilenei prin metoda la 
rece ; là obținerea cu ajutorul raze
lor gamma a unor materiale iso
lante mai rezistente și mai durabile ■ 
la temperaturi ridicate.

încă o utilizare neașteptată a ■ 
acestor raze : accelerarea „îmbățrî- . 
nirii" vinurilor. în loc de decenii 
sau de ani, procesul se scurtează 
pînă la .cîteva minute ; se pot obține • 
vinuri de calitate, semidulci, cu un 
buchet mai aromat și mai complex. •

Realizările dobîndite de cercetă
torii din institutele de cercetări 
științifice din R. S. S. Uzbecă cori- ■ 
tribuie la dezvoltarea colaborării 
internaționale a oamenilor de știin
ță atomiști, pentru folosirea în 
scopuri constructive a energiei nu
cleare.

VANDA BELEȚKAIA

(Prin Agenția de presă „Novoști")

părat un tată — cinemascop ; Moșilor 
(15; 17; 19; 21). Legea e lege : Viitorul 
(15; 17; 19; 21). Vacanță la mare — cine
mascop : Colentina (16; 18; 20). Taman- 
go : Luceafărul (15; 17; 19; 21). Războiul 
vesel : Progresul (15; 17; 19; 21). Cînd 
vine pisica — cinemascop : Flamura (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Ultimul meu tango: 
Lira (14,30; 16,45; 19; 21). Vîrsta dragos
tei : Drumul Serii (16; 18; 20). Jurămîn- 
tul soldatului Pooley : Cotroceni (15; 17; 
10; 21). Alerg după o stea: Adesgo (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Carmen de la Ronda : 
Cosmos (14; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — înot iarna (la ba
zinul acoperit Floreasca). 19,50 — Rapso
dii de iarnă (versuri). 20,15 — Din
cronica anilor noștri (filme documen
tare). 20,45 — Concert popular, interpre
tat de orchestra de studio a Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu“. în 
încheiere : Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 

și 29 decembrie. In țară : Vreme închisă 
și umedă. Vor cădea precipitații tempo
rare în cea mai mare parte a țării. 
Vîntul va sufla potrivit. Temperatura în 
creștere la început, apoi în scădere Mi
nimele vor fi cuprinse între zero grade 
și minus 10 grade, iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade. Local ceață și 
polei. In București : Vreme închisă șl 
umedă. Vor cădea precipitații tempo
rare. Vînt potrivit. Temperatura în' 
creștere la început, apoi staționară.
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Situația încordată din Aden
® Numeroși lideri politici arestați • Miniștri ai Federa

ției Arabiei de sud cer încetarea stării excepționale

ADEN 25 (Agerpres). — Situația 
polițică din Aden continuă să fie 
încordată în urma menținerii de că
tre autoritățile coloniale a stării ex
cepționale, precum și în urma ares
tării unui mare număr de lideri po
litici. Miniștri din cabinetul așa-zi- 
sei Federații a Arabiei de sud au 
amenințat cu demisia în cazul în 
care nu va fi suspendată starea ex
cepțională și nu vor fi eliberați lide
rii opoziției, a căror vinovăție nu 
poate fi dovedită. La 24 decembrie a 
avut loc o întrevedere între miniș
trii federației și K. Trevaskis, înal
tul comisar englez al Adenului, în 
cadrul căreia a fbst discutată situa
ția din Aden și din celelalte teri
torii ce alcătuiesc federația. Cu a- 
cest prilej, lui Trevaskis i-a fost 
prezentat un raport întocmit de o 
delegație care i-a vizitat pe deținuții 
de la închisoarea din localitatea 
Ahwar. Miniștrii au cerut să se sus
pende cit mai repede posibil 
excepțională.

Membrii delegației care au 
închisoarea de la Ahwar au 
rat la întoarcere că deținuții 
în condiții din cele mai 
seara zilei de 24 decembrie aceștia 
au declarat greva foamei. Unul din
tre deținuți a prezentat delegației o 
declarație în care, în numele deținu-

starea

vizitat 
decla- 
trăiesc

rele. în

La deschiderea conferinței

O. P. E. C.

schin- 
sălba- 

deți- 
altele,

TEHERAN 25 (Agerpres). — In 
legătură cu deschiderea la 25 de
cembrie a conferinței anuale a Or
ganizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.), personalități poli
tice din unele țări membre au fă
cut declarații în sprijinul împărțirii 
mai echitabile a veniturilor din ex
ploatarea bogățiilor lor naturale de 
către companiile străine,

A. Rigui, fostul primar al princi
palului centru petrolier din Iran, 
Abadan, membru în partidul de gu- 
vernămînt, a criticat în parlameht 
politica dusă de consorțiul petrolier 
din Iran. El a arătat, de pildă, că 
rafinăria de la Abadan, care în anul 
1951 avea 35 000 de muncitori, în 
prezent are numai 16 000 și după 
toate probabilitățile, numărul lor 
în anul 1964 va fi redus la 8 000. 
Rigui a subliniat că în urma acestei 
politici, în regiunea Abadan va iz
bucni un șomaj puternic întrucît 
consorțiul „consideră mai rentabil 
să exporte petrolul brut decît pro
duse rafinate“.

Răsfoind presa străină Din secretele exploatării petrolului arab
• Rechizitoriul de la Beirut • Imensele profituri ale companiilor străine

Nu de mult, la Beirut a avut ioc 
congresul petrolului arab, cu parti
ciparea reprezentanților țărilor pro
ducătoare, ai companiilor concesio
nare și unor observatori. Revista 
„JEUNE AFRIQUE“ („Tînăra Afri
că“) a comentat pe larg lucrările 
congresului la care, potrivit aprecie
rilor săptăminalului „a izbucnit ca o 
bombă primul rechizitoriu public se
rios împotriva marilor companii pe
troliere“. •

„Veniturile petroliere fiind esen
țiale pentru dezvoltarea și avîntul 
social, cultural și economic al po
poarelor din Orientul mijlociu (în 
Irak și Arabia saudită ele reprezin
tă respectiv 82 la sută și 92 la sută 
din venitul național), pare cu totul 
firesc ca opinia arabă.să se .asocie
ze unei dezbateri care o privește în 
cel mai înalt grad“ — scrie „Jeune 
Afrique".

„Pe acest plan, congresul și-a a- 
tins din plin scopul. Pe. calea pre
sei, radioului și televiziunii, milioa
ne de persoane au luat cunoștință 
de această problemă, de tot ce s-a 
spus, de criticile vehemente și de re
comandările de ordin practic. Emi
siunile postului de radio „Vocea a- 
rabilor“ și alte posturi de radio au 
redat largi extrase ale rechizitoriu
lui rostit de șeicul Abdallah Tariki. 
In toate cercurile populare sau ofi
ciale, continuă să se comenteze ar
gumentele și cifrele expuse de a- 
cest fost ministru al petrolului din 
Arabia Saudită- aflat în dizgrația lui 
Saud. Dl. Tariki este cunoscut ca 
un fost partener al lui ARAMCO. 
Dar, de cîțiva ani, el se consacră 
apărării petrolului arabilor.

. In cuvîntarea sa el a pus în lumi
nă o mie și unul de „secrete ale me
seriei“ care au permis companiilor 
concesionare să obțină profituri 
imense din exploatarea, petrolului 
din‘Orientul mijlociii, dîndu-se tot
odată drept binefăcători ai umani
tății, A- fost necesar acest expozeu al 
lüi Tariki — al cărui text a dispărut 
din, circulație cîteva ore mai tîrziu 
și pe care marea presă a refuzat să-l

ților, cere ca o comisie a Parlamen
tului englez, o comisie a O.N.U, și o 
comisie a juriștilor arabi să anche
teze arestările operate în ultimele 
zile în Aden. în declarație se arată 
că deținuții, încă de la început, au 
fost supuși unui tratament inuman.

Influentul partid Unit Național 
din Aden a cerut, de asemenea, sus
pendarea stării excepționale. Badel 
Rahman Girgrah, președintele par
tidului și ministru al educației și al 
finanțelor în guvernul federal, a ce
rut transferarea deținuților la A- 
den și eliberarea celor nevinovați.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
La sfîrșitul săptămînii, președintele 
Lyndon Johnson va primi pe can
celarul Germaniei federale, Ludwig 
Erhard.

în cercurile; bine informate ale 
Casei Albe se afirmă că relațiile Est- 
Vest și contradicțiile coaliției atlan
tice vor constitui cele două puncte 
esențiale ale acestei întrevederi. Sub 
acest ultim aspect cei doi oameni de 
stat vor trece în special în revistă 
relațiile dintre Statele Unite și Pia
ța comună, 
referitoare 
G.A.T.T.

precum și chestiunile 
la viitoarea conferință

Aspect din sala 
tribunalului din 
Frankfurt pe Main 
(R. F. Germană) 
unde sînt judecați 
22 de naziști care 
au comis nenumă
rate crime în lagă
rul morții de la 
Auschwitz.

Actul de acuzare 
citează un șir de 
acte oribile săvîrșite 
de acuzați, care au 
asasinat și 
giuit în mod 
tic numeroși 
nuți. între 
ei s-au făcut vino- 
vați de extermina
rea deținuților prin 
gazare.

: de 
le-au 
con- 
opi- 
Ta-

reproducă din teamă de a nu pierde 
contractele grase de publicitate — 
pentru a trezi, opinia arabă.

Asprelor adevăruri relevate 
Tariki, companiile petroliere : 
opus o tăcere jenată. Două 
cluzii au fost reținute de 
nia publică din duelul dintre 
riki și companii : dacă companiile ar 
fi putut să răspundă, ele nu ar fi 
ezitat s-o facă, cu atît mai mult cu 
cît acuzațiile ce le-au fost aduse, 
însoțite de cifre, sînt prea grave 
pentru a fi ignorate de petroliștii de 
la ARAMCO, Shell sau British Pe
troleum Company. Cealaltă conclu
zie care se desprinde din dezbateri 
și pe care poporul de jos o va co
menta, fără îndoială, este că Occi
dentul are prea multă nevoie de pe
trolul „nostru“ arab pentru a putea 
risca să-l piardă. Oricare ar fi ce
rințele „noastre“,’ ele vor fi accepta
te de către companii pentru care pe
trolul din Orientul mijlociu repre
zintă o pradă mult mai importantă 
decît acelea care se găsesc în alte 
țări. Chiar în caz . de naționalizare, 
cum- prevede Tariki, nu ar fi moti
vul unei. neliniști : un boicot .siste
matic din partea companiilor 
păgubi Europei occidentale 
mult decît producătorilor din 
giune care, în ce-i privește, ar 
tea găsi un debușeu... Iată în 
ze concentrate, esențialul comuni
cării sale :

„între țările producătoare și cele 
consumatoare nu există interme
diari. Companiile concesionare nu 
alcătuiesc un al treilea grup ci fac 
parte integrantă din guvernele care 
folosesc petrolul...

Aplicarea principiului fifty-fifty 
(jumătate-jumătate) este falsificată 
prin manipulări contabile. S-a 
promis țărilor producătoare o a- 
plicare riguroasă a acestei reguli 
în vigoare în Venezuela dar s-a fă
cut in așa fel încît impozitele di-

va 
mai 
re- 
pu- 
fra-

LONDRA 25 (Agerpres). — într-o 
scrisoare publicată în ziarul „Times“, 
președintele Camerei de comerț din 
Londra, F. H. Täte, subliniază inte
resul crescînd manifestat în ultimii 
ani de industria și comerțul britanic 
față de comerțul Est-Vest.

Tot mai mulți își dau seama, arată 
autorul scrisorii, de caracterul avan
tajos al comerțului Est-Vest, lucru 
demonstrat de faptul că. în timp ce 
în 1951 valoarea schimburilor comer
ciale dintre Marea Britanie și țările 
socialiste era de numai 145,6 milioa
ne lire sterline, în 1961 ea s-a cifrat

Programul guvernului irakian
BAGDAD 25 (Agerpres).— Preșe

dintele Consiliului de Miniștri, ge
neralul Taher Yehia, a expus la 
postul de radio Bagdad programul 
guvernului irakian in domeniul po
liticii interne și externe, anunță 
France Presse.

Guvernul irakian va depune 
eforturi în vederea creării unui front 
național, a arătat Yehia, anunțînd că 
în curînd urmează să se elaboreze 
o constituție provizorie care va fixa 
durata perioadei de tranziție ; se va 
crea un consiliu de stat și un con
siliu consultativ. Printre obiectivele 
guvernului în domeniul politicii e- 
conomiçe, vorbitorul a menționat 
crearea unei industrii petroliere na
ționale, precum și înființarea unei 
societăți irakiene pentru exploata
rea petrolului. Totodată, a arătat el, 
guvernul va stimula investițiile de 
capital în sectorul particular.

Yehia a menționat că, după păre
rea guvernului irakian, acordul din 
17 aprilie 1963 dintre Egipt, Siria 
și Irak, continuă să rămînă în vi
goare și că el trebuie să constituie

i
-.:ț. . .

I ''

■ Aïù'u • ' >Hj. • «• -*.•.•••  -.
< < > ' " > v ■ ..

.• ., • <.. ■■ U-x -: f

Silii L BiL
H

*) In fapt calculate în parte constitu
tivă a celor 50 la sută revenind țărilor pro
ducătoare.

*) barila engleză = 163,65 litri petrol ; 
barila americană = 159 litri petrol.

Incidentele armate continuă în Cipru
• Schimburi de focuri la Nicosia • Avioane militare 

turce deasupra Ciprului

recte care privesc pe toți cetățenii 
să fie deduse din beneficii“ *).  La 
fel s-au inclus și redevențele care 
reprezintă 12,5 la sută din produc
ția brută, plătite în monedă sau li
vrate în natură, în cele 50 la sută 
din beneficii. Astfel, partea netă din 
cîștigurile globale atinge, de fapt, 
în Arabia Saudită 41,8 la sută. Pre
țul petrolului din Orientul mijlociu 
și Africa de nord trebuie să fie fixat 
de către guvernele și popoarele din 
aceste regiuni și este inadmisibil ca 
cumpărătorii să-și impună prețurile 
proprii celor ce vînd. într-un trecut 
foarte recent, punctul de egalizare 
a prețurilor între petrolul din Ca
raïbe și cel din Orientul mijlociu 
era Londra, măsură devenită nece
sară în urma faptului că Europa oc
cidentală devenise cea mai mare 
piață petrolieră din lume. Dar iată 
că S.U.A. au exercitat o puternică 
presiune asupra companiilor, obli- 
gîndu-le să coboare prețul petrolu
lui din Orientul mijlociu, după ce a 
impus New Yorkul și nu Londra ca 
punct de egalizare cu petrolul din 
Caraibe. A rezultat o fluctuație pe 
piață, care a făcut ca prețurile noas
tre să nu mai depindă de legea tra
dițională a ofertei și cererii, ci de 
voința suverană a guvernelor țări
lor consumatoare și a companiilor 
concesionare.,

Costul prospectării per barilă *)  în 
golful Persic în perioada 1951—1955 
a fost de jumătate cent, în timp ce 
în S.U.A. a atins 112 cenți, în Ve
nezuela 21 cenți. Intre 1950 și 1960 
costul prospectării per barilă a fost 
de 16 cenți în Orientul mijlociu, de 
168 cenți în S.U.A., de 51 cenți în 
Venezuela, de 315 cenți în Canada lioane dolari. 
și de 82 de cenți, in. Extremul Orient, 
în ce privește producția mijlocie a 
unei sonde, ea este de. 4642 barile pe 
zi în golful Persic, de 9943 barile în

sterline. Ridi- 
politice și de altă na- 
comerțului, nu există 
ca el să nu continue 
într-un ritm și mai

la 336 milioane lire 
cînd barierele 
tură din calea 
nici un motiv 
a se dezvolta 
rapid.

Referindu-se la „argumentul“ unor 
cercuri occidentale, potrivit căruia 
comerțul cu țările socialiste consti
tuie o „problemă specială“, preșe
dintele» Camerei de comerț din Lon
dra scrie : în prezent mulți recunosc 
faptul că încercarea de a institui un 
cordon sanitar în jurul țărilor socia
liste este nerealistă.

punctul de plecare al unui efort co
mun îndreptat spre unitate.

în domeniul politicii externe, gu
vernul Irakului își va baza relațiile 
cu toate țările pe principiile egali
tății, neutralității pozitive și nean- 
gajării. Guvernul Irakului condam
nă categoric toate formele de discri
minare rasială ; el sprijină măsurile 
îndreptate spre realizarea dezarmă
rii generale și totale.

☆

Liderul Partidului național demo
crat din Irak, Kamil Ciadîrgi, a a- 
dresat președintelui republicii, Ab
del Salam Aref, un memorandum în 
care cere luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru a se crea condițiile 
unei vieți democratice normale, 
printre care anchetarea în mod im
parțial a tuturor crimelor comise în 
închisori și lagărele de concentrare 
în timpul regimului baasist și sta
bilirea vinovaților, desființarea tu
turor lagărelor de concentrare, e- 
fectuarea unei epurări în serviciile 
de stat.

ex-

de 
în 

din

Iran, de 12,3 în S.U.A., de 318,4 în 
Venezuela, de 32,8 în Canada... A- 
ceste statistici' confirmă evaluările 
stabilite de organizația țărilor pro
ducătoare de petrol, potrivit cărora 
profiturile companiilor reprezintă, în 
medie, 66 la sută din capitalurile 
ploatate în regiune.

Media beneficiilor realizate 
companiile S.U.A. care investesc 
străinătate este de 13 la sută 
capital. Dacă societățile petroliere 
s-ar fi limitat la aceeași proporție și 
același procentaj, ele ar fi avut bene
ficii de 300 milioane de dolari pe an 
din exploatarea petrolului din O- 
rientul mijlociu și nu de 800 milioa
ne, cum a fost cazul în 1962. Dife
rența de 580 milioane dolari, ar fi 
revenit țărilor din Orientul mijlociu.

Acordurile de concesiune în Orien
tul mijlociu au fost încheiate în con
diții inadecuate . pentru țările pro
ducătoare. Acestea au trăit sub ju
gul imperialismului și nu puteau să 
trateze pe picior de egalitate cu eu
ropenii și americanii. Astăzi nici o 
posibilitate de cooperare nu va putea 
fi luată în considerare între state 
producătoare și consumatoare decît 
dacă fiecare parte interesată va avea 
drepturile ce-i revin. Trebuie deci 
să se pună industria petrolieră in 
mîinile unor companii naționale care 
vor indemniza companiile străine cu 
petrol brut, ca acestea să poată a- 
proviziona piețele conform angaja
mentelor lor.

Deoarece prețurile petrolului joa
că un rol determinant în relațiile 
dintre producători și consumatori, ar 
trebui ca să fie fixate prin acorduri 
internaționale, astfel încît oricare 
din părți, producători sau consuma
tori, să nu fie lezată de cealaltă.

Căci, nu niai este permis, cum este 
cazul în prezent, ca țările consuma
toare să perceapă taxe ce ating une
ori 5,5 milioane de dolari (țările din 
vestul european în 1960) în timp ce 
veniturile țărilor producătoare au 
realizat cu greu, în acel an, 1,5 mi-

Societățile care exploatează nu 
mai sînt indispensabile dezvoltării 
industriei petroliere în Orientul 
mijlociu. Rezervele din această re
giune se ridică la 306 miliarde de 
barile. Cu un asemenea potențial ță
rile din Orientul mijlociu pot obține 
creditele necesare pentru a continua 
ele însele și a dezvolta această in
dustrie".

Apropiate consultări 
la nivel înalt 

intre Kenya și Somalia

I

NAIROBI 25 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că în ultimele 
zile, la frontiera dintre Kenya și 
Republica Somalia, precum și în 
provincia de nord-est a Kenyei, lo
cuită în mare parte de populație de 
origină somaleză, au avut loc noi 
incidente între poliție și grupuri de 
somalezi care cer alăturarea acestei 
provincii la Republica Somalia.

La 24 decembrie, Jomo Kenyatta, 
primul ministru al Kenyei, a primit 
o delegație a populației somaleze din 
regiunea 
Kenyatta 
delegației 
stabilirea 
și că pregătește consultări la nivel 
înalt cu reprezentanți ai Republicii 
Somalia.

de nord-est a Kenyei. 
i-a asigurat pe membrii 
că va lua măsuri pentru 
ordinëi în această regiune

Proclamarea
„stării excepționale“ in Kenya

Agențiile de presă anunță că la 
25 decembrie in nord-estul Kenyei 
a fost proclamată „starea excepțio
nală în urma unei ședințe a cabine
tului sub președinția primului mi
nistru J. Kenyatta. Un comunicat 
guvernamental face cunoscut că 
„starea excepțională“ este menită „să 
facă față situației create în regiu
nea de nord-est a Kenyei“.

Totodată s-a hotărît convocarea 
parlamentului la 31 decembrie a.c.

Viscole puternice 
în S. U. A.

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Asupra unor regiuni din estul și 
sudul Statelor Unite s-au abătut 
ninsori neobișnuite. Agenția U.P.L 
relatează că statele din est sint a- 
coperite cu un strat de zăpadă de 
peste 30 cm, pe alocuri atingînd 
chiar grosimea de un metru.

Datorită ninsorilor abundente, ma
joritatea autostrăzilor din această 
parte a S.U.A. sînt impracticabile. 
Comunicațiile aeriene dintre nume
roase orașe din statele de est și sud 
au fost întrerupte.

La zeci de uzine din Philadelphia 
au jost sistate schimburile de noap
te. Geruri fără precedent bîn- 
tuie în statele de sud ale S.U.A. 
Orașul Memphis din statul Tennes
see a fost de fapt izolat de nămeți 
care , ating înălțimi cum nu s-au mai 
semnalat din anul 1892. Viscolul a 
paralizat circulația în orașele Nash
ville, Jackson (statul Tennessee), At
lanta (statul Georgia) și Little Rock 
(statul Arkansas). Nămeți uriași au 
blocat șoselele în statele Tennessee, 
Arkansas și Mississippi.

în comentariul transmis la 25 de
cembrie asupra evenimentelor din 
Cipru, agenția France Presse rela
tează din :

NICOSIA
Ieri seară, postul de radio cipriot 

anunțase că un acord pentru înceta
rea focului a fost încheiat între pre
ședintele Makarios și vicepreședin
tele Kuciuk, acord prevăzînd și crea
rea unei comisii compuse din greci, 
turci și neutri însărcinate să supra
vegheze respectarea încetării fo
cului.

Puțin timp după aceea, noi schim
buri de focuri au izbucnit la Nico
sia, alte'cinci orașe mari din insulă 
rămînînd totuși calme.

ANKARA
Cabinetul s-a întrunit în noap

tea de marți la domiciliul d-lui Inö
nü și a hotărît să întreprindă de
mersuri pe lîngă guvernele britanic 
și grec, în vederea restabilirii ordi- 
nei și pentru a cere ca forțele celor 
trei țări staționate în Cipru să in
tervină- dacă conducătorii celor două 
comunități nu ar putea. în continua
re să asigure ordinea.

A.F.P. transmite că „răspunsurile 
britanic și grec la cererea turcă cu 
privire la o intervenție comună a 
celor trei puteri semnatare ale acor
dului de garanții cu privire la Cipru, 
parvenite miercuri dimineața la An
kara, par să nu fie. privite ca sufi-

Un aspect din orașul Nicosia

In Grecia s-a produs, în ultimile 
zile, un fapt politic paradoxal la 
prima vedere : în urma votului. de 
încredere obținut de guvern în par
lament (cu 167 de voturi pentru și 
130 de voturi contra), primul mi
nistru Papandreu a prezentat marți 
demisia guvernului, doar la 12 ore 
după acest vot. Demisia a fost ac
ceptată, iar în seara aceleiași zile 
Kanellopoulos, care a urmat lui 
Karamanlis în funcția de lideiyal 
partidului de dreapta E.R.E., înfrînt 
în recentele alegeri, a fost însărci
nat să cerceteze dacă componența 
actualului parlament permite for
marea unui guvern viabil. în decla
rația făcută, Papandreu și-a moti
vat demisia sa 
prin aceea că el 'nu || . - -
dorește să se spri
jine pe votul pri
mit pentru a ră- 
mîne la putere. El 
a anunțat că, în 
consecință, a pro
pus dizolvarea imediată a parla
mentului și ținerea de noi alegeri 
cu un guvern de serviciu.

Analiza votului de încredere 
arată.Că, în afară de deputății Uniu
nii de centru — partidul lui Pa
pandreu — au votat' pentru cei 28 
deputați ai partidului E.D.A. pre
cum și doi deputați care provin din 
E.R.E:, dar au aderat recent la 
Uniunea de centru. împotrivă au 
votat deputății partidului E.R.E. și 
cei doi deputați ai partidului „pro
gresist“. Rezultă că guvernul a de
misionat deoarece nu a vrut să se 
bazeze pe voturile deputaților E.D.A., 
iar, pe de altă parte, Papandreu nu 
a reușit să obțină aderarea unui 
număr suficient de deputați din 
E.R.E. spre a-i completa majorita
tea parlamentară absolută pe care 
nu a obținut-o în alegeri.

Demisia guvernului nu a fost pri
mită cu surpriză de presa de centru, 
în paginile acesteia ■ se scrie despre 
noi alegeri ca de un lucru sigur ; 
unele ziare chiar precizează data a- 
cestora, situîndu-le aproximativ la 
începutul lunii februarie, deși nu 
există încă o hotărîre din partea re
gelui în această privință. Demisia 
pare să fi întărit optimismul cu care 
presa de centru consideră că vii
toarele alegeri vor aduce Uniunii de 
centru majoritatea absolută care-i 
lipsește în prezent în parlament.

Reacțiile celorlalte partide impor-

Corespondenjă 
din Atena

Constituirea 
noului guvern turc

ANKARA 25 (Agerpres). — La 25 
decembrie a fost constituit noul gu
vern turc prezidat de Ismet Inönü. 
Majoritatea membrilor noului cabi
net aparțin Partidului republican al 
poporului, al cărui lider este primul 
ministru, iar trei miniștri sînt in
dependenți. Ministru al afacerilor 
externe este, ca și în guvernul pre
cedent, Feridun Cemal Erkin.

Acesta este al treilea guvern de 
coaliție constituit de Inönü de la e- 
venimentele din mai 1960, cînd Men- 
deres a fost înlăturat de la putere.

In declarația făcută în după-amia- 
za zilei de 25 decembrie în fața A- 
dunării Naționale a Turciei, primul 
ministru Inönü a anunțat că în vii
toarele patru zile va prezenta pro
gramul noului guvern.

cient de pozitive de conducătorii 
turci.

Ministrul de externe turc a de
clarat miercuri la prînz : «Avioanele 
noastre cu reacție zboară în lacest 
moment, în semn de avertisment, pe 
cerul Ciprului. Sperăm că acest a- 
vertisment va fi de ajuns pentru a 
obține rezultatul, la care, pînă în 
prezent, n-am ajuns pe căi diploma
tice, adică încetarea focului».

LONDRA
„Ministerul 

refuzat să 
tariu în ce 
venită din .

față

! de externe britanic a 
facă vreun comen- 
privește știrea pro- 

Ankara în legătură cu 
demersul guvernului turc. Un purtă
tor de cuvînt al Foreign Office-ului 
a spus : «Continuăm să urmărim cu 
seriozitate ce se petrece în Cipru. 
Sintern în legătură continuă cu gu
vernele grec și turc, ca și cu guver
nul cipriot în legătură cu măsurile 
ce trebuie luate pentru a face 
situației».

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI, 
rea Britanie, Grecia și Turcia 
pus de acord să efectueze în comun 
un demers în vederea „asigurării 
unei încetări complete și efective a 
ciocnirilor“ între ciprioții greci și 
turci — a declarat ziariștilor înal
tul comisar britanic care a sosit , la 
Nicosia venind de la Londra. Pe de 
altă parte, se anunță că ciocnirile 
continuă la Nicosia. (A.F.P.).

Ma-
s-au

tante din Grecia diferă. Astfel Co
mitetul Executiv al E.D.A. a dat pu-.' 
blicității un comunicat în care se 
arată printre altele că E.D.A. a spri
jinit guvernul de centru în parla
ment pentru ca acesta să-și aplice 
programul cu care s-a angajat față 
de popor „prin alegerile de la 3 no
iembrie și care, într-o anumită mă
sură, exprimă și cererile comune și 
urgente ale forțelor democratice“* * 
Comunicatul spune totodată că re
fuzul guvernului de centru de a 
se sprijini pe forțele democratice 
care au învins în alegeri partidul 
E.R.E. ar fi contrar „sensului verdic
tului popular“. E.D.A. subliniază că, 
în aceste condiții, nu există altă so

luție decît efectua- 
. ....... ..—■1 rea unor noi ale

geri însă cere ca 
ele să aibă loc în 
condițiile unor ga
ranții democratice, 
și anume în pri
mul rînd pe baza 

renunțării la sistemul de vot „pro
porționalul întărit“, care defor
mează voința alegătorilor și a înlo
cuirii lui cu sistemul proporțional 
simplu. E.D.A. cere, de asemenea, 
ca aparatul de stat să fie democra
tizat în vederea alegerilor iar for
mațiile teroriste ale partidului 
E.R.E., în prezent intacte, să fie des
ființate. E.D.A. consideră că viitoa
rele alegeri pot adînci eșecul E.R.E. 
și lărgi victoria forțelor democra
tice.

Presa E.R.E. care se aștepta de 
asemenea la situația creată, face o 
serie de speculații asupra mandatu
lui de sondaj încredințat lui Ka
nellopoulos. Astfel ziarul „Agropo- 
lis“ scrie că 
meze fie un 
jinul unor 
naționaliste" 
liție. Ziarul 
reuși, atunci Kenellopoulos va depu
ne mandatul.

Din comentariile presei ateniene 
rezultă că demisia guvernului Ța- 
pandreu, deși așteptată, a creat o si
tuație politică nouă a cărei soluție 
imediată nu poate fi precizată încă. 
Potrivit părerii celor mai mulți ob
servatori politici de diferite nuanțe 
lucrurile par să se îndrepte totuși 
spre noi alegeri.

AL. GHEORGHIU

el va încerca să for- 
guvern E.R.E. cu spri- 
deputați ai „partidelor 
fie un guvern de coa- 

arată că dacă nu va

POZIÏÎA PARTIDULUI COMUNIST
FRANCEZ ÎN LEGĂTURĂ

CU ALEGERILE PREZIDENȚIALE

Paris, la 24
Biroului

PARIS 25 (Agerpres). — Sub pre
ședinția lui Maurice Thorez, secre
tar general al Partidului Comunist 
Francez, a avut loc la 
decembrie, o ședință a 
litic al P.C. Francez.

într-o declarație 

Po-

Po- 
ne- 
de-

Biroul 
litic al P.C. Francez subliniază

■ cesitatea „pentru toate partidele 
mocratice și în primul rînd pentru
cel comunist și socialist, de a se uni 
pe baza unui program comun și a 
duce o luptă unită pentru înfăptuirea 
lui“. Biroul Politic relevă, totodată, 
că fără existența unui anumit acord 
referitor la un program comun care 
să prevadă crearea unor instituții 
cu adevărat democratice și mijloace 
pentru traducerea acestui program 
în viață, partidul comunist nu va 
sprijini un candidat necomunist în 
primul tur al viitoarelor alegeri pre
zidențiale.

MOSCOVA. Cea de-a doua se
siune a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., a celei de-a șasea legis
laturi și-a încheiat lucrările, anunță 
TASS. Sesiunea a adoptat legea cu 
privire la planul de dezvoltare a e- 
conomiei R.S.F.S.R. pe anii 
1964—1965 și legea cu privire la 
ibugetul de stat al R.S.F.S.R. pe a- 
nii 1964—1965.

TOKIO. La 23 decembrie, mi
nistrul R. P. Romîne în Japonia, 
Ion Obradovici, a înmînat, în nu
mele Universității din București, 
președintelui Universității din To
kio, prof. Kazuo Okochi, o colecție 
de publicații romînești din dome
niul științei, economiei, artei și cul
turii, pentru Biblioteca Universității 
din Tokio.

PEKIN. La 25 decembrie, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Pekin, A. Bezerian, 
a oferit o masă cu prilejul turneu
lui în R, P. Chineză al ansamblu
lui „Perinița“ al Sfatului popular al 
orașului București. Au participat 
președintele asociației pentru priete
nia chino-romînă, funcționari supe
riori din Ministerul Culturii și Mi
nisterul Afacerilor Externe, cunoscuți 
oameni de artă.

NEW YORK. La 24 decembrie a 
avut loc o ceremonie în cadrul căreia 
aeroportului Idlewild din apropiere 
de New York i s-a dat denumirea 
„Aeroportul internațional John F. 
Kennedy“.

SAIGON. în capitala Vietnamului 
de sud a sosit o misiune de bună
voință cambodgiana, însărcinată de 
prințul Norodom Sianuk să ducă 
tratative în vederea normalizării re
lațiilor între cele două țări.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA : București. Plata „Scînteii" Tel 17.60 10, 17 60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difnzorii voluntari din întreprinderi și instituții Tiparul : Combinatul Poligialic Casa Scînteiii


