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• Studierea cererii de consum 
lurilor • Sortimente cu specific

• înnoirea 
local

loca-

în fermele gospodăriilor agricole 
colective, care- adesea cuprind mii 
de animale și păsări, lucrează ca 
îngrijitori un mare număr de colec
tiviști. în cele mai multe locuri, 
consiliile de conducere au luat mă
suri ca în această muncă să fie re
partizați oameni dintre cei mai har
nici și pricepuți, cu dragoste față de 
avutul obștesc. Acesta este doar pri
mul pas. Se cere ca cei care lucrează 
în ramura creșterii animalelor să dea 
dovadă de pricepere și măiestrie, în- 
trucît de acestea depinde atît mări
rea efectivelor, cît și sporirea pro
ducției de carne, lapte, lină, ouă.

Experiența a mii de fruntași a- 
rată că de la efectivele de animale 
existente se pot realiza producții su
perioare. Este cunoscut faptul că 
realizarea unor producții mari de 
lapte și carne depinde intr-o măsură 
hotărîtoare de asigurarea furajelor. 
Dar tot atît de adevărat este că, chiar 
în gospodăriile care au furaje sufi
ciente, nu se obțin producții pe mă
sura posibilităților dacă acestea nu 
se folosesc pe baza unor rații echili
brate, administrate la timp și în mod 
diferențiat. Nu întîmplător mulgă
torii de la gospodăria colectivă 
din Șandra, regiunea Banat, au ob
ținut anual 3 500 1 lapte de fiecare 
vacă furajată. Ei și-au ridicat an 
de an gradul de calificare prin 
participarea la cursurile zooteh
nice, schimburi de experiență, ci
tirea de cărți și broșuri etc. Invățînd 
să aplice în practică un număr mare 
de metode științifice privind hră
nirea, îngrijirea și selecția oilor, 
ciobanii de ’a G.A.C. Limanu, re- 
"gidriea Dobrogea, au obținut peste 7 
kg de lină fină de fiecare oaie, iar 
îngrijitorii din sectorul porcin au 
réâliz’at la două fătări cite 19 pur
cei de fiecare scroafă. Se pot da 
multe asemenea exemple care arată 
marea însemnătate a ridicării califi
cării îngrijitorilor.
. La cursurile învățămîntului agro
zootehnic, mulți dintre. îngrijitorii 
de animale și-au ■îmbogățit cunoștin
țele de specialitate, pe care acum le 
aplică cu bune rezultate în produc
ție. Ținînd seama țfe însemnătatea 
instruirii îngrijitorilor, din.fermele 
gospodăriilor colective pe probleme 
legate de fiecare specie și categorie 
de animale, s-au organizat cursuri 
și în timpul verii. Pe baza indica
țiilor Consiliului Superior al Agri
culturii. consiliile agricole regionale 
și răionale au stabilit numărul de 
îngrijitori care vor fi școlarizați, 
prin rotație, oe serii de cîte 10—15 
zile. în prezent. în numeroase re
giuni cum sînt Bacău. Crîșana. Su
ceava, Banat. Dobrogea, Hunedoara 
și altele are loc la casele agrono
mului. în școli agricole, 
dării de stat, stațiuni
tale și în alte unități agricole so
cialiste. școlarizarea primelor serii 
de mulgători. îngrijitori de porci, 
ciobani etc. Potrivit planului de mă
suri întocmit de Consiliul Superior 
al Agriculturii, lecțiile sînt predate 
de cei mai buni specialiști din ca
drul consiliilor agricole, din stațiu
nile experimentale, de cadre didac
tice ale școlilor agricole, specia-

în gospo- 
experimen-

liști din gospodăriile de stat și co
lective, de la Casele agronomului și 
de la circumscripțiile veterinare. 
Pentru însușirea temeinică a lec
țiilor predate la cursuri, acestea sînt 
completate cu lucrări practice în u- 
nitățile agricole socialiste fruntașe 
în creșterea animalelor, situate în 
apropiere. Executarea diferitelor lu
crări de hrănire și îngrijire a ani
malelor alături de. muncitorii din 
gospodăriile de stat, stațiuni experi
mentale și alte unități va contribui 
la formarea deprinderilor pentru a- 
plicarea în practică a metodelor 
zootehnice înaintate. Așa s-a proce
dat de către numeroase gospodării 
colective din regiunile Suceava, Do- 
brogea și altele, obținîndu-se re
zultate dintre cele mai bune.

Consiliul agricol regional Banat, 
printre alte unități, a ales ca loc de 
instruire teoretică și practică gos
podăria colectivă din Biled, care a 
realizat pînă acum 1 500 1 lapte de 
fiecare vacă furajată. Cei 20 de în
grijitori din alte gospodării veniți 
aici lucrează efectiv, alături de co
lectiviștii gazdă, la executarea în
tregului program de hrănire, îngri
jire și mulgere a vacilor, astfel ca 
la întoarcerea la locurile lor de 
muncă să aplice cele învățate. Și în 
alte regiuni au fost alese unități 
fruntașe ca loc de instruire a îngri
jitorilor. Consiliile agricole au luat 
măsuri ca în perioada de școlariza
re, pentru îngrijitorii de animale să 
se facă proiecții de diafilme și filme. 
Multe lucruri interesante află îngri
jitorii cu prilejul consfătuirilor și 
schimburilor de experiență.

Ținînd seama de specificul mun
cii diferitelor categorii de îngriji
tori, Consiliul Superior al Agricul
turii a întocmit planuri tematice di
ferențiate. Printre temele stabilite, 
care se predau în prezent primelor 
serii de mulgători, se numără orga
nizarea reproducției, hrănirea ra
țională a vacilor de lapte pe baza 
întocmirii diferențiate a rațiilor, în
grijirea acestora etc. Se știe că 
una din problemele de care de
pinde mărirea' efectivelor mat
că și a producției de carne este 
creșterea în bune condiții a ani
malelor tinere. De aceea, se; pre
dau îngrijitorilor lecții despre nor
mele și rațiile necesare tineretului 
taurin, întreținerea animalelor ti
nere la pășune în tabere de vară etc.

în ultimii ani, în numeroase uni
tăți agricole socialiste s-a acumulat 
o bogată experiență în ce privește 
creșterea și îngrășarea porcilor. în 
vederea extinderii în producție a 
metodelor științifice și a experienței 
unităților fruntașe, se țin lecții și 
aplicații practice și pentru îngrijito
rii de porci. în prezent, în regiu
nea Bacău, la, Casa Agronomului, 
continuă instruirea primelor două 
serii de îngrijitori de porci. Ei își 
însușesc cunoștințe noi privind or
ganizarea montei și fătărilor la 
scroafe, creșterea purceilor pînă la 
înțărcare, creșterea și îngrășarea

Const. BORDEIANU

(Continuare în pag. IlI-a)

TELEGRAMĂ

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Varșovia

Dragi tovarăși.

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a eliberării Poloniei, în nu
mele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consi
liului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, 
al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dv, și prin dum
neavoastră poporului polonez, un cald salut tovărășesc și cele mai cor
diale felicitări.

Poporul romîn împărtășește din toată inima bucuria poporului frate 
polonez care, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în- 
tîmpină această glorioasă aniversare cu noi și importante succese în 
dezvoltarea multilaterală a patriei sale.

1 Avem convingerea că relațiile de colaborare rodnică statornicite
între țările noastre socialiste se vor dezvolta necontenit, spre binele 
popoarelor romîn și polonez, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua mari) sărbători naționale a R. P Polone, vă urăm, dragi 
tovarăși, dumneavoastră și întregului popor polonez, noi succese pe dru
mul prosperității și înfloririi continue a Poloniei socialiste.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER 
Prim-secretar Președintele Consiliului

al Comitetului Central de Miniștri
al Partidului Muncitoresc al Republicii Populare Romîne 

Romîn
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Romîne

manente și
publice ; problemele sînt 
complexe decît

Blocuri construite pe Calea București din Craiova (Fotografie din avion) Foto : M. Andreescu
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în întreaga țară continuă să se con
struiască noi localuri comerciale, iar re
țeaua existentă se modernizează prin 
dotarea cu mobilier și utilaje la nive
lul tehnicii înaintate. Construcțiile re
cent amenajate adăpostesc, între altele, 
unități de alimentație publică : restau
rante, bucătării de bloc, 
rii, braserii etc. Anul acesta, 
rețeaua de alimentație publică din Ca
pitală se mărește cti 14 unități, în afara 
celor care se modernizează. ?... '
elaborate noi 
proape 3 000 de rețete de preparate. 
Deservirea se îmbunătățește nu numai 
prin îmbogățirea sortimentului, ci și 
prin extinderea metodelor rapide : 
autoservirea se aplică în 1 700 de uni
tăți de alimentație publică.

în legătură cu activitatea în acest 
sector, am adresat cîteva întrebări too. 
V. Aroneanu, directorul alimentației 
publice din Ministerul Comerțului In
terior.

cofetă- 
n umai

Au fost 
rețetare, cuprinzînd a-

Care sînt preocupările actuale 
în acest sector ?

din Brașov și al T.A.P.L.„Carpați" 
București.

Pași înainte s-au făcut și 
derea formelor noi de deservire, pe baza 
studierii cerințelor : bucătăriile de bloc, 
deservirea la domiciliu etc. Se dezvoltă, 
de asemenea, autoservirea, cît și vîn- 
zarea dc semipreparate prin secții „Gos
podina“ sau unele magazine „Alimen
tara".

Ne preocupă și dotarea corespunză
toare a unităților, îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor pe care le oferă con
sumatorilor. Nu sînt trecute cu vederea 
nici cele care au un nivel satisfăcător 
de prezentare. Terasa „Lido“ din Ca
pitală, de exemplu, este cunoscută ca o 
unitate mult frecventată pentru cadrul 
ei îmbietor. Și aici s-a adus o notă 
nouă prin amenajarea unei terase aco
perite. Lucrări de amenajare s-au exe
cutat și la „Parcul Privighetorilor", la 
bătrînul — astăzi tînărul — restaurant 
„Carul cu bere", braseria din Ti
mișoara etc. Se modernizează mobilia
rul grădinilor de vară. Măsurile luate 
pentru extinderea micii mecanizări se 
înscriu, la rîndul lor, pe linia acțiuni
lor întreprinse pentru satisfacerea cerin
țelor. ,

Fiecare șef-bucătar are latitudinea 
să-și aducă contribuția la îmbogățirea 
sortimentului de preparate din unitatea 
în care lucrează, avînd în vedere, în 
același timp, și specificul local sau re
gional de consum, specificul sezonier, 
evitînd astfel uniformizarea.

în extin-

Cunoașterea și satisfacerea cerințelor, 
ridicarea nivelului de deservire a con
sumatorilor constituie preocupări per- 

în domeniul alimentației 
mult mai 

complexe decît par la prima ve
dere. Sub aspectul varietății preferin
țelor, chiar unei gospodine care pregă
tește masa pentru 4-5 persoane nu-i 
este ușor să împace gusturile membri
lor familiei sale. Este lesne de înțeles 
că mult mai complicată apare problema 
atunci cînd avem ca obiectiv satisface
rea cerințelor unei mase de consuma
tori. Pe de altă parte, și gusturile evo
luează, preferințele consumatorilor se 
modifică, sporește exigența lor în func
ție de creșterea continuă a nivelului 
de trai al populației. Alimentației pu
blice îi revine sarcina de a asigura con
sumatorilor — pe baza unor principii 
științifice — o alimentație rațională și, 
în același timp, o hrană variată, gus
toasă. Una dintre principalele direcții 
în care se acționează este alegerea cu 
grijă a genului de unități potrivit cerin
țelor consumatorilor, atît în rețeaua 
existentă, cît și, mai ales, atunci cînd e 
vorba de unități noi. îmbunătățim pro
filul unităților de alimentație publică 
din centrele muncitorești, al celor situa
te pe traseele turistice și în stațiunile 
balneo-climaterice, la locurile de odihnă 
și distracție, dezvoltăm și modernizăm 
comerțul mobil.

O problemă la ordinea zilei este pen
tru noi și specializarea rețelei, orientată 
în două direcții : unitățile cu caracter 
culinar, care desfac un volum mare de 
preparate din producția proprie (res
taurante cu autoservire, pensiuni, uni
tăți lacto-vegetariene, etc.) și cele 
cu . caracter . recreativ. De aseme
nea, în ultirnul timp se remarcă pre
ocuparea organelor locale de a valori
fica localuri cu vechi tradiții și de a le 
amenaja ca restaurante cu specific re
gional, urmînd exemplul trustului

Ce forme se folosesc pentru 
studierea cererii de consum în 
alimentația publică ?

Satisfacerea cerințelor presupune, fi
rește, cunoașterea lor temeinică. De 
mulți ani se organizează în alimentația 
publică expoziții de artă culinară sau 
de cofetărie cu vînzare. Acolo unde au 
fost înregistrate și analizate observațiile 
și sugestiile consumatorilor, expozițiile 
și-au adus contribuția la cunoașterea 
cererii de consum. Trusturile și în
treprinderile de alimentație 
din Cluj, Suceava, Brașov 
regiuni au folosit în mod 
și metoda consfătuirilor 
matorii.
sită

publică 
și alte 
eficace 
consu-cu

De asemenea, a fost folo- 
cu bune rezultate, îndeosebi în 

unitățile cu consumatori constanți (bu
cătăriile de bloc, pensiunile), metoda 
chestionarelor cu întrebări ca : „ce mîn- 
care preferați „ce îmbunătățiri pro
puneți să se aducă listei de bucate ?". 
Deocamdată, un accent deosebit se va 
pune pe folosirea anchetelor statistice, 
a expozițiilor cu vînzare pentru deter
minarea 
sum etc.

De un 
apreciem
gestii”, înființat pe Iîngă Direcția ali
mentației publice din Ministerul Co
merțului Interior și care, alcătuit din 
oameni de ocupații diferite, ne va aju
ta să cunoaștem în mai mare măsură 
cerințele consumatorilor în ce privește 
serviciile alimentației publice.

La Constanța a avut loc ieri seara 
„Parada modei — litoral 1964“, or
ganizată de întreprinderea comerțu
lui cu ridicata pentru textile, încăl
țăminte — Constanța. Fabrica 
confecții și tricotaje București 
prezentat peste 200 din cele mai
și practice modele de vară pentru 
femei și bărbați. în zilele următoare 
parada modei va fi prezentată in 
stațiunile Eforie Nord și Mamaia.

construit o remorcă destinată trans
portării produselor cu volum mare 
și greutate mică. Remorca, tractată 
de un autocamion, este construită 
dintr-un cadru sudat pe două axe, 
cea din față putîndu-se roti prin- 
tr-un dispozitiv special. Ea este pre
văzută, de asemenea, cu o instala
ție electrică și una de frînare, di
rijate din cabina autocamionului.

se fac

La Uzina mecanică din Timișoara 
au început să se fabrice motoîncăr- 
cătoare destinate mecanizării ope
rațiilor de încărcare, descărcare și 
manipulare a materialelor în uzine, 
depozite, magazii etc. 
toarele sînt dotate cu 
draulice și echipate 
Diesel de 65 C.P.

★
Un grup de tehnicieni și ingineri încărcarea și descărcarea 

din unitățile Direcției generale 
transporturilor auto au proiectat

Motoîncărcă- 
instalații hi- 
cu motoare

a pe ambele părți. 
Și (Agerpies)

de
a

noi

structurii cererii de con-

real folos în această direcția 
că va fi și „colectivul de su-

„A n-i m a f i I m"
un nou studio cinematografic

De curînd a luat ființă Studioui ci
nematografic „Animafilm București“ 
cu sediul în Capitală. Studioul este 
destinat producerii de filme artistice 
de animație, filme de publicitate și 
diafilme. Filmele realizate de studio 
vor fi puse și la dispoziția Studiou-

Noul studio va 
acest domeniu

Marți, 21 .iulie, președintele Con- dinar și .plenipotențiar al Franței, 
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență de pre
zentare pe noul ambasador extraor- Restaurantul „Select" din Capitală Foto : R. Costin

Jean Louis Pons.
Au participat Alexandru Bîrlă- 

deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. (Agerpres)

lui de televiziune, 
oferi cineaștilor din 
posibilitatea de a ridica în continua
re calitatea producției noastre cine
matografice de animație, care se bu
cură în prezent de o bună apreciere 
atît în țară, cît și peste hotare.

(Agerpres)

Oameni de azi

La școala marilor șantiere
In noaptea galeriei, ziua se furișa 

pînă atunci doar dintr-o singură 
parte, aducînd în inima muntelui un 
petic de cer. în dimineața aceea de 
octombrie însă, pentru întîia oară 
soarele a coborît în tunel și din a- 
monte și din aval. O ultimă pușcă- 
tură. Sub fulgerele reflectoarelor, mi
nerii celor două echipe care lucrau 
la străpungerea tunelului de deviere 
a apelor Argeșului și-au văzut unii 
altora fețele și și-au strîns bărbă- 
tește mîinile. Prima străpungere. Pri
mul eveniment de seamă din viața 
șantierului. Vistian Pușcaș și Vasile 
Feher, șefii celor două echipe, s-au 
grăbit să-l îmbrățișeze pe brigadie
rul Pavel Oțet, minerul cu figura su
râzătoare. Acolo în adîncuri, cîteva 
neveste au împărțit apoi buchete cu 
flori de cîmp, dăruindu-le nu numai 
soților, ci și bărbatului cu părul ușor 
albit, abia scăpat din strînsoarea 
brațelor vînjoase ale ortacilor.

Privindu-1, mi-am reamintit de o 
scenă oarecum asemănătoare petre
cută cu ani în urmă, pe alte melea
guri, dar tot sub munte. La Bicaz, 
același miner stătea timid, cu bra
țele încărcate de flori, bucurîndu-se 
laolaltă cu tovarășii săi de muncă, 
la ceasul cînd tunelul croit de ei în 
stîncă deschidea albie nouă apelor. 
Ca și atunci, Pavel Oțet trăia acum 
semnificația evenimentului. Pe nevă
zutele coordonate ale hărții, Bicazul 
și Argeșul nu se întîlnesc niciodată. 
Și totuși, alte coordonate — ale mun
cii, ale socialismului — au împreu
nat activitatea de ani și ani a aces
tui harnic miner.

Biografia sa de om al șantierelor 
n-a început cu Bicazul și nu se va

sfîrșl de bună seamă cu Argeșul. 
Căci pe Pavel Oțet îl poartă mereu 
spre alte și alte locuri pasiunea 
muncii de constructor.

Cînd au trecut oare 17 ani ?

Pavel Oțet
Omul în floarea vîrstei evocă 
nu fără emoție „botezul*  mun
cii pe șantier. în defileul Jiului, tul
burat de ecoul celor dintîi „hei-rup- 
uri”, a pășit pentru prima oară în 
rîndurile constructorilor. Luase cu el 
la Bumbești nu numai aducerile 
aminte ale unor ani în care trudi
se din greu ca argat, dar și multe

vise de viitor. A prins dragoste 
de meseria de miner, învățînd 
cu tragere de inimă de la cei 
vîrstnici. Cînd cel dintîi tren a trecut 
șuierînd prin tunelurile în zidul 
cărora se afla și o părticică din 
munca lui, a pornit mai departe pe 
alt șantier, cel de la Salva-Vișeu.

Apoi a urmat Bicazul. A ajuns aici 
cînd încă își mai aflau de lucru to
pometrii, cînd țărușii trasau cele din
tîi jaloane. Locuia într-o baracă un
deva, dincolo de viitorul baraj, pe 
unde clipocesc acum apele lacului 
de acumulare. Cu genele ostenite, 
stătea ceasuri de-a rîndul să citeas
că nu numai cărți despre minerit, ci 
și literatură, ziarele. Voia să afle cît 
mai multe, să se lumineze. în ciuda 
firii sale închise, Pavel Oțet e un vi
sător. Povestește : „De cîte ori mă 
duc la Bicaz șl mă plimb cu vaporul 
în susul lacului, îmi place să mă 
plec peste bord și să privesc în a- 
dîncuri. Trăiesc cu impresia că mai 
zăresc vechea baracă unde ne strîn- 
geam seara cu toată brigada, sfătu- 
indu-ne cum să organizăm mai bine 
treaba. îl aveam „profesor" pe bă
trînul Gavrilă Pașca, Eroul Muncii 
Socialiste".

Bicazul a înscris multe pagini fru
moase în cartea vieții lui Pavel 
Oțet. Niciodată nu va uita ziua ge
roasă cînd a ieșit de la ședința de 
partid unde comuniștii l-au primit în 
rîndurile lor. Se angajase atunci, in 
fața adunării de partid, să fie, prin 
munca sa, la înălțimea calității de 
membru de partid. Iar munca sa a 
cunoscut apoi numai urcușuri. A 
ajuns șef de brigadă și curînd nu
mele îi era cunoscut pe întregul șan

tier. Din ceea ce știa el a învățat cu 
dragă inimă pe noii veniți și, dacă 
ar fi să socotească astăzi cîți oa
meni au deprins meseria de miner 
cu ajutorul lui, cifra ar ajunge la 
cîteva sute. Motiv de mîndrie în plus 
pentru șeful de brigadă, a cărui 
muncă a căpătat o înaltă răsplată. 
La Bicaz a fost decorat cu Ordinul 
Muncii clasa I.

Dar a sosit și ziua cînd apele Bis
triței au prins să scapere seîntei. 
Emoționantă a lost despărțirea de a- 
ceste locuri după cum emoționantă 
a fost și cea dintîi întîlnire cu fru
musețea sălbatică a văii Argeșului. 
Astăzi, e greu de spus dacă a mai 
rămas vreun loc de pe noul șantier 
pe unde să nu fi trecut și Pavel 
Oțet cu brigada lui. Acolo unde roca 
se înverșuna și nu voia să dea nici 
un pas înapoi în fața oamenilor, 
unde presiunea te prindea ca într-un 
clește ori apa se strecura hoțește 
printre stînci, surpînd peste noapte 
ce se lucra ziua, era trimis Pavel.

Era o vreme cînd linia întîi a fron
tului de lucru se afla la baraj. Pe 
valea strimtă hăulind de pușcături, 
brigadierul și-a întîlnit un consătean 
din îndepărtatul Ticău. Miner și el. 
Unul lucra în amonte, altul în aval, 
pe Valea lui Stan. Și astăzi se mai 
vorbește pe șantier de întrecerea 
dintre Oțet și Rusu. într-una din zi
lele din preajma lui 1 Mai, brigada 
lui Oțet ajunsese în frunte A aflat 
însă șeful de brigadă că tovarășul 
său are greutăți la viteza de înain
tare în galerie. îi lipsea niște șină 
de cale ferată și, din pricina aceas
ta, transportul sterilului și al mate
rialelor se făcea anevoie. împreună 
cu cîțiva ortaci, Pavel Oțet a venit în 
ceasurile de odihnă ajutînd la 
montarea liniilor pentru ca și bri
gada lui Vasile Rusu să țină pasul 
la înaintare.

De la baraj. Oțet a plecat cu toți 
oamenii la Valea cu Pești. Punct 
greu de lueru. Cerea mîini încerca
te, ochi ager. Nu o dată, el își adu
na ortacii la gura tunelului.

înainte de intrarea !n galerie, 
sfătuindu-se cum ar fi mai bine să 
puște în noul strat de rocă. Cîte unul 
mai spunea : nu ne pricepem noi să 
perforăm șt să pușcăm un strat ? 
Brigadierul avea însă experiența 
atîtor ani, știa că de la o rocă la 
alta se cerea schimbat sistemul. Și 
faptele i-au dat dreptate. Șeful de 
brigadă pune un mare accent pe 
rînduiala la locul de muncă, pe 
grija față de mașini și scule. „Dacă 
ești bun gospodar acasă, de ce n-ai 
fi și în galerie ? Aici e casa ta în 
timpul lucrului", obișnuiește să le 
spună tinerilor. Unul dintre aceștia 
a lăsat o dată perforatorul aruncat 
la un loc cu sterilul. Era în timpul 
pauzei. Fără să scoată o vorbă. 
Oțet și-a luat batista călcată și îm
păturită frumos, a desfăcut-o și a în
ceput să șteargă cu ea firișoarele 
de nisip de pe perforator. Gestul l-a 
usturat pe tînărul în cauză mai mult 
decît un potop de cuvinte.

La capătul orelor de muncă, bri
gadierul Tămînea să predea „șta
feta din mers" noului schimb, îngri- 
jindu-se ca șefii de echipă ori mine
rii mai vechi să aibă în preajmă 
„bobocii", să-i ajute.

Se cuvine a arăta că omul acesta 
atît de pasionat după munca de 
miner, prezent la toate consfătuirile 
tehnico-științifice de pe șantier, unde 
inginerii și tehnicienii îi ascultă cu 
luare aminte cuvîntul, este și secre
tarul unei organizații de bază și 
membru în comitetul de partid al 
grupului de șantiere. Omul care 
și-a legat viața de marile con
strucții îndrumă cu dragoste și grijă 
pașii tinerilor muncitori, pe care îi 
crește nu numai ca mineri, dar și ca 
oameni de azi.

Pavel Otet. Un om al zilelor noas
tre. Prezent de mai bine de un dece
niu și jumătate pe schelele construc
ției socialiste, el este unul dintre 
milioanele de entuziaști fâmari de 
frumusețe ai noii geografii a țării.

Ion MÄRGINEANU
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PROMOȚIA DE ABSOLVENT! 1%4

Întîmpinăm cu căldură 
pe tinerii tovurăși de muncă

O nouă, promoție de absolvenți 
ai instituțiilor de învățămînt su
perior și ai învățămintului profe
sional și tehnic se pregătește să-și 
înceapă activitatea. Ajutorul a- 
tent, tovărășesc al cadrelor cu 
experiență mai bogată din între
prinderi și instituții îi va ajuta să 
se familiarizeze mai repede cu 
problemele specifice profesiunii 
lor. In legătură cu pregătirile 
care se fac pentru întîmpinarea 
acestor tineri la locurile de mun
că și cu condițiile create pen
tru ca ei să-și îndeplinească 
îndatoririle profesionale și ob
ștești, ne-am adresat unor condu
cători de întreprinderi și repre
zentanți ai organelor locale de 
stat. Iată cîteva din răspunsurile 
primite.

Ing. Gheorghe PRIA, director 
general al Combinatului chl- 

' rn*c Crai°va-
După cum se știe, la Craiova se 

construiește un mare combinat, 
obiectiv important al industriei 
noastre chimice.

In noul combinat vor lucra 
aproape 1 000 de specialiști cu pre
gătire superioară. Din promoția 
anului 1964 vom primi în curînd în 
mijlocul nostru 35 de absolvenți ai 
institutelor politehnice din Bucu
rești, Timișoara și Iași. îi vom întîm- 
pina ca niște gazde ospitaliere. în 
primul rînd, le-am asigurat locuințe 
confortabile. Ei vor participa la 
probele mecanice și rodajul tehnolo
gic al primelor unități. Specialiști cu 
o înaltă pregătire îi vor ajuta să cu
noască modul de funcționare a in
stalațiilor, a aparatelor de măsură 
și control. In răgazul pe care îl a- 
vem pînă la intrarea în producție 
ä primelor fabrici ale combinatului, 
ne-am propus să organizăm pentru 
tinerii noștri tovarăși de muncă vi
zite la Borzești, Roznov, Tîrnăveni, 
și alte combinate chimice din țară, 
pentru a cunoaște utilajele moderne 
și caracteristicile procesului tehno
logic. Vom acorda noilor ingineri în
tregul nostru sprijin spre a-și putea 
valorifica cunoștințele dobîndite în 
anii de studenție, a-și perfecționa, 
în continuare, pregătirea.

Prof, lullana GORUN, vice
președintă a Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular re- 
glonal Banat-

Marea familie' a cadrelor didac
tice din regiunea noastră va spori, în 
toamnă, cu peste 400 de absolvenți 
ai universităților și institutelor peda
gogice, cărora regimul de democra
ție populară le-a creat condiții bune 
de studiu, de dezvoltare. Acești ti
neri, sînt așteptați cu drag de 
colegii lor mai vîrstnici, care sînt 
bucuroși să le împărtășească din ex
periența lor pedagogică, La îndru
marea comitetului regional de 
partid, comitetul executiv al sfatu
lui popular regional s-a îngrijit din 
timp de asigurarea condițiilor co
respunzătoare de viață și de muncă 
noilor cadre didactice. O dată cu pre
zentarea la secțiile de învățămînt, 
noilor profesori li se vor acorda in
demnizația de instalare și cheltuieli
le de transport pînă la școlile unde 
au fost repartizați. In comune și sate, 
tinerii profesori vor fi conduși de 
președinții sfaturilor populare și, 
într-un cadru festiv, prezentați 
corpului didactic din școală.

De pe acum, în toate raioanele au 
. fost luate măsurile necesare. în raio
nul Caransebeș, de pildă, în comunele 
Glimboca, Obreja, Borlova, Zăgu- 
jeni, președinții comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare comu
nale împreună cu membrii corpului 
didactic au pregătit locuințele noilor 
veniți.

La locul de muncă, directorii de 
școli vor prezenta tinerilor învăță
tori și profesori planul general de 
muncă, clasele și laboratoarele în 
care urmează să lucreze. Organiza
țiile de partid se vor ocupa îndea
proape de aceștia, ajutîndu-i să-și 
pregătească cît mai bine acțiunile de 
început ale activității lor. în cadrul 
comisiilor metodice din școală, fie
care tînăr va fi încredințat unor ca
dre didactice cu bogată pregătire 
științifică și experiență pedagogică, 
pentru a fi ajutat în activitatea ins- 
tructiv-educativă.

Ing. Marin CONSTANTIN, 
președintele Consiliului agri
col regional Ploiești.

In regiunea noastră au absolvit 
școlile din sistemul învățămintului 
agricol și au fost repartizați în acest 
an, în producție, 1 550 de tehnicieni 
și mecanizatori, ceea ce reprezintă 
de peste trei ori numărul de elevi 

hililIU peste 1170! 1 circa 05000
își încep 

activitatea
ingineri chimiști, fi 
zicieni, profesori, me 
dici, economiști, ab

- absolvenți ai școlilor
- profesionale și teh

nice

în 1939
solvenți ai institu 

telor de artă

au absolvit 
cursurile 5152 4354

Tineri din noua promoție de absolvenți Foto Gh. Vințilă

care, în anul 1938, au absolvit școlile 
agricole din întreaga țară. Noii ab
solvenți au fost încadrați în G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T.-uri, la locuri de 
muncă corespunzătoare specializării 
lor-. Pretutindeni, ei se vor bu
cura de sprijinul cadrelor de con
ducere ale unităților agricole socia
liste, de ajutorul tovarășilor de 
muncă mai vîrstnici. în raionul 
Rîmnicul Sărat, de pildă, au fost re
partizați în gospodăriile agricole 
colective 82 de tehnicieni ; în fiecare 
gospodărie colectivă vor lucra, de 
acum înainte pe lîngă ingineri, 1—2 
tehnicieni agricoli, horticoli, veteri
nari, iar în unitățile mai mari nu
mărul acestora va fi chiar de 4—5. 
58 de tehnicieni agronomi, horticoli 
și veterinari își încep activitatea în 
aceste zile la gospodăriile colective 
din raionul Mizîl. Consiliile a- 
gricole regional și raionale au avut 
grijă să pregătească condiții pentru 
buna desfășurare a activității tehni
cienilor, marea majoritate au fost re
partizați în gospodăriile colective de 
unde au plecat la școală sau unde 
domiciliază familia lor. Acolo unde 
acest lucru nu a fost posibil, gospo
dăriile colective au asigurat tinerilor 
cazare și masă. La toamnă, cînd se 
vor prezenta la posturi și noii ingi
neri agronomi și medici veterinari, 
ei vor fi primiți cu toată căldura.

Seară de lectură Foto : Agerpres

SCRISORI
APE MINERALE LA DOMICILIU

Pentru procurarea apelor minerale — 
ne scria un corespondent voluntar din 
Capitală — ar fi necesar să se înfiinjeze 
un centru de deservire la domiciliu.

Sfatul popular al Capitalei ne infor
mează că în cadrul magazinului „Unic1 
există o casă de comenzi pentru servirea 
la domiciliu, iar în curînd se va deschide 
încă una în raionul N. Bălcescu, în blocul 
Splai. La aceste case de comenzi, pe lîn
gă toate celelalte produse alimentare, se 
pot face și comenzi de ape minerale, afît 
telefonic cîf și direct la unitate, după care 
mărfurile se transportă la adresa indicată.

AMBALAJE
DIN MATERIALE PLASTICE

Un cititor din Capitală a propus în- 
fr-o scrisoare către redacjie să se stu
dieze posibilitatea înlocuirii sticlelor cu 
alte ambalaje ia lichidele alimentare.

Din răspunsul primit de la Ministerul 
Industriei Alimentare aflăm că în prezent 
se studiază înlocuirea buteliilor din sticlă 
cu ambalaje confecfionate din materiale 
plastice, necesare la ambalarea uleiului, 
laptelui, sucurilor de fructe etc.

HÎRÏ8A FOTOGRAFICĂ
Un cititor din Reșija ne-a scris că 

uneori hîrtia fotografică produsă de 
Combinatul chimic din Tîrnăveni nu este 
de calitate corespunzătoare.

In urma acestei sesizări, întreprinderea 
producătoare ne informează Că secfia 
care produce aceste materiale va in
troduce unele modificări în procesul teh
nologic, care vor înlătura defecjiunile 
semnalate. Se va asigura astfel o dife
rență mai mare între gradațiile „nor
mal" și „contrast". De asemenea, s-a in
stituit un control de calitate mai exi
gent.

LUCRĂRI DE RENOVARE
Un corespondent voluntar din Turnu 

Severin ne-a semnalat că baia comunală 
din localitate nu este bine gospodărită. 

Reparațiile făcute în urmă cu doi ani au 
fost executate de mîntuială.

Sfatul popular al orașului Turnu Severin 
ne răspunde că sesizarea este întemeia
tă. Pentru înlăturarea acestor nereguli, 
baia comunală se află în prezent sub ad
ministrarea întreprinderii comunale, care 
efectuează lucrări de renovare.

PENTRU BIBLIOTECA UZINEI
Tnfr-o scrisoare din Slatina se arăta că 

biblioteca tehnică a Uzinei de aluminiu 
ar trebui înzestrată cu mai multe cărfi și 
publicafii de specialitate.

Consiliul regional al sindicatelor, căruia 
I s-a trimis scrisoarea, ne răspunde că 
biblioteca tehnică a uzinei a fost dotată 
cu cărfi de specialitate ; s-au tradus lu

crări despre tehnologia aluminiului pe 
secții de fabricație, multiplicate în nu
meroase exemplare. Conducerea uzinei a 
luat măsuri să se traducă și alte mate
riale necesare inginerilor și tehnicienilor.

ÎN REȚEAUA TELEFONICĂ
De la întreprinderea forestieră „Rod- 

na", raionul Năsăud, am primit o scri
soare în care se arăta că telefoanele in
stalate în unităfile sale funcționează de
fectuos.

Adresîndu-ne Direcției regionale P.T.T.R. ■ face
Cluj, ni s-a comunicat că pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri a luat măsuri de 
înlocuire a unei centrale telefonice și a 
unor posturi, proprietatea I. F.

Izotopii în
Izotopii radioactivi au devenit un 

sprijin eficient și în munca cercetă
torilor Institutului de balneologie și 
fizioterapie, care studiază modul 
cum acționează tratamentul balnear 
asupra organismului. Colectivul la
boratorului de izotopi a pus la punct 
o nouă metodă de apreciere a gra
dului de mineralizare osoasă prin 
cercetarea în articulația genunchiu-

AMENAJĂRI GOSPODĂREȘTI
Un corespondent voluntar din Sinaia 

ne-a scris că, în urma defectării unei con
ducte, locuitorii dinfr-o margine a ora
șului întîmpină greutăți în aprovizionarea 
cu apă.

Sfatul popular al orașului Sinaia ne răs
punde că au fost alocate fonduri pentru 
executarea lucrărilor de reparații, ca'e 
vor fi terminate pînă la sfîrșitul acestui 
trimestru.

MAGAZINE SPECIALE
PENTRU PIESE
DE RADIO SI TELEVIZIUNEA

Cititorul Ion Achiriloaie din Brașov a 
propus ca în magazinele de specialitate 
să se pună în vînzare piese pentru re
parații mai simple necesare televizoare
lor înfrucît mulți posesori de televizoare, 
avînd cunoștințe tehnice, pot face singuri 
unele reparații.

Direcția generală a comerțului pentru 
produse metalo-chimice din cadrul Mi
nisterului Comerțului Interior ne infor
mează că sînt în studiu măsuri de organi
zare a unor magazine care vor desface 
piese.de schimb pentru radio și televi
zoare.

ÎNTĂRIREA CONTROLULUI
DE CALITATE

într-o scrisoare adresată redacției, un 
corespondent voluntar din Bucureșf 
ne-a semnalat calitatea necorespunză
toare a unor conserve de mazăre prö- 
duse de fabrica din Tecuci.

Ministerul Industriei Alimentare ne 
cunoscut că în fabrică a fost întă

rită comisia de recepție, ’ar pe fiecare 
schimb și grupă de produse au fost nu
miți controlori „ de calitate care supra
veghează procesul de producție.

balneologie
lui a radiațiilor Gamma, emise de 
tuliu 170. în acest fel se poate apre
cia rapid cantitatea de substanțe 
minerale din os, factor important în
tr-o serie de boli. Tot în cadrul la
boratorului se mai studiază, cu aju
torul izotopilor, modificările funcției 
glandei tiroide în cursul tratamentu
lui cu ape minerale sulfuroase etc.

TEATRE
Teațrul satiric muzical ,,C. Tăna- 

se“ (la Grădina „Boema") : O seară 
de muzică ușoară — (orele 20,15 ; în caz 
de ploaie spectacolul are loc la sala Sa
voy — orele 20). Circul de stat: O seară 
cu comicul Karandaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
La strada: Patria (9,45; 12; 14,15;

16,30; 19; 21,15), Melodia (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Grădina „Doi
na" (Str Doamnei nr. 9 — orele 21). 
Dragoste neîmplinită : Republica (9,45; 
12; 14; 16,15; 18,15; 20,30). M-am îndrăgos
tit la Copenhaga : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21,15; la grădină — orele 
20,30), Feroviar (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 'j, 
17,45; 20), Aurora (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,45; 19; la grădină — orele 20,15), Pati
noarul ,,23 August" (Bd. Muncii — orele 
20,45), Stadionul „Dlnamo" (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 21). Domnul Topaze — 
cinemascop : Carpațl (10; 12; 14; 16; 18;
20.15) , Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Grădina „Festival*  (Pasajul „Eforie“ — - 
orele 20,30), Miorița (9; 11; 13), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Ocolul pămîntului în 80 
de zile — cinemascop (ambele serii) : 
București (8,30; 12; 15,30; 19,15), Tomis 
(9,30; 13; 16,30; 20,15; la grădină — orele 
20,45), Grădina „Vitan" (Calea Dudeștl — 
orele 21), Flamura (9,30; 13; 1G,3O; 20,15). 
Popasul : Victoria (10,30; 12,30; 14,30;
16.30; 18,30;’ 20,30), Miorița (16; 18,15; 20,30). 
Asasinul din cartea de telefon: Central 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Popular (10,30; 15; 
17; 19; 21), Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vldu nr. 5 — orele 20,45). Comisarul: Lu
mina (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), Giu- 
lești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Grl- 
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Băieții ’
noștri : Union (16; 18,15; 20,30). Program 
de filme pentru copil: Doina (orele 10). 
Lumea mare a celor mici : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cele trei lumi 
ale lui Gulliver ; Pe poteci de munte: 
Timpuri Noi (rulează de la orele 10 la 
orele 21 în continuare). Feriga de aur — 
cinemascop: înfrățirea între popoare (10; 
16; 18,15; 20,30). Kozara: Excelsior (10;
12,30; 15,30; 18; 20,30), Bucegi (10; 12,30; 
15,30; 18; la grădină — orele 20,30), Fe
rentari (15,30; 18; 20,30). Lurriea comică
a lui Harold Lloyd : Cultural (15; 17; 19; 
21), Drumul Sării (16; 18; 20). Doi colo
nei : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Cos
mos (16; 18; 20). Cei patru călugări: Bu- 
zești (16; 18,15; la grădină — orele 20,30). 
Aventurile unui tînăr — cinemascop: 
Crîngași (15; 18; 21), Colentina (14; 17; 20). 
îndrăgostitul: Unirea (16; 18,15; la gră
dină — orele 20,30). Clubul cavalerilor : 
Flacăra (16,30; 18,30; 20,30). Domnișoara... 
Barbă-Albastră : Vitan (16; 18; 20). Frații 
corsicani — cinemascop : Munca (14,30; 
16,45; 19; 21,15), Progresul (14,45; 16,45; 19;
21.15) . Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Arta (15,45; 19,30; la gră
dină — orele 20,30), Volga (10; 13,30). 
Anotimpuri : Moșilor (15; 17,30; 20). Fata 
din casa roșie: Viitorul (16; 18,15; 20,30). 
Slujnica: Volga (16,30; 18,30; 20,30), Ra
hova (16; 18,15). Șeherazada — cinema
scop: Modem (10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — o- 
rele 21). Cuba ’58 : Lira (15,30; 18). Cerul 
și mocirla : Cotrocenl (16; 18; 20). omul 
din fotografie: Pacea (16; 18; 20). Ger
manie, steluțele tale ! : Grădina „Mo
dern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 20,30). 
Cascada diavolului: Grădina „Lira" (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196 — orele 20,30). 
Anaconda: Grădina „Moșilor" (Calea Mo- . 
șllor nr. 221 — orele 20,30). Hoțul din San 
Marengo : Grădina „Rahova" (Calea Ițar. fl-.. 
hovel nr. 103 — orele 20,30). Totul despre L 
Eva : Grădina „Colentina" (Șos. Colen- 
tina nr. 84 — orele 20,15).
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Varșovia a paradei militare șl demons
trația oamenilor muncii cu prilejul ce
ler der» XX-a aniversări à eliberării 
Poloniei.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea à fost frumoasă 

șl călduroasă, cu cer mai mult se
nin, 'izolat,' ftr regiunea de***  munte 
s-aü ftfödtrs ’averse’însoțite- de descăr
cări electrice.1 Mntul- a suflat în general 
slab; Temperatura aerului la ora 14,00 
era cuprinsă între-36 grade, .la . .Berzfis- 
ca și 26 grade la Mangalia. In Bucu
rești: . Vremea, a. fost frumoasă,,și căl
duroasă, cu cer senin. Vîntul a suflat 
slab. ° Temperatura maximă a fost 34 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 și 25 iulie. In țară : Vremea va fi 
frumoasă și călduroasă, cu cer variabil. 
Vor cădea averse locale de ploaie în nord 
șl nord-vestul țării. Vint in general slab. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 15 grade și 25 grade, 
iar maximele între 27 grade și 37 grade. 
In București și pe litoral : Vreme fru
moasă și călduroasă. Vînt slab. Cer va
riabil. Temperatura se menține ridicată.

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A ÎNTREPRINDERILOR
Esențialul: producția marfă
vîndută și încasată

Recent, colectivul uzinei noastre a 
înscris pe graficele întrecerii un impor
tant succes : a fost fabricată anvelopa 
cu numărul 1 milion. De atunci s au 
mai produs alte zeci de mii de anvelo
pe, care au și fost expediate beneficia
rilor. Succesele colectivului nostru au la 
bază preocuparea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor uzinei pentru reali
zarea planului la toți indicatorii, pentru 
fabricarea unor produse de calitate su
perioară, cu un preț de cost mai redus, 
pentru livrarea lor imediată întreprinde
rilor cu care avem încheiate contracte 
economice.

După cum ne-a arătat propria expe
riență, realizarea planului la indicatorul 
producție marfă vîndută și încasată are 
o mare importanță pentru activitatea e- 
conomică a întreprinderii. Numai prin 
realizarea planului la acest indicator u- 
zina intră în posesia contravalorii măr
furilor — și deci a beneficiilor — nu
mai astfel economiile suplimentare rea
lizate la prețul de cost se pot concreti
za în beneficii. în cursul semestrului I 
al anului, depășirea cu 13 la sută a pla
nului la producția marfă vîndută și în
casată a influențat în mare măsură rea
lizarea celor 6 664 000 lei beneficii pes
te plan.

Rezultatele obținute sînt o urmare di
rectă a ritmicității producției și desface
rii, respectării normelor privind calitatea 
produselor. în semestrul I, planul a fost 
îndeplinit ritmic, în fiecare decadă rea- 
lizîndu-se aproximativ 33 la sută din 
producția lunară. Toate secțiile uzinei 
au cunoscut din vreme sarcinile de pro
ducție, și-au organizat lucrul în mod ra
țional, au sporit continuu indicii de fo
losire a mașinilor și utilajelor. Serviciul 
de aprovizionare și-a făcut datoria, asi- 
gurînd locurile de muncă cu toate cele 
necesare producției. Un rol deosebit l-a 
avut și realizarea la termen, sau chiar 
mai devreme, a măsurilor tehnico-orga-

nizatorice menite să ducă la sporirea 
productivității muncii.

Planul de 
încasată s-a 
de graficele 
contractelor 
văzute date 
țile ce se expediază fiind corelate cu 
planul de producție al uzinei. Important 
este că producția uzinei noastre are în 
permanență asigurată desfacerea și 
contravaloarea ei se încasează într-un 
timp foarte scurt. Este un avantaj 
pentru noi, dar în același timp 
avem datoria să facem tot ce ne stă în 
putință pentru a asigura ritmicitatea li
vrărilor și o calitate ireproșabilă a pro
duselor. Tocmai de aceea, analizăm cum 
se realizează planul la producția marfă 
vîndută și încasată și, ori de cîte ori este 
nevoie, întreprindem noi măsuri tehnice 
și organizatorice.

De regulă, urmărirea realizării planu
lui la acest indicator se face pe baza e- 
videnței operative, a graficului de înca
sări și plăți. Graficul de încasări și plăți 
ne ajută să cunoaștem zi de zi cum se 
realizează veniturile și cheltuielile plani
ficate. Conducerea uzinei este informa
tă zilnic despre stadiul realizării planu
lui la producția marfă vîndută și 
încasată, precum și a planului de 
beneficii.

O grijă deosebită acordăm și respec
tării prevederilor planului de sortimen
te. Anul acesta, în fiecare lună și tri
mestru, sortimentele au fost fabricate 
corespunzător contractelor încheiate cu 
întreprinderile beneficiare.

Uzina noastră este o unitate modernă, 
dotată cu mașini și instalații de mare 
productivitate. Livrarea unor cantități 
sporite de produse necesare economiei 
naționale impune luarea unor noi mă
suri eficiente. Avem posibilitatea să ri
dicăm în continuare indicii de utilizare 
a agregatelor și, pe această cale, să spo-

producție marfă vîndută și 
întocmit ținîndu-se seama 
de livrare și de termenele 
încheiate. în ele sînt pre- 
de livrare precise, cantită-

Ne bizuim pe inițiativa muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor noștri, pe 

rim volumul producției marfă fabricate. noile măsuri tehnico-organizatorice care 
De altfel, colectivul uzinei noastre și-a 
suplimentat recent angajamentele luate 
în cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Ne-am propus ca în 
cursul semestrului II să realizăm în plus 
o- producție marfă în valoare de 
15 800 000 lei, să obținem economii su-
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s-au luat și se iau acum în uzină, în sco
pul valorificării și mai largi a rezerve
lor interne ale producției.

Soare VEȘCĂ 
contabil-șef
Uzina de anvelope „Danubiana"

Colaborarea dintre tehnicieni 
și economiști

După cum dovedește experiența uzi
nei noastre, colaborarea permanentă și 
cît mai strînsă dintre ingineri și econo
miști, pe tot parcursul organizării și 
desfășurării procesului de producție, 
contribuie la ridicarea nivelului activi
tății economice a întreprinderii. In ne
numărate rînduri, conlucrarea directă 
dintre tehnicienii și economiștii uzinei 
ne-a dat posibilitatea să scoatem la ivea
lă importante rezerve de creștere a 
productivității muncii, de reducere a 
prețului de cost, de ridicare a nivelului 
calitativ al produselor.

La începutul acestui an, cu prilejul 
unor analize amănunțite, grupa de pla
nificare operativă din cadrul serviciului 
de planificare a constatat că anumite 
strunguri erau supraîncărcate. Din a- 
ceastă cauză, deseori se produceau în- 
tîrzieri în fabricarea unor repere și în 
livrarea după grafic a anumitor pompe. 
Era necesară modificarea tehnologiei 
de prelucrare a reperelor executate pe 
strungurile respective. Un colectiv de 
tehnicieni și economiști a analizat fie
care fază și operație a procesului teh
nologic. în final, s-a constatat că ope
rația care încărca în proporție de 30 la 
sută aceste mașini era cea de strunjire 
a flanșelor de la carcasele unui tip de 
pompe. Pe baza recomandărilor colecti
vului, proiectanții de la grupa de mo
dernizări și autoutilări au trecut neîn- 
tîrziat la modernizarea unui strung, în 
vederea prelucrării acestor flanșe. Pe 
lîngă descongestionarea strungurilor, 
care mai înainte erau încărcate peste

capacitatea lor de producție, s-a obți
nut la acest grup de mașini un spor de 
productivitate de circa 40 la sută.

Colaborarea dintre ingineri și econo
miști a dat rezultate si în domeniul asi
milării de noi prodi.-e, al modernizării 
celor aflate în fabricație. în acest caz, 
soluția optimă se obține numai după 
ce, printr-o analiză comună, se com
pară diferitele soluții intermediare, 
ajungîndu-se să se introducă în fabri
cație produsele cu un înalt nivel 
tehnic. Nu se scapă din vedere nici la
tura economică. Intr-o vreme, la fabri
carea pompei PD 5 se înregistrau chel
tuieli neeconomicoase. în urma studii
lor întreprinse de economiștii de la 
grupa preț de cost din cadrul serviciu
lui de planificare, s-a ajuns la concluzia 
că aceste cheltuieli pot fi înlăturate 
prin îmbunătățirea constructivă și func
țională a pompei, adică prin moderni
zarea ei. Soluția propusă a fost anali
zată împreună cu inginerii de la servi
ciul constructor-șef și, prin aplicarea ei, 
s-au ridicat parametrii tehnici ai acestui 
produs și s-au eliminat cheltuielile care 
influențau negativ prețul de cost.

Tot prin colaborarea dintre tehnicieni 
și economiști s-au rezolvat și diferite 
probleme legate de ritmicitatea fabrica
ției și livrărilor. în unele luni, mai ales 
anul trecut, producția livrată în ul
tima decadă era cu mult mai mare față 
de aceea din decadele precedente. Cu 
prilejul analizei întreprinse în acest 
scop, s-a constatat că nu exista o core
lare suficient de strînsă și de bine pusă

la punct între graficul de producție și 
cel de livrări. Acest lucru, sesizat de 
către economiști, a determinat o nouă 
programare a producției; s-a asigurat 
astfel decalajul rațional și necesar între 
secții pentru fabricarea ritmică a pro
duselor și livrarea lor la termenele în
scrise în contractele încheiate cu bene
ficiarii. Organele tehnice au înțeles și 
mai bine că ritmicitatea producției și 
livrărilor influențează pozitiv și asupra 
realizării indicatorilor financiari ai 
uzinei.

Firește, colaborarea dintre ingineri și 
economiști ar putea să fie în continuare 
îmbunătățită și perfecționată. După pă
rerea noastră, ar fi nimerit ca, de acum 
înainte, grupele de tehnicieni și econo
miști din uzina noastră să se ocupe 
numai de cîte o singură problemă bine 
precizată. Ne-am convins că atunci 
cînd ne dispersăm forțele în prea multe 
direcții nu avem posibilitatea să apro
fundam toate laturile tehnice și econo
mice, să punem accentul pe ceea ce 
este esențial și de mare însemnătate 
pentru îmbunătățirea activității sectoru
lui de producție studiat. Practica arată 
că pentru adîncirea analizelor este de 
asemenea necesar ca economiștii să-și 
completeze cunoștințele tehnice, iar in
ginerii să-și perfecționeze pregătirea lor 
economică. Această acțiune ar trebui să 
se desfășoare într-un cadru organizat 
pentru toate cadrele tehnice și econo
mice din uzină.

Ne propunem să întreprindem ana
lize mai ample și mai amănunțite pe 
problemele legate de sporirea producti
vității muncii, de micșorare a consumu
rilor specifice de materii prime, fără a 
dăuna cu nimic calității produselor, de 
reducere a prețului de cost — analize 
pe baza cărora să tragem concluzii în
temeiate, să inițiem noi măsuri tehnico- 
organizatorice în sprijinul realizării și 
depășirii planului la toți indicatorii. 
Neîndoielnic, cu acest prilej vor ieși la 
iveală noi posibilități, noi rezerve, prin 
a căror valorificare activitatea econo- 
mico-financiară a uzinei noastre se va 
ridica la un nivel și mai înalt.

Dimlfrie GRECOV 
inginer
Vasile CIOVEI 
economist
Uzina de pompe-București Pe treptele Fabricii de ciment din Turda
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VIZITELE MINISTRULUI DE STAT
LA MINISTERUL BRITANIC AL COMERȚULUI

Ministrul comerțului exterior al 
R.P. Romîne, Victor Ionescu, a pri
mit marți dimineață pe Edward Du 
Cann, ministru de stat la Ministerul 
Comerțului al Marii Britanii. La în
trevedere au participat Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, precum și funcționari su
periori din minister. Au luat parte, 
de asemenea, James Dalton Murray, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, precum și persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete. Cu oca
zia discuțiilor care au avut loc s-au 
trecut în revistă evoluția schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări și perspectivele lor de dezvol
tare.

în aceeași zi, ambasadorul Marii 
Britanii a oferit un dejun în cinstea 
oaspetelui. Au participat Gogu

Cu prilejul sărbătorii nationale a Belgiei
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Belgiei, ambasadorul Honoré Cam- 
bier a oferit marți după-amiază o 
recepție la sediul ambasadei. Au 
participat acad. St. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer

Plecarea unei delegații rorcoe la Havana
Marți a plecat spre Havana o de

legație a R.P. Romîne, condusă de 
tov. Valeriu Novacu, membru al 
C.C. al P.M.R., membru corespon
dent al Academiei R.P. Romîne, care 
va participa la festivitățile prilejuite 
de aniversarea insurecției naționale

Au început meciurile de tenis 
in cadrul „Cupei Galea“

Pe terenurile clubului sportiv Pro
gresul din Capitală au început marți 
întrecerile seriei a 3-a din cadrul 
„Cupei Galea“ la tenis. în primul 
meci, echipa R. P. Romîne conduce 
cu 3—0 în partida cu Monaco. Tine
rii tenismani romîni s-au calificat 
pentru semifinalele competiției, care 
încep joi. în jocurile, de ieri au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
IÖe Năstase — Patrick Landau 6—1. ; 
6“-0 ; Constantin Popovici — Allain 
Trutin 6—2; 6—0; Sever Dron, Gheor

O fază din proba de dublu
Foto : S. Cristian

îngrijitori bine calificați
(Urmare din pag. I-a)

tineretului porcin prin folosirea u- 
nor metode cum sînt lotizarea după 
greutate, controlul folosirii nutrețu
rilor prin cîntăriri periodice, redu
cerea duratei de îngrășare, prepara
rea furajelor și îmbogățirea lor în 
proteină etc. Lecțiile și aplicațiile 
practice privind hrănirea porcilor, 
ce se predau îngrijitorilor care fac 
practica la G.A.C. Cobadin, regiunea 
Dobrogea, vor avea cu siguranță o 
eficiență mare, deoarece în această 
unitate se vede „pe viu“ influența 
folosirii unor rații echilibrate de 
furaje.

în gospodăriile colective lucrează 
un mare număr de ciobani care au 
o valoroasă experiență practică. Și 
ei își îmbogățesc cunoștințele cu 
noi metode privind efectuarea însă- 
mînțărilor artificiale în condiții op
time, organizarea fătărilor timpurii, 
folosirea normelor de hrană pentru 
diferite categorii de ovine, creșterea 
mieilor, îngrășarea ovinelor pentru 
carne, pășunatul rațional și organi
zarea sistemului de semistabulație 
etc. Multe din aceste metode au o 
eficiență economică deosebită. Cio
banii de la G.A.C. Baba Ana, regiu
nea Ploiești, care au organizat fă- 
tările timpurii la oi, obțin producții 
duble la lapte față de alte gospo
dării. într-o serie de gospodării co
lective din regiunea Dobrogea și 
Crișana, unde se face hrănirea co
respunzătoare a oilor, se cresc mieii 
după regulile stabilite de știința zo
otehnică și se aplică selecția, s-au 
obținut în medie cîte 5—7 kg de 
lînă fină de fiecare oaie, fi
nind seama că atît gospodăria de 
stat, cît și gospodăria colectivă din 
Valea lui Mihai, regiunea Crișana, 
obțin producții mari de lînă fină, 
consiliul agricol regional a organi
zat practica unei prime serii de 40 
de ciobani în aceste unități.

în ultimii ani, în gospodăriile co
lective au urmat diferite cursuri de 

Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Victor Ionescu. 
ministrul comerțului exterior, Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, precum și alte persoane 
oficiale.

Seara, ministrul comerțului exte
rior al R.P. Romîne a oferit un di
neu cu prilejul prezenței în țară 
noastră a ministrului de stat la Mi
nisterul Comerțului al Marii Bri
tanii.

★

în cursul zilei, d-1 Edward Du 
Cann a vizitat Capitala și Uzinele 
de anvelope „Danubiana“.

(Agerpres)

țului exterior, lancu Horațiu, ad
junct al ministrului industriei petro
lului și chimiei, Ion Cosma, preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al Capitalei, conducă
tori de instituții centrale, oameni de 
știință și cultură și alte persoane 
oficiale. Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în R. P 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres) 

cubane. Din delegație mai fac parte 
tov. Nicolae Cicu, secretar al 
I.R.R.C.S., Constantin Caloianu, con
silier la C.S.P., Liviu Derban. șef 
adjunct al secției de agitație și pro
pagandă a C.C. al U.T.M.

ghe Boaghe — Patrick Landau, Al
lain Trutin 6—1; 6—1; 6—1 (în pro
bele de dublu se joacă 3 din 5 seturi). 
Meciul R. P. Romînă — Monaco pro
gramează astăzi ultimele două 
partide de simplu : I. Năstase — A. 
Trutin și C. Popovici — P. Landau. 
Indiferent de rezultatele pe care le 
vor înregistra, jucătorii romîni vor 
întîlni joi și vineri în semifinale 
echipa Greciei. în cea de-a doua 
semifinală, U.R.S.S. va juca cu R.P. 
Bulgaria.

instruire mii de crescătoare de pă
sări. Dar în acest sector se ivesc noi 
metode și se creează posibilități de 
aplicare a lor într-un timp foarte 
scurt. Iată de ce școlarizarea îngri
jitoarelor de păsări, care se face pe 
o perioadă de 15 zile, trebuie să se 
bucure de aceeași atenție.

Eficiența acțiunii de școlarizare a 
mii de crescători de animale din 
gospodăriile colective depinde de 
măsurile care se iau pentru aplica
rea în practică a cunoștințelor do- 
bîndite. Ținînd seama de aceasta, 
consiliile agricole regionale și raio
nale, pe baza unui regulament, vor 
organiza concursuri cu premii pen
tru cei care obțin cele mai bune re
zultate. Antrenarea unui număr cît 
mai mare de colectiviști pentru a 
participa la aceste concursuri, îi va 
stimula să se documenteze și să a- 
plice în practică cele mai înaintate 
metode zootehnice în vederea obți
nerii unor producții ridicate. în spri
jinul acestei acțiuni, la îndemîna or
ganelor de partid și consiliilor agri- 
cole stau forme și mijloace variate 
ale propagandei agricole. In multe 
gospodării s-a dovedit foarte utilă 
organizarea vizionării de filme și 
diafilme documentare agricole, ți
nerea unor conferințe pe teme bine 
alese, care să răspundă cerințelor 
locale, publicarea în presa locală a 
unor articole de popularizare a ex
perienței fruntașilor etc.

Ridicarea calificării a zeci de mii 
de îngrijitori de animale și păsări 
constituie o sarcină de mare răspun
dere pentru comitetele regionale și 
raionale de partid și consiliile agri
cole. Este necesar ca fiecare unitate 
care găzduiește pe îngrijitori în pe
rioada instruirii să asigure toate 
condițiile pentru buna desfășurare 
a cursurilor și lecțiilor practice, în 
vederea însușirii unui număr cît 
mai mare de cunoștințe teoretice și 
practice, pe care la întoarcerea la 
locurile lor de muncă să le aplice în 
producție.

20 de ani 
de la eliberare

Astăzi, poporul frate polonez săr
bătorește a 20-a aniversare a celui 
mai măreț eveniment din istoria sa : 
eliberarea de sub jugul fascist, naș
terea Poloniei noi, populare. Poporul 
romîn, alături de toți prietenii R. P. 
Polone, împărtășește bucuria po
porului frate polonez în ziua marii 
sale sărbători naționale.

Grele au fost suferințele oameni
lor muncii din Polonia sub regimul 
burghezo-moșieresc. Ocuparea țării 
de către hitleriști a creat o primej
die din cele mai grave pentru însăși 
existența statului polonez, pe care 
naziștii voiau să-1 șteargă de pe fața 
pămîntului. însuflețit de patriotism, 
avînd în primele sale rînduri pe co
muniști, poporul polonez a dus o 
luptă eroică, dînd grele jertfe de 
sînge, împotriva cotropitorilor. Ar
mata poloneză renăscută a luptat 
alături de armata sovietică pentru 
eliberarea și independența țării. La 
22 iulie 1944, la Chelm, unul din 
primele orașe eliberate, a luat ființă 
guvernul național — Comitetul Po
lonez de Eliberare Națională. Pro
clamarea puterii populare a marcat 
o etapă nouă în istoria țării. Oame
nii muncii polonezi au pășit cu hotă- 
rîre la lichidarea cît mai grabnică a 
grelei moșteniri din trecut, la așeza
rea temeliilor vieții noi, socialiste.

Două decenii reprezintă o perioadă 
relativ scurtă în viața unui popor. 
Dar acești ani au fost deosebit de 
bogați în înfăptuiri. Poporul po
lonez a obținut succese impor
tante, care au transformat Polo
nia, odinioară înapoiată, într-o țară 
cu o industrie dezvoltată, cu largi 
perspective de înflorire pe mai de
parte. Potențialul economic al Repu
blicii Populare Polone a crescut rapid, 
au fost create noi ramuri industria
le, s-au construit numeroase între
prinderi moderne. Continuă, în ritm 
susținut, construcția de locuințe și 
așezăminte social-culturale. Toate 
acestea sînt rezultatul muncii însu
flețite, pline de abnegație, a poporu
lui polonez și reprezintă o vie măr
turie a capacităților lui creatoare. 
Progresul economic al Poloniei 
populare, ca și al celorlalte țări so

Pe calea avântului economic
• în decursul celor două decenii 

dinaintea celui de-al doilea război 
mondial, producția industrială a 
Poloniei practic nu a crescut. în 
anii puterii populare, producția 
globală industrială a crescut simți
tor, fiind în 1963 de aproape 9 ori 
mai mare în raport cu nivelul a- 
nului 1938.

• Șantierele navale poloneze pro
duc în prezent diferite feluri de 
nave maritime. Tonajul global al 
navelor construite în anii de la eli
berare a depășit 2 000 000 tone.

9 Industria constructoare de ma
șini s-a dezvoltat într-un ritm ra
pid, mărindu-și producția, în ulti
mii 13 ani, de peste 10 ori. Aceasta 
a creat o bază pentru dezvoltarea 
producției turbinelor, tractoarelor, 
autocamioanelor, autoturismelor 
etc. Totodată, a putut fi îmbunătă
țită aprovizionarea pieței cu arti
cole de uz casnic : mașini de spă
lat rufe, frigidere, televizoare, apa
rate de radio, motociclete etc.

• Valoarea globală a industriei 
chimice a crescut de 18 ori în com

CĂLĂTORIE PE VISTULA
De undeva din strînsoarea Carpaților, 

de la hotarul de sud al țării. Vistula își 
poartă apele străbătînd întreaga Polonie 
pînă la Baltica. De la Mikolaj Rej, care 
încă acum patru veacuri releva însemnă
tatea Vistulei pentru poporul polonez, și 
pînă la poetul revoluționar Vladimir Bro- 
niewski, farmecul fluviului și-a găsit ex
presia în felurite opere de artă. Cînd 
molcom și visător, cînd tulbure și agitat, 
băfrînul fluviu a fost de-a lungul secole
lor martorul transformărilor petrecute pe 
pămîntul Poloniei. Dacă în decursul vre
mii schimbările petrecute se puteau în
registra la decenii și secole distanță, în 
anii de după 22 iulie 1944 — ziua eli
berării Poloniei — Vistula a fost martora 
unor schimbări fundamentale. Puterea 
populară a pus în mișcare energii crea
toare, a organizat milioane de oameni ai 
muncii în scopul creării unei vieți mai 
bune, socialiste.

Noul în vechea Cracovie
...Să pornim împreună într-o călătorie 

pe Vistula. La început timid și întorto
cheat, fluviul își croiește cu greu drum. 
Diversitatea imaginilor cheamă pe călător 
să vadă frumusețile Tatrei cu renumita 
depresiune a podhalelor, să cunoască 
Zakopane, localitate așezată la poalele 
vîrfului stîncos al Glewontului. El va re
marca prezența miilor de oameni ai mun
cii veniți aici să-și petreacă concediul. 
In continuare, să ne abatem spre satul 
Bialy Dunajec și să poposim în casa mo
destă a Teresei Skupien, unde cu 50 de 
ani în urmă a trăit Vladimir llici Lenin. 
Dacă am avea timp, ne-am avînta spre 
nord, să cutreierăm pădurile și cele 1 000 
de lacuri din ținuturile Varmiei și Mazu- 
riei.

Urmăm însă cursul Vistulei. lată bă- 
trîna Cracovie, unde cultura și istoria 
Poloniei pot fi urmărite chiar pe străzi. 
Intîlnești la tot pasul monumente în stilul 
gotic, al Renașterii și barocului. File din 
istoria Poloniei îți trec pe dinainte ca 
niște tablouri pictate de vechi maeștri 
și nu poți să nu admiri vestita Universi
tate Jagellonă, care nu de mult și-a săr
bătorit 600 de ani de existență.

In anii puterii populare, Cracovia a în
tinerit. Cartiere noi, moderne, s-au adău
gat celor vechi, completîn'dù-le, dîhdu-té 
prospețime. La cîțiva kilometri, noua is
torie a ridicat un monument al epocii 
actuale. E imaginea măreață a combina

cialiste, se sprijină totodată pe rela
țiile de colaborare și întrajutorare 
frățească statornicite între statele 
socialiste.
Cel de-al 4-lea Congres al P.M.U.P., 

care a avut loc de curînd, a consti
tuit un eveniment de mare însem
nătate în viața partidului și a po
porului polonez. Făcînd bilanțul im
portantelor succese obținute de oa
menii muncii în construcția socia- 

-,listă, congresul a trasat totodată o- 
biectivele de bază privind dezvolta
rea éconâïhiei naționale în anii 1966- 
1970, prin înfăptuirea cărora R. P. 
Polonă va realiza noi și importante 
progrese pe calea înfloririi sale, a 
prosperității poporului.

Oamenii muncii din țara noastră, 
care au urmărit cu frățească solida
ritate munca însuflețită, eforturile 
oamenilor muncii polonezi, felicită cu 
căldură poporul frate polonez pentru 
succesele dobîndite în construcția 
economică, în înflorirea științei și a 
culturii, în ridicarea nivelului său de 
trai, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, a Comitetului 
său Central în frunte cu tovarășul 
Wladyslaw Gomulka.

în lupta pentru socialism și pace, 
popoarele romîn și polonez pășesc 
împreună, alături de popoarele ce
lorlalte țări socialiste. Vechile legă
turi de prietenie romîno-polone s-au 
dezvoltat și au căpătat, un con
ținut calitativ nou în anii de după 
eliberarea Romîniei și Poloniei de 
sub jugul fascist. Cele două popoare 
și țări, partidele noastre frățești sînt 
unite prin țelurile comune în lupta 
pentru pace și socialism, prin inter
naționalismul proletar, prin ideolo
gia noastră comună — marxism-le- 
ninismul. An de an se lărgesc rela
țiile economice, colaborarea în dife
rite domenii. Livrările de mărfuri pe 
anul 1964 între R. P. Romînă și R. P. 
Polonă sînt superioare contingente
lor stabilite pentru anul 1963. O con
tribuție de seamă la lărgirea și a- 
dîncirea relațiilor dintre popoarele 
noastre au adus-o vizitele reciproce 
ale delegațiilor de partid și guver
namentale ale celor două țări. Se

parație cu anul 1938. Ritmul ei de 
dezvoltare este aproape de două ori 
mai mare decît al întregii industrii.

o Structura și profilul industriei 
poloneze s-au schimbat. înainte* * de 
război, ținînd seama de numărul 
lucrătorilor angajați, ramura cea 
mai numeroasă era industria tex
tilă și alimentară. în prezent cei 
mai mulți lucrători — 800 000 —

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R. P. Polone, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, tovarășul 
Corneliu Mănescu, a trimis o tele
gramă de felicitare tovarășului Adam 
Rapacki, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Polone.

★

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Poloniei, minis
trul forțelor armate ale R. P. Romî
ne, tovarășul general de armată 
Leontin Sălăjan, a trimis o tele
gramă de felicitare tovarășului Ma
rian Spychalski, mareșal al Polo
niei, ministrul apărării naționale al 
R.P. Polone.

★

Au mai fost trimise telegrame de 
felicitări din partea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Uniunii Tinere
tului Muncitor, Consiliului Național 
al Femeilor, și Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R. P. Ro
mînă către organizații similare din 
R. P. Polonă.

stitute de învățămînt superior. Renăscută 
din cenușă asemeni păsării Phönix, Varșo
via este mai frumoasă ca oricind.

De la Varșovia, Vistula face o curbă 
spre apus, unde înțîlnește Plockul — lo
calitate unde s-a născut Broniewski. Ora
șul a devenit cunoscut doar de cîțiva ani. 
Aci se construiește un mare combinat 
petrochimic. Incepînd de la 1 iulie anul 
acesta s-a dat în funcțiune o primă parte 
a combinatului, care pînă la sfîrșitul anu
lui va prelucra un milion de tone de țiței. 
In anul viitor vor fi prelucrate 2 milioane 
tone, în 1968 — 6 milioane, iar în anii 
următori 9—12 milioane tone de țiței.

Cînd am vizitat combinatul, am întîlnif 
cîțiva studenți polonezi care au studiat 
în țara noastră, la Institutul de petrol și 
gaze. Plini de entuziasm pentru cele vă
zute la noi, se arătau dornici să aplice 
pe „teren” cele ce și-au însușit în 
de studii și practică.

înainte de a face cotitura decisivă 
nord, Vistula întîlnește orașul Torun,

lucrează în diferitele ramuri ale in
dustriei de mașini electrice.

9 în domeniul exploatării mi
niere Polonia a înregistrat în ulti
mele două decenii succese însem
nate : în comparație cu anul 1938 
extracția de cărbune, de minereu 
de fier și sare gemă a crescut de 
circa 3 ori, cea de minereu de zinc 
și plumb aproape de 5 ori. Totoda
tă, a început extracția unor materii 
prime noi, ca sulf, cupru și cărbune 
brun.

• Zăcămintele de sulf descope
rite la Tarnobrzeg sînt evaluate 
cel puțin 110 milioane tone sulf pur 
— materie primă pentru fabrica

tului siderurgic V. I. Lenin de la Nowa 
Huța. înainte de 1950, aici se întindeau 
pămînturi sterpe, locuințe sărăcăcioase. 
Acum, pe aproape 1 000 hectare, se 
înalță cocseria, laminorul, oțelăria, halele 
și cuptoarele. In această lună, „Huța 
Lenin" sărbătorește 10 ani de cînd a fost 
încins primul cuptor. Cele 10 cuptoare 
Martin existente azi au produs într-un de
ceniu 13 milioane 500 de mii tone oțel, 
în preajma combinatului se dezvoltă 
orașul Nowa Huța, cu o populație de 
peste 100 000 locuitori, în majoritatea lor 
tineri, cu sute de blocuri moderne, cu 
piețe, cinematografe, cluburi, magazine. 
Combinatul se dezvoltă continuu. Pînă 
în 1980 va atinge o suprafață de 15 
km.p., construindu-se de două ori mai 
mult decît în perioada 1950—1963. Cup
torul nr. 1, cu o capacitate de 1033 mc, își 
va dubla capacitatea. De asemenea, se vor 
înălța cuptoare noi de 2000 mc. Prezența 
combinatului a determinat schimbarea 
profilului Universității din Cracovia : s-au 
creat facultăți noi, printre care și cea de 
metalurgie. Unele din cursurile acestei 
facultăți se predau chiar la combinat.

Mergînd spre răsărit, alte puncte pe 
harta Poloniei vin să întregească imagi
nea noului care s-a săvîrșit în cei 20 de 
ani de regim popular, lată Tarnobrzegul, 
așezat pe malul drept al Vistulei, orășel 
aproape necunoscut înainte, devenit un 
important centru industrial al Poloniei 
populare. In regiune, după calculele spe
cialiștilor, se află aproximativ 27 la jută 
din minereul de sulf prospectat pînă în 
prezent pe glob. Aici s-a înălțat un com
binat de sulf, unde lucrează circa 4 000 
de muncitori, tehnicieni și ingineri. Com
binatul crește cu fiecare an și, o dafă cu 
el, orașul. Pînă în 1965, numărul locuito
rilor va ajunge la 18 000, iar în anul 1980 
se vor afla aici peste 40 000 de locuitori.

Prin Varșovia renăscuta
Apele Vistulei se îndreaptă apoi tot 

mai spre nord, către Varșovia, străbătînd 
capitala chiar prin mijloc. Acum 20 de 
ani, orașul-martir Varșovia purta urmele 
adînci ale ocupației hitleriste. 800 000 
de oameni pieriseră, 90 la suta din clă
dirile industriale, culturale și monumen
tele istorice fuseseră distruse. Poporul 
polonez, cu mic cu mare, a pus umărul 
la reconstrucția orașului. Cu mai bine de 
4 miliarde zloți a contribuit populația în
tregii țări la reconstrucția ei ; aproape 5 

dezvoltă continuu schimbul de spe
cialiști, de oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști, care contribuie la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
apropierea dintre celé două popoare.

Menținerea și consolidarea păcii 
este năzuința arzătoare a popoarelor 
romîn și polon, ca și a tuturor po
poarelor. R. P. Romînă și R. P. Po
lonă, împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu alte țări iubitoare de 
pace, militează pe plan internațional 
pentru triumful principiilor coexis
tenței pașnice în relațiile dintre sta
tele cu orînduiri sociale diferite, 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale litigioase pe calea tra
tativelor, pentru preîntîmpinarea u- 
nui nou război mondial. Țările noas
tre întreprind inițiative menite să 
contribuie la îmbunătățirea clima
tului internațional, dezvoltă relații 
comerciale, economice, culturale cu 
toate statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială și de stat, acordă 
sprijin acțiunilor oricăror țări iubi
toare de pace îndreptate spre des
tinderea încordării internaționale, 
se pronunță pentru crearea de zone 
denuclearizate, ca mijloc de slăbire 
a primejdiei de război. în acest sens, 
o contribuție importantă la destin
dere ar aduce traducerea în viață a 
recentei propuneri a guvernului 
R. P. Polone de a se îngheța înar
mările nucleare și termonucleare în 
Europa centrală. R. P. Romînă și 
R. P. Polonă militează pentru lichi
darea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial prin încheierea tra
tatului de pace german ; frontiera 
Oder—Neisse, dintre R. P. Polonă și 
R. D. Germană, este o realitate isto
rică, recunoscută de numeroase sta
te, printre care și R. P Romînă. Cele 
două țări ale noastre se pronunță 
pentru desființarea blocurilor mili
tare și înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale.

în această zi de mare sărbătoare 
a Poloniei populare, poporul romîn 
transmite un călduros salut harnicu
lui și talentatului popor polonez, u- 
rîndu-i noi și mari succese în înflo
rirea patriei sale socialiste, în lupta 
pentru o pace trainică în lume.

rea acidului sulfuric, unul din pro
dusele cele mai importante ale e- 
conomiei moderne. Aici au fost 
construite o mină și un combinat 
de sulf. în prezent se construiește 
a doua mină la Machow. Se pre
vede ca Polonia să extragă 7 mili
oane tone minereu de sulf anual.

9 Pentru recolta din anul 1964, 
agricultura poloneză va primi 
20 000 de tractoare și diverse alte 
mașini agricole, precum și 1 030 000 
tone de îngrășăminte, cu 12,1 la 
sută măimult decît în anul 1963.

9 O imagine grăitoare a realiză
rilor economiei naționale a Poloniei 
populare o oferă creșterea veni
tului. național : în 1962, venitul na
țional era cu 52 la sută mai mare 
decît cu șapte ani înainte. în anul 
1963, el a fost cu 5,5 la sută mai 
mare decît în anul precedent.

9 în ritm susținut se desfășoară 
construcția de locuințe. în perioada 
1945—1949 au fost date în folosință 
1 698 000 încăperi de locuit, în anii 
1950—1955, 1200 000, iar în de
cursul cincinalului, 1956—1960, oa
menii muncii au primit încă 
1 800 000 de camere.

milioane de oameni au prestat milioane 
de ore de muncă patriotică, înlăturînd 
ruinele și mormanele de moloz. Varșovia 
e azi renăscută cu tot ce a însemnat is
torie, tradiție.

De la eliberare, în Varșovia s-au con
struit de 4 ori mai multe locuințe decît în 
perioada ultimilor 20 de ani ai Poloniei 
burgheze. Valoarea producției industriale 
a capitalei a atins în 1963 suma de 33 mi
liarde zloți, ceea ce însemna 6,5 la sută 
din producția industrială a întregii țări. 
Față de producția industrială din 1938, 
ea a crescut de 10 ori.

în afară de cartierele cu veche tradi
ție muncitorească, cum sînt Wola și 
Grochow, după eliberare s-au ridicat noi 
cartiere industriale ca Sluzewiec și Zeran. 
An de an se dezvoltă noi întreprinderi 
cum este Huța Warszawa, oțelărie mo
dernă pentru producerea de oțeluri fine 
și aliate, fabrica de automobile și altele. 
Varșovia este totodată cel mai mare cen
tru cultural . al țării. 32 000 de stu- 
denți frecventează cursurile celor 15 in-
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Vedere parțială a Combinatului petrochimic din Plock

Un nou cartier de locuințe la Wroclaw
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datează din secolul al Xlll-lea. In cronica 
orașului scrie că aci s-a născut marele Co- 
pernik. La 26 decembrie 1963, cronica 
orașului a înregistrat un alt eveniment im
portant : noua fabrică de fibre sintetice, 
a dat prima producție de „elană".

Zilele Ulmului 
polonez

La cinematograful „Republica“ 
din Capitală a avut loc marți seara 
deschiderea Zilelor filmului polonezț 
organizate între 21 și 23 iulie de că
tre Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă. Cu acest prilej a avut 
loc un spectacol de gală cu filmul 
„Căliți în foc“. Au fost prezentațî- 
publicului cineaștii polonezi Stani
slaw Mikulski, Barbara Kraftowna 
și Bozena Kurowka. Au participat 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Virgil Fio- 
rea, vicepreședinte al Comitetului de' 
Stat pentru Cultură și Artă, și alte 
persoane oficiale. Au fost prezenți- 
Wieslaw Sobierajski, ambasadorul- 
R. P. Polone la București, și mem
bri ai ambasadei, precum și alți 
membri ai corpului diplomatic. 
Spectacolul s-a bucurat de succes.

LA POSTUL DE TELEVIZIUNE
Marți seara, cu prilejul celei de-a 

20-a aniversări a eliberării Poloniei 
de sub jugul fascist, ambasadorul 
R. P. Polone în R. P. Romînă, Wie- 
slaw Sobierajski, a rostit o cuvin- 
tare la postul nostru de televiziune^ 

(Agerpres)

Drumul marelui fluviu duce pînă aproa-.- 
pe de Gdansk, unde apele sale se îm
pletesc cu cele ale Balticii.

Pe țărmul Balticii
Pomerania Gdansk-ului, cum este nu

mit ;inutul tăiat în două de valea Vistu
lei, se întinde la sudul unui larg golf semi
circular. La apus se văd cîteva coline, l.a 
picioarele cărora se află lacurile cu con
tururi neregulate înconjurate de păduri 
de pini și de fagj. De la delta Vistulei 
pînă la Gdansk ne despart doar 20 de 
kilometri. Bazinul Gdanskului, mărginit 
de trei așezări foarte apropiate una de 
alta — Gdansk, Sopot și Gdynia — con
stituie așa-numitul „trojmiasta" (cele frei’ 
orașe).

Pe șoseaua ce duce spre Gdansk te în- 
tîmpină briza mării. In zare, în lumina, 
puternică a soarelui, deslușim puzderia de 
catarge, macaralele puternice de pe chei 
și șantierele navale. Am fost de cîteva 
ori in Gdansk și de fiecare dată sur
prind cu plăcere construcții noi și, parcă 
mai intens, zgomotul șantierelor. Cvar
tale și cartiere noi au apărut în diferite 
părți ale orașului. Oliwa, bunăoară, era. 
înainte de război un cartier periferic, ne
glijat. Acum se transformă într-un cartier 
modern, bine amenajat, unde vor locui- 
40 000 de oameni.

„Acum 16 ani — spunea la o recentă, 
conferință de presă Sianislaw Darski, mi
nistrul navigației — șantierele din Gdansk.- 
lansau la apă primul vas. Azi, nu numai 
că aci se construiesc nave, dar înseși ma
șinile și agregatele pentru flota de pes-. 
cuit sînt realizate în țară în proporție de 
90 la sută". Cei din Gdansk se mîn- 
dresc cu asemenea construcții ca docul ' 
uscat „Comuna din Paris" și noul centru 
pentru construirea corpurilor de nave. Pe 
șantierele din Gdansk lucrează peete; 
400 de ingineri, 1 000 de tehnicieni și 
10 000 muncitori. Vîrsta medie — 30-de’ 
ani. In fiecare an șantierul naval din- 
Gdansk lansează la apă circa 30 de nave-- 
cargouri, nave-bază pentru pescuitul- 
scrumbiilor, traulere, petroliere. In pe
rioada 1956—1960 șantierul a lansat la 
apă 161 de nave cu o capacitate 
totală de 630 000 tone, iar în actualul cin
cinal (1961—1965) vor fi construite 142' 
nave cu o capacitate totală de circa 
1 030 000 tone.

La Gdansk ne încheiem călătoria pe' 
Vistula. Apele ei povestesc — cui 
știe să le înțeleagă — despre rea
lizările mari, obținute prin munca sa har
nică, de poporul polonez, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în 
cei 20 de ani de viață nouă, liberă.

Gheorghe GHEORGHIȚĂ
• »
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À 20-a aniversare a eliberării Poloniei

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA 21. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmi
te : în după-amiaza zilei de 21 iu
lie, în Sala Congreselor din Palatul 
științei și culturii din Varșovia a 
avut loc adunarea festivă consacra
tă celei de-a 20-a aniversări a eli
berării Poloniei. La adunarea festi
vă organizată de Frontul Unității 
Poporului au participat numeroși 
locuitori ai capitalei, activiști de 
partid și ai organizațiilor de masă, 
reprezentanți ai partidelor politice, 
oameni de știință, artă și cultură, 
delegați din orașele și satele R. P. 
Polone, foști comandanți ai unități
lor care au luptat împotriva ocupan- 
ților hitleriști, generali și ofițeri, re
prezentanți ■ ai organizațiilor de ti
neret etc.,La adunarea festivă au 
participat,' de asemenea, mèmbri ' ai 
corpului diplomatic.

La tribună au luat loc Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Aleksander Zawadzki, pre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone, Jozef Cy-

rankiewicz, președinte al Consiliului 
de Miniștri, precum și alți conducă
tori de partid și de stat din R. P. Po
lonă. în prezidiul adunării festive au 
luat loc, de asemenea, N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președinte al R. S. Cehoslovace, Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președinte aț Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, și alți 
invitați.

A luat cuvîntul Wladyslaw Go
mulka, care a prezentat un amplu 
raport cu privire la succesele obți
nute de poporul polonez în cei 20 de 
ani de la eliberare. Au rostit cuvîn- 
tări de salut N. S. Hrușciov, A. No
votny și W. Ulbricht.

în încheierea adunării festive, an
samblul polonez de cîntece și dan
suri populare „Mazowsze“ a prezen
tat un bogat program artistic.

Problema cipriotă
• Răspunsul președintelui Makarios la mesajul 
secretarului general al O.N.U. • Reprezentantul 
permanent al Greciei a părăsit Consiliul N. A. T. O.

GENEVA 21 (Agerpres).— La Ge
neva a avut loc' marți cea de-a 
200-a ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Principala 
problemă discutată a fost crearea 
unui grup de lucru care să discute 
posibilitatea distrugerii mijloacelor 
de transport la țintă a armei nu
cleare. Reprezentanții S.U.A., An
gliei și Italiei au susținut în ședința 
de marți ca grupul de lucru să ia 
în discuție și așa-numita „reducere 
procentuală“ a acestor mijloace 
ceea ce ar face ca grupul să abor
deze de fapt cercul de probleme 
care revine conferinței. Reprezen
tantul U.R.S.S. a arătat că în pro
punerile prezentate spre a fi discu
tate de grupul de lucru în legătură 
cu distrugerea mijloacelor de trans
port la țintă, a ținut seama de su
gestiile țărilor neutre membre ale 
conferinței.

Cei doi copreședinți ai conferin
ței, reprezentantul sovietic, Țarap- 
kin, și reprezentantul american 
Timberlake vor continua să aibă 
întrevederi în cursul acestei săptă- 
mîni în legătură cu atribuțiile gru
pului.

„NEW YORK TIMES" DESPRE 
EXPOZIȚIA ROMÎNEASCĂ

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI AFRICANE 
LA NIVEL ÎNALT
@ Hotărîri privitoare la întărirea colaborării interafricane și la 
denuclearizarea continentului @ Boicot economic împotriva Portuga
liei și Republicii Sud-africane

roma stadiul tratativelor 
pentru formarea noului guvern

CAIRO 21 (Agerpres). — Marți 
seara au luat sfîrșit la Cairo lucră
rile Conferinței șefilor de state și 
guverne ai țărilor- africane. In șe
dința de închidere a luat cuvîntul 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U., care a dat citire rezoluțiilor 
adoptate. A luat apoi cuvîntul Has
tings Banda, primul ministru al sta
tului Malawi, cel mai tînăr mem
bru al Organizației Unității Africa
ne. Conferința a ales ca secretar ge
neral al Organizației Unității A- 

repre- 
fi a- 
patru 

repre-

NICOSIA 21 (Agerpres). — Luni 
seara, președintele Makarios a adre
sat secretarului general al O.N.U., 
U Thant, o telegramă de răspuns la 
mesajul acestuia din 17 iulie, în care 
se exprima neliniștea O.N.U. în le
gătură cu acumularea de arme în 
Cipru. în telegramă, președintele 
Makarios declară că el împărtășește 
neliniștea lui U Thant, precizînd 
însă că „atîta timp cît va exista a- 
menințarea unei invazii turce, gu
vernul său va avea răspunderea și 
sarcina întăririi apărării, în vederea 
protejării integrității teritoriale a 
țării“.

în legătură , cu situația din insulă, 
agenția U.P.I. transmite că luni s-au 
produs în localitatea Kalavakia in
cidente între cele două comunități.

*
După cum relatează ziarul „Ta 

Nea“, reprezentantul permanent al 
Greciei în Consiliul permanent al 
N.A.T.O., Palamas, a primit dispo
ziții din partea guvernului grec să 
părăsească Consiliul din cauza atitu

dinii proturcești a secretarului ge
neral al N.A.T.O., Stikker. Palamas 
va fi înlocuit de un funcționar al 
delegației grecești.

ÎNCHEIEREA VIZITEI LA LONDRA 

A PREMIERULUI PAPANDREU
LONDRA 21 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei pe care primul mi
nistru al Greciei, Ghiorghios Papan- 
dreu, însoțit de ministrul de ex
terne, Kostopoulos, și de alte per
soane oficiale, a făcut-o la Londra la 
invitația guvernului Marii Britanii, 
marți a fost dat publicității un co
municat comun. Cei doi prim-miniș- 
tri relatează agenția Reuter și-au 
reafirmat convingerea că problema 
cipriotă poate fi rezolvată numai în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite. 
Cele două părți, se arată în. comuni
cat, au declarat că acordă sprijin de
plin rezoluțiilor O.N.U. privitoare la 
Cipru. Referindu-se la problemele 
N.A.T.O., cei doi prim-miniștri au 
reafirmat importanța apartenenței 
lor la blocul nord-atlantic.

întrevedere de Gaulle - U Thant
PARIS 21 (Agerpres). — In cadrul 

turneului pe care îl întreprinde în- 
tr-o serie de țări, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a sosit la 21 iu
lie la Paris, într-o vizită de o zi. El 
a avut o întrevedere cu președintele 
Franței, generalul de Gaulle. Din 
partea franceză la întrevedere au 
participat Maurice Couve de Mur- 
ville, ministrul afacerilor externe, 
Roger Seydoux, reprezentantul per

manent al Franței la O.N.U., și alte 
persoane oficiale. Secretarul gene
ral al O.N.U. și președintele de 
Gaulle au făcut un schimb de pă
reri privind problemele O.N.U., si
tuația din Cipru și din sud-estul A- 
siei. După întrevederea avută cu 
președintele Franței,. U„ Thanț. a„făr. 
cut presei o declarație în care a a- 
rătat că discuțiile au fost fructuoa
se.

PRIN NORD-ESTUL
Am deschis ușa cu o oarecare sfială. 

Trecusem prin faja cafenelei cu vreo ju
mătate de oră înainte și mă izbise un 
miros de casă veche. Geamurile își pier
duseră luciul. Peretele de la stradă avea 
o culoare arămie. Cărămida îmbătrînise 
și ea.

Nimeni n-a întors măcar privirea spre 
mine. Fata din spatele tejghelei zincate, 
îngînă :

— ...ssiee !...
Ca deobiçei, era doar un „s" prelun

git, alături de care bănuiai restul cuvîn- 
tului.

Nu știu de ce, în clipa următoare mă 
simfeam bine înăuntru. Poate mirosurile, 
lumina becurilor obosite, glasurile cobo- 
rîte ale clienfilor așezați la mese, scîr- 
jîitul podelei, toate m-au învăluit, înde- 
părtînd jena care mă cuprinsese în faja 
intrării. Am cerut o bere „la presiune", 
cum se spune aci, și am urmărit munca 
mîinilor roșii ale fetei potrivind atîta 
spumă cît e bine să fie. Peste alte cîteva 
clipe sorbeam încet din pahar și stăm 
de vorbă cu „omul cu pipă”. Ședea ală
turi, sprijinit de tejghea. Primul lucru pe 
care l-am remarcat au fost mîinile lui 
mari, tot atît de roșii ca ale fetei de la 
bar. Apoi, poate din cauza pipei, am 
început să-l asemuiesc cu Georges Ji- 
menon, celebrul autor de romane poli
țiste. l-am și spus-o, dealtfel. A rîs.

— Sigur, pe noi cei de aici, din nord, 
din acest coif îndepărtat, începînd de la 
Treport și pînă dincolo de Dunkerque — 
nord-estul, cum se spune curent — com- 
patriofii noștri din sud ne văd trăind în- 
fr-un fel de ceafă. Li se pare că sîntem 
închiși, greoi. Adevărat, cînd p^uă, nu-i 
prea vesel pe aici... dar nu-i nici căpătui 
pămînfului. E un coif al Franței, bogat și 
cu vechi tradiții. Aici, la Boulogne, di- 
mineafa cînd sosesc vasele de la pes
cuit, te crezi la Marsilia.

Am mai închinat un pahar de bere.
— Și, să ?mai știi — spuse el la 

un moment dat rîzînd, dacă în Franța se

noscută, ca și zahărul „Beghin.", dealt
fel...

Adevărat, zahărul „Beghin" mă îndem
nase la o călătorie în nord. Și asta toc
mai în zilele cînd cei mai mulți francezi 
se îndreaptă pentru concediu spre sud, 
Mediterana, Alpi sau Pirinei. Aproape în 
orice restaurant, hotel sau cafenea din 
Franța, zahărul ce fi se servește este în
velit într-o hîrfiufă ■ pe care figurează a- 
cest nume. Așa am aflat că este vorba 
de o societate care se ocupă de zahăr, 
hîrtie (de ziar, îndeosebi) și carton. Prin
cipala rafinărie de zahăr din nord, cea 
de la Thumeries, are o capacitate de 
150 000 de tone de zahăr, în timp ce fa
brica de hîrtie de la Corbehem are o pro
ducție anuală de 250 000 de tone.

„Nordul" și „Pas-de-Calais", cele două 
departamente situate în nord-estul țării, 
reprezintă un puternic centru industrial 
cu caracteristici unice în Franfa. Cerce- 
tînd date statistice, am aflat că densi
tatea populației este aici de 290 de lo
cuitori pe kilometru pătrat, față de 84 cît 
este media pe întreaga țară. Pe un spa
țiu care nu reprezintă mai mult de 2 la 
sută din teritoriul țării sînt grupați 
3 700 000 de locuitori, adică 8 la sută 
din total. Numai . regiunea pariz;ană, 
adică capitala cu suburbiile ei, o depă
șesc în această privință. Cele două de
partamente dau 13,6 la sută din produ
sele industriale ale Franței și 5 la sută 
din cele agricole.

La toate acestea mă gîndeam a doua 
zi, la primul semn al zorilor, în timp ce 
mă grăbeam să ajung în port înainte de 
înapoierea pescarilor din larg. Avea drep
tate prietenul meu din ajun : nordul nu 
trăiește numai în ceață. Peste noapte, 
vînful alungase norii și primele raze de 
soare se jucau în ferestrele noilor clădiri 
ale orașului. Se poate spune că Bou
logne este un oraș nou ; în timpul 
războiului aproape 500 de bombar
damente l-au transformat într-o uriașă 
ruină. In prezent este reconstruit. Clădi
rile înalte din centru, vădind realizări ar- 

consumă în medie pe cap de om 36de •hitecturale îndrăznețe, îi dau un aspect 
litri de bere , anual, aci, în nord, media impozant. In „orașul de sus",- unde se 
este de 140 litri. Da, berea noastră e Cu- afla bazilica Notre Dame și vechea ce-

DE ARHITECTURĂ
NEW YORK 21 (Agerpres). — La 

21 iulie s-a deschis la universitatea 
Columbia, din New York, expoziția 
de arhitectură romînească, organiza
tă în cadrul acordului privind schim
burile culturale între R. P. Romînă 
și Statele Unite.

în legătură cu aceasta, ziar,ul „New 
York Times“ afirmă :. „Nu putem 
găsi cuvinte pentru a sublinia în
deajuns faptul că această expoziție 
merită osteneala să te deplasezi pen
tru a o vedea. Programul romînesc 
de construcții reprezintă o realiza
re remarcabilă“.

fricane pe Diallo Telli, 
zentantul Guineei, care va 
jutat în activitatea sa de 
adjuncți, respectiv cite un 
zentant din Algeria, Dahomey, Ke
nya și Nigeria. Sediul permanent 
al O.U.A. va fi 
pitala Etiopiei, 
la nivel înalt a 
rîri în vederea 
fricane. Ea a adoptat o propunere 
preconizînd realizarea acestei uni
tăți în etape, subliniind, ca prim pas 
în acest scop, necesitatea de a întări 
colaborarea economică interafrica- 
nă. în problema atitudinii față de 
Republica Sud-Africană și Portuga
lia, s-a hotărît crearea unui orga
nism special care să coordoneze mă
surile de boicot economic împotriva 
acestor două țări. Conferința a ho
tărît să lanseze un apel către toate 
țările producătoare de petrol, de a 
înceta imediat aprovizionarea celor 
două țări cu produse petroliere. 
Participanții au adoptat, de aseme
nea, o hotărîre prevăzînd închiderea 
aeroporturilor și porturilor țărilor a- 
fricane pentru avioanele și navele 
sud-africane și portugheze.

Cu privire la situația din Rhodesia 
de sud, șefii de state și guverne ai 
țărilor participante la Conferință au 
hotărît să întreprindă măsuri.ener
gice imediate în cazul unei pro
clamări unilaterale a independenței 
acestei țări de către un guvern mi
noritar, subliniind totodată că, în

la Addis Abeba, ca- 
Conferința africană 
luat o serie de hotă- 
realizării unității a-

acest caz, statele lor ar recunoaște 
și ar sprijini un guvern african 
sud-rhodesian în exil. Conferința a 
lansat un apel către guvernul bri
tanic, cerîndu-i convocarea imedia
tă a unei conferințe a reprezentan
ților tuturor- partidelor din Rhodesia 
de sud. Participanții la Conferința 
de la Cairo au hotărît să intervină 
pe lîngă guvernul britanic pentru 
eliberarea lui Josua Nkomo, unul 
din liderii populației africane, reți
nut de autoritățile sud-rhodesiene.

O altă rezoluție adoptată de Con
ferință preconizează o acțiune co
mună cu Organizația Națiunilor U- 
nite și cu autoritățile celor trei pro
tectorate britanice — Bechuana- 
land, Basutoland și Swaziland — 
ale căror teritorii sînt înconjurate 
în întregime sau în cea mai mare 
parte de Republica Sud-Africană — 
pentru ca acestea să formeze o uni
une regională, în vederea dobîndirii 
cît mai curînd a independenței și 
suveranității.

Conferința a reînnoit rezoluțiile a- 
doptate la conferința precedentă de 
la Addis 
declarată 
se opune 
cleare pe
obține lichidarea tuturor bazelor 
militare străine de

Următoarea conferință africană la 
nivel înalt va avea loc în septem
brie 1965 la Accra, capitala Repu
blicii Ghana.

ROMA 21 (Agerpres). — Tratati
vele în vederea soluționării crizei de 
guvern din Italia, declanșată la 26 
iunie, au intrat într-o nouă fază : 
premierul desemnat, Aldo Moro, a 
început convorbirile în vederea dis
tribuirii portofoliilor. Intenția sa de 
a menține într-o măsură cît mai 
largă vechea echipă guvernamentală 
nu poate fi, potrivit părerii observa
torilor, în nici un caz înfăptuită. 
Dacă asupra fixării titularilor unor 
ministere nu există nici un fel de 
discuții, în schimb numirea miniștri
lor răspunzători de problemele eco
nomice suscită o vie controversă. Pe 
lista preliminară a viitorului guvern 
sînt înscrise numele ministrului de 
externe G Saragat, de interne — P. 
Taviani, apărării — G. Andreotti, 
justiției — O. Reale. Agenția France

Presse anunță că A. Giolittj, socialist, 
a refuzat pînă acum să accepte să 
rămînă în fruntea Ministerului Bu
getului, ceea ce ridică problema spi
noasă a găsirii unui înlocuitor. Dacă 
pentru stabilirea programului guver
nului, la care vor participa partidele 
democrat-creștin, republican, social
democrat și socialist, au fost necesare 
12 zile, pentru desemnarea miniștri
lor premierul Moro caută să găsească 
cît mai repede soluții acceptabile tu
turor participanților la coaliția gu
vernamentală.

Riccardo Lombardi, directorul or
ganului central al Partidului Socia
list Italian „Avanti“, și-a dat demi
sia din funcție ca urmare a deza
cordului manifestat în sînul condu
cerii, în legătură cu programul nou
lui guvern.

Congo Orașul Kindun ocupat de răsculați
ELISABET'HVILLE 21 (Agerpres). 

— Din surse militare s-a aflat că 
detașamentele de răsculați, conduse 
de Gaston Soumialot, au ocupat 0- 
rașul Kindun din provincia Kivu, si
tuat la 600 km nord'-est de Bau- 
douinville, aflat și el sub controlul 
forțelor răsculate. Lupte serioase 
continuă să aibă loc într-o serie de 
orașe ale provinciei, inclusiv în a- 
propierea capitalei ei, Bukavu.

La Albertville a avut loc o para
dă marcînd ocuparea de către răs
culați a orașului Baudouinville, im
portant centru agricol. La 60 km de 
Baudouinville, în localitatea Kami- 
pini, se găsesc în prezent trupe și 
forțe polițienești. Din surse apro
piate Ministerului de Interne con- 
golez s-a aflat că nu este plănuit în 
prezent nici un atac împotriva răs- 
culaților, dar se semnalează depla
sări spre această localitate de noi 
efective militare și polițienești.

Potrivit unui anunț oficial, pri
mul ministru Chombe va pleca la 
Bukavu, iar apoi la Elisabethville 
pentru a cerceta situația. La Leo
poldville a fost dat publicității un 
comunicat în care se anunță că Moi
se Chombe, primul ministru congo- 
lez, a luat „importante măsuri de 
securitate în vederea normalizării 
situației din Katanga de nord“.

Corespondentul agenției France 
Presse relevă că Chombe continuă 
să desfășoare o campanie activă de 
„reconciliere națională“, primind zil
nic personalitățile cele mai diverse 
din țară. Luni el a avut o întreve
dere îndelungată cu Antoine Gizen- 
ga. Nu a fost dat publicității nici un 
comunicat în legătură cu întrevede
rea.' S-a anunțat, de asemenea, că 
vizita lui Chombe în capitala pro
vinciei Kiwu, Bukawu, a fost stabi
lită'pentru miercuri, dată fiind am
ploarea pe care a luat-o în ultimele 
ore mișcarea forțelor răsculate.

FRANȚEI
fate medievală, ansamblul a fosf res
taurat cu grijă.

Cînd am ajuns la marginea rîului Lia
ne, primele vase pescărești frăgeau la 
chei. Fusese o zi bună, mai degrabă o 
noapte bună, pentru pescuit. De îndată, 
macaralele au început să scoată din cale 
lăzile cu heringi. Boulogne e primul 
port pescăresc al Franței, iar heringul, 
specia cea mai curentă, este prins în u- 
riașele plase ale vaselor moderne. Pes
carii se plîng că pescuitul modern a re
dus foarte mult bancurile de pește, lu
cru pe care îl constaji și cînd cercetezi 
cantifăfile prinse : în 1948 — 85 000 de 
tone; în 1953 — 119 000 de tone; în 
1958 — 54 000 de tone de heringi, ca 
să se ajungă anul trecut la 24 000 de 
tone. Analizînd de curînd această situa
ție, ziarul „Le Monde” scria : „Încetini
rea pescuitului a antrenat evident stag
narea industriilor anexe. Activitatea șan
tierelor navale scade și ea. Este oare 
vorba de un declin trecător al pescuitu
lui boulognez, care continuă să livreze 
80 la sută din heringii descărcați în por
turile franceze ? Plafonarea pescuitului 
și chiar tendința spre descreștere se da- 
toresc, o știm, sărăcirii fondurilor de 
pescuit. Deschiderea frontierelor în Piața 
comună influențează și ea asupra pes
cuitului francez mai mult decît asupra ve
cinilor săi".

In zilele de lucru, ei, oamenii mării, 
vorbesc mai pu)in despre asemenea pro
bleme. Dar duminica, cînd se așează la 
un pahar de bere, încercînd să uite gus
tul sărat al mării, cînfăresc în tot telul 
soarta profesiunii lor. Unul dintre aceștia 
este și prietenul meu André Tolet, cel 
cu pipa în coiful gurii, pe care îl ase
muisem cu Georges Simenon. Cînd kam 
regăsit în port, dimineafa, Tolet arăta 
schimbat. In hainele largi de pînză cerată 
și în cizmele de cauciuc părea și mai 
mare, și mai puternic. Văzîndu-I între ai 
lui, mi-am adus aminte de o frază pe 
care mi-o spusese la „zincul" cafenelei :

— Au trecut vremurile lui Pierre 
Loti. Dinfr-o activitate artizanală, pescui- ; 
tul a ajuns o adevărată industrie, la care 
știinfa contribuie în fiecare zi cu ceva

nou. Cu cîfiva ani înainte, flota de pes
cuit de la Boulogne era mult mai mare. 
Aveam 2 500 de oameni îmbarcaji, iar 
azi avem cu 1 000 mai pufin. Tocmai de 
aceea se discută foarte mult despre ca
lificare și recalificare. Intr-adevăr, pro
blema este la ordinea zilei, mai ales că 
din aceste două departamente intră in 
fiecare an în învătămînt cite 30 000 de 
tineri, îndeosebi în școlile tehnice. Se 
construiește o nouă facultate de științe.

Semnalam la început importanța indus
trială a acestor două departamente. Ar fi 
greu de prezentat toate aspectele pro
blemei. Căci aici, aproape de frontiera 
belgiană, de îndată ce părăsești țărmul 
mării, dunele bătute de vînt, și înaintezi 
între lanurile de secară, cartofi, sfeclă, 
din loc în loc răsar semnele minelor de 
cărbuni, ale întreprinderilor metalurgice, 
chimice etc. Există localități cu renume 
în ce privește producția industrială.

In schimb, orașe ca Dunkerque amin
tesc de cunoscute evenimente istorice. 
Sub zidurile acestei vechi citadele — 
dar și între zidurile ei — au avut loc 
de-a lungul secolelor tot felul de bătălii, 
în timpul celui de-al doilea război mon
dial, 80 la sută din clădirile orașului 
Dunkerque au fost distruse.

Sînf locuri în care urmele războiului 
se vor păstra peste ani. Poate chiar 
în ziua cînd doar un monument va mai 
aminti de urgiile războiului, un copil, ju- 
cîndu-se pe plajă, va mai găsi o schijă, 
iar vîntul, răscol'nd nisipul dunelor, va 
dezgoli aripa ruptă a unui avion. Mă 
plimbam pe plajă., cînd unt,î grupplimbam pe plaja cînd unti grup s-a 
oprit în . fața unui asffel de spectacol : o 
bucată de obuz spălafă de apele măriî. 
Sînt amintiri dureroase, care întăresc ho- 
tărîrea oamenilor de a acfiona pentru ca 
un nou cataclism mondial să nu se mai 
repete. Oarpenii de aci, ca și toți fran
cezii, vor ca munca lor să servească 
obiectivelor de pace, lată, chiar aci, ima
ginea cuptoarelor îpalte, ridicate de cu
rînd la Dunkerque.

La înapoierea spre Paris, m-am oprit 
din nou la Boulogne. Am intrat seara în 
aceeași cafenea. Prietenul meu Tolet nu 
era acolo. Am întrebat-o pe fata de la 
bar. — E în larg, mi-a răspuns ea gîndi- 
toare. , .

, Pentru cîteva .clipe am trăit din nou 
■ în. atmosfera romanelor lui Simenon.

Tudor VORNICII

Abeba, ca Africa să fie 
zonă denuclearizată, de a 
oricăror 
teritoriul

experiențe nu- 
african și de a

pe continent.

CONTROVERSE LA REUNIUNEA 0. S. A.
Un comentariu al Agenției „France Presse“

Referindu-se la întrunirea din 21 
iulie a miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale O.S.A., o co
respondență din Washington a agen
ției France Presse relatează că, în ce 
privește măsurile anticubane propuse 
de Venezuela „în pragul reuniunii, 
dezacordul este total asupra fiecăreia 
din aceste măsuri, ca și asupra punctu
lui : este necesar să se adopte rezoluții 
„tari“, cu o majoritate slabă, sau este 
preferabil să se sacrifice eficacitatea 
hotărîrilor, armoniei generale ? Pozițiile 
extreme sînt susținute, pe de o parte, 
de Venezuela, care insistă asupra apli
cării tuturor „sancțiunilor“ prevăzute în 
tratatul de la Rio, exceptînd recurgerea 
la forța armată, și, pe de altă parte, de

Mexic și Chile care se opun cu energie 
oricăror măsuri prevăzute.

Majoritatea guvernelor americane se 
situează pe trepte foarte diferite, între 
aceste poziții extreme. Tratatul de la 
Rio' prevede o majoritate de două 
treimi pentru adoptarea oricărei hotă- 
rîri. La acest punct, de asemenea, opi
niile sînt divizate, reflectînd atitudinea 
guvernelor respective în ce privește 
fondul problemei. Toate acestea permit 
să se prevadă că lupta va fi strînsă în 
timpul celor patru zile cît va dura 
reuniunea. De pe acum se așteaptă u 
victorie a „moderaților" care ezită să 
impună hotărîri celor patru țări — 
Mexic, Bolivia, Chile 
care mențin relații 
Cuba".

și Uruguay — 
diplomatice eu

CAMPANIA ELECTORALA DIN S. U. A
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Senatorul Barry Goldwater, candi
datul republican la președinția Sta
telor Unite, a declarat la Chicago că 
intenționează să propună președin
telui Johnson un acord prin care cei 
doi candidați prezidențiali s-ar an
gaja ca în cursul campaniei electo
rale „încordarea existentă în legătu
ră cu drepturile civile“ să fie menți
nută în afara campaniei. La Wa
shington, George Reedy, secretar 
presă al Casei Albe, a declarat, 
răspuns la această propunere, 
președintele Johnson este gata
studieze orice propunere a senato
rului Goldwater de a se evita în 
cursul campaniei electorale „orice 
declarație susceptibilă de a agrava 
încordarea rasială existentă“. In
tr-un comentariu pe marginea cam
paniei electorale, corespondentul a- 
genției ■ France Presse scrie că 
renunțarea guvernatorului rasist 
George Wallace din Alabama de 
a-și mai susține candidatura prezi
dențială „face 
Goldwater, fie 
pundèrea care

de 
ca 
că 
să

să cadă asupra lui 
că vrea sau nu, răs- 
incumbă apărătoru-

Declarațiile 

ministru al
primului 

Japoniei

expo- 
legi a

(Ager- 
statului

lui segregației rasiale. Pentru a evi
ta să se angajeze direct asupra a- 
cestui subiect, candidatul republican 
și adepții săi au camuflat proble
ma rasială sub vocabularul discret 
al „drepturilor statelor“ federale de 
a hotărî singure. Dar, atît în sud cît 
și în nord, senatorul din Arizona nu 
poate fi considerat decît ca 
nent al adversarilor recentei 
drepturilor civile“.

SAINT AUGUSTINE 21 
pres). — Guvernatorul
Florida, Farris Bryant, a cerut tu
turor cetățenilor acestui stat să se 
abțină de la acțiuni rasiste și să 
respecte legea cu privire la dreptu
rile civile. în același timp, din Saint 
Augustine se anunță că elemente ale 
organizației rasiste Ku-Klux-Klan au 
început să acționeze din nou în ulti
mele zile.

Senatorul Jacob Javits a anunțat 
că intenționează să retragă sprijinul 
față de platforma republicană națio
nală și că va chema pe fruntașii re
publicani din statul New York să i 
se alăture în proclamarea unei plat
forme republicane a acestui stat.

TOKIO 21 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei, Hayato Ikeda, 
a ținut la 21 iulie prima sa confe
rință de presă după formarea noului 
cabinet. El a declarat că politica ex
ternă a țării sale se bazează pe rela
ții economice, politice și culturale cu 
țările de pe toate continentele. Refe
rindu-se la atitudinea noului cabinet 
față de Republica Populară Chineza,’ 
Ikeda a spus că acesta va continua 
să caute noi căi de extindere a 
relațiilor japono-chineze, deoarece 
„China este un factor important îri 
soluționarea problemelor majore ale 
Asiei“.

Referindu-se la candidatura sena
torului Barry Goldwater pentru pos
tul de președinte al Ș,U.A„ premie
rul japonez a spus : „Programul lui 
Goldwater constituie o revenire la 
epoca politicii îri pragul războiului, 
deci uri. pas înapoi față de programul 
președintelui Johnson“. Ikeda a mai 
arătat că noul cabinet va duce trata
tive pentru ca insula Okinawa să 
revină sub controlul Japoniei.

SCURTE ȘTIRI
BERLIN. La 20 iulie a fost publi

cat comunicatul despre ședința Comi
tetului permanent al conferinței mun
citorilor pe întreaga Germanie. Comi
tetul a hotărît convocarea 
20-a conferințe ordinare a 
lor pe întreaga Germanie 
tembrie a. c., la Leipzig.

celei de-a 
muncitori- 
la 12 sep-

un acordKABUL. A fost semnat 
sovieto-afgan cu privire la elaborarea 
în comun a programului de folosire 
complexă a resurselor de apă și ener
getice ale rîului Piandj și cursului su- 
jerior al Amu-Dariei.

AMSTERDAM. S-au încheiat lu
crările sesiunii de două zile a miniș
trilor de finanțe din țările membre 
ale Pieței comune. Potrivit agenției 
France Presse, participanții la sesiu
ne au discutat adoptarea unor mă
suri menite să combată tendințele in
flaționiste ale căror efecte negative 
se resimt în economia unor țări vest- 
europene ; măsurile preconizate vor 
constitui obiectul dezbaterilor Con
siliului Ministerial al Pieței comune 
de la Bruxelles din 29 iulie.

SEUL. Luni a început la un tri
bunal militar din Seul procésul a șase 
ziariști sud-coreeni acuzați de partici
pare la manifestațiile antiguvernamen
tale din primăvară. După ce avocatul 
apărării a recuzat competența tribuna
lului militar de a judeca acest proces, 
Curtea — formată din trei ofițeri — a 
suspendat dezbaterile pe termen neli
mitat. în aceeași zi s-a pronunțat sen
tința în procesul a zece tineri acuzați 
de a fi luat parte la demonstrațiile stu
dențești antiguvernamentale din luna 
iunie. Ei au fost condamnați la închi
soare pe termene între 10 luni și 2 ani.

NEW YORK. Noi tulburări rasiale 
au avut loc în ultimele zile în Harlem 
— cartierul negrilor din New York. în 
urma ciocnirilor din Harlem dintre 
populația de culoare și poliție, numă
rul total al răniților este de peste 100. 
Au fost arestate, de asemenea, peste 
100 de persoane. Tulburările au fost 
provocate de împușcarea lui James 
Powell — un copil negru în vîrstă de 
15 ani.

GENEVA. Comitetul Economic al 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. a adoptat o rezoluție în care 
se cere secretarului general al O.N.U.

să studieze posibilitățile de adaptare a 
legislației existente în materie de bre
vete, cu scopul de a le face mai acce
sibile țărilor în curs de dezvoltare, fa- 
cilitînd astfel însușirea de către aces
tea a tehnicii moderne.

LONDRA. Primul ministru al Ma- 
layeziei, Tunku Abdul Rahman, a so
sit ieri într-o vizită oficială în 
S.U.A. Rahman va întreprinde o vi
zită de două zile în Canada. La o 
conferință de presă, Rahman a decla
rat că, atît în S.U.A., cît și în Canada, 
intenționează să trateze cumpărarea 
de avioane și elicoptere.

WASHINGTON. La 21 iulie s-a 
deschis la Washington o conferință 
grupînd reprezentanți a 18 țări, în 
vederea creării unui consorțiu de te
lecomunicații prin sateliți artificiali. 
Statele Unite urmează să aibă dreptul 
la 61 la sută din timpul comunicații
lor și Europa occidentală 30,5 la sută. 
Alcătuită din 3—18 sateliți artificiali, 
viitoarea rețea urmează, în principiu, 
să fie pusă în funcțiune în termen de 
trei ani.

NEW YORK. Misiunea O.N.U. tri
misă pentru a inspecta regiunea de 
graniță dintre Cambodgia și Vietna
mul de sud s-a întors la New York. 
Potrivit agenției Associated Press, 
misiunea propune instalarea unor pos
turi de observatori ai O.N.U. la gra
nița dintre cele două țări. Cambodgia 
s-a opus cererii Vietnamului de sud de 
a se trimite forțe ale O.N.U. în regiu
nea de graniță, dar s-a declarat de a- 
cord cu crearea unor posturi de obser
vatori civili ai O.N.U.

ISTANBUL. La 21 iulie au început 
lucrările Conferinței șefilor de state ai 
Iranului, Pakistanului și Turciei.

ROMA. Canicula a cuprins noi re
giuni din Europa. Temperatura mini
mă înregistrată în Italia și Elveția a 
fost de 30 grade. In nordul Italiei, la 
Trieste, s-a înregistrat cea mai înaltă 
temperatură : 40 grade, iar în alte 
orașe din apropiere, 34 grade.

Zece elevi de la Colegiul Denstone (Anglia) au reușit sä traverseze Ca
nalul Mînecii, înotînd prin ștafetă,inii ore și 27 minute. Primul înotă
tor a plecat de la capul Gris-Nez (Franța), iar ultimul a sosit la punc
tul numit „Shakespeare", în apropiere de Dover. Un grup de tinere 
londoneze au efectuat aceeași traversare săptămîna trecută în 16 ore 

și 20 minute. In fotografie : aspect din timpul ștafetei 1
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