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Partidul nostru a pus în fața lu
crătorilor de pe ogoare sarcina im
portantă de a spori producția de ce
reale, îndeosebi de grîu și de po
rumb. Extinderea în producție a 
soiurile valoroase de grîu, înzestra
rea agriculturii cu tractoare și ma
șini agricole moderne, sporirea pro
ducției de îngrășăminte chimice și 
insecticide, încadrarea unităților cu 
specialiști asigură cele mai bune 
condiții pentru creșterea producției 
la hectar. Tot mai multe unități a- 
gricole socialiste aplică diferențiat 
metodele agrotehnice recomandate, 
obținînd, și în condiții climatice 
mai puțin favorabile, recolte mari.

Sînt create premisele ca producția 
viitoare de grîu să fie bună. Dispu
nem de mașini pentru a termina se
mănatul în cel mult 10-15 zile lu
crătoare, în fiecare gospodărie co
lectivă, și de forțe suficiente pentru 
eliberarea terenului ocupat cu cul
turi tîrzii și pregătirea lui într-o 
perioadă scurtă de timp. Ploile a- 
bundente căzute în ultimul timp, în 
toate regiunile țării, care au totali
zat, în unele locuri, pînă la 100—130 
1 de apă 'pe metru pătrat, au creat 
condiții bV.ne pentru semănatul grîu
lui de toan.nă la un nivel agrotehnic 
superior anilor trecuți.

Avînd în vedere însemnătatea deo
sebită a culturii grîului, este și fi
resc să se acorde o atenție tot mai 
mare aplicării, în condiții cît mai 
bune, a tuturor măsurilor tehnice și 
organizatorice menite să sporească 
producția la hectar.

Gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile colective au făcut încă 
din vară o amplasare corespunzătoa
re a culturii grîului, au executat a- 
rături de bună calitate, îndată ce te
renurile au fost eliberate. Asigura
rea unor semințe de calitate, din 
soiuri recunoscute, a constituit, de 
asemenea, o preocupare de seamă. 
Ca urmare, grîul de toamnă se va 
putea semăna în arături de vară, 
executate după plante premergătoa
re, care au părăsit terenul mai de
vreme, pe circa 40 la sută din su
prafața prevăzută în gospodăriile 
colective și pe aproape 60 la sută în 
gospodăriile de stat.

După cum rezultă din datele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
lucrările de pregătire a terenului au 
fost făcute pînă la 1 octombrie pe 
60 la sută din suprafața ce se va în- 
sămînța în toamna aceasta. Mai 
avansate din acest punct de vedere 
sînt regiunile Dobrogea, Galați, 
București, Oltenia și Banat, iar mai 
întîrziate regiunile Cluj, Brașov, 
Hunedoara și altele.

Existența terenului pregătit și fer
tilizat din vreme a permis începerea 
însămînțării grîului încă înainte de 
20 septembrie în regiunile din nor
dul țării. Precipitațiile căzute, răco- 
rirea timpului determină intensifica
rea ritmului de însămînțare a grîu
lui în toate regiunile. S-au semănat 
în total 463 000 hectare. Suprafețe 
mai mari au fost realizate în regiu
nile Suceava, Maramureș, Crișana și 
Oltenia.

In aceste zile. în fiecare unitate 
trebuie luate măsuri corespunzătoa
re pentru executarea semănatului de 
cea mai bună calitate. Sînt necesare 
o bună organizare a muncii, utiliza
rea cu întreaga capacitate și cu 
maximum de randament a mașini
lor, tractoarelor și agregatelor care 
sînt folosite la lucrările de pregătire 
a solului și semănat. De mare însem
nătate este ca peste tot să fie folo
site numai semințe condiționate, a- 
nalizate și tratate împotriva bolilor 
și dăunătorilor. Acolo unde există 
sămînță necorespunzătoare, consiliile 
agricole și conducerile gospodăriilor 
colective să ia măsuri urgente pen
tru efectuarea schimbului, astfel ca 
semănatul să nu fie întrerupt.

Există toate posibilitățile ca și se
mănatul grîului, după porumb, să 
se facă în condiții bune, la un înalt 
nivel calitativ. Pentru aceasta este 
necesar ca suprafețele ocupate cu 
porumb și cu alte culturi tîrzii, care 
urmează să fie semănate cu grîu, 
să fie eliberate cu prioritate, spre a 
putea intra imediat tractoarele și 
agregatele care pregătesc terenul.

că pregătirea patului germi- 
are un rol important în asigu- 
unui semănat de calitate, mai 
pentru a favoriza răsărirea

In vederea îmbunătățirii calitative 
a lucrărilor, planurile operative tre
buie' verificate și adaptate condi
țiilor concrete create în urma ploi
lor. Experiența dobîndită în regiuni
le Banat, Argeș și altele arată că 
dă rezultate bune controlul efectuat, 
înainte și în timpul semănatului, de 
către grupe de specialiști de la con
siliile agricole și din unități. De 
mare eficiență s-a dovedit me
toda folosită în anii trecuți în re
giunea Suceava unde, din inițiativa 
comitetului regional de partid, au 
fost formate colective din activiști 
de partid și de stat, specialiști, care 
au urmărit cum se desfășoară lucră
rile agricole și mai ales calitatea lor. 
Aceste colective, repartizate pe ra
ioane, au controlat cu minuțiozitate 
cum se execută însămînțarea păioa- 
selor de toamnă, au ajutat consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective să mobilizeze toate forțele 
pentru executarea la timp a diferi
telor lucrări.

In multe unități agricole s-au 
luat măsuri pentru asigurarea unor 
lucrări de calitate superioară la se
mănat. Conducerea gospodăriei co
lective din Mogoșani, regiunea Ar
geș, șeful brigăzii de tractoare și 
brigadierii de cîmp au întocmit pro
cese verbale cuprinzînd modul de 
lucru. S-au prevăzut amănunțit lu
crările care trebuie executate, con
dițiile de calitate. Zilnic, conducerea 
gospodăriei, brigadierii se ocupă de 
calitatea lucrărilor pe parcelele 
unde se însămînțează.

Consiliul Superior al Agriculturii 
a întocmit pentru gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective indi
cații tehnice și organizatorice amă
nunțite privind pregătirea terenului 
și însămînțarea culturilor de toam
nă. Pentru realizarea unor recolte 
mari este necesar ca ele să fie adap
tate condițiilor specifice din fiecare 
unitate și aplicate cu perseverență.

Experiența gospodăriilor fruntașe 
arată 
nativ 
rarea 
ales 
plantelor. De aceea, este bine ca in
ginerii din unități să indice posibi
litățile de îmbinare a lucrărilor so
lului, în vederea asigurării unui pat 
germinativ și radicular cît mai bun.

O atenție deosebită trebuie acor
dată asigurării densității optime de 
plante la unitatea de suprafață, prin 
respectarea normei de semănat și 
ținînd seama de valoarea culturală 
a seminței. Densitatea este strîns 
legată și de calitatea semănatului. 
Tinînd seama de aceasta, tracto
riștii care lucrează pe tarlalele gos
podăriilor colective Rotunda, Fîntî- 
nele și altele din regiunea Suceava. 
Gîrliciu, Ciobanu, regiunea Dobro- 
gea, și mulți alții aplică întocmai și 
cu perseverență indicațiile primite. 
Ei respectă întru totul regulile pri
vind viteza de înaintare a semănă
torilor, alimentarea mașinilor cu să
mânță. desfundarea tuburilor etc. De 
toate acestea se ocupă permanent și 
inginerii agronomi din gospodăriile 
respective.

Pentru à avea o 
asupra suprafețelor 
pentru a trage în 
bune concluzii cu 
tehnica aplicată, este bine ca, așa 
cum se procedează în toate gospo
dăriile de stat și în unele gospodării 
colective din regiunile Banat, Bucu
rești, Galați și altele, în fiecare uni
tate să se întocmească registrul 
grîului. în acest registru se trec su
prafețele însămînțate, soiul folosit, 
cantitatea de sămînță la hectar, 
data semănatului, îngrășămintele și 
alte lucrări care au fost executate. 
Pe baza acestora, cadrele tehnice 
vor putea desprinde concluzii pri
vind agrotehnica pe care trebuie 
s-o aplice, asigurînd obținerea unor 
recolte sporite an de an.

în scopul realizării cu succes a 
sarcinilor din această campanie, este 
necesar ca organele și organizațiile 
de partid, sfaturile populare și con
siliile agricole să desfășoare o inten
să muncă politică și organizatorică, 
să urmărească permanent, pe teren, 
ritmul șl calitatea semănatului.

evidență clară 
însămînțate și 
viitor cele mai 

privire la agro-

Folosind materia primă — sfeclă 
de zahăr — din noua recoltă, fabri
cile de zahăr din întreaga țară lu
crează în prezent din plin, multe 
din ele cu depășiri însemnate la ca
pacitatea de prelucrare. Ritmul înalt 
de producție se datorește asigurării 
stocurilor necesare în fabrici, livră
rilor ritmice la bazele de recepție 
și folosirii judicioase a capacită
ților de producție. Gospodăriile a- 
gricole colective respectă graficele

Pe adresa școlilor
In acest an s-au alocat fonduri însem

nate pentru înzestrarea școlilor cu ma
teriale didactice. Sfaturile populare 
raionale au contractat, pentru nevoile 
procesului instructiv-educativ, materiale 
didactice în valoare de peste 43 000 000 
lei. Nomenclatura acestora cuprinde 648 
de produse din care 133 sînt noi. Din 
întreprinderile producătoare specializate 
au luat drumul laboratoarelor școlare 
mașini centrifuge electrice cu accesorii, 
aparate pentru determinarea înălțimii și 
a capacității calorice, diferite truse de 
chimie. Au fost trimise școlilor mulaje 
din material plastic pentru studiul știin
țelor naturale și agriculturii.

nostru

Zilele acestea noua promoție de absolvenți ai celor cinci institute 
agronomice din țară a susținut examenul de stat. Redactorul ziarului 
nostru, Mihai Iordănescu, s-a adresat tovarășului acad. prof. dr. Eugen 
Radulescu, rectorul Institutului agronomic „N. Bălcescu' din București, 
cu rugămintea de a prezenta cititorilor „Scînteii” cîteva aspecte ale 
pregătirii și desfășurării acestui ultim examen după care cei mai tineri 
ingineri agronomi, horticoli și medici veterinari își vor începe activitatea.

— Cea dintâi caracteristică a re
centului examen de stat din insti
tutul nostru, a spus d-sa, este faptul 
că la susținerea lui s-au prezentat 
toți absolvenții anului V: 180 de la 
facultatea de agricultură, 84 de la 
facultatea de horticultură și 196 de 
la facultatea de medicină veterina
ră. După cum se știe, examenul 
constă din susținerea lucrării de di
plomă întocmită în perioada prac
ticii efectuate în ultimul an de stu- 
.dii în G.A.S., G.A.C., institute de 
cercetări, stațiuni experimentale etc. 
Cei admiși la această probă se pre
zintă apoi la examenele orale teore
tice și practice ; absolvenții facultă
ților de agricultură și horticultură 
au susținut examen teoretic la agro- 
fitotehnie, iar cei de la facultatea de 
medicină veterinară au fost verifi
cați într-o probă practică din pato
logia și creșterea animalelor. Ală
turi de aceste discipline, candidați! 
au susținut și examenul de econo
mie politică.

— Vă rugăm să ne vorbiți des
pre modul în care conducerea 
institutului, cadrele didactice au 
sprijinit pe studenți în întocmi
rea lucrării de diplomă, cît și 
pentru pregătirea la disciplinele 
incluse în programul examenului.

— In primul rînd, subiectele lu
crărilor s-au repartizat înainte cu 
IV2—2 ani și au fost de așa natură 
alese încît tratarea lor să îngăduie 
cercetarea, 
concretă a problemelor de produc
ție care au o mare actualitate. In

cunoașterea și analiza

La intersecția din piața Universității a 
celor două mari artere de circulație — 
bulevardele N. Bălcescu și Republicii — 
se fac în prezent marcaje speciale pen
tru ca autovehiculele să poată vira și la 
stînga. S-au trasat culoare și se plantea
ză încă un rînd de semafoare electrice 
reglementînd circulația mașinilor care 
virează spre stînga, fără a stînjeni 
circulația pietonilor sau a celorlalte auto
vehicule. In acest fel, se realizează o 
mai rapidă trecere a autovehiculelor 
prin această piață de mare aglomerație. 

de livrare a materiei prime. In în
treprinderi păstrarea sfeclei în con
diții bune și aplicarea de procedee 
tehnologice moderne a permis ob
ținerea unui zahăr de calitate su
perioară. Pentru a se asigura condi
ții optime de păstrare a zahărului 
la fabricile de la Podari, Bod și 
Tîrgu Mureș s-au construit 3 silo
zuri cu o capacitate de circa 20 000 
tone, care vor intra peste puțin timp 
în funcțiune.

în regiunea București

15 universități 
muncitorești

Anul acesta, în regiunea București își 
vor desfășura activitatea 15 universită
ți muncitorești, printre care cele de la 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Turnu Măgurele, Combinatul de ce
luloză de la Călărași, 'Șantierele Nava- 
le-Oltenița, Atelierele Navale-Giurgiu, 
J'esătoria „Teleorman“ din Roșiori etc. 

n cadrul cursurilor se vor ține prele
geri pe teme ale științelor sociale, ști
ințelor naturii, ale literaturii și artei etc.

v

același scop, repartizarea studenților 
la practică a fost în acest an mult 
îmbunătățită. Cu sprijinul consiliilor 
agricole am ales unități agricole 
multilateral dezvoltate, care pot o- 
feri tinerilor posibilități largi de 
studii. în întreaga perioadă a prac
ticii de diplomă, profesori, confe
rențiari, lectori, șefi de lucrări au 
urmărit modul de lucru al tineri
lor, le-au dat indicații prețioase 
tehnice și metodice.

— Care sînt primele concluzii 
asupra examenului de stat din a- 
cest an ?

— Absolvenții din 1964 ai institu
tului nostru au dovedit că au 
cunoștințe bogate și că vor ști 
să rezolve cu succes problemele 
privind creșterea producției agri
cole vegetale și animale, îmbună
tățirea soiurilor de plante și protec
ția lor, fertilizarea prin mijloace 
chimice și biologice a solurilor, or
ganizarea procesului de producție 
etc., care se pun’ astăzi în fața gos
podăriilor de stat și colective. A- 
ceastă concluzie reiese din scrisorile 
de mulțumire trimise de unită
țile unde studenții au fost la 
practică, și mai ales din ana
liza lucrărilor de diplomă, satis
făcătoare sub raportul exigențelor 
pe care trebuie să le avem față de 
cadrele tehnice din agricultură. 
Vreau să remarc faptul că foarte 
multe din lucrările de diplomă au 
obținut notele 8, 9 și 10. Cele mai 
multe din lucrări se caracterizează
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In tehnologia obținerii aluminiu
lui (cu ajutorul electrolizei), anozii 
constituie un element important. 
Tocmai de aceea în cadrul Uzinei 
de aluminiu Slatina s-a prevăzut 
construirea unor secții speciale pen
tru producerea lor. înzidirea cupto
rului de coacere a anozilor cere 
multă finețe, pricepere. Realizarea 
unei astfel de lucrări presupune o 
perioadă de circa 8 luni. Preocu
parea principală a șamotorilor este 
îndeplinirea angajamentului luat în 
întrecere de a scurta la jumătate 
timpul de construcție a cuptorului. 
O garanție a respectării acestui an
gajament este faptul că aici lucrează 
unii dintre cei mai iscusiți șamotori 
din țară : Mihai Mitroi, Iancu Năs- 
tase, Constantin Surnei, Simion 
Müller și alții.

îi întîlnim pe șamotori la locul 
lor de muncă. Ei avansează în ritm 
susținut cu lucrările. In urma lor 
galeriile cuptorului capătă contur. 
Muncitorii aceștia care așază cu 
hărnicie șamot peste șamot și-au 
organizat judicios munca. Aflăm 
aici că „drumul cărămizilor* a fost 
simțitor scurtat (au fost simplifi
cate operațiile de mînuire, alegere 
și polizare) ; s-au montat două linii 
decovil de-a lungul frontului de lu
cru ; pentru prelucrarea mecanică 
a cărămizilor au fost introduse 3 
mașini de tăiat ș. a. Aceste măsuri 
îl ajută pe șamotori să realizeze zll-

Crearea celor 7 noi lacuri de acu
mulare pe Bistrița, în aval de Ste- 
jaru, a ridicat în fața proiectanților 
și constructorilor problema găsirii 
unor metode eficiente de etanșare. 
Este vorba de închiderea ermetică a 
lacurilor, încît apa din ele șă nu se 
infiltreze prin straturile superioare 
permeabile în zonele înconjurătoare.

Constructorii au încercat cîteva 
metode în acest scop. Prima, aplica
tă la etanșarea lacului de acumulare 
de la Pîngărați, a constat în să
parea unui șanț lat de peste 1 me
tru și adînc de 6 m (pînă la stratul 
impermeabil de mamă) care a fost 
umplut cu argilă. Această metodă 
prezintă însă și unele dezavantaje : 
nu asigură o productivitate ridicată 
în execuție. La Piatra Neamț — unde 
v.a exista cel mai mare lac de acu
mulare, după cel de la Bicaz — s-a 
folosit o altă metodă : etanșarea cu 
piloți secanți.

După îndelungate căutări și ex
perimentări, proiectanții și construc
torii au folosit încă două noi metode 
de etanșare, care prezintă o eviden
tă superioritate față de primele me
tode. Ambele se aplică cu succes de 
"mai multe luni la Racova.

Prima, așa-zisa etanșare cu perete 
continuu, constă în săparea cu aju
torul forezelor a unui șanț lat de 
600 mm și adînc pînă la stratul de 
marnă (ciroa 20 m). Cu ajutorul 

II

printr-o tratare competentă a te
melor, din care se desprind conclu
zii valoroase. De exemplu, în lucra
rea „Cultura forțată a viței de vie 
sub adăpost de material plastic“ tî- 
nărul inginer Nistor Stan tratează o 
problemă de actualitate, făcînd re
comandări care, aplicate în condi
țiile cerute, pot contribui la grăbi
rea procesului de coacere și la lăr
girea perioadei de consum a stru
gurilor. Contribuții personale au a- 
dus și inginerii Constantin Titrade 
în lucrarea „Influența mecanizării 
lucrărilor de întreținere în cultura 
porumbului“, Florin Stoenescu în 
„Recuperarea de terenuri neproduc
tive și irigarea de pajiști naturale 
la G.A.S. Rîșnov", medicul veteri
nar Radu Nicorici în „Studiul mo
nografic asupra listeriozei la anima
lele domestice" și mulți alți candi
dați care au primit la lucrările de 
diplomă calificativul maxim. Lor, ca 
și întregii promoții 1964 a institutu
lui, le dorim mult succes în activita
tea viitoare.

Cairo: CONFERINȚA STATELOR NEANGAJATE
ȘI-A DESCHIS LUCRĂRILE

Luni după-amiază s-a deschis la 
Cairo cea de-a doua conferință a 
șefilor de state șl de guverne ai 
țărilor neangajate la care partici
pă reprezentanți din 58 de țări, 
precum și ai unor organizații inter
naționale regionale. Salutîndu-i pe 
participanții la conferință, preșe
dintele țării gazdă, Abdel Gamal 
Nasser, a subliniat contribuția țări
lor neangajate la lupta pentru în
lăturarea pericolului unui război

Restricțiile 
au fost anulate

Guvernul cipriot a hotărît să 
ridice toate restricțiile economi
ce impuse comunității turce din 
Cipru. Guvernul cipriot conside
ră că traducerea în fapt a aces
tei hotărîri va duce la destinde
rea încordării între comunitatea 
turcă și comunitatea greacă din 
insulă.

Șeful de brigadă Minai Mitrol și cîțîva dintre șamotorii din brigada sa

patru luni 
loc de opt 

nie 60—70 mc șamot față de 30 mc 
cît este planificat.

Rețin atenția și alte fapte din 
munca lor. In timpul unei ploi 
năpraznice, apa amenința să inun
de unele lucrări ale șantierului, 
inclusiv cuptorul. Șamotorii au fă
cut tot ce le-a stat în putință ca 
apa să nu atingă cuptorul. Au săpat 
șanțuri de scurgere în jurul clădirii, 
au evacuat apa din băltoace. Și lu
crarea n-a avut de suferit.

Mihai Mitroi conduce o brigadă 
de 120 șamotori. El lucrează în me
seria de șamotor de aproape 30 de 
ani. A lucrat și la Săvinești, la 

Metode moderne 
de etanșare

foreze!, el este apoi umplut cu beton, 
creîndu-se pe linia digului un pere
te subteran etanș — prin care apele 
nu pot să se strecoare din lac. A 
doua metodă, etanșarea cu gel-be- 
ton, constă în executarea cu ajuto
rul excavatorului a unui șanț lat de 
1,5 m și adînc pînă la 6—8 m. După 
săpare, în șanț se prepară o solu
ție din bentonită și argilă care se 
depune pe pereții șanțului, formînd 
un strat subțire. După aceasta șan
țul este umplut cu beton, care se 
transformă într-un perete etanș;

Ambele metode prezintă avantajul 
că pot asigura realizarea unei pro
ductivități a muncii ridicate. Prin 
etanșarea cu perete continuu s-au 
executat la Racova 1000 mp lunar, 
față de 600 mp realizați la Piatra 
Neamț, folosindu-se metoda piloți- 
lor. Din cei 11 000 m p prevăzuți să 
fie executați la Racova prin perete 
continuu, s-au realizat pînă în pre
zent 7 000 mp. Munca constructori
lor este acum mai spornică și dato
rită modificărilor aduse forezelor. 
O foreză realizează lunar pînă la 
170—175 mp față de 100—105 mp cît 
forau și betonau înainte.

In ultima vreme, colectivul între
prinderii de construcții hidrotehnice 
a început să folosească noile meto
de și la alte lucrări.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteli"

Plecarea la Berlin a delegației de partid
și de stat a

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Berlin, de
legația de partid și de stat a R. P. 
Romîne care la invitația C.C. al 
P.S.U.G., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane va participa la sărbătorirea 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Ger
mane.

Din delegație fac parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., conducătorul delegației, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Constantin Tuzu,

★
In aceeași zi delegația a sosit la 

Berlin. La sosire delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Kurt Hager, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, Werner 
Jarowinski, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, membri ai Pre
zidiului Camerei Populare, ai Consi
liului de Stat și ai Prezidiului Con- 

Londra transmite că ieri 
desemna-

distrugător, pentru menținerea și 
întărirea păcii (Citiți în pag. IV-a 
o corespondență din Cairo).

S-au încheiat depunerile 
de candidaturi in Anglia

Radio 
a fost ultima zi pentru 
rea candidaților la alegerile gene
rale britanice. Spre a concura pen
tru cele 630 mandate din Camera 
Comunelor au fost desemnați circa 
1 700 de candidați. Partidele con
servator și laburist concurează 
pentru aproape toate mandatele. 
Liberalii concurează pentru aproa
pe jumătate. Partidul comunist va 
avea 31 candidați în alegeri, adică 
de două ori numărul celor din ul
timele alegeri generale.

Demonstrații la Saigon
In capitala sud-vietnameză au 

continuat demonstrațiile de protest 

Roznov, la Chiscani. A fost pentru 
ridicarea calificării în Franța.

Un alt coleg de breaslă al lui Mi
troi este șamotorul Ion Dragomir. 
Și el a fost în Franța la speciali
zare. împreună cu o echipă de 8 
oameni execută o lucrare grea, ne- 
maiîntîlnită în țară : este operația 
denumită brascaj (căptușirea cu o 
pastă de cărbune a cuvelor în care 
are loc electroliza).

învingînd greutățile, folosind cu
noștințele și experiența dobîndită, 
șamotorii, împreună cu întregul co
lectiv al șantierului, asigură ritmul 
viu al lucrărilor de construcție a 
viitoarei uzine. Construcția cupto
rului se apropie de sfîrșit.

Gheorghe ClRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Una din forezele folosite la etanșare

Ro P. Rerame
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Ștefan Cleja, ambasadorul 
R. P. Romîne la Berlin.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost conduși de tova
rășii Gheorghe Apostol, Dumitru 
Coliu, Mihai Dalea, Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat șl 
ai guvernului.

Au fost de față Anton Ruh, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

slliului de Miniștri al Republicii De- 
mocrate Germane.

Au mai fost de față șefii misiuni
lor diplomatice acreditate în Repu
blica Democrată Germană, precum 
și membri ai Ambasadei Republicii 
Populare Romîne.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Populare Romîne și 
Republicii Democrate Germane, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kurt 
Hager au trecut în revistă o com
panie de onoare. (Agerpres)

<>-, ..... . . . .

ale studenților împotriva politicii 
guvernului. Luni dimineața au fost 
luate noi măsuri de prevenire a 
demonstrațiilor. In fața centralei 
sindicale din Saigon au fost ma
sate unități de poliție și militare 
și posturi de mitraliere. Centrala 
sindicală a anunțat organizarea 
unei greve și a unui marș la o 
fabrică textilă, în semn de protest 
împotriva concedierii a 300 de 
muncitori. In ultimele zile, relatea
ză agenția France Presse, la Sai
gon se vorbește tot mai mult des 
pre posibilitatea unei noi lovitun 
de stat.

Pentru prima oară 
in 124 de ani

„New 
hotărît 
președintelui Johnson la
prezidențiale de la 3 

Este

Ziarul 
bune' a 
didatura 
alegerile 
noiembrie. Este pentru prima 
oară în istoria acestui mare co
tidian, înființat în urmă cu 124 
de ani, cînd sprijină un candidat 
democrat.

York Herald Tri- 
să sprijine can

I
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In anii noștri, Aradul a devenit 

un puternic centru industrial al ță
rii ; uzinele și fabricile sale livrează 
vagoane și strunguri, produc însem
nate cantități de țesături, tricotaje, 
mobilă, ceasornice. Munca politică 
de masă desfășurată în aceste zile 
de organizațiile de partid din între
prinderile orașului este îndreptată 
înspre sprijinirea eforturilor aces
tor colective pentru a realiza sar
cinile de plan pe anul în curs la toți 
indicatorii și a pregăti din timp pro
ducția ultimului an al șesenalului.

SPRE CELE MAI IMPORTANTE 
Șl MAI ACTUALE PROBLEME 
ALE PRODUCȚIEI

Străbătînd halele întreprinderilor 
a.rădane, stînd de vorbă cu membrii 
birourilor organizațiilor de bază și 
cu alți comuniști, comparînd grafi
cele de producție, constați că aci ca 
și pretutindeni de altfel forța de in
fluențare a muncii politico-educa
tive de masă depinde de felul în 
care este orientată spre cele mai 
importante și mai actuale probleme 
ale producției.

La Uzinele de vagoane atenția în

primele 8 luni ale anului economii 
suplimentare la prețul de cost de 
peste 27 milioane de lei, iar Uzinele 
„Strungul“ să înregistreze o îmbu
nătățire substanțială a calității ti
purilor de strunguri fabricate ; pla
nul producției marfă la ambele 
uzine a fost depășit.

Rezultate asemănătoare ar fi pu
tut obține și întreprinderea de cea
sornice, dacă măsurile tehnico-or- 
ganizatorice ar fi fost sprijinite de 
o muncă politică de masă bine o- 
rientată. Deși, de mult timp defici
ența principală constă aci în mun
ca „în asalt“, ceea ce duce la nu
meroase remanieri, activitatea poli- 
tico-educativă a îndreptat atenția 
muncitorilor șl tehnicienilor nu 
spre realizarea unei producții ritmi
ce, ci spre o serie de obiective se
cundare în raport cu aceasta.

„CONCRETUL"
Șl OPERATIVITATEA

Cu cît mal concretă este munca 
politică de masă, cu cît mal precis 
adresată, cu atît crește eficacitatea 
ei. La Uzinele de vagoane, trăsătura 
caracteristică a marii majorități a 
panourilor și lozincilor constă în

In hala de monta) a Uzinei de vagoane Arad

tregului colectiv este concentrată, 
în principal, în direcția reducerii 
prețului de cost și a îmbunătățirii 
calității produselor. în mod firesc, 
tirul întregii activități politice de 
masă a fost îndreptat spre aceste o- 
biective, dar în fiecare secție ea este 
orientată diferențiat în raport cu 
condițiile specifice, cu ponderea 
deosebită a elementelor prețului de 
cost, cu rezervele interne ale pro
ducției. Bunăoară, la secția debitări 
munca politică urmărește, în primul 
rînd, economisirea metalului, la 
secția sudură — folosirea cît mai 
judicioasă a electrozilor ; în sectoa
rele calde ale uzinei — spre perfec
ționarea tehnologiei de fabricație și 
stricta ei respectare ; în secțiile 
prelucrătoare — spre folosirea din 
plin a timpului de lucru și lichida
rea oricăror stagnări în producție.

La uzinele „Strungul“ principalul 
obiectiv aflat în fața colectivului 
constă în îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. Cum sprijină 
organizația de partid atingerea a- 
cestui obiectiv în funcție de parti
cularitățile secțiilor ? Orientînd 
munca politică spre căile și mijloa
cele practice diferite prin care poate 
fi realizată în cel mai scurt timp 
sarcina comună. La strungărie ea 
militează cu toate forțele pentru 
ridicarea calificării oamenilor ; la 
sculărie pentru ca S.D.V.-urile ne
cesare producției curente și pregăti
rii fabricației de noi tipuri de strun
guri să fie obținute ritmic și la ni
velul tehnic prevăzut.

Tocmai o asemenea orientare a 
muncii politice de masă a contribuit 
ca Uzinele de vagoane să obțină în

caracterul lor concret, mobilizator. 
Sarcinile de plan ale secțiilor, anga
jamentele în întrecere și stadiul 
realizării lor sînt larg popularizate; 
în același scop, însemnătatea acțiu
nii desfășurate pentru realizarea di- 
feriților indicatori de plan este ar
gumentată convingător. „Dacă fie
care sudor economisește zilnic un 
electrod, se realizează anual pe sec
ție o economie de 41 500 lei“ — se 
poate citi pe un panou în secția su
dură. Rezultatele obținute prin apli
carea metodelor moderne sînt ilus
trate la secția debitări prin aseme
nea lozinci : „Cu ajutorul croirii 
combinate obținem lunar economii 
de circa 400 kg tablă, asigurînd ast
fel îndeplinirea angajamentului pe 
anul 1964“. In schimb, este evidentă 
slaba eficacitate practică a unor 
chemări generale : „Tovarăși, să 
dăm numai produse de calitate su
perioară“, „Să ridicăm continuu pro
ductivitatea muncii“, cum se întîl- 
nesc încă la uzinele „Strungul“ și 
„30 Decembrie“.

Cunoscuta zicală „Bate fierul cît 
e cald" este deosebit de valabilă și 
în ce privește munca politică de 
masă. Cu operativitate a acționat 
organizația de bază de la secția a 
Il-a uzinaj de la uzinele „Strungul“ 
cînd a constatat o anumită creștere 
a rebuturilor. Imediat, comuniști cu 
bună pregătire profesională au pri
mit sarcina să organizeze convorbiri 
cu tinerii absolvenți ai școlilor pro
fesionale, să-i ajute să-și ridice ca
lificarea ; au avut loc discuții în ju
rul „mesei cu rebuturi“ despre cau
zele producerii lor și daunele prici
nuite de munca de mîntuială.

La secția de pregătire I a Uzinei

de vagoane, de îndată ce au fost 
semnalate unele nerespectări ale 
tehnologiei de fabricație, biroul or
ganizației de bază a orientat munca 
politico-educativă în această direc
ție. Chiar a doua zi, gazeta de pe
rete a publicat articole pe această 
temă ; stația de radioamplificare, 
gazeta de perete, convorbirile orga
nizate la locul de muncă de mem
brii de partid au dezbătut pe larg 
importanța aplicării corecte a teh
nologiei de fabricație. împreună cu 
măsurile tehnico-organizatorice a- 
doptate, aceasta a contribuit ca 
după cîteva luni secția să se situeze 
în primele rînduri ale întrecerii so
cialiste.

De la asemenea acțiuni ar putea 
învăța multe organizații de partid. 
Inițiative bune ca aceea a brigăzii 
artistice de agitație de la uzinele 
„30 Decembrie“ de a consacra un 
program special luptei pentru cali
tate pierd din forța de înrîurire da
torită faptului că, fiind prezentate 
cu întîrziere, nu mai corespund noi
lor condiții.

Eficacitatea muncii politice de 
masă este condiționată în bună mă
sură de eforturile depuse spre a fo
losi forme vil, atrăgătoare. Cu mult 
interes sînt urmărite discuțiile săp- 
tămînale organizate la uzinele 
„Strungul“ în jurul „mesei cu rebu
turi" sau la „vitrinele calității“ în 
care sînt prezentate piese excelent 
lucrate alături de altele făcute de 
mîntuială, indicîndu-se totodată nu
mele celor ce le-au executat. La 
uzina „30 Decembrie“ rezultate 
bune dau convorbirile la rampa de 
control, care au loc la sfîrșitul 
schimbului ; în fața bucăților de 
pînză cu defecte, maistrul discută 
cu muncitoarele despre mijloacele 
de îmbunătățire a calității. Stația de 
radioamplificare de la uzinele „30 
Decembrie“ a organizat două con
cursuri cu premii pe tema „Cine 
știe meserie, cîștigă“ ; răspunsurile 
concurenților au fost imprimate pe 
bandă de magnetofon și apoi difu
zate în secții. Totuși, stațiile de ra
dioamplificare din întreprinderile 
arădene folosesc încă în mică mă
sură asemenea forme atractive cum 
sînt : „mesele rotunde“ pe teme 
educative, portrete ale fruntașilor, 
convorbiri cu ingineri și tehnicieni, 
raiduri-anchetă, programe speciale 
pentru tineri etc.

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
CÎT MAI LARG RĂSPÎNDITĂ

Comitetul orășenesc de partid 
Arad a întreprins unele acțiuni în 
scopul generalizării metodelor bune 
folosite în munca politică de masă. 
In luna mai a avut loc la Uzinele 
de vagoane o consfătuire cu parti
ciparea secretarilor organizațiilor 
de partid, de U.T.M. și a pre
ședinților comitetelor de sindicat 
din întreprinderi. Au trecut însă 5 
luni de la schimbul de experiență 
și metodele bune împărtășite cu 
acel prilej sînt încă în mică măsură 
generalizate. Or, este știut că aseme
nea consfătuiri nu reprezintă un scop 
în sine, ci urmăresc tocmai ca ex
periența înaintată să devină un bun 
al tuturor.

Pe de altă parte, mai sînt cazuri 
cînd în rezolvarea problemelor pro
ducției, organizațiile de partid pun 
accentul exclusiv pe măsurile teh
nico-organizatorice și neglijează sar
cinile muncii politice de masă.

Aceste neajunsuri reflectă unele 
deficiențe în îndrumarea de către 
organele locale de partid a activi
tății politico-educative de masă. 
Desfășurarea ei n-a mai fost de 
multă vreme analizată de comitetul 
orășenesc, iar sprijinul și controlul 
efectuate pe teren de membrii bi
roului comitetului orășenesc, de in
structori sînt încă sporadice.

Există toate condițiile ca, folosind 
experiența bună acumulată de unele 
organizații de partid, munca poli
tică de masă să fie ridicată în toate 
întreprinderile arădene la nivelul 
exigențelor și sarcinilor actuale.

Constantin CĂPRARU

Lucrarea cunoscutului om de știinjS și 
militant de frunte al mișcării pentru pace, 
J. D. Bernal, cuprinde, expusă de pe po- 
zijii înaintate, istoria știinfei de la ori
ginile societății umane pînă în zi
lele noastre. Pătrunsă de un profund u- 
manism, deosebit de interesantă prin 
variatul material științific și prin carac
terul ei enciclopedic, cartea pledează 
pentru colaborarea oamenilor de știință 
în lupta pentru pace și progres social,

Volumul intitulat „Știinja — forjă de 
producție' cuprinde studii semnate 
de acad. prof. dr. Șt. Bălan, mi
nistrul învăfămîntului, acad. prof. dr. Șt. 
Milcu, vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, acad. prof. dr. D. Dumitrescu, 
prof. univ. ing. V. Roman, acad. prof, dr, 
Caius lacob, acad. prof. dr. Gh. Mihoc, 
ing. V. M. Popov, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romtne, conf. univ. 
P. Consfantinescu, ing. I. Filptti, acad, 
prof. dr. E. Bădărău, prof. univ. F. Cio- 
răscu, membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, acad. prof. dr. R. 
Rădulef, ing. M. Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, acad. prof, 
dr. G. lonescu-Șișești. în lucrare sînt tra
tate unele probleme general teoretice 
privind locul și rolul știinfei în producția 
modernă, dît* și unele aspecte ale intro
ducerii realizărilor științei și tehnicii mo
derne în diferite ramuri ale economiei 
noastre nationale.

Lucrarea cu acest titlu, semnată de 
Cristian Popișteanu, prezintă în mod do
cumentat structura și importanta orga
nelor principale ale O.N.U. și ale fie
cărei institufii specializate. în introduce
re se expune geneza organizației și se 
subliniază rolul ei în relațiile interna
tionale în comparație cu Liga Națiuni
lor.

Lucrări din
I. VACAREL

„Probleme ale teoriei ßnaujelor“
Obiectivul principal urmărit în 

această lucrare, apărută în Editura 
științifică, este de a contribui 
la cunoașterea aprofundată a con
ținutului economic, funcțiilor și ro
lului finanțelor socialiste, ceea ce 
are o deosebită importanță pentru 
reliefarea superiorității acestora 
față de finanțele din orînduirile ba
zate pe exploatare și a misiunii lor 
sociale în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Ocupîndu-se de particularitățile 
finanțelor publice în formațiunile 
social-economlce presocialiste, au
torul folosește un bogat material 
documentar, care nu imprimă însă 
lucrării caracterul unei cercetări de 
Istorie a finanțelor, ci servește ana
lizei teoretice a esenței și funcțiilor 
acestora.

Autorul urmărește apariția diferi
telor forme de. constituire a venitu
rilor statelor aflate în slujba clase
lor exploatatoare, cum sînt impozi
tele directe și indirecte; se ocupă de 
cauzele care au dus la diferențierea 
lor și subliniază caracterul nepro
ductiv și parazitar al cheltuielilor 
acestor state. Povara grea a impozi
telor a dus în cursul frămîntatei is
torii a luptelor de clasă la numeroa
se mișcări populare, constituind 
uneori o cauză principală a răscoa
lelor.

Particularitățile finanțelor pu
blice în cele două stadii de dezvol
tare a capitalismului — premono
polist și imperialist — sînt cerce
tate de autor separat, accentuîn- 
du-se rolul acestora în perioada capi
talismului monopolist contemporan.

Prezintă mult interes combaterea 
teoriilor economice burgheze, potri
vit cărora finanțele publice ar pu
tea fi utilizate pentru înlăturarea 
contradicțiilor capitalismului.

Sintetizînd tezele elaborate pînă 
acum de economiștii marxiști cu pri
vire la esența finanțelor, autorul își 
expune punctul său de vedere, ară- 
tînd de ce consideră nefundamenta
te părerile care asimilează finanțele 
suprastructurii, scoțînd în evidență 
faptul că finanțele sînt în capitalism 
o formă de exprimare a relațiilor de 
exploatare.

Deși sfera problemelor din prima 
parte a lucrării este cuprinzătoare, 
considerăm că era necesar să se 
pună în lumină acțiunile inițiate și 
conduse de P.C.R., încă de la con
stituirea ea, împotriva fiscalității 
excesive din Romînia burghezo-mo- 
șierească.

Centrul de greutate al lucrării îl 
constituie dezbaterea conținutului, 
funcțiilor și rolului finanțelor în 
orîndulrea socialistă. In legătură cu 
esența finanțelor socialiste, autorul 
arată că sînt depășite acele teze po
trivit cărora finanțele socialiste ar 
fi un sistem de forme și metode de 
folosire planificată a banilor de că
tre stat, sau s-ar identifica cu re
lațiile bănești. Folosind o argumen
tare științifică vastă, autorul demon
strează că esența finanțelor socia
liste o constituie relațiile economice, 
exprimate valoric, ce apar în pro
cesul repartiției produsului social în

legătură cu satisfacerea nevoilor 
colective ale societății. Sfera finan
țelor este mai restrînsă decît sfera 
relațiilor bănești. Considerăm justi
ficată argumentarea care-1 determi
nă pe autor să includă și creditul 
bancar în sfera relațiilor financi; e.

Lucrarea contribuie la lămui a 
mai multor teze teoretice, pri; re 
care : teza potrivit căreia relațiile 
bănești cuprind numai procesul de 
formare și repartizare a mijloacelor 
și nu utilizarea acestora; determina
rea noțiunii de sistem financiar prin 
relațiile financiare, iar nu prin 
structura organizatorică a instituții
lor financiare și altele.

In carte se accentuează însă în in
suficientă măsură particularitățile 
utilizării unor categorii economice 
sau metode financiare în țara noas
tră. Astfel, era necesar să se ana
lizeze mai profund folosirea cotelor 
părți din beneficii pentru mobili
zarea celei mai mari părți a veni
tului net al întreprinderii la fondul 
central de mijloace bănești ale sta
tului.

Pe bună dreptate, o deosebită a- 
tenție se acordă succeselor obținute 
de oamenii muncii din țara noastră 
în construirea socialismului, rele- 
vîndu-se contribuția pe care a.A-'a- 
vut-o în această privință foloL-ea 
de către partidul și statul nostru a 
rolului și funcțiilor finanțelor.

Prin problematica sa și prin re
zultatele obținute de autor în stu
diul conținutului finanțelor, cartea 
tov. I. Văcărel constituie o contri
buție meritorie la efortul mal larg 
ce se desfășoară în țar^ .noastră 
pentru îmbogățirea continua a cer
cetărilor teoretice în domeniul știin
țelor economice.

bagstar al P. R.“

In vizită la Grădina botanică din 
, Capitală

Foto : M. Cioc

Insofind echipele de control obștesc

Tărwpui padentohi

M. POPOVICI

„Sistemul
Așa cum rezultă din întregul său 

conținut, această carte, apărută 
în Editura științifică, este conce
pută ca o lucrare de fundamentare 
științifică, pe baza învățăturii mar- 
xist-leniniste, a problemelor teore
tice și tehnice privind activitatea 
bugetară în țara noastră. Lucrarea 
constituie un sprijin prețios pentru 
lucrătorii care participă direct sau 
indirect la munca bugetară, contri
buind la înțelegerea felului în care 
se îmbină munca financiară din fie
care unitate economică sau institu
ție, cu activitatea de elaborare și 
realizare a bugetului de stat, cu po
litica bugetară a statului nostru.

Eforturile autorului s-au axat pe 
dezvoltarea teoretică a unor proble
me privind esența bugetului de stat 
și funcțiile acestuia, fundamentarea 
tehnicii bugetare, lăsînd pe planul 
al doilea descrierea acesteia, urmă
rind generalizarea experienței bo
gate dobîndite în țara noastră în 
munca bugetară.

In capitolele în care se tratează 
conținutul și rolul bugetului de stat 
al R. P. Romîne și organizarea bu
getară, prezintă interes analiza, fă
cută pentru prima dată în literatu
ra noastră economică, a factorilor e- 
conomici obiectivi care determină 
caracterul de categorie economică al 
bugetului de stat. De asemenea, au
torul adîncește analiza legăturilor 
funcționale, corespunzătoare unor 
cerințe economice, dintre bugetul de 
stat, balanțele de venituri și cheltu
ieli ale ramurilor economice, planul 
de creditare a economiei naționale 
și alte planuri ale instituțiilor finan
ciare și bancare, subliniind cauzele 
obiective care fac din buget planul 
financiar de bază al statului socia
list.

Un loc important îl ocupă în lu

crare tratarea formelor concrete pe 
care le îmbracă aplicarea principiu
lui centralismului democratic, care 
stă la baza conducerii economiei 
noastre socialiste, atît în întocmirea 
cît și în executarea bugetului de stat.

Autorul pune în lumină locul pla
nificării bugetare în cadrul plani
ficării economiei naționale, legătura 
bugetului cu balanțele valorice ce 
se întocmesc la elaborarea planului 
de stat și mai ales cu planul finan
ciar centralizat, contribuția planifi
cării bugetare la stabilirea și reali
zarea unor proporții de seamă în 
economia națională.

Menționăm însă că în această par
te a cărții, în unele capitole, mal 
ales în cel privitor la structura ve
niturilor și cheltuielilor bugetare, se 
constată lipsa generalizărilor, une
le excese de descrieri ale aspecte
lor tehnicii bugetare șl prea multe 
clasificări, dintre care unele sînt 
nefundamentate. De exemplu, au
torul clasifică veniturile (pag. 49) 
după „natura lor social-economică“, 
în venituri din sectorul socialist șl 
venituri din impozite și taxe de la 
populație și după „conținutul lor 
economic“ în venituri ce nu au ca
racter de impozite și impozite pro- 
priu-zise. După cum se știe, conți
nutul economic și natura veniturilor 
bugetare pot fi identificate, fiind 
determinate de formele de proprie
tate ce stau la baza activității crea
toare de venituri. In lucrare conți
nutul economic șl natura veniturilor 
se diferențiază, fără să se demon
streze necesitatea acestei separări, 
ajungîndu-se la două clasificări, 
care au la bază același criteriu și ex
primă de fapt același fenomen eco
nomic.

In flecare capitol autorul foloseș

te o bogată documentare pentru a 
reliefa mărețele realizări obținute 
de oamenii muncii din țara noastră 
în toate ramurile activității econo
mice și social-culturale. In acest fel, 
creșterea continuă a veniturilor sta
tului, a volumului finanțării de la 
buget a economiei naționale și a ac
țiunilor social-culturale reflectă suc
cesele poporului nostru în făurirea 
socialismului.

In lucrare se acordă atenția cu
venită analizei caracterului istoric 
al unor categorii economice. De pil
dă, autorul urmărește schimbarea 
conținutului impozitelor dé la popu
lație în diferitele etape >âle revo
luției din țara noastră. Sînt pre
zentate sub aspectele lor esențiale 
și principalele măsuri financiare, 
strîns legate de formarea venituri
lor și de cheltuielile bugetare.

In general, autorul a reușit să 
cuprindă în această lucrare proble
mele fundamentale ale muncii bu
getare, de la pregătirea proiectului 
de buget și pînă la executarea și 
încheierea acestuia. Consider însă 
că în lucrare trebuia tratată într-un 
capital distinct finanțarea de la bu
get, subliniindu-se principiile care 
stau la baza ei și deosebirile dintre 
aceasta și finanțarea cheltuielilor în 
întreprinderile și organizațiile eco
nomice cu gospodărire socialistă. Era 
bine să se expună și bazele normă
rii cheltuielilor bugetare.

Ținînd seama de importanța și 
extinderea continuă a metodelor 
matematice în economie, în planifi
carea bugetară, se impunea șl pre
zentarea posibilităților practice de 
folosire a acestor metode în acest 
sector.

In ansamblu, cartea tov. M. Po
povic! contribuie la dezvoltarea cer
cetărilor în domeniul finanțelor șl 
răspunde unor necesități ale litera
turii noastre economice.

Iulian BITULEANU 
lector universitar

Numeroși pacienți trec zilnic pra
gul cabinetelor medicale ale policli
nicilor ploieștene. Cum sînt primiți? 
Cum se asigură asistența medicală?

însoțim o echipă de control ob
ștesc. La policlinicile nr. 1 și 2, cît și 
la policlinica raională, numeroa
se constatări pozitive. După cum 
ne relatează imul dintre mem
brii echipei de control, cu 4—5 luni 
în urmă, la laboratorul policlinicii 
nr. 1 puteai întîlni pacienți aștep- 
tîndu-și cîte o dată ore întregi rîn- 
dul pentru diferite analize. In holul 
din fața aceluiași laborator se află 
acum doar cîteva persoane. Abia so
site, sînt poftite înăuntru. Di
rectoarea policlinicii, dr. Matil
da Oprițoiu, ne-a vorbit despre 
strădania acestui colectiv de a eco
nomisi timpul paclenților, de a-și 
organiza cît mai bine munca. In co
laborare cu medicii întreprinderilor 
și ai celor 12 circumscripții sanitare 
deservite de policlinică, au fost 
fixate — pe întreprinderi și cir
cumscripții — ore anumite pentru 
analize. Sistemul s-a dovedit eficace: 
oamenii nu-și mai irosesc vremea, 
iar personalul medico-sanitar poate 
lucra în liniște, cu atenția cuvenită.

Grijă pentru economisirea timpu
lui pacientului am constatat și la 
unele cabinete ale policlinicii nr. 2. 
Medicii de la cabinetul de stomato
logie stabilesc celor venițl la trata
ment ziua și ora la care vor fi pri

miți, respectîndu-le apoi, întot
deauna, cu strictețe.

Sînt însă și cazuri cînd cel venlți 
la policlinică sînt nevoiți să 
aștepte mult. La cabinetul de 
urologie al policlinicii nr. 1, la 
orele 8,30 dimineața se înșiru
iau numeroase persoane venite pen
tru consultație. Doctorul Vasile Cris- 
tea și sora Cornelia Tănăsescu folo
sesc cu grijă fiecare minut. Nici un 
bolnav nu pleacă fără să fi fost 
consultat. De ce se creează totuși a- 
glomerație ? Explicația o găsim în 
faptul că acesta este unicul serviciu 
medical de specialitate din regiune. 
Responsabilul echipei de control ob
ștesc și-a notat — urmînd să încu- 
noștințeze consiliul sindical regio
nal — „necesitatea de a se studia po
sibilitatea înființării încă unui ser
viciu similar". Dar nu era oare fi
resc ca secția sănătate a Sfatului 
popular regional Ploiești să cunoas
că mai de mult situația și să ia, cu 
sprijinul forurilor centrale de re
sort, măsurile cuvenite?

La cabinetele de boli de ochi ale 
policlinicilor nr. 1 și nr. 2 pacienții 
sînt consultați cu multă grijă de me
dici. Cînd este vorba de internare 
însă, lucrurile se complică, deoarece 
există un singur staționar de spe
cialitate, pe lîngă spitalul nr. 2. 
Legat de o mai bună organizare a 
internărilor, poate ar fi bine ca pro
gramările pentru internare să fie 
centralizate la policlinica nr. 2 oara

funcționează în aceeași clădire cu 
spitalul șl are deci posibilitatea să 
cunoască cel mal bine situația la zi 
a locurilor libere.

La poarta policlinicii nr. 1 l-am 
întîlnit pe Tudor P., muncitor beto- 
nist la șantierul de construcții Plo- 
iești-nord. Imbolnăvlndu-se, s-a 
prezentat la policlinica nr. 2 ; de
oarece domiciliază în Urlați, a fost 
îndrumat la policlinica raională. 
Cum aparatele Roentgen ale acestei 
policlinici sînt defecte, a fost trimis 
tot la policlinica nr. 2. Aici însă a 
fost sfătuit să se adreseze policlini
cii nr. 1. Și astfel a bătut drumu
rile între cele trei policlinici. Nu
mai intervenția echipei de control 
obștesc a pus capăt acestui du-te 
vino.

Membrii echipei au mal semnalat 
și alte lipsuri de acest gen, care 
ar putea fi lesne evitate dacă sec
țiile de sănătate ale sfaturilor popu
lare orășenesc și regional ar îndru
ma și controla mai atent activitatea 
policlinicilor, dacă ar exista o mai 
strînsă colaborare între conducerile 
policlinicilor respective, iar organi
zarea muncii în unitățile sanitare ar 
avea în vedere, paralel cu ridicarea 
nivelului asistenței, și economisirea 
timpului pacienților.

Nicolae DIVOLU 
coresp. „Scînteii“

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 

Prințesa circului — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale“ (sala Come
dia) : Marla Stuart — (orele 19,30), (sala 
Studio): O femele cu bani — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar 
șl Cleopatra — (orele 19,30), (sala Studio
— str. Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a 
vacanța — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Rinocerii — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru): Hipnoza
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Gluleștl : N-avem centru înaintaș
— (orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Frank al V-lea—(orele 20). Teatrul „Țăn
dărică* Năzbîtllle Iul Țăndărică — (spec
tacol pentru copil — orele 16), Eu șl ma
teria moartă — (spectacol pentru adulți
— orele 20,30). Teatrul satlrlc-muzlcal 
„C. Tănase" (sala „Savoy*): Pagini alese 
din revista de altădată — (orele 20), (sala 
„Victoria") : Și băieții și fetele — (orele 
20). Circul de stat : Spectacol prezentat 
de ansamblul circului chinezesc — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : La orele 20,30 la 
cinematograful Republica, spectacolul.de 
gală cu filmul „Carl von Ossletski" 
(R. D. Germană). Hatarl (ambele serii) : 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete nr. 1213 — orele 18), București 
(9,30; 13; 16,30; 20), Feroviar (9,30; 13;
16,30; 20), Grlvița (9.30; 13; 16,30; 20), Sta
dionul „Dinarno“ (18,45). Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Patria (9; 13; 
17; 21), Luceafărul (8,45; 12,15; 16; 19,30), 
Excelsior (9,45; 13,15; 17; 20,30), Melodia
(10; 13,30; 17,15 20,45). Viață particulară t 
Republica (9,15; 11,30; 13,45; 16,30), Festi

val (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Nopțile 
Cablriel : Carpațl (10; 12; 14; 16). Colabo
ratorul Ceka : Capitol (10; 12; 14; 16.15; 
18,30; 21), înfrățirea între popoare (16: 
18,15; 20,30), Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Vînătoarea — cinemascop : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Drama clocîrllel : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Mio
rița (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Jocuri în
trerupte : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Dragoste neîmplinită : Union (16; 
18,15; 20,30). Program pentru copil : Doi
na (orele 10). Galapagos : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30). Pagini de lstorio — 
Romînia, orizont ’64 : Giuleștl (9; 14;
18.30) . Vara în nordul sălbatic — Pionie-
ria nr. 5/1964 : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). Doi colonel : Cultural (15; 
17; 19; 21). Cauze drepte — cinemascop : 
Buzeștl (14,30; 17; 19,30). Singurătatea a- 
lergătorului de cursă lungă : Crîngași 
(16: 18,15; 20,30), Flacăra (15,30; 18; 20,30). 
Brațul nedrept al legii : Bucegi (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Popular (16; 18,15; 20,45) 
Cosmos (16; 18,15; 20,30). Sechestratul din 
Altona: Unirea (16; 18,15; 20,30). Dragoste 
la zero grade : Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16,15. 
18,30; 20,45). Aventura de la miezul nop
ții : Vitan (16; 18; 20), Progresul (15,30 
18; 20,15). Falsificatorul : Munca (16.
18,15; 20,30), Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Moral >63 : Arta (14; 16,15; 18,45; 21), Ra
hova (16; 18,15; 20,30). Floarea Manlo :
Moșilor (15; 17; 19; 21), Cotroceni (16;
18,15; 20,30). Ocolul pămîntului în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) ; Vii
torul (16; 19 30). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Volga (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). Ciociara: Floreasca (15,30;

18,15; 21), Ferentari (16; 18,15; 20,30), Pa
cea (15,45; 18; 20,15). Al nouălea nume : 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Pă
șesc prin Moscova — cinemascop : Lira 
(15; 17; 19; 20,45). Cel șapte magnifici — 
cinemascop : Drumul Sării (11; 14,30;
17 30; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Emisiune specială cu 
participarea echipajelor de pe traulerele 
„Galați" șl „Constanța". 20.00 — Revista 
spectacolelor. 21,00 — Vă salutăm — emi
siune muzicală. (Transmisiune de la Ber
lin). In încheiere : Buletin de știri bu
letin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, 

cu cerul mai mult senin. Vîntul a su
flat slab cu intensificări în estul tării. 
Temperatul a aerului la ora 14 era cu
prinsă între 21 de grade la Berzeasca și 
12 grade la Cotnari și Sulina. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu ce
rul senin Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a fost de 18 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 
9 octombrie In țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară. Minimele 
vor fl cuprinse între zero și 10 grade, 
local mai coborîte la început, Iar ma
ximele între 12 și 22 de grade. Brumă 
în nordul țării în prima parte a inter
valului. In București : Vreme in gene
ral frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

spectacolul.de
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Inmînarea Medaliei memoriale 
A XX-a aniversare a insurecției 

naționale slovace“ unor foști partizani romini
Noi cinstim memoria eroilor romîni 
care și-au dat viața pentru elibe
rarea Cehoslovaciei — a spus vorbi
torul — prețuim ajutorul dat în 
acele zile de prietenii romîni, prin 
participarea armatei romîne, alături 
de cea sovietică, ia eliberarea Ceho
slovaciei, ca și dezvoltarea relațiilor 
tradiționale de prietenie care leagă 
popoarele noastre.

în numele foștilor partizani, dis
tinși cu Medalia memorială „A 
XX-a aniversare a insurecției na
ționale slovace“, a mulțumit tova
rășul Ion Olteanu. După ce a evocat 
momente din luptele duse în urmă 
cu 20 de ani pentru izgonirea tru
pelor hitleriste de pe teritoriul 
Cehoslovaciei, vorbitorul a subliniat 
că primirea distincției constituie 
totodată un semn al prieteniei sta
tornicite între cele două popoare care 
se dezvoltă continuu. (Agerpres)

5J
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Curs internațional 
organizat de Ministerul 
Sănătății și 0. M. S.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Luni dimineață a avut loc, la re
ședința ambasadorului R. S. Ceho
slovace, o solemnitate în cadrul că
reia a fost înmînată Medalia me
morial „A XX-a aniversare a in
surecției naționale slovace“ unor 
foști partizani romîni care au luptat 
pe teritoriul Cehoslovaciei împotri
va trupelor fasciste.

Au participat generali activi și de 
rezervă, foști comandanți de mari 
unități în războiul antihitlerist, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ofițeri superiori, 

înmînînd distincțiile, ambasado
rul R. S. Cehoslovace, Jaroslav Sy- 
kora, a vorbit despre contribuția a- 
dusă de partizanii romîni, partici
pant la insurecția națională slova
că, despre ajutorul dat prin parti
ciparea armatei romîne la lupta de 
eliberare a poporului cehoslovac.

Luni dimineața a început la Insti
tutul „Dr. I. Cantacuzino“ din Capi
tală un curs internațional privind 
infecțiile intestinale, organizat de 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale în colaborare cu Organizația 
Mondială a Sănătății.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Sandu loan, adjunct 
al ministrului sănătății și prevede
rilor sociale.

La acest curs, care durează pînă 
la 31 octombrie, participă cadre me
dicale din Algeria, Burundi, Cam- 
bodgia, Franța, Iugoslavia, Mada
gascar, Mali, Maroc, Polonia, Portu
galia, Spania, Togo, Turcia și Romî- 
nia. Vor preda profesori și conferen
țiari universitari de specialitate ro- 
mîni și străini. In timpul cursurilor 
se vor face lucrări practice de la
borator și demonstrații pe teren.

(Agerpres)

„CONFLICTUL LAPTELUI 
LA DIMENSIUNEA

// BĂTĂLIA DIN

Expoziție de carte 
veche

Luni, la Anticariatul nr. 1 din Ca
pitală s-a deschis o expoziție de carte 
veche, achiziționată de anticariatele 
bucureștene în ultimele luni. Sînt ex
puse peste 400 piese, între care colecții 
de publicații periodice și tipărituri rare 
romînești, îucrări din literatura univer
sală care se referă la țara noastră, pre
cum și tipărituri rare de bibliofili© 
veche. Printre publicațiile periodice ro
mînești expuse se numără „Albina ro- 
mînească“, unul dintre primele ziare 
romînești, „Revista romînă“ și altele. 
Sînt prezentate numeroase ediții rare din 
literatura romînă a secolului XIX, între 
care prima ediție a poeziilor lui Emi- 
nescu, „Noul erotocrit“ al lui Anton 
Pann, tipărit în 1837, un volum de 
poezii de Gheorghe Asachi tipărit în 
1836, precum și ediții originale din 
creația lui Văcărescu, Alecsandri, Vla- 
huță, Caragiale, Hașdeu, Ispirescu, Ma- 
c'donski etc.

Vitrinele sînt ilustrate cu cîteva lu
crări de grafică romînească originală, 
semnate de Th. Aman, Sava Henția, 
Șt. Popescu, Gh. Petrașcu.

Printre tipăriturile rare se află un 
incunabul, „Speculum humanae salva- 
tionis“, cu text în limbile germană și 
latină, tipărit în prima jumătate a seco
lului al XV-lea în Germania, ilustrat cu 
gravuri în lemn, cele 17 volume din lu
crarea „Theatri Europaei“ de Merian, 
tipărite în 1647, prima ediție din „Ro
mans et contes“ de Voltaire, tipărită 
în 1778.

(Agerpres)

Astă-seară în fața 
oticului ecran

Marți, la ora 19,10, Studioul de 
leviziune transmite o emisiune spe
cial cu participarea echipajelor de 
pe ti cuierele „Galați“ și „Constanța“.

te-

CONCERTE
Luni seara, în sala Dalles din Ca

pitală a avut loc un concert oferit 
de ambasadorul R. D. Germane 
în R. P. Romînă, Anton Ruh, la care 
și-a dat concursul cvartetul de coar
de „Palm“ din Leipzig. Programul a 
cuprins piese instrumental-simfonice 
de Mozart, Weyrauch și Schubert.

★

Luni seara, Elisabeta Leonskaia, 
laureată a celui de-al III-lea Con
curs internațional „George Enescu“, 
a susținut un recital de pian în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne. 
Programul a cuprins Sonata op. 109 
de Beethoven, studiu și Insula ve
selă de Debussy, Sonata a IlI-a de 
Kabalevski, studii simfonice de 
Schumann, vals de Liszt și altele.

Prof. dr. STATE DRĂGĂNESCU

ra
ll
ia 

în

în ziua de 3 octombrie a.c. a în
cetat din viață, după o grea suferin
ță, prof. dr. State Drăgănescu.

Născut în 1891 în satul Ohaba, 
ionul Baia de Aramă, urmează 
ceul și Facultatea de medicină 
București, urcînd apoi treptat
treaga ierarhie medicală și didacti
că de la extern și asistent pînă la 
cea de profesor.

Dr. State Drăgănescu și-a comple
tat pregătirea medicală atît în țară, 
ca asistent în clinica de neurologie 
condusă de prof. Gh. Marinescu, cît 
și într-o serie de institute de specia
litate din Germania și Franța.

încă de la începutul activității 
sale la spitalul Colentina a publicat 
lucrări importante în domeniul neu- 
roinfecțiilor ; a întreprins numeroa
se studii asupra activității normale 
și patologice a sistemului nervos, 
ducînd contribuții ce au intrat 
patrimoniul neurofiziopatologiei. 
desfășurat o rodnică activitate 
cercetare în cadrul Institutului
neurologie al Academiei R. P. Ro
mîne, încă de la înființarea acestuia.
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

ACADEMIA R. P. ROMÎNE
UNIUNEA SOCIETĂȚILOR -----------------MEDICALE

★

Institutul de medicină și farmacie 
din București.

a- 
în 
A 

de 
de

Profesorul State Drăgănescu a 
pregătit numeroase generații de me
dici. Prin îndelungata și neobosita 
sa activitate în domeniul sănătății 
publice a devenit unul dintre cei 
mai cunoscuți neurologi din țară, 
punîndu-și întreaga pricepere și ab
negație în slujba dezvoltării învăță- 
mîntului și cercetării medicale din 
țara noastră.

Pentru meritele sale în domeniul 
activității didactice și științifice a 
fost premiat în mai multe rînduri 
de instituții academice din țară și 
de peste hotare, a fost membru a 
numeroase societăți științifice me
dicale și redactor al mai multor re
viste de specialitate din țară și străi
nătate. în 1956 i s-a decernat Pre
miul V. Babeș al Academiei R. P. 
Romîne, în 1962, titlul de profesor 
emerit, iar în 1964, Premiul de Stat 
pentru aportul hotărîtor la 
tipărită „Encefalitele 
umane“.

Moartea prof. dr. State 
nescu constituie o grea pierdere pen
tru medicina din țara noastră.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
ȘI PREVEDERILOR SOCIALE

Sub titlul „Greva laptelui din Franța 
a dat semnalul revendicărilor pe scară 
europeană", ziarul „Tribune de Genève" 
scrie următoarele :

Dezbinați asupra mai multor probleme, 
agricultorii (vest) europeni încep să for
meze un front comun spre a-și apăra 
veniturile, cu un mare avans față de alte 
categorii. Răspunzînd „nu" cererilor de 
lapte proaspăt pentru consum, adresate 
de guvernul francez, producătorii din O- 
landa, Belgia și R.F.G. se gîndesc la 
propria lor soartă și la inevitabilitatea 
alinierii prețurilor în Piața comună. Cam
pania producătorilor francezi pentru ri
dicarea prețurilor la lapte are pentru ei 
o importanță considerabilă. Prețurile 
franceze la lapte, ca și la cereale, sînt 
cele mai scăzute din Piața comună. Cu 
cît ele vor fi mai ridicate, spun produ
cătorii, cu atît mai puțin dureroasă va fi 
operația fundamentală a „Europei verzi", 
care ar consta din unificarea pre
țurilor cerealelor, laptelui, cărnii la 
un nivel european „mediu". Dincolo 
de propria lor cauză, greviștii francezi 
servesc deci întreaga țărănime europea
nă (din țările Pieței comune — n.r.), și a- 
ceasta s-a văzut 'din graba cu care cei 
din alte țări decîf Franța au căutat să se 
folosească de ocazie pentru o manifes
tare de solidaritate. Țăranii vest-germanl, 
pentru care „prețul unic” european echi
valează cu reducerea prețurilor și deci 
cu scăderea veniturilor producătorilor 
agricoli, nu sînt desigur ultimii care să 
acorde sprijinul lor „grevei" franceze.

Lucrul cel mai paradoxal este că în
treagă această mișcare a luat naștere în

PIEȚEI COMUNE 
sectorul produselor lactate, despre care 
se spunea, în mod obișnuit, că, pe an
samblu] Piefei comune, era copleșit sub 
greutatea excedentelor, din ce în ce ma: 
voluminoase și mai costisitoare, pentru 
vînzare. Dar producjia de lapte a regre
sat în mod spectaculos anul acesta. Astfel 
Franja, de exemplu, a ajuns să supra
liciteze la Anvers, pentru a smulge ne
gustorilor belgieni tonele de unt ameri
can destinate să completeze stocurile 
pariziene insuficiente pentru iarnă. Acesta 
este, de altfel, argumentul pe care l-au 
opus miniștrii agriculturii din Belgia și 
Olanda cererilor colegului lor francez, 
Pisani, care ridicase problema la ședin
țele finute cu ușile închise la Bruxelles 
(la întrunirea miniștrilor agriculturii din 
fările Piefei comune).

Olanda însăși, exportatoare tradițională 
de produse lactate, apreciază că abia va 
putea s-o scoată la capăt. Belgia a 
început să importe. Brușfele cumpă
rături franceze riscă să facă situația și mai 
critică — a spus ministrul olandez 
Biesheuvel, adăugind că guvernul său, 
partizan hotărît al preturilor agricole mo
derate, nu subscrie cîtuși de pufin la 
obiectivele grevei din Franța. Subven
țiile acordate de stat la produsele lac
tate costind foarte scump toate guver
nele, penuria actuală explică singură — 
se apreciază în anumite cercuri europene 
— că pe frontul fărănesc rămîn fără răs
puns „aranjamentele" guvernamentale. 
Așa se face că un pre} de cost din ce în 
ce mai ridicat al personalului, care îl a- 
bafe pe agricultorul european (aci, în 
sens de fermier cu o mare gospodărie) 
de la creșterea vitelor de lapte, consu
mul de carne, care a dus la sacrificarea 
vacilor pentru măcelărie, și afracfia „ce
realelor", mai pufin exigente și mai re
muneratoare, au dat o dimensiune euro
peană conflictului francez al laptelui.

semnătura ziaristului englez D. Hol
den, relatează episoade ale luptei de 
concurență din Fleet-Street, strada 
londoneză care concentrează redac
țiile și tipografiile unui șir de ziare 
și al cărei nume simbolizează presa 
britanică.

La o primă privire, Fleet-Sfreef din 
Londra poafe dezamăgi, ca centru al 
celei mai mari concentrări de ziare și 
edituri. O jumătate de milă de trafic 
urban congestionat, o duzină de titluri 
obscure de ziare din provincie, înscrise 
cu litere aurite pe fațade posomorite, o 
jumătate de duzină de cafenele-baruri 
și o duzină de mici localuri publice și 
cluburi — iată ce reprezintă esența su
mară a Fleet-Sfreef-ului pentru un vizi
tator. Cele mai multe dintre ziarele bri
tanice nu se găsesc însă cîtuși de puțin 
aici. Ele sînt înghesuite în piețele și 
străzile din Holborn, spre nord, sau mai 
jos, pe malul fluviului Tamisa, spre sud. 
Doar solidul Daily Telegraph este si
tuat înfr-o clădire semănînd mai mult cu 
o bancă, iar Daily Express se află într-o 
cutie de sticlă neagră, semănînd cu un 
cinematograf de 
sînt ziarele care 
stradă. Cei slabi 
presa provincială
nere, glasurile minorităților au dispărut 
în întregime. Iar de cînd reclamele la te
leviziune au fost introduse în Anglia în 
anii ’50, ascuțind și mai mult concuren
ța pentru obținerea veniturilor de pe 
urma reclamei în presă, bătălia tirajelor 
de pe Fleet-Street a ajuns un adevărat

cartier. Doar acestea 
au rămas pe faimoasa 
au fost strînși cu ușa, 
a fost redusă la supu-

lucrarea 
virotice

Drăgă-

DE ȘTIINȚE
★

Mitingul de doliu va avea loc în 
ziua de 6 octombrie, ora 14,30, la

Prof. dr. ALEXANDRU BUIA
mBSCSKESBB

Ministerul Invățămîntului și Con
siliul Superior al Agriculturii anunță 
cu adîncă durere că, la 4 octombrie 
1964, a încetat din viață, în urma 
unei grele suferințe, prof. dr. Ale
xandru Buia, rectorul Institutului 
agronomic „Tudor Vladimirescu“ din 
Craiova.

Profesorul Alexandru Buia s-a 
născut în ziua de 29 martie 1911, la 
Sîngeorz-Băi, raionul Năsăud, regiu
nea Cluj. După absolvirea Facultății 
de agronomie din Cluj, în anul 1934, 
obține titlul de inginer agronom și 
este numit asistent la catedra de 
botanică a aceleiași facultăți. în anii 
care au urmat a parcurs toate trep
tele învățămîntului universitar, ajun- 
gînd profesor de botanică la Facul
tatea de agronomie din Timișoara. 
Alexandru Buia s-a remarcat ca un 
bun pedagog și om de știință. Acti
vitatea sa științifică este concretizată 
în tratate și manuale universitare, 
în studii și cercetări privind 
țării noastre și a altor țări.

Dotat cu un 
nizatoric, prof.

flora

orga- 
Buia

Mitingul de 
marți, 6 octombrie a.c.,

deosebit spirit
dr. Alexandru

★

doliu va avea loc 
orele 13,00

a ocupat funcții de conducere în în- 
vățămîntul agricol superior, fiind 
decan al Facultății de agronomie din 
Cluj și apoi rector al Institutului a- 
gronomic „Tudor Vladimirescu“ din 
Craiova, funcții în care a dovedit 
competență didactico-științifică, răs
pundere și dragoste pentru formarea 
atîtor promoții de ingineri agronomi 
necesari agriculturii socialiste a țării 
noastre.

A participat cu pregătirea sa știin
țifică și cu elan cetățenesc la înfăp
tuirea marii opere conduse de partid 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii. în anul 1963 a fost pri
mit în rîndurile Partidului Muncito
resc Romîn.

Pentru activitatea sa rodnică a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
R. P. Romîne.

Prin dispariția lui Alexandru Buia, 
învățămîntul superior din țara noas
tră pierde un valoros și devotat pro
fesor.
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

CONSILIUL SUPERIOR 
AL AGRICULTURII
★

la Casa de cultură a studenților din 
Craiova.

SPANIA Și GIBRALTARUL

Ziarul vest-german „Frankfurter Allge
meine" publică sub titlul „Reținerea 
Spaniei în litigiul pentru Gibraltar’ o 
corespondență a trimisului său la Ma
drid privind intențiile guvernului spaniol 
în problema Gibraltarului.

Sir Joshua Hassan, primarul din 
Gibraltar, a cerut la New York în fața 
Comitetului pentru eliberarea coloniilor 
al Organizației Națiunilor Unite (titulatu-

tențiile Spaniei asupra Gibralfarului. In 
relatările 
spaniole 
realipirea 
este însă
așteptat și pe care l-ar fi dorit grupările 
extremiste ale regimului. Chiar și ziarul 
„Arriba" din Madrid, organ al Falangei, 
scrie 
soarta 
stîncă, 
juridică, 
rezolvată numai prin negocieri între Ma
drid și Londra. Devine însă evident că gu
vernul lui Franco nu dorește o compli
care a relafiilor spaniolo-britanice. Și

corespondenților lor, ziarele 
proclamă dreptul fării lor la 
Gibralfarului la Spania. Tonul 
mai puțin vehement decit s-a

că Nafiunile Unite nu pot hotărî 
acestei fortărețe așezate pe o 
ci pot constata doar o situația 

iar această problemă poate fi

Stînca Gibraltarului

iMB HI

ra exactă : Comitetul special O.N.U. 
pentru examinarea aplicării Declarajiei 
cu privire la acordarea independentei 
țărilor și popoarelor coloniale) aplicarea 
dreptului de autodeterminare pentru cei 
25 000 de locuitori ai Gibraltarului. în a- 
cest fel, el a luat pozi|ie împotriva de
clarației reprezentantului populației spa
niole expulzate din Gibraltar, Pedro Ni- 
dalgo, primarul orașului spaniol San 
Roque, care a declarat în fafa aceluiași 
comitet că prin aplicarea dreptului de 
autodeterminare ar fi prejudiciate pre-

$

$

: ■

fără aceasta, la Madrid, autoritățile 
manifestă îngrijorare în legătură cu felul 
cum vor evolua aceste relații, în per
spectiva 
alegeri. Trebuie știut că Anglia este 
clientul cel mai bun și cel mai sigur 
pentru exportul spaniol,

Cotidianul liberalo-conservator din 
Madrid „ABC" propune într-un edi
torial unirea Gibraltarului cu teritoriul 
spaniol și transformarea instalațiilor mi
litare înfr-o bază maritimă și aeriană 
britanică sau o bază comună britanico-

spaniolă, Această propunere este apre
ciată drept o încercare a guvernului da 
a canaliza într-o altă direcție litigiul în 
jurul acestei fortărețe și de a initia cu 
Londra convorbiri concrete în privința 
viitorului Gibraltarului.

Editorialul apărut în ziarul „ABC" este 
lipsit de patimă. Nu este lipsită de 
temei afirmația că el a fost publicat cu 
consimfămînful ministrului afacerilor ex
terne, Castiella. Se poate presupune că 
guvernul lui Franco n-ar insista asupra 
unei rezolvări pripite, dacă din partea 
britanică s-ar manifesta intenfia de a 
duce, în viitor, tratative directe cu 
Spania. Solufiile împotriva cărora Madri
dul a și anunfat că va opune rezistentă 
sînt transformarea Gibralfarului într-o 
entitate proprie sau o hotărîre în această 
privință a actualei populații a acestei 
peninsule stîncoase. Pentru că actuala 
populafie a Gibraltarului a fost adusă, 
după dezlipirea de patria-mamă, din 
Malta, Cipru și, în parte, chiar din Asia 
Mică pentru a înlocui populația spaniolă 
care a fost exilată. Prin anularea permi
selor de trecere ale spaniolilor care lu
crează în Gibraltar, prin blocarea apro
vizionării cu articole alimentare și apă, 
guvernul de la Madrid 
o puternică 
Gibraltarul 
mîndu-l 
pentru bugetul britanic.

Dar cei de la Madrid își dau seama că 
actualul moment al campaniei electorale 
britanice este cel mai pufin favorabil 
pentru a începe cu Londra convorbiri 
privind o clarificare prietenească a pro
blemei Gibraltarului și a pune în discu
ție ideea unei baze militare britanice 
într-un Gibraltar spaniol, după exemplul 
bazelor Washingtonului în Peninsula 
Iberică.

presiune 
ca bază 

tntr-o grea

ar putea exercita 
care ar slăbi 

militară, transfor- 
povară financiară

FLEET-STREET
apocalips în care nici măcar un milion 
de cititori nu reprezintă un număr sufi
cient pentru a salva un ziar de la 
pieire.

Numai în deceniul trecut au dispă
rut sau au fost acaparate de rivali 
asemenea ziare ca Sunday Empire News, 
News Chronicle, Sunday Dispafcip, Sun
day Graphic și Star, reviste ca Picture 
Post, Illustrated, Everybody’s, John Bull 
și Today, precum și mari firme de edi
tură ca Huilons, Newnes, Kenpsfeys și 
Odhams. Ziarele de provincie au căzut 
cosite ca spicele de grîu. Chiar și zia
rul Guardian, care se bucură dp respect 
pe scară internațională, a trebuit să se 
mute de la Manchester la Lc/ndra pen
tru a-și apăra viitorul. La 14 septembrie 
(anul acesta), un alt mare zi.ir, Daily He
rald, a dispărut, de asemenea, ultimul 
număr apărînd cu un tiraj de 1,3 mi
lioane de exemplare. Dar măcelul încă 
nu s-a sfîrșit. Daily Sketch (900 000 de 
cititori) pare muribund și condamnat. 
Marele Daily Mail, care a ■absorbit zia
rul News Chronicle abia aqum patru ani 
și mai are încă un tiraj de 2,3 milioane 
de exemplare, a pornii în jos pe panta 
spre uitare. Chiar și ziarul, în aparentă 
de nezdruncinat, Times a fost apreciat 
ca „fiind sub observație".

Anul 1953, cînd financiarul Roy Thom
son a sosit din Canada în Anglia și a 
început să colecționeze ziare așa cum 
alfii colecționează timbre, poate fi con
siderat pentru Fleet-Street ca anul cînd 
a început o perioadă nouă. Thomson 
este businessmanul pur profesionist care, 
așa cum a declarat cu un an-doi în 
urmă, „cumpără ziare pentru a face bani, 
pentru a cumpăra ziare pentru a face 
bani". Aparent indiferent fată de 
forța politică sau chiar socială, el 
este hotărît ca imperiul său de ziare să 
aducă profituri maxime. El și-a dat re
pede seama de oportunitatea oferită de 
televiziunea comercială, în timp ce alt> 
editori șovăiau. După cum a afirmat 
Thomson, aceasta constituie „o licență de 
a tipări bani“ și el a „tipărit" cu rapidi
tate și înverșunare, acumulînd un total de 
276 întreprinderi, dintre care 113 ziare, 
111 publicații periodice și 14 stafiuni de 
televiziune — în Anglia, Canada și în 
alte }ări de pe suprafaja globului».

Încercarea făcută de Thomson de a a- 
capara trustul Odhams constituie pînă în 
prezent singura bătălie pe care a pier
dut-o în Fleet-Street. Omul care i s-a 
opus posedă el însuși un imperiu încă 
și mai mare. Este Cecil Harmsvaorth King, 
președintele lui International Publishing 
Corporation, cea mai mare afacere da 
editură din lume. Spre deosebire de 
Thomson, pe King îl interesează ce po
litică fac ziarele sale, In special favori
tul său, Daily Mirror, care are un tiraj de 
peste 4,5 milioane de exemplare.

Istoria ziarelor Daily Herald și Sun 
ilustrează reflectarea, în Fleet-Street, a 
schimbării fendinjelor sociale în Anglia. 
Sun tinde să fie ziarul citit de „noua An
glie" în curs de formare. Este un semn de 
întrebare dacă el va neuși sau nu. In caz 
afirmativ, acesta va fi un triumf demn 
de unchiul Alfred al lui Cecil King. In 
caz negativ, aceasta va demonstra că 
în „noua Anglie" nu există loc pentru un 
ziar nou și nu vom mai vedea un nou 
ziar popular, difuzat în întreaga țară.

Revoluția tehnică contemporană
proape că nu a atins Fleet-Sfreet-ul. Ti
părirea și difuzarea ziarelor sale se ba
zează încă pe metode învechite și pe 
căile ferate, care au servit atît de bine 
ziarul Times cu un secol în urmă. Este 
de neconceput ca situația aceasta să mal 
dureze și experții arată că în prezent 
există mijloace pentru a efectua unele 
schimbări radicale.
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unei victorii a laburiștilor în

VEȘTI DIN R. D. GERMANA
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Antrenamente ale tinerilor dinamoviști

Olimpici din 64 de țari 
au sosit la Tokio

din nou victorioși in R.A.U.

este 
marți 
tem-

TOKIO (de la 
trimisul special 
„Agerpres", I. Go- 
ga), — Luni, un 
vînt de „sud-est" 
a adus cîțiva nori 
deasupra cerului 
capitalei japone
ze, care în ultime
le 4 zile a fost 
totdeauna albastru. 
Serviciul meteo
rologic japonez a 
anunțat că 
posibil ca 
să plouă și

peratura să scadă cu 3—4 grade.
Pînă în prezent, la Tokio au sosit 6 533 

de sportivi și sportive. Ieri, în satul o- 
limpic au fost înălțate alte 12 drapele 
ale țărilor participante la marea între
cere internațională care începe sîmbătă. 
Acum, pe suporturile metalice din „car
tierul sportivilor” flutură, în bătaia vîn- 
tului, 64 de drapele de stat.

Echipa noastră de fotbal a susținut 
luni o nouă partidă de antrenament. De 
dala aceasta, fotbaliștii romîni au jucat 
în compania primei formații a Japoniei. 
Echipa romînă ș. 'dominat majoritatea 
timpului, repurtînd victoria cu scorul de 
7—2 (4—0). în prima repriză, punctele 
au fost realizate de Pîrcălab (3) și Con
stantin. dintr-o lovitură de la 11 m.

După pauză, echipa romînă a mai în
scris da trei ori (prin Pîrcălab, Crăini- 
ceanu și Pefru Emil). Echipa japoneză a 
aliniat formația utilizată în turneul pe 
care l-a întreprins vara aceasta în țara 
noastră. Olimpicii noștri au jucat în ur
mătorul „11": „Datcu, Greavu, Nun- 
weiller III, Dan Coe, Hălmăgeanu, Petru 
Emil, Koszka, Pîrcălab, Constantin, lo- 
nescu, Crăiniceanu.

Cunoscători cu mare experiență în do
meniul atletismului manifestă o deplină 
unitate de păreri în problema cîștigăfoa- 
relor în 5 din cele 12 probe atletice 
feminine. Acestea sînt sportivele sovie
tice Tamara Press (aruncarea greutății și 
discului) și Irina Press (pentatlon), spor
tiva romînă lolanda Balaș (înălțime), se
lecționata feminină a S.U.A. 
4X100 m).

La atlefism-bărbați sînt dați 
voriți incontestabili : americanul 
Carr (200 m plat), belgianul 
Roelanfs (3 000 m obstacole), sovieticul 
Valeri Brumei (înălțime) și americanul 
Ralf Boston (lungime). Există și un „fa
vorit colectiv" : echipa S.U.A. la ștafeta 
4X100 m.

Părerile se deosebesc cel mai mult 
în privința învingătorului la triplu salt. 
Drept pretendenți la medalia de aur sînt 
considerați sportivii sovietici Kravcenko, 
Kreer și Goreaev, americanul Davis, ja
ponezul Okajaki și polonezul Schmidt, 
recordmanul lumii.

Echipa de fotbal (tineret) a R. P. 
Romîne și-a încheiat turneul în 
R.A.U. întîlnind duminică la Cairo, 
pe stadionul clubului „Zamalek", 
echipa Sporting Club. Fotbaliștii ro- 
mîni au terminat învingători cu sco
rul de 2—1. Aceasta a fost cea de-a 
5-a victorie consecutivă realizată de 
echipa noastră în cadrul turneului, 
înaintea victoriei de duminică, fotba
liștii noștri au învins de două ori 
echipa olimpică a R.A.U., o selecțio
nată a orașului Alexandria și echipa 
selecționată a Deltei Nilului.

Exceptînd orele de sîmbătă seara 
și în special duminicile, sala de sport 
Dinamo nu are spectatori. Sportivii 
însă nu lipsesc. Mai ales după recen
tele concursuri de selecție pentru 
copii, organizate de club în parcul 
său sportiv din Șos. Ștefan cel Mare. 
După zilele călduroase ale verii, 
cînd sala devenise în exclusivitate a 
gimnaștilor, acum, o dată cu venirea 
toamnei, și-au început pregătirile 
aici și tinerii jucători de baschet și 
volei. Înotătorii și jucătorii de polo 
se antrenează în bazin chiar și cînd 
plouă — apa, încălzită la +26°C, 
constituie un „mediu" agreabil.

Recent, într-una din după-amieze, 
fotoreporterul a imprimat pe peliculă 
cîteva imagini sugestive pentru felul 
în care se pregătesc tinerii sportivi 
dinamoviști.

Antrenorul de baschet Teodor 
Giurculescu a devenit arbitrul unui 
pasionant meci. Accentul a fost pus 
tocmai pe elementele recent învățate. 
Iată-1, în imaginea noastră, pe Dumi
tru Huzum, după o pătrundere sub 
panou, aruncînd la coș din săritură 
(fotografia din dreapta).

Pe nesimțite, a pătruns în sală un 
grup de tinere. Ele s-au îndreptat 
spre aparatele de gimnastică ; la pa
ralele inegale, Carmen Burcea exe
cută cîteva exerciții cu multă grație, 
sub privirile admirative ale colegelor. 
Apariția antrenorului Ieremia Gh., cu 
sacul plin de mingi de volei, ne răs
toarnă presupunerile... După cîteva 
minute începe antrenamentul celor 
mai tinere voleibaliste — adevărate 
polisportive — ale clubului Dinamo.

Cînd ieși din sală, privirile se 
opresc asupra frumosului bazin olim
pic. Pe marginea lui, antrenorul Ca
rol Corcec indică micilor sportivi ce 
au de făcut. După uri timp se aduc 
căști — albe și albastre — ceea ce-i 
bucură nespus pe micii poloiști. în
cepe meciul (fotografia din stînga).

V. HOSSU

’S ®

$ & Ä &
■

1 ■■■■

(ștafeta

ca fa-
Henry 

Gaston

vîxÂiXtt-Sa ■ 
w 

»

»
o
■ w

S 
swws5.;-

?» 
g 
’s
«îi 
»

Clădiri noi pe malul Elbei, la Dresda

Mai mult cărbune
In 1949, anul întemeierii Republi

cii Democrate Germane, a fost de
pășită pentru prima dată producția 
de cărbune brun brut a anului 1938. 
în ultimii 15 ani, producția la acest 
sortiment de cărbune a sporit la 227 
la sută. Faptul a fost posibil ca ur
mare a dezvoltării exploatărilor la 
suprafață existente, precum și dato
rită deschiderii unor noi exploatări 
la suprafață și dotării acestora cu 
utilaje moderne. Printre utilajele 
care au fost livrate de industria 
constructoare de mașini a R.D.G. se 
află excavatoarele cu cupe Ds 1120 
și Ds 1600, excavatoarele cu palete 
SchRs 1200 și podurile rulante mo
derne, cu o înălțime de 34 și 45 de 
metri.

Pentru sporirea producției de bri
chete au fost construite noi fabrici, 
ca de pildă „Sonne", „Regis“, „Gro- 
sszössen“, cît și instalațiile corespun
zătoare din cadrul Combinatului 
„Schwarze Pumpe".

Termocentrala 
de la Lübbenau

La Lübbenau a fost dată în ex
ploatare cea mai mare termocentra-

lă din țară, cu o putere de 1300 
MW. Construcția ei a durat șapte 
ani. Această termocentrală produce 
o cantitate de energie electrică de 
cinci ori mai mare decit consumă Or 
rașul Berlin.

orașul-port Rostock
Orașul-port la Marea Baltică Rost 

tock, care a suferit mari distrugeri 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial, este astăzi în plină re? 
construcție și modernizare. In ultir 
mii 15 ani, în oraș au fost construite 
două noi cartiere de locuit și o șor 
sea principală. In aceeași perioadă, 
numărul locuitorilor a crescut cy. 
80 000, ajungînd la 170 000.

In port se ridică uriașele hale ale 
cheiului, cu o suprafață de depozitar 
re de 60 000 m p. Cheiul, lung de 3,5 
km, are 15 locuri de ancorare pen
tru nave și o nouă gară. Rezervoar 
rele de petrol din noul port petro
lier au o capacitate totală de 100 000 
mc. In prezent, la intrarea în chei 
se execută lucrări de excavare pînă 
la o adîncime de 11,5 m pentru ca, 
pe viitor, portul Rostock, cel mai 
mare din R. D. Germană, să poată 
primi nave cu un deplasament pînă 
la 30 000 tone.



Pag. 4 S C î N T EI A Nr. 6401

La Cairo s-a deschis Canada a R. s. s Roma

CONFERINȚA ȚÂRILOR
NEANGAJATE

Astăzi, la ora 18, aci, în capitala 
Republicii Arabe Unite, au început 
lucrările celei de-a doua conferințe 
a șefilor de state și guverne ai țări
lor neangajate. In sala de festivități 
a Universității sînt prezenți înalți 
reprezentanți a 58 de state, dintre 
care 11 cu titlu de observatori. Se 
află de asemenea în sală numeroși 
invitați, sute de ziariști și fotografi, 
reprezentînd ziare, agenții de presă' 
și posturi de televiziune din nume
roase țări de pe toate continentele.

Scopul întîlnirii — așa cum au a- 
rătat în repetate rînduri conducă
tori de state din rîndul țărilor par
ticipante — este de a examina cele 
mai importante probleme ale situa
ției internaționale actuale și de a 
realiza o largă platformă în jurul 
ideilor și acțiunilor menite să con
tribuie la noi succese ale luptei pen
tru asigurarea păcii, rezolvarea prin 
tratative a problemelor internațio
nale litigioase, destinderea încordă
rii, dezvoltarea colaborării intersta
tale, lichidarea definitivă a colonia
lismului sub toate formele și mani
festările sale. Intîlniri între condu
cătorii de state care-șl propun ase
menea țeluri, corespunzătoare cu as
pirațiile și interesele tuturor po
poarelor, sînt urmărite cu viu inte
res și sînt salutate de opinia publică 
iubitoare de pace de pretutindeni.

Politica de neaderare la blocurile 
militare, politică în favoarea că
reia se pronunță țările participante 
la Conferința de la Cairo, are o 
deosebită însemnătate în viața inter
națională actuală, deoarece ea con
tribuie la lărgirea și întărirea fron
tului uriașelor forțe mondiale prin a 
căror unitate și acțiune poate fi 
preîntîmpinată, în zilele noastre, 
dezlănțuirea unui nou război mon
dial.

In marea lor majoritate țările par
ticipante sînt țări care au scuturat 
de curînd lanțurile colonialismului 
și sînt profund interesate în conso
lidarea independenței, în asigurarea 
unui climat de destindere și colabo
rare internațională — premisă esen
țială pentru lichidarea grelei moște
niri a trecutului și dezvoltarea lor 
economică și social-culturală.

Aceste năzuințe legitime se bucu
ră de înțelegerea deplină și spriji
nul activ al țărilor socialiste, care 
dezvoltă cu tinerele state indepen
dente relații de prietenie și colabo
rare. In rezolvarea a numeroase 
probleme internaționale arzătoare, 
țările socialiste și statele neangajate 
se situează pe poziții identice sau 
apropiate. Solidaritatea între țările 
socialiste și noile state Indepen
dente, ca de altfel între toate 
forțele mondiale ale păcii și progre
sului, coeziunea frontului comun an- 
tlimperialist reprezintă condiția e- 
sențială a succeselor în lupta pentru 
realizarea obiectivelor de pace, In
dependență și progres ale tuturor 
popoarelor.

Rolul internațional al statelor din 
Asia, Africa, America Latină, care 
duc o politică de neaderare la blocu
rile militare și refuză să pună la dis
poziție teritoriul național pentru

baze militare străine, este în conti
nuă creștere.

Prima conferință a țărilor nean
gajate, care s-a ținut la Belgrad în 
luna septembrie 1961, a avut un rol 
pozitiv în viața internațională. De
clarația celor 25 state participante, 
adoptată cu acel prilej, sublinia cu 
putere necesitatea eforturilor pentru 
destindere, pentru înfăptuirea de
zarmării, pentru lichidarea colonia
lismului și curmarea tendințelor 
néocolonialiste.

în perioada ce s-a scurs de atunci, 
pe harta politică au apărut noi state 
independente ; la actuala conferință 
participă un număr sporit de state 
neangajate. Contribuția activă a a- 
cestora s-a făcut simțită la sesiunile 
Organizației Națiunilor Unite, în ca
drul Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, s-a afirmat pregnant 
la Conferința O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare.

Opinia publică internațională aș
teaptă ca întîlnirea de la Cairo să 
aducă un nou aport la cauza păcii și 
progresului. Pe ordinea ei de zi se 
află o serie de probleme vitale cum 
sînt salvgardarea și întărirea păcii 
și securității mondiale ; coexistența 
pașnică ; colonialismul, neocolonia
lism^ și imperialismul ; discrimina
rea rasială și politica de apartheid ; 
rezolvarea diferendelor pe calea tra
tativelor, dezarmarea, crearea de 
zone denuclearlzate, dezvoltarea și 
cooperarea economică etc. Pe baza 
discutării acestor probleme, urmează 
să se adopte hotărîri de natură a 
contribui la noi succese ale luptei 
pentru pace și progres social.

Lucrările conferinței au fost des
chise de președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, care a propus un mi
nut de reculegere în memoria celor 
care au căzut pentru libertate și in
dependență. In cuvîntul său, preșe
dintele Nasser, după ce a salutat pe 
șefii de state și guverne participant 
la conferință, a trecut în revistă 
schimbările favorabile păcii petre
cute în lume în cel 3 ani care au 
trecut de la prima conferință a țări
lor neangajate de la Belgrad din 

‘ 1961. El a arătat totodată că pacea 
este departe de a fi asigurată. Scopul 
conferinței — a subliniat șeful sta
tului gazdă — este să se găsească 
mijloacele prin care în actuala situa
ție internațională să se poată obține 
o pace adevărată. Președintele a 
vorbit apoi de necesitatea lichidării 
colonialismului și discriminării ra
siale, a decalajului dintre statele 
dezvoltate și cele slab dezvoltate, 
despre rolul O.N.U. El a cerut ca 
R. P. Chineză să-și ocupe locul la 
O. N. U. In încheiere, președintele 
R.A.U. a expus principiile care, după 
părerea delegației R.A.U., ar trebui 
să fie cuprinse în declarația finală 
a conferinței.

Au luat apoi cuvîntul Dialo Telli, 
secretar general al Organizației Uni
tății Africane, și Hassuna, secretar 
general al Ligii Arabe.

Ședința următoare va avea loc 
mîine dimineață la orele 10.

Nicolae PLOPEÀNU
Cairo 5, (prin telefon).

ALGER. Duminică seara a părăsit 
Algerul delegația guvernamentală ro- 
mînă, condusă de Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și chimiei, 
care la invitația guvernului algerian a 
participat la festivitățile de inaugu
rare a primului Tîrg internațional de 
la Alger, la punerea în funcțiune a 
uzinei de lichefiere a gazelor de la 
Arzew și la începerea lucrărilor celei 
de-a treia conducte sahariene de pe
trol.

BOGOTA. Intr-o declarație dată 
publicității la Bogota 68 de membri 
ai Congresului Național al Columbiei 
s-au pronunțat pentru stabilirea rela
țiilor diplomatica și comerciale cu ță
rile socialiste.

îndemnurile la „prudență“

O relatare a agenției France Presse

In cadrul unui „tur de orizont', 
pentru a-și crea relații în capitalele 
țărilor membre ale N.A.T.O., noul se
cretar general al organizației, Man- 
lio Brosio, a sosit vineri la Ottawa. 
Corespondentul agenției France 
Presse transmite că în cercurile in
formate se crede că conducătorii ca
nadieni vor să profite de această vi
zită pentru a-i împărtăși oaspetelui 
„decepția, dacă nu nemulțumirea 
lor, față de felul cum funcționează 
N.A.T.O.’ „Lester Pearson șl Paul 
Martin, respectiv primul ministru 
șl ministrul de externe al Canadei — 
arată agenția — erau convinși că au 
obținut, la reuniunea Consiliului a- 
lianței atlantice de la Ottawa, in 
primăvara anului trecut, o promisiu
ne formală în sensul că va fi între
prinsă fără întîrziere studierea unei 
revizuiri a sistemului N.A.T.O. Or, 
în această direcție progresele sînt

neînsemnate. De exemplu, guver
nul canadian ar dori să nu sto
cheze arme nucleare (furnizate de 
S.U.A.) pe care le păstrează fără do
rință — potrivit agenției citate — 
numai datorită angajamentelor pe 
care le are în cadrul alianței nord- 
atlantice. Se presupune — continuă 
relatarea A.F.P. — că în special la 
poziția canadiană făcea aluzie Bro- 
sio, în conferința sa de presă de vi
neri după-amlază, cînd a pus în 
gardă pe unii dintre aliațl împotriva 
«nerăbdării» șl a Insistat asupra ne
cesității unei «prudențe șl rezerve în 
expunerea punctelor de vedere».

Pearson și Martin, transmite cores
pondentul A.F.P., s-au abținut de la 
orice declarație, dar est» totuși în
doielnic că îndemnurile la «răbdare» 
ale secretarului general al N.A.T.O. 
l-a satisfăcut pe deplin.

Centrală nucleară
în Spania ?
Vizita lui Gaston Palewski 
la Madrid

Gaston Palewski, ministiul pentru 
cercetările științifice, problemele a- 
tomice și spațiale al Franței, și-a în
cheiat vizita de o săptămînă în 
Spania. Presa din .Madrid face o 
legătură între această vizită și pla
nurile de colaborare hispano-fran- 
ceză în domeniul energiei atomice, 
insistînd în mod deosebit asupra 
proiectului de construcție, în Cata
lonia, a unei centrale nucleare de 
500 megawați, după modelul ace
leia construită în Franța la Chinon. 
Construirea acestei centrale a fost 
dfscutată anterior, în cursul întreve
derilor avute la Paris de Lopez Bra
vo, ministrul spaniol al industriei.

Ziarele pariziene, comentînd vizi
ta lui Palewski la Madrid relevă, de 
asemenea, dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări în domeniul e- 
nergiei electrice. In luna iulie, în
treprinderea spaniolă „Enher' a 
semnat un contract cu societatea 
„l’Electricité de France' pentru fur
nizarea anuală de către partea spa
niolă a 900 milioane kilowați-ore 
energie electrică. Construirea cen
tralei nucleare în Catalonia va in
tensifica acest schimb.

Pentru 13 octombrie este prevăzu
tă vizita la Madrid a lui M. Boka- 
novski, ministrul francez al Indus
triei, pentru a Inaugura în Spania o 
expoziție a tehnicii franceze. Cu a- 
cest prilej, se va discuta, printre al
tele, despre utilizarea creditelor 
franceze, negociate în timpul vizitei 
ministrului de finanțe francez Gis
card d’Estaing, dar care — după 
cum subliniază presa franceză — 
se efectuează lent.

te.

20 de țări, inaugurarea solemnă a unei 
Universități a Păcii, fondată din ini
țiativa reverendului Dominique Pire, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
pace.

0 conductă petrolieră
de 3650 km

MOSCOVA — De la coresponden
tul nostru, A. Munteanu.

Zilele trecute s-au terminat lucră
rile pe traseul conductei de petrol ce 
leagă localitatea Tuimazî din Bașkiria 
cu orașul Irkuțk-Siberia. Noua con
ductă se întinde pe o distantă de 
3 650 km. Ea străbate peste 20 de 
iluvii și rîuri. Conducta a forțat rîu- 
rile Belaia, Irtîș, Obi, Torni, Enisei 
etc. Capătul ei se oprește pe malul 
iluviului Angara în micul oraș An
garsk. Pentru a ne face o imagine 
asupra amploarei acestei lucrări, 
cităm o cifră : s-au săpat 20 milioane 
m c de pămînt.

Pînă acum nu s-a mai întîmplat 
ca o conductă de petrol să străbată 
un oraș. Constructorii conductei Tui- 
mazî-Irkufk au trebuit să-i deschidă 
drum prin orașul Angarsk.

Angarsk va primi astfel în curînd 
petrol la un preț ieftin. După cum 
relevă presa sovietică prețul de cost 
al transportului este de 4 ori mai 
redus decît pe calea ferată, iar după 
definitivarea lucrărilor, prețul de cost 
va scădea de 6—7 ori. Conducta 
transsiberiană va face disponibile 
zeci de mii de cisterne pentru trans
portul petrolului.

Clarificări aminate
în comentariile presei italiene care 

au prefațat acum o lună lucrările con
gresului partidului democraf-creștin am 
întîlnit două întrebări care se repetau 
stăruitor : Vor ajunge pînă la urmă cele 
patru curente în care e divizat partidul 
democraf-creștin la confluența unei 
poziții comune? Și. pe de altă parte, ce 
concluzii vor trage din aceste dezba
teri ceilalți parteneri dip actuala coaliție 
guvernamentală (partidul socialist, parti
dul social-democrat, 
can) ?

Cortina a coborît 
lui partidului 
răspunsurile 
au fost 

de două 
național a| acestui partid. Des- 

consiliul a reluat în 
plenare și restrînse disputele 

cele patru curente din punctul

partidul republi-

peste lucrările con- 
democraf-creștin, 

la aceste înfre- 
transferate, după o 

săpfămîni, consi-

Demonstrație a muncitorilor sud-vieinamezi pe străzile Saîgonulul

greșul 
dar 
bări 
pauză 
fiului 
fășurat recent, 
ședințe 
dintre 
de tensiune în care rămăseseră suspen
date la încheierea congresului. Dar nici 
sesiunea consiliului național, după mal 
multe zile de tentative de atenuare a 
disensiunilor, nu s-a închis cu un acord 
deplin, noua conducere a partidului 
aleasă cu acest prilej fiind, după cum 
s-a anunțat, minoritară (ea nu cuprinde 
decît pe reprezentanții curentului denu
mit „angajarea democratică"). Cotidianul 
„II Glorno" apreciază că „aceasta este 
o soluție tranzitorie’. Contradicțiile prin
cipale s-au manifestat între curentul de 
stînga „Forțe noi" și cel de dreapta al 
„Centrismului popular", care, după 
cum se știe, este adversar al colaborării 
cu socialiștii.

Numeroase comentarii apărute în ul
timele două zile în ziarele din capitala 
Italiei constată că o serie de clarificări 
care erau așteptate au suferit o nouă 
amînare. Cotidianul „II Popolo", organul 
P.D.C., este de părere că „documentul 
politic aprobat la închiderea consiliului 
național reafirmă. adeziunea la politica 
de centru-stînga manifestată în mod con
cret prin angajamentul de a susține activ 
guvernul Moro în îndeplinirea progra-

mului său’. Pe de altă parte, Insă, ziarul 
„Avanti”, oficiosul P.S.I., consideră că 
„problemele rămîn deschise". Secretarul 
P.S.I., Francesco De Martino, a declarat 
că „organele conducătoare ale partidului 
socialist vor examina concluziile recen- ' 
tului consiliu nafional al P.D.C., analizind 
sensul lor politic". In cursul unei reu
niuni organizate la Siracuza de partidul 
social-democrat, unul din exponenții a- 
cestuia, Lupis, a afirmat că „situajia po
litică generală, carenja de putere în con
ducerea statului cer acum o definitivă 
clarificare între cele patru partide 
coalifiei guvernamentale'.

Problemele legate de exercitarea 
tribufiilor șefului statului preocupă
asemenea intens de mai multe săpfămîni 
cercurile politice italiene. Președintele 
grupului parlamentar comunist, Pietro 
Ingrao, a anunțat că, tn ședința de marți 
a camerei deputaților, va prezenta pre
ședintelui Consiliului de Miniștri o inter
pelare tn legătură cu necesitatea rezol
vării situației create tn urma îmbolnăvirii 
președintelui republicii, Antonio Segni.

fi

de

Octavian PALER

DELICIUL

Sesiunea Consiliului internațional 
al cafelei

Congresul S.U. A,
șî-a încheiat
lucrările

Diplomați de culoare 
victime afe mior incidente rasiste

PEKIN. La 3 octombrie, la Pekin a 
fost dat publicității comunicatul co
mun după încheierea vizitei în R. P. 
Chineză a președintelui Republicii 
Congo (Brazzaville), Alphonse Mas- 
semba-Debat. După cum se subliniază 
în comunicat cele două părți au pro
cedat la un schimb de vederi asupra 
situației din țările respective, asupra 
situației internaționale și asupra luptei 
pentru independență a țărilor Africii.

LONDRA. Duminică s-au produs 
la Londra ciocniri la un miting orga
nizat de fasciști englezi. Grupuri de 
cetățeni indignați de insolența fasciș
tilor au protestat împotriva îngăduin
ței manifestate față de acțiunile aces
tora. Poliția a intervenit, operind 
22 de arestări. Au fost rănite mai 
multe persoane.

PRAGA. La Svidnik (Slovacia) au 
avut loc manifestări consacrate împli
nirii a 20 de ani de la operațiunile 
din defileul Dukla, care au constituit 
începutul eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist. La mitingul care a 
avut loc cu acest prilej au luat cu
vîntul Bohuslav Lastovicka, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Adunării Na
ționale a R.S. Cehoslovace, și mareșa
lul R. I. Malinovski, ministrul apără
rii al U.R.S.S., care se află în vizită 
in R. S. Cehoslovacă.

BELGRAD. La 5 octombrie au în
ceput la Belgrad tratativele între o 
delegație comercială americană, con
dusă de Robert Wilbourn, și o dele
gație de economiști iugoslavi, condusă 
de Mișa Kapetanici, secretar al Con
siliului pentru relații economice cu 
străinătatea. In cursul discuțiilor — 
relatează agenția Taniug — cele două 
părți și-au exprimat părerea că vizita 
delegației americane în Iugoslavia 
constituie un bun prilej pentru exa
minarea posibilităților de lărgire a 
schimburilor comerciale între Iugo
slavia și S.U.A.

TEHERAN. Șase șefi tribali 
provincia iraniană Shiraz au fost e- 
xecutați luni dimineață. Ei au fost 
condamnați la moarte sub acuzația de 
rebeliune împotriva guvernului și de 
sabotare a măsurilor de reformă a- 
grară.

TOKIO. O navă de patrulare sud- 
coreeană a capturat și a scufundat la 
aproximativ 80 km est de insula Cheju 
o navă de pescuit japoneză. Echipajul 
navei japoneze format din șapte per
soane a fost pus sub stare de arest. 
In legătură cu această acțiune, gu
vernul japonez a adresat un protest 
autorităților sud-coreene anunțînd 
că-și menține dreptul de a cere com
pensații pentru pagubele cauzate.

BRUXELLES. In localitatea Tihan- 
ge-lez-Huy, din Belgia, a avut loc re
cent, în prezența reprezentanților din

VLADIVOSTOK. Nava științifică 
„Viteaz“ a plecat din Vladivostok în 
cea de-a 36-a cursă a sa. Ea face pri
ma cursă cu un program special de 
cercetări geologice și geofizice. Pînă 
în prezent nava a făcut cercetări com
plexe. Sarcina actuală este elucidarea 
structurii și dezvoltării scoarței pă- 
mîntului sub Oceanul Indian. La ex
pediție participă peste 60 de oameni 
de știință. Ei se vor afla în această 
cursă timp de cinci luni de zile.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Cea de-a 88-a sesiune a Congresu
lui Statelor Unite și-a încheiat lu
crările la Washington. Noul congres 
american urmează să se întrunească 
la 4 ianuarie 1965 după alegerile ge
nerale din noiembrie în cursul că
rora urmează să fie reînnoite man
datele unei treimi a membrilor Se
natului și a tuturor membrilor Ca
merei Reprezentanților. Referindu-se 
la lucrările sesiunii încheiate, agen
ția U.P.I. remarcă faptul că aceasta „a 
discutat cel mai mult, a lucrat cel 
mai mult și a elaborat cea mai mare 
cantitate de documente scrise din 
toate sesiunile care au activat după 
încheierea celui de-al doilea război 
mondial“.

Intr-o declarație dată publicității 
la Casa Albă, președintele Johnson 
a apreciat activitatea Congresului 
subliniind că în cursul anului 1964 
acesta a ratificat Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei medii 
și a arătat că prin aceasta „s-a pus 
cu adevărat capăt infectării radioac
tive a atmosferei — o amenințare la 
sănătatea fiecărui copil din lume — 
conducînd, de asemenea, omenirea 
pe calea unei păci mai durabile“. 
Președintele a reamintit, totodată, 
că cea de-a 88-a sesiune a Congre
sului american a aprobat proiectul 
de lege asupra drepturilor civile, a 
votat în favoarea unei reforme a 
fiscalității.

„Le Monde" despre 
protestul la O.N.U. 
al grupului de țări 
afro-asiatice

57 de reprezentanți la O.N.U. 
grupului de țări afro-asiatice

ai 
au 

trimis recent lui U Thant, secretarul 
general al O.N.U., o scrisoare de 
protest împotriva unor incidente cu 
caracter rasist petrecute pe străzile 
New Yorkului, ale căror victime au 
fost diplomați de culoare. Astfel, la 
30 august 1964, Youssouf Gueye, se
cretarul general al misiunii Maurita
nie! la O.N.U., a fost crunt bătut de 
un grup de huligani. Loviturile cu 
sticle de bere n-au contenit în pofida 
faptului că victima a strigat în repe
tate rînduri : „Sînt diplomat 1". Di
plomatul din Mauritania a arătat că 
atacanții îl cunoșteau, că a mai fost 
urmărit și că, în mod premeditat, a 
fost bătut cu cruzime.

După cum relatează coresponden
tul la New York al ziarului „Le 
Monde", la 29 septembrie președin
tele grupului de țări afro-asiatice la 
O.N.U., John Kabore (Volta Superioa
ră), a convocat presa pentru a se 
plînge de „atmosfera de teroare în 
care trăiesc diplomații africani la 
New York”. El a făcut cunoscut tex
tul scrisorii către secretarul general 
al O.N.U. în care se arată, printre al
tele : „Este suficient să amintim nu
meroasele exemple de incidente a- 
semănătoare pentru a înțelege in
dignarea resimțită de toți membrii 
grupului nostru. Repetarea unor a- 
semenea incidente creează în rîndul

nostru neliniști serioase în ceea ce 
privește posibilitatea unei vieți nor
male și a continuării activității noas
tre diplomatice. Sîntem hotărîți să fo
losim toate mijloacele pe care le a- 
vem la dispoziție și care se găsesc la 
dispoziția O.N.U. pentru a pune ca
păt acestor incidente intolerabile 
care prejudiciază demnității Organi
zației noastre'. Kabore a arătat că 
în ultimul timp au avut loc patru in
cidente similare și a menționat „umi
lințele de tot felul' la care sînt su
puși foarte de3 diplomații de culoare 
la New York, în restaurante și alte 
localuri publice, și mai ales pe stra
dă, din partea unor elemente rasis
te și a unor .funcționari și agenți de 
poliție. El a subliniat că, în cele mai 
multe cazuri, autorii incidentelor au 
fost tineri albi în vîrstă de 16—19 
ani.

Puțin după conferința de presă a 
lui J. Kabore, reprezentantul Statelor 
Unite la O.N.U., Adlai Stevenson, a 
adus la cunoștință conținutul scriso
rii pe care a adresat-o, la rîndul 
său, lui U Thant. In această scrisoa
re se exprimă regretul Washingtonu
lui pentru atacul înfăptuit la 30 au
gust împotriva lui Youssouf Gueye 
și se declară că S.U.A. sînt dispuse 
să studieze toate măsurile care sînt 
de natură să asigure securitatea 
plomaților africani și asiatici.

Luni s-a deschis la Londra sesiunea 
Consiliului internațional al cafelei. 
Principala problemă de pe ordinea de 
zi este refuzul Congresului american de 
a aproba Acordul internațional privind 
reglementarea comerțului cu acest pro
dus. Potrivit clauzelor acordului, de la 
1 octombrie importurile de cafea tre
buie însoțite de un certificat de origine 
în baza căruia se poate verifica respec
tarea cotelor de producție și a prețului.

In ultimii ani s-a observat o tendință 
de creștere continuă a producției de 
cafea, ceea ce duce la scăderea prețuri
lor. Pentru a stăvili această tendință 59 
de țări — dintre care 36 de țări pro
ducătoare și 23 consumatoare — au 
constituit Consiliul internațional al ca
felei care să reglementeze problemele 
amintite.

La sesiunea din vară a consiliului au 
avut loc dezbateri furtunoase cu privire 
la modificarea cotelor repartizate de
oarece într-o serie de țări s-a r xiis la 
un mare decalaj între producție și ex
port. S-a convenit să se aplice penali
zări în cazul depășirii cotelor stabilite, 
tendință încurajată însă de anuniiți im
portatori interesați în scăderea prețuri
lor la cafea. Statele Unite, deși și-au 
dat asentimentul asupra acordului, au 
refuzat în repetate rînduri ratificarea 
lui. Din această cauză, așa după cum 
relevă presa occidentală, acordul

di-

C. A. E. R

Urs plebiscit original
VIENA (corespondentă telefonică). — 

Luni dimineața a început în Austria o 
consultare a populației, un adevărat ple
biscit neoficial pentru reforma radiodifu
ziunii și televiziunii. Plebiscitul care seva 
desfășura între 5—12 octombrie a fost 
inifiat de cîteva ziare și publicații inde
pendente. Începînd de luni timp de opt 
zile populația Austriei își poate spune 
cuvîntul asupra următoarei probleme ! 
este sau nu de acord cu o reformă a a- 
cestui important instrument de propagan
dă și cultură ?

După cum se știe, Austria are un gu-

vern de 
socialiști, 
radiodifuziune și televiziune este aplica
tă aceeași rețetă. Această stare de lu
cruri, constată unele ziare, împiedică in
formarea obiectivă, iar neînțelegerile din
tre cele două partide de guvernămînt se 
reflectă în activitatea radiodifuziunii și 
televiziunii. „Plebiscitul — se spune în 
apelul Comitetului de acțiune — va face 
ca în viitor problemele arzătoare de or
din public să fie rezolvate cu compe
tență și nu amînafe la infinit după cum 
dictează interesele partidelor politice".

coaliție format din populiști și 
In conducerea societății de

O carte mult căutată In librăriile 
din S.U.A. : Raportul comisiei 

Warren

Societățile petroliere 
nu au satisfăcut cerințele o

satisfăcut cerințele minime ale gu
vernelor țărilor producătoare de pe
trol din Orientul Mijlociu“. S-a ho- 
tărît să se continue totuși convorbi
rile „pentru a clarifica unele puncte“. 
Purtătorul de cuvînt a precizat că 
urmează să fie convocată o confe
rință urgentă a O.P.E.C. cu scopul 
de a stabili căile de urmat pentru 
a determina societățile să satisfacă 
revendicările țărilor producătoare 
de petrol.

BEIRUT 5 (Agerpres). — La Bei
rut s-a încheiat reuniunea țărilor 
membre ale O.P.E.C. (Organizația 
țărilor exportatoare de petrol) con
sacrată problemei redevențelor 
plătite de societățile petroliere străi
ne. Participanții la reuniune au 
examinat rezultatele tratativelor pe 
care fiecare țară în parte le-a dus 
în ultimele luni cu societățile străi
ne. Un purtător de cuvînt al reuniu
nii a declarat că s-a ajuns la conclu
zia că societățile petroliere s,nu au

Ședința
Comisiei permanente 
pentru siderurgie

BUDAPESTA 5 (Agerpres).— între 
29 septembrie și 4 octombrie la Bu
dapesta a avut loc cea de-a 18-a șe
dință a Comisiei permanente a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc 
pentru siderurgie. La ședință au 
participat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Romînia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. în calitate de observatori 
au participat reprezentanți ai Repu
blicii Cuba, R.P.D. Coreene și R. D. 
Vietnam.

Comisia a examinat problemele 
lărgirii continue a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
siderurgiei. Au fost analizate în
deosebi propunerile preliminare ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. privind 
specializarea și cooperarea în pro
ducția de laminate, țevi și alte pro
duse ale siderurgiei pe anii 1966— 
1970, pentru producerea a noi tipuri 
de materiale pentru nevoile con
strucției de mașini chimice, pentru 
îmbunătățirea calității și creșterea 
volumului producției de oțel pentru 
rulmenți. Comisia a examinat, de a- 
semenea, direcțiile principale ale 
coordonării cercetărilor științifice și 
tehnice în domeniul siderurgiei, care 
vor fi efectuate de țările membre 
ale C.A.E.R. în anii 1966—1970, pre
cum și alte probleme. Ședința comi
siei a avut loc în spiritul unității,- 
prieteniei și înțelegerii reciproce.

relevă presa occidentală, acordul nu 
poate intra în vigoare. Faptul are re
percusiuni asupra unor țări, în depozi
tele cărora sînt înmagazinate uriașe 
cantități de cafea. In depozitele expor
tatorilor mexicani, de pildă, se află în 
prezent aproximativ 300 000 saci de ca
fea, ceea ce echivalează cu 150 mili
oane dolari. Brazilia, cel mai mare pro
ducător de cafea (50 la sută din pro
ducția mondială) are, de asemenea, de 
suferit de pe urma neaplicării acordu
lui. Țările producătoare se plîng, că 
o mare parte a cîștigului de pe urma 
comerțului de cafea revine societăților 
străine, în timp ce producătorii nu reu
șesc întotdeauna să acopere nici chel
tuielile de producție.

Refuzul S.U.A. de a ratifica acordul 
duce la nerespectarea cotelor și impli
cit la fluctuația prețurilor. Pentru a stă
vili scăderea continuă a prețurilor, Bra
zilia a cerut ca actuala sesiune a consi
liului să ia în discuție reducerea cotelor 
de producție pentru anul 1964—1965. 
Observatorii relevă că rezultatele lucră
rilor actualei sesiuni de la Londra vor 
influența dezvoltarea economică a 
multor țări de pe meridianele calde.

Augustin BUMBAC

Planul unes reforme 
agrare în Brazilia

RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). — 
Președintele Braziliei, Humberto 
Castello Branco, a dat publicității 
planul unei reforme agrare, care dă 
posibilitate guvernului să preia pă- 
mîntul de la marii proprietari și să 
îl redistribuie „în interes social“. 
Proiectul de lege așteptat de mult 
va fi înaintat Congresului, în urmă
toarele zile, pentru a fi aprobat. Po
trivit agenției Reuter, scopul „noului 
statut agrar“ este de „a desființa ma
rile proprietăți funciare neproducti
ve“. Totodată un amendament con
stituțional, care însoțește proiectul 
de lege pentru reforma agrară, îm
puternicește guvernul să plătească 
indemnizații proprietarilor expro- 
priați. Comentînd știrea despre re
formă, agenția D.P.A. menționează 
că „propunerile președintelui Branco 
vor întîmpina, desigur, opoziția anu
mitor cercuri politice. De altfel, gu
vernatorul statului Sao Paulo, Adhe- 
mar de Barros, a și declarat că se 
pronunță împotriva unui nou „sta
tut agrar".
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