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» Inițiativa 
țiune — Din 
prinderii mecanice 
asimilarea în fabricație a noi pro
duse (pag. 2-a).

» Carnet cultural (pag. 3-a).
® Sport (pag. 3-a).
9 „Dorim să dezvoltăm relațiile 

comerciale și culturale cu Romî- 
nia” — Convorbirea primului mi
nistru al Braziliei, Hermes Lima, 
cu delegația de ziariști romîni 
(pag. 4-a).

creatoare în ac- 
experiența Intre- 

Roman in

Cu planul anual 
Îndeplinit

34 de întreprinderi din regiunea
Mureț-Autonomă Maghiară

La întreprinderea 
de foraj Ploiești

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“).— 
Colectivul întreprinderii de repara
ții auto nr. 2 Tg. Mureș și-a înde
plinit zilele trecute planul produc
ției globale pe anul 1962. Prin 
ducerea consumurilor speciiice 
recondiționarea unor piese 
schimb întreprinderea a realizat
conomii în valoare de peste 600 000 
lei. Pînă acum numărul întreprinde
rilor din regiune, care și-au înde
plinit sarcinile de plan anuale, s-a 
ridicat la .34.

32 de întreprinderi din regiunea
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și 
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ORADEA (coresp. „Scînteii“) — 
Ieri, din inițiativa comitetului pen
tru cultură și artă al orașului O- 
radea, un grup de 30 de cadre 
didactice din oraș s-au deplasat 
la căminele culturale din regiune, 
unde au conferențiat despre aniver
sarea a 15 ani de la proclamarea 
R.P.R. In comunele 
Ineu, Borș, Mierlău, 
altele, după ținerea 
formațiile de artiști 
căminelor culturale 
în fața colectiviștilor 
tistice.

Sînmartin, 
Sîntandrei și 
conferințelor, 
amatori ale 
au prezentat 

programe ar-

De la sondele în foraj risipite în întreaga zonă subcarpatică, 
ce se, întinde din Cîmpina pînă dincolo de valea Buzăului, au sosit 
zilele acestea la Boldești zeci de muncitori, sondori-șefi, brigadieri, 
ingineri și tehnicieni. Aici ei au participat la dezbaterea sarcinilor 
de plan ce revin întreprinderii de foraj Ploiești pe anul 1963.

In legătură cu problemele ce s-au ridicat cu prilejul dezbaterii, 
cu propunerile făcute și măsurile ce se vor lua pentru aplicarea a- 
cestora în practică, corespondentul nostru în regiunea Ploiești, N. 
Pantilie, a adresat cîteva întrebări^ tovarășului ing. Nicolae Ștefan, 
directorul întreprinderii de foraj

■‘^NTREBARE : Ce probleme mai 
..uportante s-au pus în discuția co
lectivului cu prilejul adunării de 
dezbatere a cifrelor de plan pe 1963 ?

RĂSPUNS : în primul rînd, am 
căutat să analizăm și să tragem 
concluzii folositoare din activitatea 
desfășurată pe anul în curs. în 11 
luni, colectivul întreprinderii noas
tre a forat peste plan 7 235 metri și 
a sporit productivitatea muncii cu 
3,1 la sută față de cifrele planificate. 
Aceste realizări se datoresc în mare 
măsură faptului că în toate sectoa
rele întreprinderii a fost acordată o 
atenție sporită extinderii metodelor 
avansate de lucru, îndeosebi fora
jului cu turbina. în această perioa
dă, noi am forat cu turbina aproape 
72 000 metri, cu 15 la sută mai mult 
decît in întregul an 1961.

La adunare s-a vorbit, de aseme
nea, despre avantajele importante 
care se obțin prin forajul cu turbina. 
Brigadierul Ion Stanciu a arătat pe 
larg rezultatele dobîndite prin fo
losirea acestei metode. Forînd cu 
turboburul, brigada condusă de el a 
obținut o viteză de lucru cu 30 la 
sută mai mare decît cea prevăzută 
în proiect, iar prețul de cost al fora
jului a fost redus cu 250 000 de lei, 
față de devizele de cheltuieli.

Pentru anul 1963 avem sarcina de 
a fora un număr sporit de sonde. Cu 
ajutorul turbinei va trebui să exe
cutăm cel puțin 50 la sută din volu
mul total al forajului. După cum au 
arătat în adunare numeroși vorbi
tori, acest obiectiv este pe deplin 
realizabil. E necesar însă să ne 
preocupăm în mod mai susținut de 
aprovizionarea promptă a locurilor 
de muncă cu turbine și sape cu role 
de dimensiunile și tipurile corespun
zătoare fiecărei sonde în parte, de 
montarea unor instalații corespun
zătoare forajului cu turbina.

ÎNTREBARE : Ce propuneri mai 
valoroase au fost făcute ?

RĂSPUNS : Mai mulți vorbitori 
s-au referit la posibilitățile existente 
în sectoarele noastre de foraj pentru 
înlăturarea avariilor și reducerea 
timpilor neproductivi la sonde. A- 
ceastă problemă se pune, în mod deo
sebit, pentru sectoarele de foraj de 
la Berea și Boldești, unde timpii ne
productivi, deși au scăzut mult în 
ultimul timp, se mențin totuși 
la un nivel relativ ridicat. Son
dorul șef Vasile Șolcă, inginerul Ilie 
Moga și alții au arătat că pentru re
ducerea timpilor neproductivi este 
necesar să fie aplicat un regim de fo
raj cît mai corespunzător, potrivit cu 
prevederile comenzilor geologo-teh- 
nice.

Importante rezerve de reducere a 
timpului neproductiv la sonde pot fi 
puse în valoare prin organizarea te
meinică a aprovizionării brigăzilor 
de foraj cu materiale, scule și piese 
de schimb spre a se evita astfel aș
teptările inutile. A atras atenția ob
servația maistrului Dumitru Cristu, 
care a arătat că la acele sonde spre 
care s-au amenajat din vreme dru
muri de acces transportul materia
lelor și sculelor s-a făcut în gene
ral la timp. Vom lua măsuri pen
tru a amenaja drumuri spre sondele

Ploiești.

puse în foraj încă înainte de înce
perea montajului instalațiilor.

Un șir de propuneri făcute de vor
bitori se referă la măsurile pe care 
trebuie să le luăm pentru forarea 
sondelor în condiții cît mai bune, în 
așa fel încît la terminarea forajului 
sondele să poată fi puse în produc
ție într-un timp cît mai scurt. Măsu
rile propuse au o mare importanță 
pentru mărirea eficacității forajului. 
După cum au arătat tovarășii ing. 
Pompiliu Mircescu, de la sectorul Li- 
liești, și Adrian Novac, director teh
nic la Institutul de cercetări foraj- 
extracție Cîmpina, acest lucru depin
de în mare măsură de calitatea flui
dului folosit la săparea sondelor.

S-a mai propus — în mod judi
cios — să întărim serviciul de con
trol tehnic al întreprinderii, să luăm 
măsuri spre a spori răspunderea 
brigăzilor de sondori pentru respec
tarea rețetelor de noroaie de foraj, 
stabilite de comun acord cu Institu
tul de cercetări din Cîmpina.

ÎNTREBARE : Ce va face condu
cerea întreprinderii pentru punerea 
în practică a propunerilor ?

RĂSPUNS : Conducerea întreprin
derii noastre a format un colectiv de 
tehnicieni și ingineri pentru a stu
dia în amănunțime toate propunerile 
valoroase. Pe cele mai importante 
dintre ele le vom include în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
Cîteva din aceste măsuri au și-fost 
precizate în planul M.T.O., care se 
întocmește în prezent. Astfel, în 
scopul scurtării timpului de monta
re a instalațiilor de foraj, vom 
monta pe fundații ușoare toate son
dele de mică și de medie adîncime. 
De asemenea, s-a inclus în plan pro
punerea ca începerea forajului noi
lor sonde să se facă după un gra
fic dinainte stabilit.

în vederea extinderii forajului cu 
turbina va fi mărit numărul insta
lațiilor necesare ; de asemenea, vor 
fi luate măsuri pentru creșterea 
presiunilor de lucru la pompele de 
noroi. în colaborare cu Institutul de 
cercetări foraj-extracție Cîmpina, 
vom aplica cele mai bune rețete în 
tratamentul noroaielor de foraj.

Timpii neproductivi la sonde vor 
trebui să scadă cu mult față de a- 
cest an. De aceea, așa cum au pro
pus cîțiva vorbitori, reparațiile cu
rente ale utilajelor vor fi făcute în 
timpul pauzelor, manevrelor sau o- 
perațiunilor speciale. în același scop, 
se vor întocmi grafice profilactice 
pentru controlul garniturilor de 
prăjini. In vederea săpării sondelor 
în condiții cît mai bune, controlul de
viației va fi făcut periodic, evitîn- 
du-se întreruperile neplanificate.

Un șir de propuneri, care prevăd 
sporirea vitezelor de foraj, mai buna 
gospodărire a materialelor, realiza
rea planului de foraj pe categorii 
de sonde, întreținerea mai bună a u- 
tilajelor și instalațiilor etc., vor fi, 
de asemenea, incluse în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice. Con
ducerea întreprinderii noastre va 
urmări aplicarea la timp a tuturor 
acestor măsuri pentru ca planul 
pe 1963 să fie realizat ritmic și în 
cît mai bune condiții.

Mecanizatorii de la S.M.T, Chitila-București pregătesc tractoarele 
și mașinile agricole necesare în campania de primăvară din anul viitor. Ei 
au reparat pînă acum mai multe mașini decît a tost prevăzut în plan. 
In fotografie : mecanicii Tudor Popescu, Marin Bordeianu și maistrul 
Marin Săulescu stabilesc reparațiile necesare la unele motoare.

înapoierea în Capitală a delegației C. C. al P. M. R. 
care a participat la Congresul P. C. Italian

Duminică dimineața s-a înapoiat în Biroului Politic și secretar al C.C. 
Capitală, venind de la Roma, delega.;. al P.M.R. și Paul Niculescu-Mizil, 
ția Partidului Muncitoresc Romîrv membru al C.C^al P.M.R. 
care a participat la lucrările celui 
de-al X-lea Congres, al Partidului 
Comunist Italian.

Delegația a fost alcătuită din tova
rășii Nicolae Ceaușescu, membru al

La sosire în Gara de Nord, delega
ția a fost întîmpinată de tovarășii 
Chivu Stoica și Leonte Răutu, de 
membri ai C.C. al P.M.R., activiști 
de partid. (Agerpres)

Festivalul filmului
In 206 localități din 

raioanele Arad, Caran
sebeș, Deta, Făget, Li- 
pova, Oravița și Timi
șoara, în cadrul Festi
valului filmului la sate, 
etapa I-a, au avut 
loc acțiuni interesante. 
Spectacolele cinemato-. 
grafice au fost preceda
te de programe artisti
ce date cu concursul 
formațiilor artistice ale 
căminelor culturale. Au 
fost organizate, de ase
menea, matinee pentru 
copii.

De
teres s-au bucurat fil
mele documentare agri
cole. Numeroși cursanți

un deosebit in-

Pentru

Crlțana

*
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

La Baia Mare și Satu Mare s-a des
fășurat ieri faza regională a con
cursului cultural artistic „Cîntăm 
Republica“ organizat în cinstea ce
lei de-a 15-a aniversări a proclamă
rii R.P.R. Au luat parte la concurs 
86 formații artistice fruntașe cu- 
prinzînd peste 1 500 de artiști a- 
matori din raioanele Carei, Cehu 
Silvaniei, Oaș, Satu Mare, Șom-

cuta Mare, Tg. Lăpuș, precum și din 
orașele Baia Mare și Satu Mare. 
Dintre acestea s-au remarcat prin 
calitatea interpretării corurile că
minelor culturale din Ardiisat și 
Berința, echipele de dansuri din 
Bicsad, Cufoaia, Turț, Tăuții de Sus, 
brigăzile artistice de agitație de la 
exploatarea minieră Săsar și din 
Vama și altele.

Formațiile artistice selecționate 
de către jurii vor lua parte Ia spec
tacolul festiv care va avea loc la 
Baia Mare în ziua de 30 decembrie.

' ir

PLOIEȘTI 16 (coresp. Agerpres). 
Duminică dimineața, la Palatul 

culturii din Ploiești s-a ținut con
ferința „Dezvoltarea culturii și 
științei în anii puterii populare". 
Au participat numeroși oameni ai 
muncii. Conferințe consacrate ani
versării a 15 ani de la proclama
rea republicii au mai avut loc la 
casele de cultură din Sinaia, Cîm
pina și Breaza.

șl cooperației 
regiune rapor- 
planului anual

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
La Comitetul regional de partid Cri- 
șana continuă să sosească telegra
me prin care colectivele întreprin
derilor industriale 
meșteșugărești din 
tează îndeplinirea 
înainte de termen.

Pînă Ieri 32 de întreprinderi ale 
industriei republicane, industriei lo
cale și cooperației meșteșugărești 
și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 
anul 1962 la producția globală și 
marfă. Printre întreprinderile care 
și-au îndeplinit în ultimele zile pla
nul anual 'SÎnt întreprinderile fores
tiere Sebiș și Beiuș, întreprinderea 
piscicolă Cela, întreprinderea poli
grafică Oradea, întreprinderile de 
industrie locală, între care cele din 
Aleșd, Beiuș, Ineu, Oradea.

Pe șantierele construcțiilor1 *

Constructorii de pe 
cele 10 șantiere de 
locuințe din regiu
nea Galați întîmpină 
cea de-a XV-a aniver
sare a proclamării Re
publicii Populare Romî- 
ne cu un bogat bilanț. 
Ca urmare a extinderii 
industrializării și a me
canizării lucrărilor de 
construcție a locuințe
lor, a folosirii pe scară 
mai largă a materiale
lor noi și a metodelor

de locuințe9

au fost construite 23 de 
blocuri, totalizînd peste 
700 de apartamente 
confortabile. Majorita
tea locatarilor sînt me
talurgici ai Fabricii de 
rulmenți. Recent, în 
zona de nord a orașului 
au fost date în folosință

avansate de muncă, 
constructorii gălățeni au 
înălțat în acest an 2 295 
apartamente. In prezent 
continuă construcția al
tor aproape 1800 apar
tamente noi.

■k
„Zona de nord a ora

șului“ — așa se numeș- alte 3 blocuri noi cu 88 
te cartierul de locuințe' 
înălțat în ultimii ani la 
Bîrlad, în spațiul deli
mitat de străzile Repu
blicii șt Karl Marx. Aici

de apartamente, iar 
pînă la sfîrșitul anului 
vor mai fi puse la dis
poziția oamenilor mun
cii încă 4 blocuri.

în frumoasele lor costume naționale, ciobanii și ciobănițele de Ia Vaideenl 
Argeș au cîntat viața nouă a satelor în montajul literar-muzical „Pe-un picior 

pe scena festivalului „Caragiale“.

Ia sate
spectatori au vizionat 
programele prezentate 
la cele 140 de cinemato
grafe din satele regiunii 
București, cuprinse în 
prima etapă a festiva
lului, precum și de că
tre caravanele cine- 

Pentru 
cursanții cercurilor a- 
grozootehnice au fost 
prezentate documenta
rele: „Creșterea anima
lelor în G.A.C.“, „Rezer
vele creșterii păsărilor”, 
„Mai mult lapte”, „O- 
gorul de lucernă”, „Cul
tura legumelor în bazi
nul Arad“, „Cultura po
rumbului” și altele. (Din 
ziarul „Steagul Roșu).

de la cercurile agrozoo
tehnice din Peciul Nou, 
Sînmartinul-Sîrbesc, I- 
vanda au vizionat filme
le „Legume în seră și 
răsadniță”, „Irigarea 
culturilor de cartofi și 
zarzavaturi“ etc.

Filmele . ^Inimă^. .. de mcptografiçe. . 
mamă“, „Casa de 
răscruce”, „La 30 
ani” și multe altele, în 
decursul primei săptă
mâni, au fost vizionate 
de peste 80 000 de spec
tatori. (Din ziarul „Dra
pelul Roșu“-Timișoara).

ir
In primele zece zile 

ale festivalului filmului 
la sate peste 40 000 -de

In 1938 la lași exista un 
de învăfămîiv superior : 
„A. I. Cuza“ cu 2 500 de 
anii puterii populare lașul a devenit 
mare centru universitar. Astăzi funcționea
ză la lași Universitatea „A. I. Cuza“, In
stitutul politehnic, Institutul agronomic 
„Ion lonescu de la Brad“, Institutul peda
gogic de 3 ani, Institutul de medicină și 
Conservatorul de muzică. Numărul 
denjilor depășește 13 000.

Prin grija partidului și guvernului s-au 
construit pentru studenfi 14 cămine 
cu 330 de locuri fiecare, și două cantine 
cu 2 000 de locuri. In prezent 8 000 
studenfi ieșeni locuiesc în cămine, 
peste 9 000 iau masa la cantine.

la 
de

Horezu — regiunea 
de plai" prezentat

singur institut 
Universitatea 
studenfi. In 

un

sfu-

noi,

ie 
iar

Mărfuri noi in magazine
© îmbrăcăminte simplă și practică ® Un produs nou : terciul 

vor © 500 modele de tricotaje tip lină ® Sisteme moderne
în magazine de confecționare a încălțămintei

din țesă- 
cesfora se îmbogățește și cu paltoane
le din urson spicat.

Industria textilă a creat anul acesta 
canadiene din țesături de relon maHa- 
sat. Pentru cei mici vor fi puse în vîn
zare costumașe din relon maflasat. In 
general, la confecțiile pentru copii și 
adolescenți se remarcă folosirea țesă
turilor mai viu colorate, deosebite de a- 
celea destinate adulților și înfr-o gamă 
variată de modele.

Se îmbogățește colecția tricotajelor 
de bumbac și relon. întreprinderi ale 
Ministerului Industriei Ușoare au înce
put să producă lenjerie de corp din fire 
de bumbac pieptănate, jachete și bluze 
penfru femei, precum și cămăși bărbă
tești din fire mercerizate cu 
tăsos. Amintim și modelele 
măși din fire sintetice (tricot opacizat), 
întărite la guler și manșete.

Dintre tricotajele de tip lînă au fost 
contractate de către organizațiile co
merciale 500 de modele noi, printre 
care rochii și jachete jaquard, groase 
și subțiri, căciulițe și fulare scămoșafe 
și simple etc.

în sectoru' de încălțăminte, o pon
dere mai mare dețin modelele fabri
cate după procedee tehnologice mo
derne, între care pantofii extraflexibili 
și ghetele cu talpă vulcanizată. De 
levât înlocuirea capacului de foc 
la încălțămintea f:nă pentru temei 
un nou material, „vulcoU.n", mai 
zisfenf 
acum. O bună parte din modelele care 
s-au bucurat de succes la pavilionul

De la începutul a- 
nului viitor se 
găsi 
multe 
turile, confecțiile, tricotajele și încălță
mintea nouă realizate de creatorii și 
muncitorii din industria Dunurilor de 
larg consum. Producția este orientată 
spre produse frumoase, ușor de purtat 
și simplu de întreținut. Pe linia acestor 
cerințe se înscriu stofele de cos
tume bărbătești „terel" (tergal) în a- 
mestec cu lînă, în contexturi și 
culori . diferite, produse de fabri
ca de postav Buhuși și „Posfăvă- 
ria Romînă"-București, Stofele desti
nate îmbrăcămintei feminine vor fi, de 
asemenea, în parte din terel. Gama 
coloristică a acestora este menită să 
mărească varietatea produselor de acest 
fel. Spre sfîrșitul primului trimestru vom 
întîlni în magazine și un număr spo
rit de modele de imprimeuri din țesă
turi de bumbac de calitate superioară.

Și în domeniul confecțiilor, cumpără
torii vor găsi în magazine noutăți. De 
remarcat că pantalonii bărbătești vor a- 
vea o linie mai frumoasă, renunfîndu-se 
totodată la catarame, care sînt înlocuite 
cu pense sau elastic în talie. In același 
timp, un colectiv de tehnicieni din in
dustrie și comerț studiază posibilită
țile da realizare a unor costume și 
paltoane mai ușoare, pe linia îmbună
tățirii calității acestor produse.

La confecțiile penfru temei se re
marcă tendința de a părăsi unele stofe 
groase în favoarea țesăturilor mai u- 
șoare ; culorilor uni le iau locul țesă
turi fanfezi, în carouri sau cu fire de 
efect etc. încă în acest sezon vor 
apare în magazine paltoane de blană 
tricotată din fibre sintetice. Qrupa a-

de mostre din toam
na aceasta s-au con
tractat în canti
tăți importante, ast- 
să apară în 

magazine.
la pantofii 

modernă, ușori 
de cauciuc

fel că vor începe 
rînd în 
special 
linie 
cu talpă

cu- 
în 
cu

aspect mă- 
noi de că-

re- 
de 
cu 
re- 

decîl materialele folosite pînă

Ne referim 
bărbătești 

și flexibili, 
fip fierăstrău, 

la pantofii sport penfru femei etc. In 
cursul sezonului de iarnă vor apare în 
continuare ghete cu talpă de cauciuc 
vulcanizat, căptușite cu tricot, în cu
lori variate — gri, bej, negru, maro 
etc. Un alt produs nou care se pune 
în vînzare sînt bocancii cu carîmbi 
înalți, bine încheiafi, adapfafi necesită
ților muncii la cîmp în sezoanele plo
ioase și reci.

Cîteva cuvinte și despre noutățile 
din sectorul marochinărie. La poșetele 
puse în fabricație se folosesc mate
riale plastice într-un mare număr de 
presaje, ceea ce va asigura, alături de 
croială, varietatea modelelor. Și la mă
nuși gama modelelor s-a îmbogățit. 
Ele se vor produce în mai multe cu
lori, în combinații de piele și tricot 
etc.

în trimestrul următor, sectorul de 
marochinărie va produce, de aseme
nea, mai multe modele de ghiozdane, 
care vor putea fi purtate atîf în mînă 
cît și pe spate. Unele au și despărți
turi inferioare, buzunărele în genul ce
lor de la serviete etc. Se îmbunătă
țește și sortimentul valizelor de voiaj, 
între altele comerțul a contractat pri
mele cantități de valize-dulap, care 
permit transportul îmbrăcămintei pe u- 
merașe.

E. S.

S-au îmbunătățit continuu și condițiile 
de învățătură. Clădirea Institutului agro
nomic este o construcție nouă, ridicată 
în anii regimului democrat-popular; cea 
a Institutului de medicină s-a mărit; pen
tru universitate s-a construit un nou corp 
de clădire.

Premieră Sa Teatrul 
de Operă și Balet

Pe stema Republicii noastre, 
Intre cetini și spicele blonde 
O sondă se-nalță spre ceruri 

albastre...

duminică seara, 
și Balet al R. P.

Cu premiera de 
Teatrul de Operă 
Romine a. înscris in repertoriul său 
baletul „Giselle" de Adolphe Adam. 
La realizarea spectacolului și-au dat 
concursul maestrul coregraf Vasile 
Marcu, dirijorul Constantin Petro- 
vici și pictorul scenograf Ion Cla- 
pan. Distribuția a cuprins pe Alexa 
Dumitrache-Mezincescu și Gheorghe 
Cotovelea în rolurile principale.

(Agerpres)

învăluită în lumina caldă a ră
săritului, pe scenă se ridică turla 
unei sonde. Strînși în jurul ei, trei
zeci și patru de bărbați și femei 
aduc în sala Festivalului cuvîntul 
petroliștilor. Dîrz, rostit aproape cu 
gura încleștată, cuvîntul acesta 
amintește de truda și viața din 
trecut a sondorului ; fierbinte și 
înaripat, cuvîntul acesta descrie 
priveliștea de azi a marilor înfăp
tuiri din Valea Prahovei ; plin de 
mîndrie, cuvîntul petroliștilor de
vine un mesaj de pace descriind 
drumul parcurs de utilajul nostru 
petrolier spre țări pînă mai ieri 
înrobite de imperialiști.

Sondorii și mecanicii, tehnicienii 
și maiștrii de pe scenă oglindeau

1
în montajul literar „La mulți ani, 
la marea sărbătoare", pe versuri 
de Dan Deșliu, imagini din pro
pria lor viață. Sondorul Dumitru 
Oproiu, mecanicii Diamandi Po
pescu, Ion Săndulescu, Constan
tin Dinulescu, tehniciană Constanța 
Săndulescu și ceilalți asemeni lor 
au trăit „sub steagul celor 15 ani" 
toate înnoirile pe care Republica 
le-a adus în viața petroliștilor.

„Sub steagul celor 15 ani", sub 
„sonda între spice și brazi", pe
troliștii din Moreni au fluturat e- 
șarfele roșii, dăruind aniversării 
Republicii tot talentul și toată căl
dura inimii lor.

...Pe aceeași scenă, tinerii mun
citori și tehnicieni din Onești au 
adus un omagiu celor ce, cu pre
țul sîngelui lor, au pregătit elibe
rarea țării de sub jugul fascist, 
celor ce au visat și au luptat pen
tru ziua de azi a patriei socialiste.

ai colectivului artistic.

ASTAZI PE ACELEAȘI LOCURI
Trecut și prezent la fabrica de coloranți din Codlea (re

giunea Brașov). Iată, în medalion, un aspect de odinioară 
al fabricii iar, în fotografie, una din halele întreprinderii 
astăzi.
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Oneștiul, oraș ivit doar cu cîțiva 
ani în urmă pe harta țării, apare 
acum pentru prima oară pe harta 
artistică a Festivalului.

— La început, în 1959, am fost 
șapte. Acum sintern 50. Cînd am 
intrat în formație, în 1959, eram 
elev la școala profesională. Acum 
sînt electrician.

Guțu Nicolae, cel ce ne spune 
aceste cuvinte, are doar 17 ani 
și este unui din cei mai... vechi 
membri
Acești tineri, adevărați iii ai șan
tierului, au simțit nevoia lăuntrică 
să-și exprime dragostea față de 
partid, pregătind pentru concurs o 
lucrare care evocă eroismul lupte
lor din anii ilegalității. Poemul dra
matic „Marele iluviu își adună a- 
pele" de Dan Tărchilă a devenit 
în interpretarea tehnicianei Mi
haela Avram, a muncitorului Flo
rin Mircea și a 
ai formației un 
tacol agitatoric.

...Aceste două 
alte numeroase 
montaje literare, poezii au adus 
în ultimele zile pe scena festiva
lului mărturii vii cele luptei comu
niștilor pentru fericirea poporului, 
alături de imagini pline de auten
ticitate ale realizărilor dobîndite 
„sub steagul celor 15 ani".

PAUL DIACONESCU

celorlalți membri 
emoționant spec

spectacole, ca și 
piese de teatru,

Ieri, pe scenele 
festivalului

în cadrul celui de-al IlI-lea Fes
tival bienal de teatru de amatori 
„I. L- Caragiale“ au mai evoluat du
minică artiștii amatori din regiunea 
Ploiești. Au fost interpretate piesele 
„Veșnic vii“ de V. Rozov (Uzinele „1 
Mai“ din Ploiești) și „Nuntă la cas
tel“ de Sütö Andraș în interpretarea 
colectivului Casei raionale de cultu
ră din Buzău. Colectivul căminului 
cultural din comuna Pleșcoi, raio
nul Buzău, a interpretat montajul 
literar-muzical „Cu fața spre mîine, 
în numele viitorului“ de Corneliu 
Șerban. Pe scena păpușarilor ama
tori, metalurgiștji de la Uzinele „1 
Mai“ au prezentat spectacolul „Ma
rele vrăjitor" de V. Gubarev.

Duminică seara au intrat în con
curs și artiștii amatori din regiunea 
Dobrogea cu piesa „Zări necuprin
se“ de Nikolai Virta în interpretarea 
colectivului Casei raionale de cul
tură din Tulcea. (Agerpres)
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Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R. au subliniat 
cu putere importanța adincizii specializării și cooperării 
între întreprinderi în vederea realizării unor mașini și in
stalații complexe, de înalt nivel tehnic, care să contribuie 
la creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității 
produselor, să asigure valorificarea superioară a resurse
lor naturale din patria noastră.

Printre uzinele care în ultimii ani au făcut pro
grese simțitoare pe linia asimilării de noi produse se nu
mără și întreprinderea mecanică Roman. întreprinderea a 
început să se specializeze în producția de utilaj forestier, 
obținînd în această direcție succese însemnate.

Prezentăm în pagina de față experiența dobîndită de 
colectivul uzinei în executarea noilor produse.

Cum am organizat producția - cum muncim
legați ai întreprinderii — ingineri și proiectanți 
— s-au deplasat periodic pe teren pentru a ur
mări comportarea produselor în exploatare la 
întreprinderile beneficiare. Constatările la fața 
locului și sugestiile beneficiarilor au fost de un 
real folos pentru ridicarea nivelului calitativ al 
produselor. Bunăoară, la mașina de aplicat ade
zivi, au apărut în exploatare unele deficiențe. 
Pe baza propunerilor făcute de tovarășii de la 
IPROFIL „Libertatea"-Cluj, acestea au fost 
eliminate în scurt timp și acum mașina se 
comportă foarte bine în exploatare.

Nu toate lucrurile au mers perfect de la 
început și unele a trebuit să le rezolvăm din 
mers. De pildă, la un moment dat la mașina 
orizontală de alezat și găurit a apărut o gîtuire, 
fiind supraîncărcată cu comenzi. Tehnologii noș
tri au studiat cu atenție procesul tehnologic și 
au defalcat operațiile pe diferite mașini, aici 
rămînînd doar cele strict necesare. în prezent 
mașina poate face față în întregime sarcinii de 
plan.

Am acordat o mare atenție schimburilor de 
experiență cu uzine constructoare de mașini 
avînd o activitate îndelungată. Numeroși tovarăși 
au vizitat Uzinele de strunguri din Arad și Uzi
nele „înfrățirea” din Oradea, urmărind cum

Pe baza hotăririi conducerii de partid și de 
stat, în 1961 ministerul tutelar ne-a trasat ca 
sarcină să asimilăm în fabricație noi tipuri de 
produse. Ne-am bucurat că ni s-a acordat încre
derea de a fabrica utilaje și mașini-unelte pentru 
sectorul de prelucrare și industrializare a lemnu
lui. Trecerea la realizarea acestor utilaje s-a făcut 
treptat, menținind în fabricație o mare parte din
tre piesele de schimb pe care le produceam îna
inte

Bazîndu-ne pe experiența dobîndită la fabri
cația de serie a pieselor de schimb și dorind să 
ne afirmăm maturitatea tehnică, am pornit cu 
încredere și cu toată răspunderea la îndeplinirea 
acestei noi sarcini, de a cărei importanță și 
complexitate eram conștienți. Numai anul tre
cut am asimilat 13 tipuri de mașini-unelte pen
tru economia forestieră, iar în 1962 — alte 7.

în prezent producem în serie 15 tipuri de uti
laje și mașini-unelte necesare valorificării supe
rioare a masei lemnoase. Mașina semi
automată de frezat furnire în pachete, des
tinată liniilor tehnologice din combinatele 
pentru industrializarea lemnului,_ mașina cu 
avans transversal pășitor de înădit furni

re care are o productivitate 
extrem de ridicată și asigură 
o calitate superioară a îmbi
nării foilor de furnir sau ma
șina de îndreptat și profilat 
pe 4 fețe, un utilaj de bază în 
industria de prelucrare a 
lemnului — iată numai cîteva 
dintre tipurile de mașini de 
un nivel tehnic ridicat care au
fost asimilate în bune condiții de uzina noastră.

Firește că asimilarea în scurt timp^ ca și pro
ducerea în serii mici a unei varietăți mari de 
piese noi și complexe, componente ale unor 
mașini-unelte de mare tehnicitate, au_ ridicat în 
fața noastră numeroase probleme. Dar în rezolva
rea lor ne-am bucurat de ajutorul organizației de 
partid, al Ministerului Metalurgiei și Construcții
lor de Mașini și al Ministerului Economiei Fores
tiere.

O premiză importantă a succesului în asimi
larea în producție a noilor tipuri de utilaje și 
mașini a constituit-o pregătirea temeinică a fa
bricației. Primind proiectele' avizate de către 
consiliile tehnico-științifice ale Ministerului E- 
conomiei Forestiere și Ministerului Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini, serviciile tehnice de 
concepție din uzină au început să desfășoare o 
activitate pregătitoare intensă.

în cadrul serviciilor metalurg-șef și tehnolog- 
șef s-a făcut cu mare atenție pregătirea teh
nologică a noilor produse și s-au ales cele 
mai avantajoase procese tehnologice.

Pentru orice întreprindere și mai ales pentru 
uzina noastră, care trecea la asimilarea în fa
bricație a noi produse, problema întăririi ser
viciilor de concepție era o cerință esențială. Ce 
am făcut noi? înțelegînd bine această cerință 
am încadrat serviciile constructor-șef și teh- 
nolog-șef cu 17 ingineri și tehnicieni din sec
toarele productive. De pildă, noi ne-am dat sea
ma că serviciul tehnolog-șef nu avea cadrele 
necesare pentru a pregăti temeinic documen
tația tehnică de lansare în fabricație. Aici au 
fost trimiși să lucreze tehnologi cu experiență 
care și-au adus aportul la îmbunătățirea lucră
rilor în acest domeniu; s-a creat astfel posibili
tatea ca secțiile productive să primească _ do
cumentația tehnică la timp. Paralel cu întă
rirea sectoarelor de concepție ne-am ocupat de 
creșterea rolului și autorității maiștrilor în or
ganizarea și conducerea procesului de produc
ție

Chiar în primele zile de la introducerea în 
fabricația de serie, după omologare, colectivul 
nostru s-a preocupat în permanență ca 
mașinile și utilajele să fie realizate la «n 
nivel tehnic și calitativ superior. Dar grija pen
tru îmbunătățirea calității produselor nu a în
cetat odată cu ieșirea lor pe poarta uzinei. De

se elaborează acolo tehnologia, care este orga
nizarea atelierelor de prelucrări mecanice, vop- 
sitorie, montaj, studiind metodele tehnologice 
înaintate care se aplică. Turnătoria noastră și-a 
schimbat complet specificul de fabricație. De la 
turnarea de serie mare, folosind modelele me
talice, s-a trecut la seria mică și utilizarea mo
delelor de lemn. Turnarea pieselor cu greu
tate mare, neobișnuită pentru noi, ne-a pus în 
față destule probleme. în rezolvarea lor ne-au 
fost de ajutor numeroasele schimburi de expe
riență bine pregătite, făcute la alte turnătorii, în- 
cît am putut turna singuri toate piesele necesare. 
Dintr-un asemenea schimb de experiență la Ora
dea s-a născut ideea utilizării amestecurilor de 
formare cu bentonită în turnătorie. Aplicînd 
această metodă am îmbunătățit calitatea pieselor 
turnate.

Mai trebuie adăugat un fapt. La început, cînd 
am trecut la introducerea în fabricație a utila
jelor pentru prelucrarea și industrializarea lem
nului, multe lucrări le-am făcut în cola
borare cu alte uzine sau adoptînd soluții 
de moment, Ia care am renunțat apoi treptat, 
odată cu dotarea corespunzătoare cu utilaje a 
uzinei. în secții a avut loc reorganizarea sistema
tică a mașinilor pe grupe de același tip, 
asig’irîndu-se astfel exploatarea lor rațională. 
Folosind larg fondurile de mică mecanizare am 
trecut la sistematizarea ridicării și transportării 
pieselor, instalînd patru linii monorai cu elec- 
tropalane. Spre a satisface noile cerințe, în ca
drul organizării producției am înființat secții 
noi. cum sînt modelăria de lemn pentru turnă
torie, secția montaj și bancuri de probă.

Ca urmare a măsurilor organizatorice luate, 
productivitatea muncii este în continuă creștere, 
așa cum arată tabelul de mai jos.

Creșterea productivității muncii în 1962 (în procente)

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
(preliminat)

100 109,48 116,49 120

Tot din mers a trebuit să fie abordată și 
problema ridicării calificării muncitorilor, în- 
trucît la noile produse varietatea de operații 
era destul de mare. Ei și-au însușit o serie de 
noi cunoștințe și s-au calificat chiar în noi profe
siuni, devenind lăcătuși-montori, frezori sau mo

delor! Ridicarea calificării sau însușirea de noi 
meserii s-a făcut în mod organizat, fie la locul 
de muncă, sub îndrumarea maiștrilor, fie urmînd 
diferite cicluri de lecții și conferințe tehnice pe 
profesii de bază, prezentate de ingineri. Tot
odată, tehnicienii și desenatorii din serviciile de 
concepție au urmat un curs de specializare, iar 
controlorii tehnici de calitate un alt curs, însu- 
șindu-și în mod temeinic particularitățile con
trolului cu mijloace universale. Se poate spune 
că interesul deosebit pentru ridicarea continuă 
a calificării a caracterizat întregul colectiv.

Serviciul control tehnic a fost reorganizat și 
întărit cu cadre bine pregătite ; în uzină a în
ceput editarea unui buletin lunar al calității.

în centrul preocupărilor comitetului de partid 
al uzinei a stat în permanență asigurarea înde
plinirii sarcinilor de asimilare și introducere în 
fabricație a noilor produse. Accentul s-a pus 
îndeosebi pe activitatea celor 26 grupe de partid, 
în care s-au discutat cu regularitate problemele 
ridicării continue a calității mașinilor sau ale 
disciplinei la locul de muncă și s-a analizat 
activitatea unor echipe cu rezultate mai slabe. 
Cele 8 organizații de bază au analizat în adu
nările generale problemele planului de produc
ție, prețului de cost sau calității produselor.

în ședințele comitetului de 
partid, la care sînt totdeauna 
invitați tovarășii cu munci de 
răspundere, s-au analizat cu 
regularitate problemele cele 
mai importante ale uzinei : ca
litatea prototipurilor, normele 
de timp cu motivare tehnică, 
ridicarea continuă a califică
rii oamenilor, reducerea pre

țului de cost, activitatea corpului de con
trolori tehnici de calitate, aplicarea tehno
logiei de grup și altele, luîndu-se măsuri con
crete, a căror traducere în fapt a fost apoi con
trolată de comitet. Munca vie cu oamenii des
fășurată de organizațiile de bază și comitetul de 
partid, cultivarea unui înalt spirit de răspun
dere față de sarcinile de producție, a disciplinei 
în muncă, controlul sistematic și exigent asu
pra activității tehnico-administrative au contri
buit la obținerea rezultatelor de pînă acum.

în primele 10 luni ale acestui an am reușit să 
îndeplinim și să depășim sarcina de creștere a 
productivității muncii, să realizăm 800 000 de 
lei economii peste plan și, mai cu seamă, am 
aflat cu satisfacție vești îmbucurătoare despre 
comportarea produselor noastre în exploatare. 
Toate acestea au făcut să crească încrederea în 
propriile noastre forțe. în același timp sîntem 
conștienți că mai avem multe probleme de re
zolvat, că există încă numeroase posibilități pen
tru îmbunătățirea activității noastre. Vom întări 
in continuare serviciile de concepție pentru ca 
acestea să se poată ocupa și de obiectivele în 
perspectivă, vom urgenta introducerea și apli
carea tehnologiei de grup. De asemenea, vom 
trece la o nouă sectorizare a secțiilor productive 
în vederea unei mai bune specializări și con
duceri, vom asigura mai bine pregătirea fabri
cației. în turnătorie eforturile noastre se vor 
îndrepta spre asigurarea unei calități cît mai 
înalte prin utilizarea pe scară tot mai largă a 
amestecurilor de formare cu bentonită. Colec
tivul nostru este hotărît ca în anul care vine 
să se ocupe cu toată răspunderea de .desfășu
rarea ritmică a producției, să urmărească rea
lizarea cu strictețe a tuturor indicatorilor teh- 
nico-economici.

Ing. VIRGIL BOGZA — director ; ing. 
VICTOR ANTONIU — ing. șef ; ing. FLO
RIN REZLESCU — tehnolog șef ; CON
STANTIN MACARIE — secretarul Comi

tetului de partid.

la serviciul constructorului-șcî
Serviciul conslrucforului-șef are un 

rol de mare importanță în activitatea 
de asimilare în fabricație și continua 
perfecționare a produselor noi, mai cu 
seamă dacă acestea sînt de mare com
plexitate, așa cum este cazul mașinilor 
unelte destinate unităților pentru in
dustrializarea lemnului. Proiectele noi
lor produse, primite de la institutele 
centrale, au fost studiate amănunțit de 
colectivul serviciului constructorului șef 
aducîndu-li-se unele îmbunătățiri cum 
ar fi înlocuirea aparaturii și motoare
lor electrice în curs de asimilare de 
către industria electro-telinică cu cele 
aflate deja în fabricație (adaptate, fi
rește, la condițiile noastre), modifica
rea schemei hidraulice de la mașina de 
frezat furnire în pachete ș.a. După lan
sarea documentației pentru execuția 
prototipurilor, am urmărit realizarea, o- 
mologarea și apoi comportarea lor în 
exploatare, am studiat sesizările și pro
punerile beneficiarilor, valorif icînd 
sugestiile bune pe care aceștia le-au fă
cut.

PETRE LEVĂRDĂ

Pentru 1 bil,

NICOLAE SCUTARU

Se poate spune, pe drept cu- 
_ vînt, că se naște o nouă uzi
nă. în timp Ce în halele vechi con

tinuă să se fabrice, ca în .alți ani, 
producjia „tradițională“ : cuzineți, 
cilindri, piese de schimb etc, la ate
lierul de prelucrări se lucrează noile 
repere pentru modernele mașini- 
unelte destinate industriei fores
tiere, pe care le poți vedea, 
la vopsitorie, sau pata asămblate. 
purtînd inițialele strălucitoare ale 
numelui uzinei : I.M.R., adică între
prinderea mecanică Roman,
a ține pasul cu noile sarcini, care 
au presupus în primul tind un spor 
de tehnicitate, uzina a trecut, într-un 
scurt timp, asimilînd în fabricație 
noi produse, printr-o radicală trans
formare. Realizatorii acestei acțiuni 
sînt oamenii uzinei. Despre cîțiva 
dintre ei ne propunem să vorbim 
aici.

întocmai ca într-o uzină nouă, 
pusă de curînd în funcțiune, s-a 
simțit nevoia de noi cadre calificate, 
între pompele pe care le asamblau 
înainte și o mașină de fuguit furnire, 
de pildă, e o diferență apreciabilă. 
Ca să te descurci bine trebuie să ai 
o bogată cultură tehnică și expe
riență practică, așa cum are, de pil
dă, tînărul montor Petre Levărdă. El 
s-a apropiat de meserie prin tradiție 
familială, întrucît tatăl său, pe nume 
tot Levărdă Petre, unul dintre cei mai 
vechi muncitori ai întreprinderii, și-a 
obișnuit fiul de mic să umble cu pila 
și ciocanul. Acum tînărul Levărdă, 
după ce a devenit stăpîn pe meserie, 
califică la rîndul său pe alții mai 
tineri, deprinzîndu-i cu citirea planu
rilor și cu migăloase reqlaje ale ma
șinilor.

Cît despre Nicolae Scutaru, se 
poate spune pe drept, cuvînt că este

un om cu pregătire multilaterală. 
Mai în vîrstă decît ceilalți și fiind 
tehnolog în secția de prototipuri, 
Scutaru dă îndrumări nu numai men
torilor ci și strungarilor cînd aceștia 
au de executat vreo piesă mai difi
cilă. Sub îndrumarea lui iau naștere 
mașinile schițate în planuri. Nico
lae Scutaru și-q dobîndit această 
înaltă calificare în cadrul întreprin
derii mecanice din Roman. I-a plă
cut de tînăr tehnica. Avea ambiția, 
cum spune, să facă lucru ireproșa- 

în așa fel îneît nimeni să nu
mai îndrepte ceea ce a ieșit din mîna 
lui. Uzina, pe măsură ce se dezvolta, 
i-a oferit în cursul anilor nenumărate 
posibilități de specializare. Nicolae 
Scutaru a fost pe rînd matrițer, mun
citor la sculărie, ajuster de precizie, 
— a lucrat într-un timp și la un ser
viciu de concepții ca proiectant — 
ceea ce i-a permis să cunoască sub 
toate aspectele problemele construc
ției de mașini.

Oeprofilarea a stîrnit pretutin
deni în uzină un elan înnoi
tor. în această perioadă cei de la 

turnătorie au dat dovadă de spirit 
de inițiativă și curaj. Așa cum spune 
Teodor Mazilu. unul din cei mai buni 
turnători, realizarea primului batiu 
de la o mașină nouă i-a stîrnit ace
leași emoții ca și atunci cînd era 
ucenic și învăța pentru prima dată 
meserie. A fost însă mîndru pentru 
faptul că și-a dat contribuția la o 
acțiune cate angajează întreaga uzi
nă. A stăruit, a învățat. Și astăzi i se 
pare cît se poate de firesc să toarne 
piese de 800 de kilograme, conside
rate altădată ca niște coloși.

La conducerea secției celei mai 
solicitate la ora actuală — secția 
de prelucrări — este tînărul mais
tru Cozma Costache, în vîrstă de 31

de ani. Deși tînăr, el are calitățile 
necesare pentru misiunea ce i s-a în
credințat: bună pregătire tehnică, 
talent organizatoric, putere de mun
că. Dă explicații competente la lo
cul de muncă oamenilor din secție, 
ajutîndu-i să descifreze planurile, și 
să facă față numeroaselor proble
me de organizare : aprovizionarea 
cu scule, urmărirea producției etc.

în perioada aceasta, de repezi 
schimbări în activitatea secției, un 
rol hotărîtor l-au avut comuniștii. 
Grupele de partid au constituit 
adevărate avanposturi de inițiativă 
și de mobilizare a tuturor la acțiu
ne. Iată cîteva intervenții eficace în 
viața secției relatate de organiza
torul unei grupe de partid, Gavril 
Borcan.

SF ra la începutul preluării noi- 
L. lor sarcini primite. Unii se în
trebau dacă va fi posibil să se trea

că așa de repede la sarcini noi 
care presupun o tehnicitate cu 
mult sporită. Membrii de partid, 
în urma unei ședințe de grupă, la 
care au participat tovarăși din con
ducerea tehnico-administrativă, au 
arătat celorlalți, prin argumente 
chibzuite, că fabricarea noilor repere 
este perfect posibilă. Și dacă sînt u- 
nele dificultăți de început, stă în pu
terea tuturor să le biruie. Faptele au 
dat dreptate celor curajoși. Meritul 
grupei de partid constă în faptul că 
a știut să se orienteze către proble- 
mele-chele, hoiărîtoa.re la un mo
ment dat pentru soarta producției. 
De pildă, la un timp de la asimi
larea noilor piese s-a constatat că 
unele mașini nu lucrează cu randa
mentul optim. De ce ? Fiindcă — a 
reieșit în discuția din cadrul gru
pei — sînt tineri ca Apostol Constan
tin, de exemplu, care, fiind mai slab 
calificați, nu folosesc viteze cores-

punzătoare. S-au luat imediat mă
suri concrete ca aceștia să fie aju
tați de tovarășii cu mai multă expe
riență.

Se poate spune că modernele ma
șini desiinate industriei forestiere sînt 
creația comună a proiectanților, a 
inginerilor de la serviciile de con
cepții și a sutelor de muncitori ai în- 
treprinderii care, prin străduința și 
îndemînărea lor în muncă, prin su
gestiile pe care le fac, contribuie 
activ Ia perfecționarea producției. Ca 
o dovadă a acestui interes larg sînt 
numeroasele propuneri practice, in
genioase, care se centralizează la 
serviciul constructorului șef.

întregului colectiv clin întreprinde
rea romașcană, i se adresează deci 
scrisorile de mulțumire, cum e și a- 
ceea soaită din partea Ministeru- 
lui Economiei Forestiere care con
ține felicitări „pentru calitatea și 
înaltul nivel tehnic al prototipurilor 
realizate".

Serviciul nostru a colaborat în per
manență cu beneficiarii. Ei ne-au 
comunicat operativ observațiile lor și 
chiar au sugerat unele măsuri de re
mediere a lipsurilor, cum au fost cele 
de la mașina orizontală de șlefuit cu 
bandă, la mașina semiautomată de șle
fuit cu bandă, la pendula de dușumea, 
— produse la a căror perfecționare 
lucrăm în prezent. Modernizarea aces
tor mașini va duce la realizarea unei 
productivități sporite, va asigura o ca
litate superioară a produselor.

De un mare ajutor ne-au fost pro
punerile celor ce au realizat prototipu
rile. Cu ajutorul lor s-au făcut numeroa
se simplificări care au dat posibilita
te colectivului întreprinderii să obțină 
însemnate economii de materiale și 
manoperă. Printre acestea se numără 
realizarea din tablă îndoită și su
dată a țevii ovale pentru mașina de 
înădit cu avans pășitor, înlocuirea ca
pacului din aluminiu turnat de la ma
șina de șlefuit cu 2 cilindri prinfr-un ca
pac din tablă de 2 mm, modificarea 
constructivă a arborilor cotiți, care 
nu se mai forjează dintr-o bucată ci se 
obțin prin îmbinarea cu țeava a cape
telor forjate, dobîndindu-se o mare e- 
conomie de materiale, și altele.

Numeroși tovarăși din colectivul nos. 
fru urmăresc pe teren comportarea 
produselor fabricate în întreprindere. 
Afîf observațiile lor cît și cele ale be
neficiarilor sînt centralizate și studia
te în întreprindere în scopul perfecțio
nării produselor.

Lărgind legăturile cu beneficiarii — 
principala noastră sursă de documen
tare în vederea perfecționării continue 
a produselor noastre — vom asigura 
economiei forestiere mașini și utilaje de 
un nivel tehn’c din ce în ce mai ri
dicat.

ing. DUMITRU GĂLAȚEANU 
constructor șef

Sarcinile anuJui viitor — 
in dezbaterea colectivului

In fața colectivului uzinei stau sar
cini de mare răspundere. Jn anul 
care vine volumul producției va 
crește cu 19,5 la sută iar productivi
tatea muncii se va mări cu 16 la 
sută fafă de realizările din 1962. în 
noul an, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei trebuie să asimileze 
încă 11 tipuri de mașini-unelte de 
înaltă tehnicitate. Creșterea produc
ției de mașini-unelte față de 1962 va 
ti de 36 la sută.

La dezbaterea cifrelor de plan pe 
1963 întregul colectiv a luat parte 

activă. Maistrul turnător loniță Co- 
man a subliniat necesitatea introdu
cerii și extinderii unor procedee de 
turnare avansate, cum ar li întărirea 
miezurilor cu bioxid de carbon, cere 
va duce la mărirea productivității 
muncii in turnătorie și la realizarea 
unor însemnate economii. Inginerul 
Rubin Ingher a propus să se formeze 
un colectiv de ingineri și tehnicieni 
care să studieze posibilitatea unei 
mai juste încărcări a mașinilor și u- 
tilajelor principale, în scopul obține
rii unei mai înalte productivități à 
muncii.

Muncitorul Gheorghe Buliga, dună 
ce a arătat că în cursul anului 1962 
au luncfionat 6 cursuri de calificare 
în scopul pregătirii de muncitori ca
lificați în raport cu cerințele noului 
profil al întreprinderii, a p'Opus ca 
încă din ianuarie să ia ființă un curs 
pentru pregătire? frezorilor, a căror 
lipsă este s'mtită în u’irU.

S-au mai făcut și alte propuneri 
prin aplicarea cărora se pot obține re
zultate mai bune in producție.

întregul colectiv s-a angaia* să-și 
realizeze cu cinste sarcinile ce-i re
vin pe anul 1963.

Pagină realizată de 
iitg. A. PRODAN și 

V. NICOROVICI
Desene de BECA RIND
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TEODOR MAZILU COZMA COSTACHE GAVRIL BORCAN
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Rafael Alberti

IPFUL

Derbiul etapei 
a revenit rapidiștilor

a :

Numeroșii spectatori, care ieri dimi
neața au umplut sala Dinamo din Ca
pitală, unde au avuf loc trei înfîlniri din 
cadrul campionafului republican mascu
lin de volei, au fost atrași mai ales de 
perspectiva unui joc echilibrat și specta
culos în meciul-derbi al etapei a IV-a : 
Rapid-Sîeaua. Intr-adevăr, înaintea în- 
tîlnirii, se părea că fiecare dintre cele 
două echipe are șanse la victorie.

In realitate, pe terenul de joc, Steaua 
a dat o ripostă surprinzător de slabă e- 
chipei campioane, pierzînd meciul în 
numai trei seturi (la 8, 5 și 6).

Cum se explică această severă înfrîn- 
gere ? Echipa Rapid, care și-a com
pletat formația cu doi jucători valoroși 
(Mincev și Ardelea), a prestat un joc 
foarte sigur (Nicolau și Plocon au ex
celat în atac). Pe de altă parte, jucă
torii echipei Steaua, care pînă la a- 
ceasfă etapă au evoluat în general bine, 
au acjionat ieri complet dezorganizat; 
blocajul a fost nesigur, iar atacul a- 
proape inexistent.

In celelalte meciuri : Dinamo-Olimpia 
Cluj

(f)

Poetul spaniol Rafael Alberti îm
plinește 60 de ani. Opera lui litera
ră, larg cunoscută astăzi, își trage 
seva din viaja poporului spaniol cu 
ale cărui năzuinje revolutionäre poe
tul s-a identificat. Rafael Alberti a a- 
vut durerea să-și vadă patria căzută 
pradă dictaturii franchisfe. De aceea 
a ales calea exilului, rămînînd me
reu credincios idealurilor de libertate 
și dreptate ale maselor oropsite din 
(ara sa. Coniinuînd cele mai bune 
tradiții ale literaturii spaniole, Rafael 
Alberti a exprimat în versuri de o 
rară frumusețe artistică protestul vi
guros împotriva dușmanilor poporu
lui, speranța într-un viitor luminos, 
fericit.

Opera 
noscută 
rile lui a 
ani culegerea intitulată 
fă și spadă”, 
noasfre literare au fost publicate nu
meroase traduceri din poeziile sale. 
Rafael Alberti a adus o contribuție 
însemnată la cunoașterea peste ho
tare a literaturii romîne. împreună cu 
sojia sa, scriitoarea Maria Teresa 
Leon, a tălmăcit cu măiestrie în limba 
spaniolă două volume antologice din 
opera lui Mihail Emihescu și Tudor 
Arghezi. în Rafael Alberti prețuim 
un reprezentant de frunte al culturii 
progresiste contemporane și un prie
ten sincer al poporului nostru.

lui Rafael Alberti este cu- 
în (ara noastră. Din versu- 

apărut în urmă cu cîfiva 
„între garca- 

iar în paginile presei

De cîteva zile, în toată țara spor
tivii iau parte la pasionante compe
tiții organizate în întîmpinarea ce
lei de-a XV-a aniversări a Repu
blicii Populare Romîne. întrecerile 
se vor încheia la sfîrșitul acestei 
luni, cîștigătorii urmînd a primi 
„Cupa 30 Decembrie".

în Capitală sînt în curs de des
fășurare competiții de lupte (rezer
vate școlilor profesionale din raio
nul V. I. Lenin) și de șah. Ieri, clu
bul Steaua a organizat în sala din 
calea Plevnei un concurs de scri
mă. La bazinul acoperit de la Flo- 
reasca a avut loc un concurs de 
natație pentru copii și juniori. Săp- 
tămîna aceasta. în organizarea co
misiei 
țiilor studențești-București, 
desfășura întreceri c. 
cu participarea 
țești din cadrul 
tar bucureștean.

sportive a Uniunii asocia- 
", se vor 

de gimnastică, 
echipelor studen- 

Centrului universi-

Start în competiția de înot de la Floreasca.

gea au fost organizate duminică 
numeroase competiții sportive în
chinate celei de-a 15-a aniversări 
a R. P. Romîne. La Constanța, Med
gidia și în alte localități dobrogene 
s-au desfășurat meciuri de handbal 
în 7 și de volei, la care au partici
pat 14 echipe. La Tulcea a avut loc 
meciul amical de fotbal între echi
pele Farul Constanța și Stuful-Tul- 
cea. în satele raioanelor Negru 
Vodă, Măcin, Istria și Adamclisi, 
colectiviștii și mecanizatorii s-au în
trecut la tenis de masă, șah, trîntă 
etc.

în total, în regiunea Dobrogea, la 
manifestările sportive de 
luat parte aproape 2 000 de

ieri, au 
sportivi.

*

★
(coresp. „Scînteii“).CONSTANȚA

In orașele și satele regiunii Dobro-

Atenție meciurilor viitoare

itisă 
joc 
de

Handbalistele de la Rapid au trecut cu 
succes primul lor examen în noua ediție 
a „Cupei campionilor europeni”. învin
gătoare în meciurile cu campioana Unga
riei, Spartacus-Budapesta, campioanele 
țării noastre au obținut astfel calificarea 
în turul următor al competiției. Și dina- 
moviștii bucureșteni au debutat victorioși 
in aceeași competiție.

Succesele trebuie să constituie 
prilej de învățăminte. In ultimul 
rapidistele au început destul
timid, au făcut multe greșeli tehnice, au 
șutat rar și imprecis la poartă. Echipa a 
înscris, e adevărat, multe goluri. Dar, ori- 
entîndu-se în joc mai ales pe contra
atacuri, este greu de presupus că vor pu
tea tot atît de ușor să înscrie puncte și 
în meciurile viitoare. Se impune în jocul 
echipei o mai mare varietate în 
ofensive, precum și organizarea 
părări ferme.

Dinamoviștii au manifestat și 
slăbiciuni nefirești pentru experiența pe 
care o au: pripeală în acțiunile ofensive, 
ratări in transformarea loviturilor de la 
7 m (Moser) etc.

Meciurile viitoare din „Cupa campioni
lor europeni” vor fi, desigur, mult mai 
dificile. De aceea, antrenorii, jucătoarele 
și jucătorii sînt datori să-și îndrepte a- 
tenția spre remedierea lipsurilor semnalate 
pentru ca handbalul rominesc să fie cit 
mai bine reprezentat în cea mai importan
tă competiție europeană la acest sport.

acțiunile 
unei a-

ei unele

„DrumBRAȘOV (red. ziarului 
nou“). — La Brașov se desfășoară o 
competiție de volei masculin dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie“. La întreceri 
iau parte 6. formații.

Jocurile primei etape au avut loc 
sîmbătă i 
cheiat cu 
Creația — 
— Steagul 
Muncitorul

și duminică și s-au în- 
: următoarele rezultate : 
■ C.F.R. 3—1 ; Tractorul II 

roșu 3—1 și Știința — 
Cristian 3—1.

ȘAH

agazia
în 

_____ _ a 
participat la primul său concurs de sală 
în actualul sezon. De data aceasta spec
tatorii nu l-au mai văzut pe Brumei 
evoluînd 
totul la 
regretat. 
15,07 m, 
alergat 30 m în 3,8 sec., arătînd promi
țătoare calități de viitor decatlonlst.

o Ziariștii sportivi maghiari l-au ales 
pe aruncătorul de ciocan Gyula Zsl- 
voczky drept cel mai bun sportiv din 
R. P. Ungară pe anul 1962. El a parti
cipat anul acesta la 19 competiții, din
tre care a cîștigat 18. învingător la 
europenele de la Belgrad, atletul ma
ghiar a stabilit și un nou record euro
pean cu rezultatul de 70,42 m, fiind al 
doilea sportiv din lume, după Connoly. 
care trece granița celor 70 de metri.

e Cunoscutul boxer belgian Jean 
Hoeffler, în vîrstă de 32 ani, cîștigător 
al „Mănușii de aur" de la Chicago (1954), 
a decedat zilele trecute. Medicii au 
constatat că el a sucombat în urma 
abuzurilor excesive de calmante pe care 
le lua înaintea meciurilor.

» In campionatul de fotbal al Uniunii 
Sovietice, echipa Spartak a repurtat o 
triplă victorie. Prima formație a cucerit 
titlul de campioană, echipa de rezerve 
a ocupat 
competiția 
echipa de 
a țării.

o Veteranul fotbalului englez Stanley 
Matthews, care în prezent are 45 de 
ani, nu va mal fi utilizat de echipa 
Stoke City din liga a doua a campio
natului în postul de aripă dreaptă. 
Matthews urmează să joace... mijlocaș.

e Recordmanul mondial la săritura 
înălțime, sovieticul Valeri Brumei

în saltul peste ștachetă, ci cu 
alte discipline. Și totuși nu au 
Brumei a aruncat greutatea la 
a sărit la lungime 7,47 m șl a

de asemenea primul loc în 
destinată acestor echipe, iar 
juniori a devenit campioană

PRONOSPORT

CONCURSUL NR.
DIN 16 DECEMBRIE

Bologna — Internazionale 
Juventus — Modena 
Lanerossi — Catania 
Mantova — Fiorentina 
Milan — Torino 
Napoli — Palermo 
Spal — Atalanta 
Venezia — Sampdorla 
Brescia — Messina 
Cagliari — Foggia 
Catanzaro — Padova 
Lazio — Verona 
Genua — Roma

50
A.C.

(0—4) 2
(2-rl) 1
(3-1) 1
(1-1) x
(2-1) 1
(3-1) 1
(2—5) 2
(2-0) 1
(1-1) X
(2-1) 1 
anulat
(0—2) 2
(2—2) X

(m) 3—0 ; Progresul-C.S.M.
(m) 3—1; Rapid-Știinfa București
3—0; Progresul-Voinfa (f) 3—1.

M. P.
Alte rezultate : masculin : Trac

torul Brașov — Farul 3—0; Dinamo 
Orașul dr. P. Groza — Știința Timi
șoara 3- 
Iași 3—0; C.S.O. Baia Mare 
ța Galați 3—1; feminin: 
Cluj — Farul 3—0; Metalul Bucu
rești — Voința M. Ciuc 2—3; C.S.O. 
Craiova — Dinamo București 0—3; 
Partizanul Roșu Brașov — C.P. Bucu
rești 1—3i Olimpia Brașov — C.S.O. 
Timișoara 3—0; C.S.M. Sibiu
C.S.M. Cluj 3—1;

■1; Știința Cluj — C.S.M.S.
• Știin-
Știința

Povestiri vesele — producție a 
studioului „M. Gorki" din Mosco
va. Scenariul : Viktor Dragunski, 
regia : Veniamin Dorman. Filmul 
prezintă viața veselă, lipsită de 
griji, a copiilor sovietici și se adre
sează cu mult umor atît copiilor, 
cît și celor maturi.

Crimă fără pedeapsă — produc
ție a studioului „Defa“-Berlin. Sce
nariul : Joachim Barckhausen, A- 
lexander Graf, Stenboch-Fermor, 
regia : Cari Balhaus. Relatînd un 
caz petrecut în Germania, în 
rioada premergătoare venirii
putere a lui Hitler, filmul demască

pe
la

situația politico-socială existentă în 
Germania în acea vreme. Aservită 
claselor dominante care declanșea
ză persecuția națiunilor socotite 
„inferioare“, justiția fascizantă 
condamnă un țăran polonez, nevi
novat, mimai pentru motivul că nu 
era german.

Ultima bătălie — producție a 
studiourilor poloneze. Scenariul : 
Jerzy Hen, regia : Witold Lesie- 
wiez. Un film despre eroismul pa- 
trioților polonezi, despre lupta 
pentru zdrobirea unor rămășițe 
armatei hitleriste cotropitoare 
granița Poloniei.

lor 
ale 

la

Campionatul de baschet
in sala Giulești s-au disputat trei 

meciuri feminine, contînd pentru campio
natul republican de baschet. Jocurile au 
fost, în general, de un nivel tehnic 
dicat, spectatorii avînd totodată ocazia să 
urmărească meciuri viu disputate.

Studentele de la I.C.F. au cîștigat par
tida cu Voința—Oradea (57—44). Mureșul- 
Tg. Mureș a surprins plăcut prin compor
tare și prin victoria realizată asupra e- 
chipei Olimpia București, (scor 52—43). 
Intr-un final pasionant, Voința-București a 
întrecut Voința Tg. Mureș cu 51—47.

ALTE REZULTATE — masculin : Dina
mo Oradea—C.S.O. Craiova 88—48 ; Ști
ința Tg. Mureș—Rapid București 68—75 i 
C.S.O. Galați—Dinamo București 65—76. 
Feminin : Știința Timișoara—Crișana 
dea 40—63 ; Voința Brașov—S.S.E. 
stanfa 60—34 ; C.S.M.S. Iași—Știința 
36—66.

Si acum, finisul» M

Urmărite cu un interes tot mai 
mare, rundele din săptămâna trecută 
s-au desfășurat sub semnul unei 
lupte mai înverșunate, a unei adevă
rate „bătălii“, în toiul căreia grupul 
tinerilor a reușit să egaleze și apoi 
să depășească pe colegii lor mai 
vîrstnici.

Impresionează plăcut evoluția me
reu ascendentă, viguroasă a campio
nului țării V. Ciocîltea, care — după 
„dușul rece“ din partida cu Seimea- 
nu — a știut să se mobilizeze și, re
venind la adevărata sa valoare, a 
dominat cu autoritate majoritatea 
partidelor.

Remarcabilă este și evoluția lui 
Florin Gheorghiu. După o înfrîn- 
gere, au urmat două victorii prețioa
se la Rădulescu și Szabo, ca și re
zultatul de egalitate în partidele cu 
V. Ciocîltea și Mititelu, ceea ce îl 
situează după 15 runde în frun
tea clasamentului (cu 9,5 puncte). La 
primele locuri aspiră, printre alții, 
Pavlov, Drimer și Günsberger (aces
ta din urmă avînd acum 8 puncte 
și două partide întrerupte în pozi
ții avantajoase).

Este limpede că finala din acest 
an este una dintre cele mai viu dis
putate. Cel puțin în comparație cu

ediția din anul trecut, acest lucru 
iese mult în evidență. Să ne amin
tim, de pildă, că anul trecut, după 
primele 15 runde, au rămas practic 
în cursă numai Ciocîltea și T. Ghi
țescu, ambii totalizînd atunci cite 
10,5 puncte.

Acum, la începutul ultimei etape 
a campionatului — etapa finișului — 
lupta rămîne încă deschisă. Este 
o dovadă a maturității jucătorilor 
noștri fruntași și în general a dez
voltării mereu ascendente a șahului 
în țara noastră.

Sînt așteptate cu un legitim inte
res o serie de partide hotărîtoare 
pentru configurația finală a clasa
mentului : Gheorghiu—Soos, Mitite
lu—Ghițescu, Pavlov—O. Troianescu, 
Rădulescu—Günsberger.

V. URSEANU 
maestru al sportului 

k
Aseară, din 10 partide s-au termi

nat numai 5, din care patru cu re
zultatul de remiză : Gheorghiu-Mi- 
titelu, Pușcașu-Szabo, Voiculescu- 
Rădulescu, Pavlov-Soos. Drimer a 
cîștigat la Ghițescu.

Azi întrecerile continuă tot 
sala Dinamo.

Ora- 
Con- 
Cluj

ri-
în
și

La muzeul 
gional din Oradea 
s-a deschis la în
ceputul acestei 
luni expoziția de 
sculptură Szervă- 
tius Jenö. Expozi
ția cuprinde 80 

j de sculpturi 
î lemn, teracotă 

piatră, realizate 
de artist în ulti
mii 23 de ani. 
Alături de lucrări 
cunoscute ca „Ba
dea Emré“ — 
sculptură în lemn 
de 
(1939) 
pătul 
relief 
de : 
care 
aspecte 
ristice 
iului greu al oa
menilor muncii 
din trecut, expozi
ția cuprinde ope
re inspirate din 
viața nouă a con
structorilor socia
lismului, realizate 
de artist în anii 
puterii populare. 
„La muncă pa
triotică“, sculptu
ră în lemn de pal
tin, sau reliefurile 
și „Colectivistă", reflectă înnoiri e- 
sențiale din psihologia oamenilor 
în anii construcției socialiste. Un 
loc important îl ocupă în expozi
ție seria de reliefuri în lemn co
lorat care reprezintă prelucrarea 
unor teme epice.

mesteacăn 
) sau „Ca

satului“ — 
în lemn 

stejar (1941), 
înfățișează 

caracte- 
ale tra-

„Constructori“ Expoziția Szervâtius oferă o pri
vire cuprinzătoare asupra bogatei 
creații a artistului. Multe din sculp
turile sale se găsesc în diferite 
muzee din țară și din străinătate.

în fotografie : una din sculpturi
le aflate în actuala expoziție : 
„Iarna" — detaliu (1958).

Not date despre

Cine este persona
jul care își semnează 
scrisorile cu misterio
sul pseudonim „Ma
șina de scris" ? Pie
sa lui Jean Codeau 
începe, aparent, cu 
o intrigă 
pentru a 
fapt — 
deși fără 
cimi — o

aparent, 
polițistă, 

aborda de 
spiritual, 

mari adîn- 
temă etică 

foarte actuală în țările 
occidentale : dezorien
tarea unui tineret în
dopat cu romane sen
zaționale, dornic să 
iasă din comun fără 
a-și fi format însă un 
ideal de viață, a unui 
tineret care urăște in
stinctiv meschinăria 
interesată a vieții bur
gheze dar nu știe cum

să lupte contra ei și 
se lasă 
bilisme.

Iată, 
noastră, 
tineri. Ei sînt inter
pretați de Silvia Po- 
povici și Florin Pier
sic, sub 
regizorului 
dru Finți. 
eroii au 
de 
urma 
lumii obtuze în 
re trăiesc 
gata să se 
chiar și cu 
de scandal 
cale de autorul unor 
scrisori anonime. Iz
bucnirile pline de vio
lență și poză, dar și 
de amărăciune, ale

atras de teri-

în fotografia 
doi asemenea

îndrumarea 
Alexan- 
Amîndoi 

avut mult 
suferit de pe 

prejudecăților 
ca- 

și sînt 
identifice 
acțiunile 
puse la

extravagantei Margot 
prilejuiesc Silviei Po- 
povici o demonstrație 
de temperament și 
fantezie scenică ; Flo
rin Piersic, în plină 
creștere și afirmare a 
talentului său, reali
zează dublul rol al 
fraților gemeni Pascal 
și Maxim — unul plat 
și aristocratizat, celă
lalt interesant, cu o 
viață sufletească in
tensă, deși aflat încă 
în căutarea unui drum 
propriu.

în alte roluri apar 
Marietta Deculescu, 
Geo Barton, Marcel 
Enescu, Ileana Iorda- 
che.

A. B.

Cînd. se fac concesii prostului gust
Programele de varietăți ale televi

ziunii sînt urmărite cu interes de ca
tegorii foarte largi de telespectatori. 
Publicul apreciază prezența, în aces
te emisiuni, a unor forțe artistice de 
prestigiu 
zicale și 
liștl și 
muzică 
populară, dansatori, 
cifatori etc. După 
e firesc, alcătuirea unor 
grame de varietăți presupune 
sirea unei mari diversități de genuri', 
implică umor și fantezie artistică.

Cu atît mai regretabil este faptul 
că în cadrul unora dintre aceste e- 
misiuni se înfîmplă să întîlneșfi și 
inadmisibile concesii făcute prosfu'ui 
gust. Un exemplu l-a oferit în a- 
ceastă privință programul de varie
tăți transmis ieri seară. Este vorba 
de numărul coregrafic interpretat în 
prima parte a programului de doi 
dansatori, dealtminteri înzestrați: Mi
haela Tăslăoanu, de la Teatrul de O- 
peretă, și Constantin Dufu, din an
samblul Sfatului popular al Capita
lei. Pe ritmul unei melodii sudame- 
ricane, dansatorii au făcut o exhibi-

din teatrele dramatice, 
de estradă, 
orchestre
ușoară

mu-
, a unor buni so

da -
Z N C 

cum-------------
reușite pro- 

folo-

(ie lipsită de ținută artistică, cu mo
mente penibile, dizgrațioase. E 
mirare că o asemenea mostră 
„dans" a fost concepută de Constan
tin Dutu, care a obținut succese la 
festivalurile mondiale ale tineretului, 
unde s-a prezentat cu programe de 

.....   =___ bună calitate. Pe lîngă 
« n-______ faptul că astfel de vul-
“ garităfi dăunează pres-

.....  — figiului de care se 
bucură emisiunile de varietafi, tre
buie avut totodată în vedere 
că televiziunea are o mare ca
pacitate de înrîurire și că prezenta 
numerelor de felul celui amintit poa
te răspîndi în rîndurile unor tineri 
cu un simț estetic mai puțin format 
influentele anumitor „mode” de prost 
gust. De aici și necesitatea unei spo
rite exigențe în alcătuirea programe
lor de varietăți. Desigur că nimeni 
nu poate obiecta împotriva dansuri
lor antrenante, tinerești. însă astfel 
de dansuri n-au nimic comun cu ex
hibițiile lipsite de decentă artistică ce 
și-au găsit locul în programul de ieri, 
ca și în unele programs anterioare 
de varietăți ale televiziunii.

de 
de

Și aseară, în meci revanșă, hoeheiștii noștri au întrecut reprezenta
tiva R.D. Germane. Scor final 4—3(3—1; 1—2; 0—0). (Foto : Gh. Vințilă)

MOSCOVA 15 (Agerpres). —TASS 
transmite :

După cum s-a comunicat la Aca
demia de Științe a U.R.S.S., în cursul 
stabilirii legăturilor radio cu stația 
automată interplanetară „Maiîe-1", 
au fost culese date referitoare la 
mediul interplanetar, la radiații și 
cîmpuri în spațiul cosmic, ia o dis
tanță de 6—8 milioane km de Pă
mînt.

Pînă la 13 decembrie legăturile 
radio cu stația „Marte-l" se stabi
leau la două zile, iar în prezent s-a 
trecut la regimul stabilirii legături
lor la cinci zile. De fiecare dată, 
mai întîi se recepționează informații 
telemetrice, care cuprind rezultatele 
măsurătorilor științifice și datele re
feritoare la starea stației, la viteza 
și depărtarea ei de Pămînt, iar 
apoi, pe baza unor comenzi de pe 
Pămînt, se conectează dispozitivul 
de memorare pentru redarea infor
mațiilor primite anterior. în ultima 
fază se recepționează informațiile 
telemetrice cu privire la starea sta
ției cînd legăturile iau sfîrșit.

Stația 
„Marte-l”
compartimente ermetic 
cel orbital și cel planetar, 
partimentul orbital este

era aco- 
s-a des- 
păt,urile

rachetei purtătoare, stația 
perită cu un carenaj, care 
prins duipă ieșirea din 
dense als atmosferei. Pentru a pu
tea să înccșpă sub aarenaj, 
bateriile solare, radiatoarele și an
tenele sînt împăturite. După des
prinderea stației de ultima treaptă, 
toate aceste elemente s-au desfăcut, 
ocupînd poziția de lucru.

La bordul stației „Marte-l" sînt 
instalate trei sisteme radiotehnice, 
care funcționează în gamele de 
unde ; metrică (1,6 m), decimetrică 
(32 cm) și ceniimetrică (5 și 8 cm).

în momentul apropierii stației in
terplanetare de Marte, distanța ei 
de Pămînt va fi de 247 milioane

Pentru a se obține o trecere sufi
cient de apropiată a stației de su
prafața planetei Marte, este necesar 
să se asigure o precizie extrem de 
mare în plasarea rachetei cosmice 
pe traiectoria stabilită. Astfel, 
pildă, eroii în valoarea vitezei 
chetei cosmice de numai 30 cm 
secundă sau erori în orientarea
tezei cu 1 minut unghiular determi
nă o mărire a traiectoriei de zbor 
față de Marte cu 20 000 km.

Calculul deplasării stației pe baza 
măsurătorilor asupra traiectoriei a- 
rată că ea va trece la o 
de 193 000 km de Marte, 
înseamnă o înaltă precizie 
sarea stației pe traiectoria 

tabilitâ.

de 
ra
pe 
vi-

distanță 
Aceasta 
în pla- 

dinainte

Echipa de box Metalul București a sus
ținut o nouă intîlnire în R. D. Germană, 
evoluînd la Guestrow în compania unei 
selecționate a regiunii Schwerin. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 
10—10. C. Crudu, Enache și E. Dănilă au 
obținut victorii înainte de limită. Au ter
minat invingători la puncte Pavel Men
tzel și N. Călită.

*
Duminică dimineața, în sala sporturilor 

de Ia Floreasca s-a desfășurat o reuniune 
de box contînd pentru „Cupa orașului 
București”. în cel mai spectaculos meci 
Ștefan Constantin (Semănătoarea) a dispus 
la puncte de P. Ispas 
migrea V. Trandalir 
prin descalilicare in 
Schnapp (Progresul).

Concursul „Cine știe 
„Boxul în țara noastră” 
echipa reprezentativă a 
cale, alcătuită din St. Iordache, M. Tran- 
că șl 1. Plutea.

(Rapid). La cat. se- 
(Steaua) l-a învins 
ultimul rund pe E.

cîștigă” cu tema 
a fost cîștigat de 
cluburilor sindi-

Echipa iugoslavă Rukomet Club Zagreb 
va fi adversarul lui Dinamo București în 
sferturile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni” la handbal masculin. In 
meciul disputat la Zürich, cu Grasshop
pers, handbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu 26—15 (14—7).

*
Ieri Ia Lisabona s-a disputat meciul re

tur dintre echipele Portugaliei și R. P. 
Bulgaria în cadrul „Cupei Europei” inter- 
tări la fotbal. Victoria a revenit fotbaliș
tilor portughezi cu scorul de 3—1 (2—0). 
Cum echipa bulgară cîștigase la același 
scor prima intîlnire, va fi necesară dispu
tarea unui al treilea meci pe teren neutru.

•k
La Tokio s-a disputat un turneu triun

ghiular de fotbal cu participarea selecțio
natelor Suediei și Japoniei și a formației 
Dinamo Moscova. Echipa Japoniei a pier
dut cu 5—1 meciul cu Suedia și cu 3—2 
pe cel cu Dinamo. Partida Suedia—Dina
mo Moscova s-a terminat la egalitate 
(0—0). (Agerpres)

automată interplanetară 
este compusă din două 

închise : 
In com- 
lnistailat

aparatajul care asigură functiona
rea stației în cursul zborului spre 
Marte, în cel planetar sînt montate 
aparatele științifice care vor intra 
în funcțiune atunci cînd stația ss 
va apropia de planetă. în comparti
mentul orbital s-au montat instala
ția propulsoare de corectare, ta
blourile bateriilor solare, radiatoa
rele emisferice ale sistemului 
termoreglaj și antenele.

Dimensiunile maxime ale stației 
sînt 3 300 mm în lungime, 1 100 mm 
pe diametrul compartimentului or
bital și 4 000 de mm în lățime, ți- 
nîndu-se seama do bateriile solare 
și radiatoare.

Greutatea stației „Marte-l" este 
de 883,5 kg.

Pe porțiunea inițială a zborului Ștajla automată lnteiplanetaiă Jÿtj>oriuJ de montaj,

CINEMATOGRAFE. Tinerii — cinema
scop ; Republica (bd. Magheru 2), Bucu
rești (bd. 6 Martie 6), Alex. Sahia (cal. 
Văcărești 21), Floreasca (str. I. S. Bach 
2), G. Coșbuc (piața _ - ’
Hamlet — rulează la 
Magheru (bd. Magheru .. _____ ...
(str. H Iunie 75). Miracolul lupilor — 
cinemascop : V. AlecsandrI (str. Grigo- 
rescu 24), Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 
1 Mai (bd. 1 Mai 322), Gh. Doja (cal. 
Griviței 80), 23 August (bd. Dimitrov 
118). Moartea în șa : victoria (bd. 6 Mar
tie 7). Crimă fără pedeapsă : Lumina 
(bd. 6 Martie 12), Luceafărul (cal. Ra- 
hovei 118). Magistratul : Central (bd. 6 
Martie 2), Munca (șos. Mihai Bravu 221), 
Donca Simo (str. Avrig 1), Volga (șos. 
Ilie Pintilie 61). Program special pentru 
copii — dimineața : 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Misterul celor doi domni 
„N“ : 13 Septembrie (după-amlază, str. 
Doamnei ■
Program 
puri Noi (bd. 6 Martie 18). _______
702 : Maxim Gorki (13 Decembrie 5—7). 
Mongolii — cinemascop : înfrățirea
între popoare (bd. Bucureștil-Noi). O 
viață : Cultural (cal. Griviței 196). Cher- 
mesa : Alex. Popov (cal. Griviței 137), 
Ilie Pintilie (șos. Colentlna 84). Alibiul 
nu ajunge ; 8 Martie (str. Buzeștl "9—11). 
Casa de la răscruce : Grivița (piața Ilie 
Pintilie 2). Lupii la stînă — rulează la 
cinematograful C-tin David (șos. Crîn- 
gași 42). Ultima bătăile : I. C. Frimu 
(bd. 6 Martie 16), V. Roaită (bd. 1 Mai 
57). Omul amfibie : Unirea (bd. 1 Mai 
143). Povestiri vesele : Flacăra (cal. Du- 
dești 22), Moșilor (cal. Moșilor 221). 
Pompierul atomic — rulează la cinema
tograful T. Vladimlrescu (cal. Dudești 
97). Președintele — centru înaintaș : 
Miorița (cal. Moșilor 127). Oameni șl 
fiare — ambele serii : Popular (str. Mă- 
tăsarl 31). M-am săturat de căsnicie : 16 
Februarie (bd. 30 Decembrie 89). Car
touche — cinemascop : M. Emlnescu
(str. M. Eminescu 127). Petre cel Isteț — 
rulează la cinematograful G. Bacovia 
(șos. Giurgiului 3). Vals pentru un mi
lion — rulează la cinematograful Olga 
Banele (cal. 13 Septembrie 196). învierea 
— ambele serii : Drumul Serii (str. Dru- 
mul Serii 30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul' 
televiziunii. 19,15 — Pentru școlari : Ce 
știți despre lumină ? 19,35 — Pagini din 
Istoria literaturii romîne. 20,05 — Filmul 

o pro- 
21.30 —

G. Coșbuc 1). 
cinematografele 
29), Libertății

9), 8 Mai (str. Llzeanu 19). 
de filme documentare : Tim-

Celebrul

artistic : „Vînt de libertate“ — 
ducțle a Studioului „Mosfllm". ___
Telcsport. In încheiere : Buletin de' știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

și 20 decembrie a. c. Vor 
:a precipitații locale sub formă

18, 
că- 

. ------- ------ ---------- de
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt potei- 
vit. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere. Minimele vor fl cuprin
se între minus 10 șl o grade, Iar maxi
mele între minus 5 șl plus 5 grade. 
Local ceață.
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CONVORBÎREA PRIMULUI 
MINISTRU AL BRAZILIEI, 

HERMES LIMA, CU DELEGAȚIA 
DE ZIARIȘTI ROMÎNI

Hermes Lima, 
președinției gu- 

orașul Brasilia, delegația

federal 
ministru 

externe,

Ztor/7» să dezvoltăm relațiile 
comerciale și culturale cu Romînia

BRASILIA 16 (A- 
gerpres). — Cores
pondență specială : 

Primul ministru al 
guvernului 
brazilian și 
al afacerilor 
a primit la sediul 
vernului, din 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă, al
cătuită din Nestor Ignat, președinte 
al Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă, 
Mircea Rădulescu, redactor șef al ziaru
lui „Romînia Liberă", și George Ionescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne,

în convorbirea avută cu grupul de zia
riști -omîni, primul ministru brazilian a 
spus printre altele :

„Capitala țării, Brasilia, după cum ați 
putut constata, este un oraș cu totul nou, 
care nu are mai mult de 5 ani de zile. 
Tn momentul de față se desfășoară lu
crări pentru dezvoltarea lui. Sperăm că 
în viitorii 5—6 ani construcția capitalei 
țării va fi desăvîrșită. în momentul de 
față, chiar pentru noi a trăi în Brasilia 
este o experiență. Dar e una pe care o 
facem cu plăcere, pentru că are un ca
racter de pionierat. Acum sînt în curs 
de desfășurare aci lucrările pentru con
strucția clădirii Ministerului Afacerilor 
Externe. In maximum un an și jumătate 
orașul Brasilia va fi legat de Rio printr-o 
cale ferată. Șoseaua actuală dintre Rio 
și Brasilia este foarte bună. De 
nea, există o bună rețea de linii 
cu capitala*.

Referindu-se la relațiile dintre 
și R. P. Romînă, primul ministru

Congresul oamenilor 
de cultură din Cuba

aseme- 
aeriene

Brazilia 
a spus : 

„Cred că perspectivele dezvoltării lor 
sînt foarte bune. Dorința Braziliei este 
de a întrefine relații cu statele din toată 
lumea. Sîntem foarte interesafi să dez
voltăm relațiile comerciale cu Romînia, 
cu fările din zona socialistă. Sîntem con
vinși de importanta coexistentei între 
state cu regimuri politice și economice 
diferite. Acest lucru este esenfial pentru 
menfinerea și apărarea păcii. Cred că 
problema păcii este problema crucială 
a timpurilor noastre și că trebuie acțio
nat bine și rapid pentru a menține pacea. 

Tn prezent lupta pentru menfinerea 
păcii este într-adevăr o problemă fun
damentală pentru destinele tuturor fărilor 
din lume. Războiul modern nu mai per
mite nici unei părți a lumii să rămînă 
în afara lui, să obfină, ca în trecut, pro
fituri de pe urma lui. Armele noi, mo
derne, existente astăzi reprezintă o ame-

ninfare pentru în
treaga omenire, lată 
de ce trebuie depu
se eforturi pentru 
apărarea și consoli
darea păcii.

Cred, de asemenea, că posibilitățile de 
colaborare și înfelegere între popoare 
sînt mult mai mari decît își închipuie 
unii oameni de stat. Așadar trebuie în
vinse prejudecățile, trebuie desfășurate 
eforturi pentru a consolida pacea. Sîn
tem într-adevăr angajafi în această po
litică de pace și de colaborare interna
țională. lată pe scurt politica noastră. 
Brazilia a fost întotdeauna o fără devo
tată păcii. Aceasta este linia generală a 
gîndirii politice a Braziliei în relațiile in
ternaționale.

Aș vrea să adaug că ne aflăm într-un 
proces de transformare a viefii noastre 
economice și sociale. Este un proces 
comun fărilor din America Latină. Există 
aspecte particulare pentru fiecare țară a 
emisferei noastre, dar există și o pro
blemă comună tuturor acestor țări : ne
voia de a depăși starea de subdezvol
tare, adică vechile structuri pe care 
le-am moștenit trebuie să fie modificate 
pentru a construi 
ternică".

In continuarea 
ziariștilor romîni, 
a subliniat :

„Sînt la curent cu progresele econo
mice, culturale ale Republicii Populare 
Romîne și cu eforturile pe care le face 
pentru construirea noii societăți. Noi do
rim să dezvoltăm relațiile noastre comer- 
ciale-culturale cu Romînia și, desigur, 
vizita dumneavoastră va avea urmări 
bune pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
fările noastre.

Doresc să arăt, între altele, că mă nu
măr printre admiratorii muzicii populare 
romînești. Am mai multe înregistrări de 
muzică populară romînească, care îmi 
place foarte mult. Cred că și muzica popu
lară braziliană este apreciată în Romî
nia. Există la noi de cîfiva ani o puter
nică mișcare pentru valorificarea muzicii 
populare braziliene, care în trecui era 
neglijată'.

In încheierea convorbirii, primul mi
nistru brazilian a spus ziariștilor romîni :

„Vizitînd Brazilia veți putea constata 
că afirmafia despre spiritul cordial al 
brazilienilor corespunde realității. Sînt 
sigur că vizita dumneavoastră se va des
fășura pînă la capăt într-o atmosferă 
cordială".

o fără modernă și pu

convorbirii cu grupul 
premierul Hermes Lima

HAVANA 16 (Agerpres). — La 
14 decembrie s-a deschis la Hava
na primul congres național al oa
menilor de cultură la care partici
pă peste 1 500 de delegați din în
treaga republică. Printre aceștia se 
află artiști, scriitori, oameni de 
știință, pictori, compozitori.

Acest prim congres din istoria ță
rii al oamenilor de cultură a susci
tat un viu interes în întreaga lume. 
La congres participă delegații ale 
oamenilor de cultură din numeroa
se țări ale Europei, Asiei și Ame
rica Latine.

Sarcina principală a congresului 
este de a discuta și n aproba planul 
dezvoltării culturale pe anul 1963, 
al cărui proiect, elaborat de guver
nul republicii, a fost discutat de oa
menii muncii timp de două luni.

Raportul cu privire la activitatea 
Consiliului național de cultură a 
fost prezentat de directorul consi
liului, Edith Garcia Buchaca, care 
a analizat rezultatele activității cul
turale. Anul trecut în Cuba a fost 
lichidat analfabetismul. In prezent, 
revoluția culturală a dat întregului 
popor posibilitatea de a-și ridica ni
velul cultural și ideologic. La dis
poziția lui se află școli superioare 
și medii, biblioteci, radioul, televi
ziunea, cinematografe, teatre, presa.

Congresul l-a salutat cu căldură 
poetul Nicholas Guillen.

SINGAPORE 16 (Agerpres). Si
tuația din protectoratul britanic 
Brunei continuă să rămînă încor
dată. După cum relatează agenția 
Reuter, autoritățile britanice au 
numit un nou comandant al tru
pelor coloniale engleze din Bru
nei, în persoana generalului Wal
ker. Agenția Associated Press 
subliniază că această numire in
dică „pregătirea autorităților bri
tanice pentru operațiuni îndelun
gate și intense împotriva răscula- 
ților“.

Deși autoritățile britanice au a- 
nunțat că răsculațîi au fost în- 
frînți în mai multe locuri, agen
țiile de presă continuă să relate
ze despre acțiunile curajoase ale 
patrioților. Un detașament de răs- 
culați a organizat sîmbătă un atac 
asupra localității Tutong. Nume
roase ciocniri între răsculați și 
forțele britanice au fost semnala
te în diverse locuri. Totodată, așa 
cum se vede și din fotografia din 
dreapta, în Brunei continuă să so
sească noi întăriri britanice.

pe

Proteste împotriva 
torturării patrioților 

în închisorile franchisée
PARIS 16 (Agerpres). — Din Spania 

continuă să sosească știri despre tortu
rile la care sînt supuși patriofii spa
nioli care se pronunță împotriva re
gimului franchisf — se spune în apelul 
adresat de un mare grup de fruntașe 
ale viefii publice franceze guvernului 
spaniol, O.N.U., U.N.E.S.C.O., Comite
tului international de Cruce Roșie și Li
gii internationale a drepturilor omului, 
șefilor bisericilor catolică și protestan
tă și tuturor organelor de presă.

Nu se poate să nu încerci sentimen
te de indignare auzind că pafriofi 
foliei, socialiști, comuniști au fost 
fura(i de politia franchisă pînă 
moarte.

Tn încheierea apelului, autoarele
amnistie generală pentru deținuții spa
nioli care zac în închisorile franchisfe.

cer
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nefavorabile 
grindină — 
printre care

In ciuda condițiilor 
de timp — ploaie și 
un public numeros, 
profesori ai Institutului de studii 
orientale din Neapole, au fost pre- 
zenți la întâlnirea prilejuită de des
chiderea expoziției cărții romînești 
din acest oraș.

In legătură cu 
cărții romînești, 
merită să amintim 
că studiul limbii 
romîne în institu
tele italiene a în
ceput încă de la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea, cînd la 
Roma și Arezzo au fost predate pri
mele cursuri speciale de limba ro
mînă. In 1863 a fost inaugurată la 
Torino prima catedră universitară 
de limba romînă ; în 1882 la Vene
ția, iar apoi la Roma. Milano și în 
alte orașe. In prezent la nouă uni
versități italiene funcționează cate
dre de limba și literatura romînă.

La Neapole, pe lîngă Institutul de 
studii orientale, funcționează cursuri 
de limba și literatura romînă cu o 
durată de trei ani. Cursurile sînt 
frecventate de circa 30 de studenți 
dintre care unii au fost în Romînia 
pentru cursuri de specializare.

romînești la Neapole
Inaugurînd expoziția., rectorul 

stitutului de studii orientale 
Neapole, prof. Alessio Bombaci,

interesul acordat

In- 
din 

a 
ținut o prelegere, subliniind nece
sitatea dezvoltării relațiilor culturale 
italo-romîne în scopul unei mai 
bune cunoașteri reciproce a valori
lor culturale ale popoarelor italian 
și român.

Corespondenfă din Italia

Din partea le
gației R.P. Romîne 
la ' Roma, prof. 
Constantin Pufan 
a oferit apoi insti
tutului numeroase 

volume de istorie, limbă, literatură 
și artă romînă clasică și contempo
rană, precum și ediții în limba ro
mînă din literatura italiană.

Rectorul Institutului de studii o- 
rientale din Neapole a mulțumit gu
vernului romîn pentru darul făcut 
institutului.

GIORGIO PASTORE

După cum se 
știe, 11 000 de ti
pografi de la cele 
mal mari ziare din 
New York au de
clarat recent o 
grevă pentru a 
obține Încheierea 
unul nou contract 
colectiv și spori
rea salariilor. In 
fotografia din 
dreapta — un pi
chet de greviști fn 
fața unei tipo
grafii.

Lingă zidurile În
chisorii unde este 
deținut redactorul 
șef al revistei 
vest-germane „Der 
Spiegel", Aug
stein, a avut Ioc o 
demonstrație pen
tru libertatea pre
sei. (Fotografia de 
jos).
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prilejul celei de-a 
a televiziunii din

BERLIN. Cu 
10-a aniversări 
R. D. Germană, la 15 decembrie a 
avut loc în sala de concerte „Frie- 
derichstadt-Palast“ din Berlin o reu
niune festivă. Au fost de față Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, și alți con
ducători ai R. D. G., membri ai 
corpului diplomatic, precum și repre
zentanți ai televiziunii și 
12 țări,. printre care și 
Romînă.

In cadrul spectacolului 
partea Televiziunii romîne a 
prezentat un program interpretat de 
cîntăreții Constanța Cîmpeanu și 
Luigi Ionescu și dansatorii Maria Mi- 
trache și Nicolae Bunea din R. P. 
Romînă. Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

artiști din 
din R. P.

festiv din 
fost

LONDRA. Președintele Consiliului 
britanic pentru promovarea comerțului 
international, lordul Boyd-Orr, a ce
rut guvernului englez să lărgească co
merțul cu fările socialiste, pentru a a- 
sigura Angliei o poziție independentă

Aspecte aïe „războiului nedeclarat“
din Vietnamul de sud

„Kenneth Crawford a terminat de 
curînd turneul întreprins prin Viet
namul de sud, cuprins de război ; în 
cursul acestui turneu el a vizitat sa
tele strategice nou create, a zburat 
cu elicopterele pentru a participa la 
operații militare, a vizitat palatul 
din Saigon, unde a avut convorbiri 
lungi cu Ngo Dinh Diem și alți con
ducători. Pentru Crawford, care a 
fost primul corespondent american 
debarcat pe țărm în 1944, în ziua 
cînd s-a deschis cel de-al doilea 
front în Europa, a scrie reportaje de 
pe scenele răzbelului este un lucru 
obișnuit. Cum vede el războiul ce 
se desfășoară în Vietnamul de sud ?
— Este războiul cel mai murdar pe 
care l-am văzut’ vreodată — spune 
Crawford“.

Astfel începe revista americană 
„NEWS WEEK" amplul reportaj pe 
care-l publică în ultimul său nu
măr despre „războiul nedeclarat“ 
din Vietnam.

„Săptămâna trecută operațiile s-au 
desfășurat ' la aproximativ 70 de 
mile spre nord-vest de Saigon, scrie 
autorul reportajului. Zona aceasta 
de jungle și mlaștini este de ani de 
zile un sanctuar al comuniștilor. 
(Astfel numește presa americană 
trupele patriotice din Vietnamul de 
sud care luptă pentru eliberarea de 
sub ocupația americană și de sub 
jugul sîngeros al lui Ngo Dinh Diem
— N. R.). In prezent peste o mie de 
parașutiști, infanteriști și trupe 
transportate sau sprijinite de çlicop- 
tere americane sînt angajate în 
campania de „curățire“ a acestei 
zone. Aproximativ 11 mii de ame- 

în politica mondială și pentru a stimula 
dezvoltarea z economiei sale. „Pentru 
buna desfășurare a economiei noastre, 
comerful Est-Vest este mai important 
decît oricînd" — a spus lordul Boyd- 
Orr.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a cerut guverne
lor celor 17 state principale con
sumatoare de cupru și cobalt din 
Katanga să înceteze transportarea 
din Katanga a acestor metale. El 
a adresat guvernului Belgiei cererea 
de a obliga societatea minieră 
„Union Minière" să nu mai plătească 
impozite „guvernului" Chombe. In 
scrisorile adresate Angliei, Portuga
liei și Republicii Sud-Africane, 
U Thant subliniază că este absolut 
necesar ca exportul bogățiilor mi
nerale din Katanga să se iacă prin 
portul congolez Matadi, ceea ce va 
permite guvernului central congo
lez să obțină anual 20—30 milioane 
dolari de pe urma exportului de 
cupru și cobalt.

ricani în uniformă — scrie Craw
ford în continuare — sînt angajați 
în războiul acesta. Echipajele ame
ricane în elicoptere și avioane asi
gură vietnamezilor (este vorba de 
trupele diemiste — N. R.) mijloa
cele de transport ; iar, atunci cînd 
este necesar, participă la lupte. In
fanteriști americani însoțesc infan
teriștii localnici în patrulările înar
mate ale acestora și sînt gata să 
participe la lupte. Investițiile ame
ricane pentru ajutorul militar și e- 
conomic se ridică în prezent pînă la 

MESA STOÄ1INA
aproximativ 350 milioane de dolari 
anual.

Vietnamezii au sub arme peste 
300 000 de oameni ; aproximativ 
175 000 din aceștia fac parte din 
trupele regulate. Ei sînt împărțiți în 
trei corpuri de zonă și în 9 divizii, 
precum și în detașamente de trupe 
motorizate și de parașutiști, menți
nute ca rezervă în jurul orașului 
Saigon atunci cînd nu participă la 
operații, pe lingă aceștia 68 000 de 
oameni sînt înrolați în garda civilă, 
iar 70 000 de oameni în corpul auto
apărării, care organizează paza în 
jurul satelor strategice (este vorba 
de așezări create de diemiști pe te
renuri virane, după ce au dat foc 
satelor din junglă și pădurilor în
conjurătoare — pentru a împiedica 
legăturile patrioților din junglă cu 
masele populare — n. r.). Soldații de

PARIS. La 16 decembrie la Pala
tul Rambouillet s-au reluat tratati
vele dintre președintele Franței, de 
Gaulle, și primul ministru al Marii 
Britanii, Macmillan. Ca și la 15 de
cembrie, această întrevedere se des
fășoară cu ușile închise.

CAIRO. La 15 decembrie a sosit în 
Yemen mareșalul Abdel Hakim A- 
mer, locțiitor al comandantului su
prem al forțelor armate ale R.A.U. 
Mareșalul Amer a vizitat statul 
major al comandamentului general 
și a discutat cu comandanții trupe
lor R.A.U. din Yemen și cu ceilalți 
ofițeri situația militară. După aceea, 
el a întreprins o călătorie în regiu
nile de frontieră ale Yemenului.

PARIS. După cum anunță zia
rul „L’Humanité“, generalul baron 
von Kielmannsegg a fost numit în 
fruntea unei divizii a Bundeswehru- 
lui integrate în forțele armate ale 
N.A.T.O. El a fost ofițer în statul 
major hitlerist și unul din autorii 
planurilor de atacare a Franței. în 
timpul ocupației, von Kielmannsegg 
a fost comandantul unităților care 

rînd primesc echivalentul a 10 do
lari pe lună și în mod teoretic 
sînt înrolați pe termene de trei ani, 
dar în practică cei mai mulți dintre 
ei trebuie să slujească pe toată du
rata războiului. De partea Viet Con- 
gului (astfel numesc intervenționiș- 
tii americani trupele patriotice — 
N. R.) luptă aproximativ 22 000 de 
soldați de guerilă, care alcătuiesc 
detașamente militare regulate. în 
pofida pierderilor, comuniștii sînt 
capabili să-și mențină forța lor nu
merică. „Ceea ce au comuniștii cel 
mai bun este credința lor în vic
torie“ — a spus unul din căpitanii 
americani cu care am vorbit.

Raportul de 300 000 de soldați ai 
guvernului față de 22 000 de soldați 
Viet Cong ar părea că garantează 
victoria primilor ; în realitate lucru
rile nu stau deloc așa — constată 
autorul.

Satul strategic este considerat 
drept cheia planului vietnamez de a 
infringe Viet Congul. Cea mai mare 
parte din populația de 14 milioane 
a Vietnamului (este vorba de Viet
namul de sud — N. R.) locuiește 
în mici cătune ; două sau trei din 
acestea alcătuiesc o unitate săteas
că. Acestea sînt înconjurate cu șan
țuri de fortificații și garduri de 
sîrmă ghimpată sau din trestie de 
bambus ascuțită. în interiorul forti
ficațiilor se găsesc adăposturi întă
rite și gropi pentru apărare. Pînă 
în prezent, din totalul de 17 000 de 
sate pe care le are țara, 3 000 au 
fost de-acum fortificate, iar 
urmează să fie fortificate în 
rînd“.

1 300
cu-

activau împotriva forțelor franceze 
de rezistență și în această calitate 
este vinovat de executarea a 104 ce
tățeni din împrejurimile orașului 
Lyon.

PARIS. La 15 decembrie ministrul 
afacerilor externe al R. F. Germane, 
Schröder, a avut o întrevedere cu se
cretarul de stat al S.U.A., Rusk. 
După cum anunță A.F.P.. Schröder și 
Rusk au discutat. între altele, pro
blema sporirii efectivului forțelor ar
mate ale R. F. Germane.

WASHINGTON. Agenția U.P.I. 
relatează că Comitetul consultativ 
în problemele științifice al președin
telui Kennedy a dat publicității 
sîmbătă un raport în care subliniază 
că S.U.A. au de făcut față unei se
rioase lipse de oameni de știință 
și ingineri, lipsă care „amenință în
deplinirea cu succes a planurilor 
naționale vitale".

HOLLYWOOD. La 16 decembrie a 
încetat din viață la Hollywood, în 
vîrstă de 63 de ani, cunoscutul actor 
de cinema Charles Laughton. El 
suferea de mai multe luni de cancer.

In continuare ziaristul american 
descrie atmosfera apăsătoare care 
domnește în țară :

„Străzile Saigonului sînt patrulate 
ziua și noaptea de polițiști care 
poartă arme automate. Deseori aceș
tia cer buletinele de identitate, dese, 
ori au loc arestări arbitrare. închi
sorile lui Diem dețin cîteva mii de 
prizonieri politici, dintre care mulți 
nu 
de 
că 
în

sînt comuniști. O anchetă făcută 
o agenție americană a dezvăluit 
aceștia n-au fost niciodată aduși 
fața tribunalelor.

Autoritățile sînt ineficiente 
corupte. Chiar și oficialitățile 
vernamentale recunosc aceasta, 
ales în convorbiri particulare.

In februarie anul acesta, palatul 
lui Diem a fost bombardat de doi 
membri răsculați ai propriilor sale 
forțe aeriene care au încercat să-l 
asasineze pe el, precum și pe fra
tele său Ngo Dinh Nhu și pe soția 
acestuia, doamna Nhu (alți doi frați 
sînt : unul arhiepiscop avînd o mare 
influență asupra politicii interne 
sud-vietnameze, celălalt — amba
sador la Londra ; tatăl doamnei Nhu 
este ambasador la Washington).

In 1960, cu prilejul unei revolte, 
parașutiștii au înconjurat palatul lui 
Diem, dar încercarea lor a eșuat. 
Am avut un interviu de peste 6 ore 
cu Ngo Dinh Diem și de peste trei 
ore cu Nhu. Diem mi-a vorbit des
pre importanța satelor strategice. El 
consideră că satul strategic consti
tuie răspunsul nu numai pentru 
Vietnamul de Sud ci pentru toate 
națiunile slab dezvoltate din Asia și 
Africa“.

Dar, după cum se vede, dictato
rul își face iluzii; nici „satele stra
tegice“, nici cei H 000 de americani 
în uniformă, nici trupele diemiste 
înarmate pînă-n dinți nu sînt în 
stare să înfrîngă lupta unui popor, 
plin de încredere în cauza lui dreap
tă, de „credință în victorie“ — cum 
scrie însuși reporterul american K. 
Crawford.

Și 
gu
mai
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Chombe și sprijinitorii săi
Pe marginea cărții „In Katanga și înapoi“ de C. O'Brien

ultima vreme problema congoleză
a

In
revenit din nou în atenția opiniei pu

blice internaționale. Observatorii poli
tici fac numeroase comentarii pe margi
nea ultimelor tratative de culise duse în 
această problemă la Londra și Was
hington, și mai ales pe marginea așa- 
numitului „plan de reconciliere naționa
lă în Congo“ de inspirație americană, 
care prevede „unificarea” țării, dar care 
are în vedere, în fapt „împărțirea ca
muflată a Congo-ului, păstrînd Katan- 
găi rolul de bază esențială a influenței 
occidentale" („La Tribune des Na
tions"). In acest sens, se vorbește mult 
în apus de așa-numiful „program Mc
Ghee“ — denumit astfel după autorul 
său, subsecretar de stat al S.U.A. — 
care își propune să-l „convingă“ pe 
Chombe, omul de casă al monopoluri
lor occidentale, în special anglo-bel- 
giene, să renunțe la o parte din im
pozitele încasate de la „Union Minière“ 
în favoarea guvernului central, aflat sub 
influența concurenților acestora — mo
nopolurile americane. In schimb, căpe
tenia secesioniștilor katanghezi cere ca 
preț pentru aderarea la viitoarea fede
rație congoleză să i se asigure un post 
înalt în guvernul central.

Toate aceste manevre sînt menite în 
fapt să împiedice poporul congolez de 
a-și înfăptui aspirațiile spre o reală 

o 
na- 
din 

independență, să perpetueze, sub 
formă nouă, jefuirea avuțiilor sale 
ționale de către marile monopoluri 
Occident.

In aceste împrejurări, cartea „In 
•anga și înapoi“, al cărei autor este di
plomatul irlandez Connor O’Brien, 
fostul reprezentant ai O.N.U. în Ka
tanga, apare ca foarte actuală, deși 
se referă la fapte petrecute mai demult.

Cartea a fost primită cu un viu in
teres afît în Anglia, unde a fost editată 
inițial, cît și în alte țări occidentale. 
Ea constituie o demascare grăitoare a 
rolului jucat de puterile occidentale în 
sprijinirea permanentă a regimului se
paratist al lui Chombe, în folosul ma
relui monopol „Union Minière“ și al al
tor trusturi care au interese în Katanga, 
precum și a r.olului dubios îndeplinit de 
misiunea O.N.U. la Leopoldville.

Filmul desfășurării evenimentelor, 
sprijinit de o bogăție de detalii și do
vezi documentare, pe care O'Brien l-a

Ka-

dat publicității în ciuda presiunilor la 
care a fost supus de a renunța să facă 
aceasta, arată în mod clar că Chombe 
și acoliții lui depind în întregime de 
mercenarii albi și de sprijinul puterilor 
occidentale. Diplomatul irlandez arată 
că, ori de cîte ori a avut ocazia, popu
lația katangheză, ca și restul populației 
Congoului, l-a respins în mod activ pe 
Chombe.

După cum arată dr. O'Brien, chiar de 
la începutul tulburărilor din Congo ac- 
fiunile O.N.U. în această țară au fost 
dirijate de un așa-zis „club congolez“ 
alcătuit din Hammarskjoeld și „america
nii din jurul său" (e vorba de consilie-
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rii americani ai fostului secretar gene
ral al O.N.U.). Totodată, cum subliniază 
autorul, „erau luate măsuri pentru ca 
nici un membru al Secretariatului O.N.U. 
care era cetățean al unui stat comunist 
să nu vadă telegramele din Congo“.

Incurajîndu-I și susținîndu-l pe 
Chombe, membrii „clubului" au avut o 
cu totul altă atitudine față de primul 
ministru al Congoului, Patrice Lumumba, 
tocmai datorită luptei sale neabătute 
pentru asigurarea unei adevărate dez
voltări independente 
Dr. O'Brien descrie amănunțit cum 
fost capturat și ucis Lumumba. „La 
lisabet hville, 
convingerea generală că omul care l-a 
asasinat pe Lumumba a fost Munongo, 
membru al guvernului lui Chombe". Iar 
aceasta s-a înfîmplat fără ca reprezen
tanții O.N.U. să fi întreprins ceva pen
tru a opri nelegiuirea; după cum se 
știe, chiar pe aeroportul unde a ateri
zat avionul ce-l aducea, înlănțuit, pe 
Lumumba, se afla o gardă a O.N.U., 
formată din soldați suedezi, care stă
teau însă aliniafi cu spatele, „să nu 
afle" ce se petrece.

Cartea cuprinde date despre legătu
rile lui Chombe cu consul»! englez de 
la Elisabethville, Denzil Dunneft, care l-a 
ajutat nu odată să scape din încurcă
turi. Autorul scrie că trupele O.N.U. au 
avut toate posibilitățile să pună capăt 
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acțiunilor scizioniste ale lui Chombe, 
dar acesta, bucurîndu-se de sprijinul 
vădit din partea emisarilor lui 
Hammarskjoeld, a continuat liniștit să 
acumuleze forțe. O'Brien afirmă că 
„dacă O.N.U.... ar fi aplicat neabătut în 
viață linia sa oficială, atunci ar fi reușit 
să pună capăt scindării Congoului". In
tre altele, autorul amintește că ministrul 
afacerilor externe al Angliei, Home, a 
cerut să se pună capăt chiar și operațiu
nilor reduse ale trupelor O.N.U. împo
triva lui Chombe. El se referă de ase
menea la relațiile dintre marioneta ka- 
fangheză și guvernul Federației Rhode- 
siei și Nyassalandului, condus de rasis
tul Roy Welensky. „Guvernul englez — 
arată autorul — a permis ca teritoriul 
său (Rhodesia de nord) să fie folosit de 
Chombe ca o bază sigură în acțiunea 
acestuia îndreptată împotriva Națiunilor 
Unite".

O'Brien s-a pronunțat la timpul său 
împotriva separării Katangăi de Congo. 
Tocmai de aceea prezența sa în postul 
de reprezentant principal al O.N.U. la 
Elisabethville nu convenea sfăpînilor lui 
Chombe. Și O'Brien remarcă cu amară 
ironie: Cînd sînt afectate interesele Ka- 
fangăi atunci sacii cu bani încep să vo
cifereze. Iar acești „saci cu bani" l-au 
silit pe O'Brien să demisioneze. El însă 
n-a tăcut.

Acum, cei vinovați de tragedia con
goleză se fac luntre și punte pentru a 
denigra persoana lui O'Brien și a pro
voca în rîndul 
față de cartea sa. Aceasta este 
citită cu

Cartea lui O’Brien, care, prin natura 
funcției avute, a cunoscut multe din 
dedesubturile afacerii congoleze, are o 
deosebită valoare pentru că ea arată, 
pe bază de fapte, unele dintre adevă
ratele cauze ale impasului O.N.U, în 
Congo, precum și cine poartă răspun
derea pentru actuala situație din a- 
ceastă țară. Iar manevrele actuale ale 
cercurilor colonialiste, la care ne-am 
referit la început, subliniază o dată mai 
mult necesitatea soluționării cît mai 
grabnice a problemei congoleze, potri. 
vit voinței poporului acestei țări și ce 
rințelor întregii opinii publice iubifoa 
re de pace.

GORDON SCHAFFER

cititorilor neîncredere 
însă

un interes firesc.
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