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Fiecare tonă de țiței, 
valorificată superior!

Arături de toamnă 
pe suprafețe mari

Colectivul rafinăriei Dărmănești a 
obținut în acest an realizări însem
nate în domeniul valorificării supe
rioare a țițeiului și al asigurării cu 
materie primă a Combinatului de 

aùciuc sintetic Onești.
' Pentru a cunoaște experiența do- 
bindită de colectivul întreprinderii 
petroliere în valorificarea 
rioară a țițeiului 
ducției de mate
rii prime pentru 
industria petro
chimică, recent co
respondentul nos
tru pentru regiu
nea Bacău, N. Mo- 
canu, a avut o 
discuție cu cîteva 
ginerești din rafinărie,

O rezervă importantă : 
reducerea pierderilor 

la manipulări și depozitări

Micșorarea continuă a pierderilor 
de țiței și produse petroliere este 
una din căile importante prin care 
colectivul de aici a asigurat spori
rea ponderii de produse albe în pro
ducția globală a rafinăriei. Iată, pe 
scurt, ce ne-au relatat în legătură cu 
aceasta ing. Dumitru Țirulescu, șeful 
serviciului producție, Mihai Spiridon, 
șeful secției D. A., maistrul Petre 
Arățoaie, din aceeași secție, și alții.

Conducerea administrativă, spri
jinită de organizația de partid, a 
întreprins o acțiune largă și bine 
organizată pentru a depista pierde
rile de țiței și produse petroliere. 
Cum s-a procedat ? S-a urmărit în
tregul proces tehnologic, începînd 
cu descărcarea țițeiului din cister
ne și pînă la expedierea produselor 
finite. Bineînțeles, s-a cerut și pă
rerea muncitorilor și tehnicienilor, 
în felul acesta s-au stabilit cau
zele pierderilor de țiței : slaba e- 
tanșare.la armături și conducte ca 
urmare a uzurii pieselor, volumul 
prea mare de manipulări, necurăți- 
rea echipamentului de schimb de 
căldură și răcire etc. Trebuiau sta
bilite și anumite măsuri tehnico- 
organizatorice în cadrul unui plan 
judicios întocmit, eșalonat de-a 
lungul anului, în funcție de posibi
lități. între măsurile mai însemnate 
cuprinse în plan figurează: revizui
rea tuturor armăturilor și conducte
lor și înlocuirea pieselor uzate cu 
piese care să asigure o 
täte deplină, reducerea 
mătate a numărului și 
lumului de manipulări de 
petroliere, vopsirea în bronz 
conductelor, coloanelor și rezervoa
relor, curățirea cu regularitate a e- 
chipamentului de schimb de căldură 
și răcire și altele. Precum se vene, 
s-a insistat mai mult pe măsurile 
menite să ducă la reducerea pier
derilor prin evaporare; aceasta în- 
trucît produsele rafinăriei sînt ușor 
volatile. S-a închis astfel în mare 
măsură o sursă de risipă.

O atenție deosebită s-a acordat 
ridicării nivelului de pregătire teh- 
nico-profesională a muncitorilor și a 
tehnicienilor. Au fost organizate 
cursuri de ridicare a calificării, de 
specializare pentru muncitori șl 
maiștri, de perfecționare a pregătirii 
inginerilor. La cursuri s-a discutat 
despre probleme specifice ale pro
cesului de prelucrare și despre me
todele înaintate folosite în rafinării. 
Lecțiile teoretice au fost urmate de 
demonstrații practice. Ele au con
tribuit la folosirea mai bună a uti
lajelor și a instalațiilor.

Toate aceste măsuri au avut efica
citate. Pe 10 luni din acest an pier
derile de țiței au fost reduse cu 3 600 
tone sub cifra stabilită. Rezultatele 
obținute sînt bune, dar întregul co
lectiv își dă seama că posibilitățile 
pentru o mai bună valorificare a ți
țeiului și. reducerea pierderilor nu 
au fost nici pe departe epuizate. Ne 
referim, de pildă, la astfel de re
zerve ca : mărirea suprafeței de 
regie la instalațiile D. A., prin cu
plarea instalației D. A. 1 și D. A. 2 
cu desalinare electrică, eliminarea 
deversărilor peste rezervoare, mo
dificarea unor agregate. De aseme
nea este necesar să fie înlocuite o 
parte din utilaje, în primul rînd une
le pompe cu altele avînd un debit 
mai mare. Aceste măsuri vor con
tribui la reducerea în continuare a 
pierderilor de țiței.

Asigurarea materiei prime 
pentru industria petrochimica

Rafinăria este furnizoare de mate
rie primă pentru unul din combina
tele complexului petrochimic Onești-

supe-
și sporirea pro-

O DISCUȚIE CU CADRE 
TEHNICO-INGINEREȘTI DE LA 

RAFINĂRIA DĂRMĂNEȘTI

cadre tehnico-in-

etanșei- 
la ju- 
a vo- 

produse 
a

Borzești Ea livrează o parte din 
cantitatea de propan-butan —mate
rie primă de bază pentru fabricarea 
cauciucului sintetic. în fața colecti
vului a stat și stă, ca o sarcină de 
mare răspundere, livrarea ritmică a 
acestei materii prime. îndeplinirea 
ei a cerut însă colectivului să re
zolve o serie de probleme complexe. 
Despre modul cum au fost soluțio
nate aceste probleme ne-au vorbit 

ing. Gheorghe Flo- 
rea, șeful servi
ciului tehnic, ing. 
Ion Radu, șeful 
secției cracare ter
mică, și alții.

înainte, livrarea 
în mod ritmic a 

cantităților de propan-butan a fost 
îngreunată de faptul că una din in
stalațiile de bază trebuia deseori 
oprită din cauza corodării fierbă- 
toarelor. Pentru soluționarea acestei 
probleme principale, organizația de 
partid a mobilizat cele mai pre
gătite cadre tehnico-inginerești în 
frunte cu membrii și candidații 
de partid. S-au încercat nume-

Gospodăriile agricole de stat din 
regiunea Argeș au depășit planul a- 
răturilor de toamnă cu aproape 1 000 
hectare. Gospodăriile agricole colec
tive din raionul Drăgănești-Olt au 
arat întreaga suprafață prevăzută, 
iar cele din raioanele Costești și Gă- 
ești execută această lucrare pe ulti
mele hectare. în regiunea Argeș, da
torită folosirii din plin a tractoare
lor. s-au arat pînă acum aproape 90 
la sută din suprafețele ce vor fi se
mănate în primăvară.

★
Cu ajutorul celor 47 de stațiuni de 

mașini și tractoare existente în re
giunea București, gospodăriile co
lective au arat peste 570 000 de hec
tare, ceea ce reprezintă 94 la sută 
din suprafața planificată. Unitățile 
din două raioane Alexandria și Dră- 
gănești-Vlașca au terminat această 
lucrare pe întreaga suprafață pre
văzută, iar in raioanele Răcari, 
Fetești și Slobozia se ară ultimele 
suprafețe.

(Agerpres)

La Combinatul chimic din orașul Victoria
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intrat în funcțiune o nouă fabrică

Instalația D.A. 2 de la Rafinăria 
Dărmănești.

roase soluții, au

Slovenia — o nouă etapă a itine- 
rariului vizitei, o nouă demonstrație 
grăitoare a sentimentelor prietenești 
care leagă popoarele țărilor noastre.

Cu. pădurile ei dese, cu piscurile 
uriașelor masive ale Alpilor Kamnici, 
cu cascade și lacuri limpezi de 
munte, Slovenia desfată privirile 
prin peisajele sale de o rară fru
musețe. Dar cel mai mult vorbesc 
inimii, oamenii de azi ai Sloveniei, 
care au primit pe oaspeții romîni 
cu brațele deschise, cu manifestări 
de caldă ospitalitate. Slovenia este 
o republică cu o industrie puter
nică și cu un grad ridicat de elec
trificare, aici găsindu-se cel mai 
mare sistem hidroenergetic din Iu
goslavia precum și importante o- 
biective industriale, în deosebi ra
mura electro-tehnică.

Cu una dintre cele mai reprezen
tative unități ale industriei electro
tehnice a Sloveniei, oaspeții au fă
cut cunoștință în cursul dimineții de 
ieri în localitatea Krani, centru in
dustrial și totodată punct de atrac
ție pentru turiști prin frumusețea 
peisajelor sale naturale și prin vesti
giile arheologice ale așezărilor iliri- 
ce, celtice și romane. Aici la Krani 
membrii delegației împreună cu per
sonalitățile oficiale ale R.S.F. Iu
goslavia care însoțesc pe oaspeți în 
cursul călătoriei prin țară, precum, 
și Miha Marinko, secretar al C.C. al 
U.C. din Slovenia, și Ivan Macek, 
președintele Scupșcinei R. S. Slove
nia, și alți conducători ai acestei re
publici au vizitat marea uzină de e- 
chipament electric și de mecanică 
fină „Iskra“. Marca acestei întreprin
deri, cunoscută în întreaga. Iugosla
vie, este reprezentată de o stea de
senată pe un fond albastru. Cu mîn- 
drie au relatat gazdele că de la în
ființarea întreprinderii, numeroase 
asemenea stele au fost imprimate pe 
produsele realizate de mîinile harni
ce ale membrilor acestui colectiv. 
Printre aceste produse se numără 
4 000 centrale telefonice automate, 
peste 400 000 aparate telefonice.

La intrarea în uzină oaspeții au 
fost salutați călduros de Dușan Ho- 
riak, directorul general al întreprin
derii „Iskra“ și de numeroși munci
tori. Un grup de tinere fete au ofe
rit oaspeților buchete de garoafe 
roșii.

Vizitînd secțiile în care se pro
duc diferite piese destinate centra
lelor telefonice, aparatele de măsu
ră și control, aparatele de proiecție 
cinematografică, camerelor de luat 
vederi pentru televiziune industria
lă — oaspeții romîni s-au interesat 
îndeaproape de felul cum este or
ganizată ^producția, cum se desfă
șoară acțiunile de ridicare a ca
lificării etc. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a oprit cîteva mi
nute lingă mașinile muncitoarelor 
Maria Kopu și Simona Bolco, cer- 
cetînd piesele lucrate și dînd o bună 
apreciere calității lor. O impresie 
deosebită a produs oaspeților preci
zia și finețea cu care lucrau munci
torii și muncitoarele de la banda de 
asamblat aparatele telefonice.

Pretutindeni solii poporului romîn

sînt primiți cu caldă prietenie de 
muncitori și tehnicieni.

Conducătorii fabricii informează 
pe oaspeți că pe lîhgă întreprinderea 
„Iskra“ funcționează un institut de 
cercetări tehnico-științifice — înte
meiat d.e întreprindere, care reali
zează diferite lucrări de perspecti
vă pentru dezvoltarea unităților a- 
cestei mari întreprinderi.

Intr-una din încăperi sînt expuse 
produsele fabricii — de la minuscu
lele ferite magnetice pînă la marile 
aparate de proiecție cinematografică 
sau la centralele telefonice automate. 
O plăcută surpri- ____________
ză pentru oaspeți 
— o cameră de 
televiziune, pro
dusă de între
prindere, a trans
mis pe ecranul unui televizor ima
gini ale vizitei.

Pentru a. întregi impresiile vii cu
lese de oaspeți în timpul vizitei prin 
secții, precum și explicațiile date de 
ingineri și tehnicieni — a fost pre
zentat un scurt' film documentar în 
culori despre activitatea și produ
sele întreprinderii „Iskra“, film pro
iectat chiar cu un aparat realizat 
în întreprindere. Imaginile filmului 
ilustrind cele 4 direcții în care se 
dezvoltă producția întreprinderii 
„Iskra“ — electromecanică, electro
nică, telecomunicațiile și automatica, 
întruchipează elocvent ideea cu care 
începe șl se sfîrșește pelicula, că 
progresul tehnico-științific în aceste 
domenii „face ca lumea să devină 
tot mai mică, iar stelele tot mai 
aproape".

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej îi felicită pe realizatorii filmu
lui și mai ales colectivul acestei. în
treprinderi care prin munca sa sîr- 
guincioasă, pricepută și de înaltă 
calificare a inspirat asemenea ima
gini cinematografice atît de 
convingătoare.

La despărțire, colectivul 
prinderii a oferit oaspeților 
ca semn al prieteniei pe care mun
citorii de aici o nutresc față de po
porul romîn și conducătorii săi. O- 
ferind daruri colectivului uzinei din 
partea delegației romîne, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a urat mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
de aici sănătate, fericire și progres 
în muncă.

„Srecino !“ (Noroc bun!) — cu a- 
cest salut muncitoresc înscris pe o 
mare pancartă la ieșirea din uzină 
i-au întovărășit la plecare pe oas
peți aclamîndu-i îndelung muncito
rii și tehnicienii din Krani.

...Intrăm într-un alt decor. In lo
cul halelor industriale, cu zumzetul 
specific al mașinilor în plină func
țiune, ne intîmpină acum clădirile 
prelungi și scunde ale unor, ferme 
pentru creșterea animalelor. După 
cum explica inginerul Smago Hrușe- 
var, directorul general al combina
tului agricol din Liubliana, ai cărui 
oaspeți sînt membrii delegației ro
mîne, această mare unitate agricolă, 
înființată în 1959, e specializată în 
creșterea și îhgrășarea bovinelor 
pentru carne și lapte, în creșterea 
porcilor pentru carne și 
precum și în producția de 
pui.

La secția de îngrășare a 
lor de la Smlednik și la 
pentru creșterea șl îngrășarea por-

De la trimișii noștri

cilor de la Ihan, oaspeților li s-au 
înfățișat diferite date și aspecte din 
munca colectivului de aici. Combi
natul dispune, în afară de secțiile 
pomenite, și de o mare fabrică de 
furaje concentrate.

Impresionează plăcut curățenia 
care domnește în clădirea ce adă
postește animalele, la maternitatea 
de scroafe, pretutindeni. Cu multă 
pasiune vorbește despre munca sa 
și a colectivului de la ferme, tînă- 
rul inginer Lucian Kriveț, șeful 
sectorului ferme al combinatului. 
Tovarășul Gheorghiu-Dej se între

ține îndelung cu 
acest specialist, 
îndrăgostit de 
profesiunea sa, a- 
prèciind compe
tența și entuzias

mul cu care muncesc cadrele de 
aici. Se discută despre speciali
zarea unităților agricole pe ramuri 
de producție, despre productivita
tea muncii, prețul de cost și renta
bilitate.

Conducătorii combinatului s-au 
interesat de modul de organizare a 
gospodăriilor agricole de stat din 
țara noastră, de sistemul de hră- 
nire a animalelor în aceste unități. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a vorbit amănunțit despre realiză
rile obținute în acest domeniu în 
țara noastră cît și despre orienta
rea care călăuzește dezvoltarea pe 
viitor a G.A.S. — profilarea, spe-

cializarea și concentrarea produc
ției agricole.

— Specialiștilor în agricultură din 
țara noastră le-ar face plăcere, sin
tern siguri, să vă aibă ca oaspeți, »5. 
facă un schimb de experiență cu 
dv. — a spus tovarășul Gheorghiu- 
Dej.

In drumul spre secția de la Ihan 
a combinatului, delegația a fost în- 
tîmpinată în comuna Domjale de un 
mare număr de locuitori care au fă
cut oaspeților romîni o caldă mani
festare de prietenie. In numele con
cetățenilor săi, Miro Varșek, secre
tarul Comitetului comunal al U.C. 
din Slovenia, a adus oaspeților un 
călduros salut și i-a rugat să sem
neze în cartea de onoare. Tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți membri 
ai delegației s-au fotografiat îm
preună cu grupul de pionieri care 
le-a oferit flori.

...Liubliana, capitala Sloveniei so
cialiste. i-a primit pe membrii de
legației de Stat a R. P. Romîne cu 
căldură prietenească. Aici, în orașul 
așezat la poalele Alpilor și ale mun
ților Karstului, membrii delegației 
romîne au simțit, din nou manifesta
rea sentimentelor frățești de priete
nie ale oamenilor muncii din Iugo
slavia.

C. MITEA
V. BÎRLĂDEANU '

Masă in cinstea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

vii și

între- 
daruri

prăsită, 
ouă ?»

bovine- 
centrul

LIUBLIANA 27. De la trimișii 
speciali Agerpres, S. Strujan și P. 
Popa :

Președintele Scupșcinei R. S. Slo
venia, Ivan Macek, a oferit o 
masă oficială în cinstea tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Ro
mine, prim-secretar al C.C. al P.M.Rt 
Tovarășii Ivan Macek, Ion Gheorghe 
Maurer și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au rostit toasturi.

Convorbirile dintre delegațiile R. P. Romîne
Iugoslaviași R. S. F.

LIUBLIANA 27 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază, au continuat 
la Brdo convorbirile între delega
ția R. P. Romîne, condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., și delegația R. S. F. Iu
goslavia condusă de tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele R. S. F. Iu
goslavia, secretar general al U.C.I.

Din partea romînă au participat 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, Emil Bodnăraș și Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
și Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R P. Romîne la Belgrad.

Din partea iugoslavă au partici
pat Edward Kardeli, președintele 
Skupșcinei Federative, Miha Ma
rinko. secretar al C.C. al U. C. din 
Slovenia, Miloș Minici, vicepre
ședinte al Vecei Executive Federa
tive, Marin Țetinici, secretar de 
stat pentru transporturi și teleco
municații în Vecea Executivă Fede
rativă, Bogdan Țrnobrnia, secretar 
general al președintelui R. S. F. Iu
goslavia, Mirko Tepavaț, adjunct al 
secretarului de stat pentru aface
rile externe, și 
basadorul R. 
București.

Convorbirile 
tr-o atmosferă

întrevederea dintre AI.
Minicisi M.»

(Agerpres). — 
a avut loc la 
întîlnire între 

vicepre-

LIUBLIANA 27
Miercuri dimineața 
Liubliana o nouă 
Alexandru Bîrlădeanu, 
ședințe al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, și Mi
loș Minici, vicepreședinte al Vecei

Arso Milatovici. am- 
S. F. Iugoslavia la

s-au desfășurat în- 
cordială.

Bîrlădeanu

Federative a R.S.F. Iu-Executive 
goslavia.

Cu acest 
deanu și Miloș Minici au discutat
probleme economice interesînd cele 
două țări.

prilej, Alexandru Bîrlă-

fost folosite 
cele mai renumite oțeluri străi
ne. Toate au cedat însă în fața 
puternicului proces de coroziune. 
După multe căutări și încercări, ca
drele tehnico-inginerești din rafină
rie au trecut la modificarea tehnolo
giei. Și, spre satisfacția întregului 
colectiv, problema înlăturării coro- 
dării fierbătoarelor a fost rezolvată, 
folosindu-se oțeluri produse în țară. 
Aproape de un an instalația funcțio
nează fără întrerupere cu același e- 
chipament. Eliminarea numeroaselor 
opriri a dus la sporirea simțitoare a 
producției de propan-butan.

în fața colectivului rafinăriei s-a 
ridicat și o altă problemă : obținerea 
unui produs de calitate superioară, 
fără impurități. Se impunea neutra
lizarea fracției de numeroșii compuși 
sulfuroși pe care-i conținea și care 
erau un dușman neîmpăcat pentru 
instalațiile combinatului de cauciuc 
sintetic. Eforturile depuse de ingine
rii și tehnicienii rafinăriei au dat 
rezultate bune și în acest domeniu, 
înlăturarea compușilor sulfuroși a 
dus la îmbunătățirea calității frac
ției. Instalațiile combinatului de 
cauciuc pot fi exploatate cu un ran
dament mai ridicat.

Discuția a scos la Iveală că în ra
finărie mai există rezerve însemnate 
pentru sporirea producției de pro
pan-butan. O sursă importantă o 
constituie asigurarea unei recuperări 
maxime a fracției respective. Canti
tăți însemnate din acest produs se 
mai utilizează, împreună cu gazele 
de cracare, drept combustibil. Or, a- 
ceasta este o valorificare neeconomi
că. Colectivul rafinăriei are de re
zolvat în prezent și alte probleme 
importante. Soluționarea lor va avea 
ca rezultat sporirea simțitoare a 
producției și îmbunătățirea calității 
materiei prime pentru combinatul 
de cauciuc sintetic și produse petro
chimice.

Un obiectiv important al planului de șase ani
de formaldehidă

La Combinatul chimic din orașul 
Victoria a intrat în funcțiune o nouă 
fabrică de formaldehidă (formol) în 
concentrație de 36 la sută.

Noua fabrică, cu o capacitate de 
producție de 45 000 tone anual, a fost 
ridicată de întreprinderile de cons
trucții și montaje ale Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei, în 
numai șase luni, cu 15 zile înainte 
de termenul stabilit. Cu aceasta, ca
pacitatea de producție a combinatu
lui de la Victoria se ridică la 70 000 
tone formaldehidă pe an.

O parte din utilaje (evaporatorul 
pentru metanol, recipienți de colec
tare, separatoare de lichide) sînt 
executate de industria noastră 
constructoare de mașini. O altă par
te, printre care catalizatorul de ar
gint necesar reacției chimice, este 
procurată din import. Procesul teh
nologic este complet automatizat.

întreaga instalație, cu excepția pa
noului de comandă, este amplasată

în aer liber, ceea ce a permis redu
cerea cheltuielilor de investiții.

înaltul nivel de automatizare a 
operațiilor a dat posibilitatea ca, 
încă din primele zile de funcționare, 
capacitatea instalației să fie depă
șită, iar indicatorii tehnico-econo- 
mici prevăzuți în proiect să fie ridi
cați.

Formaldehidă, produsă din meta
nolul obținut în combinat din gaz 
metan, este folosită ca materie pri
mă la fabricarea cleiurilor sintetice 
pe bază de uree, necesare în pro
ducția dé plăci aglomerate din lemn, 
la obținerea rășinelor formaldehi- 
dice (materiale plastice) din care se 
confecționează diverse piese pentru 
industria electrotehnică și cea cons
tructoare de mașini, precum și în a-, 
gricultură și zootehnie 
semințelor, fabricarea 
și ca dezinfectant.

Pașcani Prima instalație

la tratarea 
vaccinurilor

(Agerpres)

de telecomandă a circulației trenurilor

Centrala hidroelectrică „16 Februarie“ Argeș

Cu ocazia sărbătorii naționale a Cambodgiei, aniversarea indepen
denței, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a transmis șefului statului Cambodgia, prințul 
Norodom Sianuk, călduroase felicitări și urări pentru fericirea și pros
peritatea Cambodgiei și a poporului cambodgian.

în telegrama de răspuns, șeful statului Cambodgia, prințul Norodom 
Sianuk, a exprimat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne sincere mulțumiri pentru felicitările și urările adresate.

Complexul feroviar 
Pașcani este prima, u- 
nitate din țara noas
tră în care s-a intro
dus sistemul de tele
comandă a circulației 
trenurilor. Instalația, 
proiectată și realizată 
în țară, sporește con
siderabil capacitatea 
stației. Ea se încadrea
ză în programul gene
ral de modernizare a 
căilor noastre ferate.

în cele 3 unități ale 
complexului, circula
ția trenurilor și pro
cesul de formare a lor 
se efectuează acum

printr-un sistem unic 
de centralizare, co
mandat de un singur 
om : impiegatul de 
mișcare. Acesta, prin 
numeroasele relee e- 
lectromagnetice ale in
stalațiilor controlează 
și dirijează, de la apa
ratul de comandă, în
tregul proces tehnolo
gic pe un traseu lung 
de circa 8 km, în care 
sînt cuprinse peste 100 
de macaze, precum și 
semnalele' luminoase 
ce dirijează circulația 
pe zeci de ramificații, 
în numai cîteva se-

cunde, prin simpla a- 
păsare a unor butoa
ne, el poate pregăti 
parcursul unui tren, 
instalațiile raportîn- 

. du-i automat executa
rea comenzilor date de 
el. Pe luminoschema 
aflată in biroul său. 
impiegatul poate ur
mări atît 
trenurilor
complexului, cît și pe 
liniile de intrare în 
complex, care însu
mează încă 6 km.

Instalații de teleco
mandă se montează și 
în alte centre ferovia
re din țară. (Agerpres)

mișcarea 
in incinta

în procesul de dezvoltare continuă 
a bazei tehnice-materiale a socialis
mului, de desăvîrșire a construcției 
socialiste, în țara noastră, parti
dul și guvernul acordă o atenție 
deosebită creșterii în ritm susținut 
a producției de energie electrică, 
factor esențial al progresului tehnic 
în întreaga economie și al creșterii 
continue a nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii. în 
cadrul vastului program trasat de 
partid se află în construcție nu
meroase uzine hidroelectrice și ter
moelectrice, care vor spori continuu 
producția de energie electrică atît 
de necesară industriei noastre.

Un obiectiv important al planului 
de șase ani este folosirea complexă 
a apelor, pentru producerea de ener
gie electrică, fertilizarea regiunilor 
secetoase și recuperarea de terenuri 
supuse inundațiilor. Pe baza Direc
tivelor celui de-al III-lea Congreș 
al partidului, plenara Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn din 31 octombrie — 1 noiem
brie 1960 a hotărit realizarea hidro
centralei de pe Argeș.

Rolul acestei hidrocentrale și a- 
vantajele ei pentru economia națio
nală sînt numeroase, însă principa
lul îl constituie producția , de ener
gie electrică, care prin sistemul 
energetic va fi trimisă în toate re
giunile țării. Puterea instalată, ca
pacitatea ei, va fi de 220 000 kilo
wați. depășind cu zece mii de kilo
wați pe aceea a hidrocentralei de la 
Bicaz. Importanța acestei cifre o 
vom înțelege, dacă vom aminti că 
numai hidrocentralele de la Argeș și 
Bicaz vor egala aproape întreaga 
putere instalată de care dispunea 
țara noastră înainte de război.

Spre deosebire de alte centrale e- 
lectrice, importanța hidrocentralei 
de pe Argeș constă în rolul său de 
centrală de vîrf, care permite furni
zarea curentului'electric la orele 
de maximă solicitare a energiei e- 
lectrice, la o simplă apăsare de bu
ton, în cel mai scurt timp și fără a 
consuma altceva decît „cărbunele 
alb“ — adică energia apelor acumu
late. Aceasta are o importanță deo
sebită, dacă ne gîndim la faptul că 
nevoile de curent electric sînt foarte 
variabile în cursul unei zile, în di
feritele anotimpuri ale anului, ori în 
zilele de lucru sau de sărbătoare. în

Ing. MIRCEA SIPICEANU
Inginerșef al proiectului 

Hidrocentralei „16 Februarie“ Argeș

acest scop, la stabilirea puterii in
stalate a uzinei s-au avut în vedere 
necesitățile din graficul sistemului 
energetic național, din care a rezul
tat că timpul de folosire a puterii 
instalate este de 1900 ore pe an, iar 
producția de energie electrică de 
400 milioane kWh anual.

Obținerea unei puteri . instalate 
importante în amenajarea de pe Ar
geș se datorește concepției noi 
în gospodărirea apelor, deoarece 
apele de pe un bazin hidrografic de 
750 kilometri pătrați — ceea ce în
seamnă peste o treime din supra
fața unui raion cum ar fi Curtea de 
Argeș — se concentrează într-o 
singură centrală.

Din debitul total captat la punctul 
de priză al amenajării de aproape 
20 de metri cubi pe secundă, debi
tele captate din rîurile învecinate — 
Topologul, Vîlsanul, Cernatul și 
Doamnei — constituie două treimi. 
Acest mod de folosire a apelor în
tr-o mare uzină pe Argeș a rezultat 
după examinarea altor soluții, ca 
fiind mai. avantajos decît amena
jarea hidroenergetică a fiecărui u-îu 
în parte.

Pentru mărirea căderii folosite de 
amenajare, s-a amplasat centrala 
uzinei într-o cavernă subterană și 
s-a prelungit tunelul care conduce 
apele trecute prin turbine pînă de
parte la Oeșt.i. astfel ca să poată fi 
cuprins un sector de rîu cit mai 
mare și cu potențialul hidroenerge
tic cel mai ridicăt.

Pe sectorul care va fi amenajat 
pentru construcția uzinei hidroelec
trice „16 Februarie“ Argeș. în lun
gime totală de 27 kilometri și cu o 
diferență de nivel de 324 metri, rîul 
Argeș străbate depresiunea largă a 
Loviștei. defileul Argeșului cuprins 
între masivul Vidraru și Cetățuia și 
apoi zona dealurilor de la Corbeni 
și Oești.

Pe această vastă întindere se des
fășoară lucrări și construcții com
plexe, au apărut șosele, viaducte 
străbătute de camioane puternice 
care transportă materiale șl utilaje

de mare capacitate pentru construc
torii hidrocentralei.

Avantaje economice 
multiple

Rolul amenajării însă, așa cum 
s-a arătat mai sus, nu este numai 
producerea de energie electrică A- 
menajarea de pe Argeș va crea posi
bilitatea de a se înmagazina apele în 
exces, de a se atenua debitele catas
trofale și a le distribui consumatori
lor in perioadele necesare. Amenaja
rea va împiedica pe viitor năvala 
apelor, reducînd debitele maxime la 
mai puțin de 200 metri cubi pe se
cundă și va asigura echilibrul ne
cesar in folosirea apelor, punînd la 
adăpost regiunile supuse inundații
lor sau asigurîndu-le cu apă în pe
rioadele de secetă.

Prin construirea barajului Vi
draru*  se stăvilesc apele Argeșului, 
realizîndu-se un mare lac artificial 
în apropiere de munții Făgăraș, în 
lungime de 14 km și cu un volum 
de aproape 500 milioane metri cubi 
de apă. una din cele mai mari acu
mulări ce se pot realiza in condiții 
economice pe cursurile noastre de 
apă. Odată cu bararea Cheilor Ar
geșului se obțin pentru fiecare me
tru cub de beton turnat în baraj, 
1000 metri cubi de apă în Iacul de 
acumulare. Prin volumul său și 
posibilitatea de a spori debi
tele actuale ale rîului Argeș, la
cul de acumulare de la Vidraru va 
avea un rol important în alimenta
rea cu apă a orașului București. 
Prin realizarea amenajării și exis
tența lacului de acumulare de la Vi
draru, se va putea satisface din to
talul de 24 metri cubi pe secundă 
impus de necesitățile de apă ale Ca
pitalei în perioada 1970—1975. un 
debit, minim în fiecare secundă de 
peste 16 metri cubi. ceea ce va în
semna duplarea debitului asigurat 
in prezent.

O folosință în plus pentru econo
mia națională obținută prin con
strucția hidrocentralei de pe Argeș, 
cu importantul ei lac de acumulare, 
o va constitui posibilitatea irigării 
în bazinul Argeș a 100 000 hectare, 
din care 30 000 în aval de orașul

(Continuare în pag. IlI-a)
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Filmul documentar, oglindă 
a realității socialiste

Pe marginea ședinței lărgite a Consiliului cinematografiei
Recent a avut loc, după cum s-a 

Rnunțat în presă, o ședință lărgită 
a Consiliului cinematografiei — Ia 
care au luat parte regizori, opera
tori și tehnicieni .din domeniul fil
mului, compozitori, scriitori, ziariști
— și în cadrul căreia au fost dezbă
tute o seamă de probleme actuale ale 
dezvoltării filmului documentar. Re
feratul, ca și participanții la discuții, 
au scos în evidență succesele remar
cabile obținute în acest important 
sector al creației cinematografice, 
prestigiul și prețuirea crescîridă de 
care se bucură, în 'rândurile publicu
lui larg, filmul documentar romî- 
nesc.

Străbătînd de-a lungul și de-a la
tul întinsurile patriei, cantonînd cu 
aparatele de filmat în uzine și în la
boratoare, pe ogoarele colectivizate 
și în școli, pe marile șantiere și în 
lăcașele de cultură, documentariștii 
studioului „Alexandru Sahia“ și-au 
făcut un titlu de onoare din a înre
gistra pe peliculă victoriile socialis
mului, din a realiza o cronică. în ima
gini — o cronică activă, mobiliza
toare — a epocii pe care o trăim. în 
acest contact nemijlocit cu noile rea
lități și cu oamenii care le făuresc 
s-au dezvoltat talentul și personali
tatea unei serii întregi de regizori 
și de operatori de filme documentare
— artiști inspirați și căutători neo
bosiți ai noului, pe drept cuvînt a- 
preciați de către masele de specta
tori.
O TEMATICĂ DE ACTUALITATE, 
MEREU MAI CUPRINZĂTOARE
Gen cinematografic operativ și in

structiv, cu o deosebită forță de in
fluențare, filmul documentar este 
menit să răspundă preocupărilor ac
tuale ale oamenilor muncii, să con
tribuie la informarea lor asupra ce
lor mai importante și semnificative 
manifestări ale noului în toate do
meniile, la îmbogățirea orizontului 
de cunoștințe al marelui public. Efi
ciența filmului documentar, apor
tul său la dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor sînt condiționate 
de bogăția ideilor, de tratarea cu a- 
devărat documentară a unor teme 
actuale, de prezența vie și convingă
toare a oamenilor. Autorii celor mai 
izbutite realizări ale studioului ,.A1, 
Sahia“ — cineaști ale căror calități 
au fost confirmate și de numeroa
sele premii obținute în cadrul dife
ritelor festivaluri internaționale ale 
filmului — au ținut seama de a- 
ceste cerințe.

Participanții la ședință au relevat 
creșterea producției de filme docu
mentare, faptul că, în ultimii ani, 
aproape că n-a existat eveniment 
mai însemnat la care să nu fi fost 
prezent, ca martor atent, pasionat, 
obiectivul aparatului de filmat. în 
perioada anilor 1900—196.3, peste 80 
de filme au fost dedicate realizărilor 
obținute, sub conducerea partidului, 
în marea operă de desăvîrșire a 
construcției socialismului, evocării 
unor momente importante ale trecu
tului de luptă revoluționară al po
porului romîn ; alte filme au con
semnat unele dintre cele mai de 
seamă evenimente politice și cultu
rale din acești ani.

Prezenta în actualitate, caracteris
tică producției studioului „Al. Sa
hia“, a fost însoțită de o preocupare 
rodnică în direcția varietății tema
tice. Au fost realizate filme consa
crate industrializării socialiste (bu
năoară „Trei strigăte pe Bistrița“, 
„Reportaj la Steagul Roșu“, „Cetăți 
ale industriei socialiste" ș. a.), ori 
menite să redea aspecte esențiale ale 
procesului de colectivizare, cu scopul 
de a scoate în evidență covîrșitoarea 
superioritate a agriculturii socialiste 
(și amintim, îndeosebi, cele 16 filme, 
pe regiuni, turnate în-perioada pre
mergătoare încheierii colectivizării). 
Dintre producțiile mai-recente, în ca
drul discuției au: fost citate, între al
tele, documentarele consacrate luptei 
biruitoare a omului cu natura — fil
me care au înfățișat, de pildă, extra
ordinara acumulare de eroism coti
dian și de eforturi umane pe care 
o implică construcția hidrocentralei 
„16 Februarie“ de pe Argeș („4000 de 
trepte spre cer" — regizor : Titus 
Mesaroș, operator : Gheorghe Pe
tre), ori munca nu mai puțin drama
tică pentru valorificarea unor tere
nuri aride („Grădina din nisipuri“ — 
regizor: H. Rabinovici, operator: 
C. Ionescu Tonciu) ; documentariștii 
au pătruns cu aparatul de filmat în 
intimitatea procesului de creație al 
unui mare șef de orchestră („George 
Georgescu“ — regizor : Paul Bar- 
băneagră, operator-șef : Sergiu Hu- 
zum), sau al unui maestru al 
sculpturii noastre, Geza Vida („Ră
dăcini“ — regizor : Mirel Ilieșiu, 
operator : S. Huzum) ; au încercat 
să prezinte însemnătatea activității 

Moment din spectacolul prezentat de ansamblul do cîntece și dansuri „Ci- 
prian Porumbescu“ din Suceava, cu prilejul aniversării a zece ani de la în
ființarea sa.

anonime pe care o desfășoară revi
zorul de cale ferată, mecanicul faru
lui de la Tuzla, meteorologul de pe 
Omul („Pretutindeni muncesc oa
meni“ — regia : Jean Petrovici, ope
rator : Dorian Segal). îmbogățind 
aria de preocupări a documentarului 
romînesc, filmul „Casa noastră ca o 
floare“ (regizor — Al. Boiangiu, ope
rator — W. Goldgräber), realizare 
deosebit de valoroasă, cu un puter
nic rol educativ, cetățenesc, a de
monstrat h- că și alte filme mai 
noi sau mai vechi — cît de intere
sante sînt sugestiile tematice pe care 
realitatea însăși le oferă documenta
riștilor, cît de diferite pot fi moda
litățile de tratare cinematografică a 
subiectelor la ordinea zilei.

După cum au arătat însă și par
ticipanții la dezbatere, mai apar 
filme consacrate unor subiecte 
nu îndeajuns de semnificative, și 
chiar unor aspecte curente, de fe
lul acelora întîlnite în jurnalele 
de actualități. în legătură cu a- 
ceasta, merită a fi subliniate în
semnătatea deosebită a alegerii su
biectului, atenția ce trebuie acorda
tă sub acest raport scenariilor.

O sarcină de cea mai mare im
portanță a studioului „Alexandru 
Sahia“ este de a crea — în strînsă 
colaborare cu specialiști de înaltă 
competență — filme care să înfăți
șeze tot ce este nou, înaintat în do
meniul tehnicii, al agrozootehnici, 
care să popularizeze realizările și să 
răspîndească experiența pozitivă din 
diferitele sectoare ale construcției 
economice..Sînt, de asemenea, nece
sare documentare destinaté învăță- 
mîntului. însemnătatea unor astfel 
de filme decurge tocmai din marea 
forță de convingere, din puternica 
eficiență, proprii acestui gen cine
matografic și de care studioul tre
buie să țină seama, cu consecvență, 
în activitatea sa.

Există vaste posibilități dc lărgire 
a sferei tematice a .filmelor docu
mentare. Sînt multe aspecte noi' ale 
vieții politice, economice, științifice, 
social-culturale, mulți oameni inte- 
resanți care ar merita să stea în a- 
tenția documentariștilor. îmbucură
toare, succesele de pipă acum sînt 
menite să-i mobilizeze pe regizorii 
și operatorii studioului „Al. Sahia“, 
pe autorii de scenarii, spre investi
garea mereu mai profundă a realită
ții. In acest scop, pentru a fi cu ade
vărat în actualitate, conducerea stu
dioului va trebui — așa'cum s-a re
comandat în timpul discuției la care 
ne referim — să evite elaborarea unor 
planuri tematice rigide, să fie sen
sibilă, la apariția noului/din viață, 
să stimuleze inițiativa și să cultive 
pasiunea creatoare a cineaștilor care 
s-au dedicat acestui gen.

REALITATEA 
ȘI PREZENTAREA EI PE ECRAN

Documentarul presupune, prin de
finiție, autenticitate. Rigoarea do
cumentară nu stăvilește însă, cîtuși 
de puțin, afirmarea originalității, a 
personalității creatorului ci — dim
potrivă — solicită participarea re
gizorilor și a operatorilor ca inter
pret ai realităților înfățișate pe 
ecran.

Avînd la bază o idee interesantă, 
un conținut bogat și actual, filmele 
amintite mai înainte, ca și alte do
cumentare reușite, au exprimat po
ziția partinică, militantă a cineaști-' 
lor față de realitate, strădania lor 
de a dezvălui și de a impune aten
ției esența faptelor, de a-1 "ajuta pe 
spectator să afle lucruri noi și să le 
înțeleagă semnificația. Subordonat 
acestui scop, talentul unui regizor 
ca Mirel Ilieșiu a rodit în filmul 
„Tăbăcarii“ — prezentare inspirată 
și extrem de grăitoare a contrastu
lui dintre ieri și azi ; și cît de emo
ționantă, cît de convingătoare este 
această „simplă“ proiectare a unor, 
imagini filmate în noua și moderna 
tăbăcărie de la Jilava, pe fondul 
zguduitoarelor reportaje despre tă- 
băcării scrise în 1934 de Geo Bogza 
și ilustrate de Perahim ! Este o de
monstrație a însemnătății pe care o 
are o idee artistică originală și clară, 
pentru eficiența unui film documen
tar. La fel, evocînd în documentarul 
„Pe urmele lui 1907“ marile răs
coale țărănești, regizorul Virgil Ca- 
lotescu și-a dovedit, o dată mai mult, 
măiestria în folosirea unor asociații 
sugestive, în crearea unor metafore 
revelatoare, cu scopul de a pune în 
lumină cît mai emoționant și mai 
convingător, mesajul filmului. Iar 
pe regizorul Al. Boiangiu, tema fil
mului „Casa noastră ca o floare“ l-a 
determinat, în mod necesar, să 
recurgă la filmarea „pe viu“, pen
tru a-i putea surprinde în „flagrant 
delict“ pe eroii reali ai acestui pam
flet cinematografic la adresa unor 

abateri de la normele de conviețuire 
și comportare civilizată.

Ar mai putea fi citate și alte 
exemple concludente de originali
tate în abordarea unor subiecte de 
film documentar, în valorificarea 
resurselor expresive ale artei și teh
nicii cinematografice. De fapt, înseși 
țelurile majore ale genului, cerința 
ca filmul documentar să trezească 
interesul, să emoționeze și să con
vingă publicul implică stimularea 
căutărilor creatoare, combaterea ru
tinei în investigarea și prezentarea 
pe ecran a realității. în același timp, 
așa cum s-a arătat și în ședința 
amintită, fără o idee conducătoare, 
fără un scop politic și artistic precis, 
care să fie servit de talentul, de 
efortul creator al cineastului — fil
mul documentar va rămîne imagine 
moartă, chiar dacă obiectivul apara
tului de filmat este îndreptat spre 
fapte de cel mai real interes.

Spiritul inovator, care și-a pus pe
cetea pe cîteva dintre cele mai va
loroase realizări ale studioului „Al. 
Sahia“, duce însă la rezultate po
zitive numai în măsura în care este 
subordonat unei concepții clare, ne
cesității de a exprima cît mai preg
nant, cu maximă accesibilitate, con
ținutul viitorului film. Or, în șe
dința lărgită a Consiliului cinemato
grafiei au fost criticate, pe drept 
cuvînt, preocupările formale excesi
ve care au apărut, în vremea din 
urmă, în filme realizate și de unii 
documentariști talentați și care au 
avut drept rezultat compromiterea 
unor intenții bune. Astfel, a fost ci
tat documentarul „Uzina“, al re
gizorului S. Popovici, film consa
crat experienței înaintate a co
lectivului Uzinelor „1 Mai“ din 
Ploiești. Absorbit de experimenta
rea unor modalități de expresie ci
nematografică, de căutarea, cu orice, 
preț, a tot felul de metafore, auto
rul (al cărui talent s-a vădit, de 
pildă, în documentarul „Pe drumuri
le1 Crișanei“) a pierdut din vedere, 
de astă dată, scopul filmului său. în- 
tr-un alt documentar („Tehnică nouă, 
oameni culți“), comentariul este fă
cut prin... „songuri“, ca în pie
sele lui Brecht — modalitate depla
sată în raport cu caracterul con
cret, foarte cotidian al imaginii ; 
autorul, regizorul Alexandru Sîrbu, 
ale cărui calități s-au manifestat 
îm filme remarcabile, cum a fost 
reușitul „Reportaj la Steagul Roșu“, 
a terminat do curînd un nou, 
documentar : „Sonda“,. realizat prin 
filmare directă, prin surprindere, 
Filmul, nu lipsit de unele calități, 
dă însă în ansamblul său o imagine 
simplistă, rudimentară, a realităților 
înfățișate pe ecran, a muncii petro
liștilor. Acest cusur fundamental al 
documentarului „Sonda“ a fost deter
minat de procedeul de filmare la 
care a recurs cineastul ; el s-a limi
tat să prezinté imagini brute și 
frînturi de dialoguri înregistrate ad- 
hoc, menținîndu-se astfel la supra
fața lucrurilor. Putînd fi folosit u- 
neori cu bune rezultate, acest pro
cedeu (utilizat cu predilecție, în u- 
nele țări, de promotorii curentului 
cunoscut sub numele de ciné-veri- 
té), nu este potrivit oricărui subiect 
de film documentar și nu trebuie 
să devină o modă. în cazul produc
ției amintite, este evident că cele cî
teva imagini sau replici emoționante 
prin firescul lor, nu justifică ma
niera, stilul căutat al cineastului.

D. COSTIN

(Continuare în pag. IV-a)

Compozitorul și uneltele sale
In condițiile noastre prielnice, via

ța muzicală s-a animat în chip deo
sebit. Se scrie și se cîntă foarte 
multă muzică, se poartă vii discuții.

Contemporaneitate, tradiție și ino
vație, mijloace de expresie -*■  iată 
probleme care preocupă pe muzi
cieni. Pentru ca discuția să fie folo
sitoare, trebuie să înțelegem inter
dependența acestor probleme.

E azi un punct de cinste pentru 
orișice compozitor a se numi con
temporan. Epoca noastră pasionantă, 
construcția socialistă din țara noas
tră, ce surse incandescente de crea
ție muzicală ! Contemporaneitatea 
în artă nu este greu de definit, 
ea reprezintă un echilibru de con
ținut actual cu formă contemporană. 
(Desigur, formă contemporană nu 
înseamnă exhibiționism, așa cum 
cred falșii inovatori; la rîndul lor, 
conservatorii confundă și ei orice 
formă contemporană cu exhibițio
nismul, și de aceea își astupă ure
chile fără discernămînt la asculta
rea muzicii secolului XX). însă e- 
chilibrul dintre conținut și formă, 
care e lesne de formulat și dorit, se 
realizează greu și reprezintă un mo
ment fericit, sărbătoresc în creația 
artistică ; el este rezultatul unor 
eforturi și acumulări dificile, în care, 
cînd și cînd, forma sau conținutul 
rămîn în urmă.

De aceea, compozitorul care în 
problemele de creație absolutizează 
punctul de vedere al practicii sale 
artistice personale riscă să greșeas
că. Pentru cei care reduc actul de 
creație la „ilustrarea subiectului“, 
forma vine mai mult sau mai puțin 
de la sine, prin mularea rutinei pe 
bietul subiect compromis. Amatorii 
de „experiențe în sine“, dimpotrivă, 
siluiesc conținutul, punîndu-1 în pa
tul lui Procust a] laboratorului. (E- 
roarea unor compozitori este aceea 
de a socoti uneori drept artă în ge
neral numai arta dor). Munca artis
tică începe acolo unde conținutul și 
forma contemporană se înfruntă, își 
caută unitatea vie pe planul supe
rior al creației îri afara acestui fapt 
viù nu există artă ; în afara artei 
vii, conținut șl formă- sînt ficțiuni. 
A fi contemporan azi înseamnă a cu
noaște, a înțelege, a simți lumea zi
lelor noastre, a ști.să o exprimi așa 
îneît să te poți adresa omului zilelor

DUMITRU GIIIAȚA „Flori“

O creație în care răsună 
armoniile artei populare

Nu-mi amintesc ■ cînd 
m-am întîlnit pentru fa
twa dată cu un tablou al 
maestrului Ghiață. îmi 
pare că dintotdeauna lu
crările sale trăiesc printre 
noi, asemenea unor ființe 
vii ce-și au sufletul lor și 
cu care poți discuta pe în
delete.

Pe artistul care a îm
plinit de curînd 75 de ani, 
mi-l închipuiam așezat 
totdeauna la șevalet și 
căutînd cu migală, cu 
neostenită elaborare, ce
le mai. prețioase to
nuri, asemenea unui- is
cusit meșțer de covoare. 
Mina lui expresivă de ță
ran, mina unui artist, ține 
și azi — la 75 de ani — 
penelul, cu aceeași tînără 
vigoare, cu emoție, cu 
sentimentul datoriei pe 
care i-a hărăzit-o talen
tul.

Un tablou de Dumitru 
Ghiață: un conținut to
nic, potențat de forțe in
terioare, ' cu rezonanțe 
profunde, uneori grave, cu 
nuanțări și adevăruri plas
tice ce se lasă descoperite 
în timp. Formele se în
scriu, fără ostentație, în- 
tr-o compoziție calmă, pic
tura aduce armonii pro
prii artei noastre popu
lare.

Registrul creației sale, 
deși restrîns ca întindere, 
trăiește cu gravitate, cu 
noblețe, cu un umanism 
propriu sufletului poporu
lui nosțru, înțelegerii lui 
despre frumos.

Artist apropiat de oa
meni, de viața lor, pic
torul Ghiață a făcut loa 

tale. Un artist romîn contemporan 
va ști să exprime realitatea țării 
sale în așa fel îneît arta sa să fie 
iubită de compatriotul său ; totoda
tă, extrăgînd esența contemporană 
și filtrînd-o prin specificul muzicii 
romînești — el va putea fi înțeles 
și prețuit și de. către iubitorul de 
artă străin. La urma urmelor, un 
artist adevărat va fi, azi ca și în
totdeauna, neapărat contemporan.

Mijloacele de expresie capătă va
loare în măsura în care slujesc 
transmiterii ideilor artistului. In 
treacăt fie spus: e de neînțeles sen
sul peiorativ pe care îl dau unii 
„ideii“ și „filozofiei“ în muzică; nu

PUNCTE DE VEDERE

cumva muzica exprimă numai, senti
mente? Beethoven se simțea foarte 
jignit cînd i se vorbea în felul aces
ta despre muzica sa. Dacă muzica e 
sentiment „pur“, ce măi are ea co
mun cu ideologia ?

Aprecierea mijloacelor de expre
sie în mod abstract, neraportată la 
conținutul unei lucrări, la .ideolo-, 
gia pe care o slujește, este, cred, 
nedialectică, și poate, duce în practi
că la' rezultate negative? Unul 
din acestea stă în a identifica noul 
în muzică cu mijloacele dé expre
sie ; se mai spune — töt mai rar — 
că ceea ce evoluează în muzică sînt 
mijloacele, restul ar fi veșnic,-. 
După, părerea mea, în asemenea, ex
cese cad atît aceia care absolutizea
ză și exaltă mijlocul de expresie, cît 
și cei' care, nefolosind ei înșiși unele 
mijloace noi, aruncă anatèma asu
pra lor de pe o poziție conserva
toare.

Dar și-unii și alții uită că mijloa
cele de expresie , trăiesc .numai a- 
tunci cînd creatorii le insuflă viață, 
punîndu-le în slujba imaginii.

/X fi obsedat de mijloacele de ex- 
presie înseamnă adesea neputință ; 
obsesia aceasta se întâlnește de obi-' 
cei fie la un compozitor ce nu po
sedă mijloacele de expresie, fie la 
unul care Ie are dar nu știe ce să 
facă eu ele, Un talent fără mijloace 
de expresie mi se pare iot atît de 
regretabil ca. și mijloacele de expre
sie fără talent.

în peisajele sale — încă 
în urmă cu cîteva de
cenii — unor elemente 
industriale, sonde, spre 
exemplu, pictate cu solidă 
onestitate. Oamenii de pe 
ogoare apar în operă sa 
înfățișați cu o sensibilita
te gravă, în trăsăturilargi, 
expresive ; țăranii pe care 
i-a zugrăvit — fie adunați 
la tîrg, fîê'stîn'd la sfat — 
sînt văziiți de artist cu o 
participare concentrată. 
Arta lui-D Ghiață se ri
dică întotdeauna deasupra 
unei viziuni desuet senti
mentale ; el plăsmuiește 
cu. rigoare, cu un- respect 
autentic, cu sobrietate, lu
mea satului : așa cum a 
trăit-o, aș'a cum o vede.

Florile gingașe, catifela
te, sînt' pictate de el cu 
prospețime, cu blîndețe : 
flori de pădure, spre e- 
xemplu, și .ferigi, buchete 
pe care meșterul le așea
ză nu o dată pe fondul ca
racteristic al vreunui co
vor țesut'in motive popu
lare: -.

Arta lui, care a primit 
înalta consacrare a Pre
miului de S.tat, se adresea
ză cu o măre generozitate 
tuturor. Cei mulți găsesc 
în arta sa bucuria; noi, cei 
ce sîntem undeva mai spre 
început pe calea grea și 
anevoioasă a artei, avem 
în D. Ghiață un exemplu 
de muncă neobosită, de 
modestie, de ținută artisti
că, de consecvență rea
listă. Cea de-a 75-a sa 
aniversare este un prilej 
binevenit pentru a evoca 
acest exemplu.

BRĂDUȚ COVALIU

In artă primează conținutul și ar
tistul se preocupă înainte de toate 
de ceea ce are el a spune. Hotărî- 
toare este puterea de comunicare, 
forța emotivă a operei de artă.

E o mare greșeală a crede că un 
artist e mai înaintat decît altul nu
mai prin faptul că utilizează mijloa
ce mai noi. Van Gogh avea o teh
nică mai „simplă“ decît „divizio- 
niștii“,. contemporani lui ; două
zeci de ani mai tîrziu tehnica lui 
Van Gogh s-a dovedit a fi mai a- 
vansată ; de la ea au pornit „fau- 
ve“-iștii, fără a egala de altminteri 
profunzimea expresiei marelui pic
tor. Istoria artei ar fi plictisitoare 
dacă artiștii s-ar întrece unul pe al
tul prin mijloace de expresie ; ce 
bine că o dată cu Wagner a trăit și 
Brahms ! Istoria a avut grijă să a- 
rate că Wagner nu a fost chiar „a- 
narhist", iar Brahms tocmai „retro
grad“ !

în ce ne privește pe noi, realiștii 
socialiști, cred- că sîntem în primul 
rînd inovatori. Ar fi-straniu ca azi, 
în Romînia socialistă — avînd în 
jur un efort constant de inovație 
(în cele mai diferite domenii ale 
.vieții' economice și sociale, de la in
dustrie și piuă la arhitectură), să

■ fim conservatori sau arhaizanți în 
muzică. Ca și în celelalte domenii, 
este cazul ca , și în muzică să spu
nem că trebuie, să fim la curent cu. 
toate cüeefirilë artei contemporane,' 
alegîndu-iie din ele ceea ce e viabil.

în legătură, cu aceasta, trebuie să 
spunem că alegerea justă a mijloa
celor este de cea mai mare impor
tanță pentru practica artistică ; mij
loacele trebuie să asculte de artist 
și nu viceversa. Altminteri, practi
cianul poate avea surpriza de a se

■ găsi în fața unor rezultate nedorite ; 
puterea de atracție dintre conținu
tul artistic și mijloacele de expre
sie este reciprocă și acestea din 
urmă, la rîndul lor pot influența di
recția operei de artă. De aceea mu
zicianul realist își alege uneltele, 
mijloacele de expresie, nu la întîm- 
plare ci corespunzător concepției

-sale artistice și în sprijinul acestei 
concepții. .Așadar, un artist nu poa
te, primi orice mijloace, puterea de 
selecție e de cea mai mare impor
tanță.

Adevărul e că nimeni la noi nu

AMT©N IPAHH 0IMTO-© H©UA iDDTB
Anton Pann ocupă un loc a- 

parte în literatura roinînească *.  
el este, prin excelență, tru scri
itor popular, care a vorbit nu o 
dată în opera lui despre viața 
celor mulți, din mijlocul cărora 
s-a ridicat, a scris pentru popor 
și a fost gustat de popor. Scrie
rile sale, în care sînt încorporate 
multe producții transmise pe 
cale orală, s-au răspîndit prin a- 
cea literatură dc colportaj, alcă
tuită din broșurele mult răspîn- 
dito în popor, citite, memorate 
și redate uneori oral pentru u- 
morul lor, pentru optimismul pe 
care îl degajau. Originalitatea 
constituie caracterul primordial 
al scrisului lui Pann. EI este un 
scriitor din familia Iui Creangă. 
Anton Pann rămîne un virtuos în 
versificare.

Anton Pann folosește din plin 
toate resursele limbii vorbite, a- 
tît cele fonetice, cît și cele lexi
cale. Fonetisme proprii graiuri
lor din Moldova și Țara Rornî- 
nească, cuvinte regionale, cons
trucții ale limbii vorbite se în- 
tîlnesc la tot pasul în opera lui 
Pann și îi dau acel caracter de 
autenticitate care farmecă pe ci
titor : limba scrierilor sale are o 
savoare unică.

O nouă ediție a operelor lui

Acad. AL. ROSETTI

Anton Pann este deci bine veni
tă. Cele trei volume de „Scrieri 
literare“ scoase de curînd de E- 
ditura pentru literatură, reprezin-’ 
tă o treaptă superioară în edita
rea operelor Ini' Pann. Ediția 
este îngrijită de Radu Albala și 
I. Fischer. Ea cuprinde o selec
ție judicioasă a lucrărilor celor 
mai reprezentative ale lui Pann, 
luînd drept text de bază pe acela 
al ultimelor ediții îngrijite do au
tor. Note explicative însoțesc 
textul. Un glosar cu bune expli
cații ale termenilor mai neobiș- 
nuiți și o prețioasă bibliografie a 
operelor lui Anton Pann, cu ex
trase ■ din prefețe, completează 
ediția. Ilustrațiile sînt sugestive 
și bine alese.

în prefața lui Paul Cornea se 
înfățișează o biografie critică a 
lui Antön Pann, se stabilesc iz
voarele operei și se demonstrea
ză locul ei în cultura noastră pe 
baza unei analize minuțioase. 
Cititorul prefeței va constata 
cu satisfacție că marii noștri 
scriitori — Eminescu, Alecsan- 
dri, Hașdeu, Caragiale — și-au 
exprimat prețuirea pentru opera 
lui Pann.

Studioul de teatru al Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale“. Pe 
nenă — studenții anului IV care, sub îndrumarea lectorului Victor Moldovan, au pus în scenă 
piesa „Cetatea de foc“ de M. Davidoglu. în clișeu : O scenă din spectacol.

se declară împotriva inovației In 
muzică ; păcat--însă că în practi
că, unii dintre colegi au o ati
tudine atît de rigidă în numele gus
tului propriu, îneît rezultatul e încă 
mai regretabil decît dacă ar spune 
fățiș: „Consider inovație numai 
ceea ce fac eu“. în felul acesta se 
ajunge uneori să fie declarate deca
dente, de un compozitor sau altul, 
mijloace de expresie câre au intrat 
de mult în practica marilor muzi
cieni realiști contemporani.

Tehnica modală, de .exemplu, este 
curentă în muzica secolului nostru ; 
ea este după părerea mea viabilă 
șî are perspective de dezvolta
re, căci continuă o experiență 
clasică. îmbogățește tradiția tona
lă, are capacitatea de a riposta 
la dodecafonie, răspunde intens su
gestiilor muzicii populare. Modurile 
formate prin înlănțuirile de ton-se- 
miton sau terță mică-semiton, și 
alte asemenea „scheme“ se găsesc 
rareori în stare pură în minereul 
folcloric ; dar aceasta nu înseamnă 
că ele sînt străine sau opuse folclo
rului. Oricum, nu mai străine, de 
exemplu, decît acordul septimei de 
dominantă.' Cine a introdus primul 
acordul de septimă în muzica noas
tră a făcut o importantă inovație, 
care nu numai că s-a dovedit via
bilă — dar a și pătruns adînc în 
practica muzicală populară,

Ce este tradiția adevărată șl vie, 
dacă nu un șir de inovații viabile? 
Tot așa, inovația veritabilă și via
bilă e menită să se adauge în vii
tor tradiției.

Pențru a reveni la exemplul teh
nicii modale : studiind-o la un Rim
ski-Korsakov, Skriabin, Bartok, 
Messiaen și — mai aproape de noi 
— la Enescu, vom ține seama întot
deauna de contextul expresiv în 
care este ea folosită.

Atunci cînd e vorba de analiza o- 
perelor muzicale apărute în condi
țiile crizei societății burgheze, tre
buie să desprindem cu finețe de 
chirurg, cu claritate ideologică și 
ascuțită intuiție artistică, ce e rău 
de ceea ce e bun. A lupta contra 
ideologiei burgheze înseamnă a con
damna ceea ce e pernicios, antirea
list. Totodată, este de dorit să ma
nifestăm mult spirit de discernămînt 
în ce privește fenomenele contradic
torii; pot exista mijloace de expresie 
interesante, capabile să slujească 
realismului, care. în condițiile noas
tre, fertilizate de idei juste, de ma
terialul muzical folcloric, ar rodi

Cu cele trei volume ale operei 
Iui Anton Pann, Editura pentru 
literatură a început să tipărească 
într-o formă grafică superioară 
colecția „Scriitori romîni“. Co
perta legată în mătase, supraco- 
perta albă, hîrtia de calitate su
perioară, o sobră așezare în pa
gină, bogate ilustrații, totul face 
ca această nouă scrie a colecției 
să îneînte privirile cititorilor, să 
fie o operă de artă grafică ce 
merită sincere cuvinte de apre
ciere. Bucuria noastră este cu 
atît mai mare cu cît în cadrul 
acestei colecții vor apărea opert 
le celor mai de seamă scriitori ' 
ai patriei noastre. Este un fapt 
de cultură ale cărui semnificații 
merită a fi subliniate : tipărire» 
clasicilor literaturii romîne se 
realizează nu numai la un nivel 
științific din ce în ce mai înalt, 
dar și cu o maximă grijă pentru 
condițiile grafice.

Este o mărturie a prețuirii 
deosebite care se acordă în țara 
noastră moștenirii clasice, tipă
ririi ei în condiții din ce în ce 
mai bune, necunoscute altădată. 
Sîntem îndreptățiți să așteptăm 
cu interes celelalte apariții din 
cadrul colecției „Scriitori ro
mîni“ pornită la drum, în noua 
și inspirata ei înfățișare, pe un 
bun făgaș.

mai bine la noi, în timp ce acolo 
sânt condamnate sterilității.

Aci intervine maturitatea crea
toare și ideologică a unui artist ;' 
puterea lui de selecție va depinde de 
claritatea scopului propus, de le
gătura cu viața, de personalitatea sa.

A studia și. învăța din diferite fe
nomene muzicale nu înseamnă a Ie 
copia, ci a Ie înțelege esența și a a- 
simila ceea ce au ele valabil, realist.

Marile școli muzicale (germană, 
rusă, italiană) au fost întotdeauna 
puternice în primul rînd prin legă
tura lor organică cu fondul națio
nal, cît și prin capacitatea lor de a- 
similare a celor mai variate sugestii 
înnoitoare, subordonîndu-le ființei 
proprii. Marii creatori, de asemenea, 
nu se îngrădesc în mod artificial. La 
Șostakovici de exemplu, orice sche
mă modală sună imediat a Șostako
vici ; personalitatea puternică, reali- 
zind o sinteză superioară în scopul 
comunicării unor idei înaintate, nu 
se teme de nou, ci își pune ampren
ta asupra mijloacelor utilizate.

încheind aceste însemnări (în cara 
s-a vorbit mai mult despre mijloa
cele de expresie, tocmai pentru a se 
sublinia că, subordonate probleme
lor de fond ale creației, ele sînt 
unelte și nu scop), am vrea sä ară
tăm că în chestiunea mijloacelor de 
expresie, rolul hotărîtor îl joacă 
practica. Eficiența mijloacelor se 
măsoară prin reușita compoziției 
muzicale, iar aceasta se constată 
prin verificarea ei în fața ascultător 
rului. De aceea difuzarea muzicii 
(inclusiv munca de educație muzi
cală a publicului) are o importanță 
principială. îmbunătățirea propa
gandei muzicii romînești este ex
trem de importantă pentru Uniunea 
compozitorilor ca și pentru forma
țiile de interpret!.

în discuțiile noastre este bine să 
nu vorbim „ex-catedra“, să stimăm 
mijloacele de expresie la care tru
dește colegul nostru ; să nu absolu
tizăm propria rioastră experiență, să 
nu ne pripim în aprecierea lucră
rilor muzicale.

în Uniunea compozitorilor am pu
tea crea un climat mereu mai pro
pice frămîntării problemelor muzi
cii, în care toți membrii Uniunii 
să-și manifeste mai puternic iniția
tiva, în spirit principial ; în dezba
terile noastre, în cenacluri, să sti
mulăm îndrăzneala creatoare, exi
gența, pasiunea — cu toată răspun
derea față de arta pe care o slujim.

ANATOL VIERU
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Raid-andietă ÎNCEPUT DEAN IA ÎNVĂȚĂMÎNTUL 

AGROZOOTEHNIC
Au început cursurile învățămîntului agrozootehnic de masă, cu durata de trei ani. 

Zeci și sute de oameni din -fiecare unitate agricolă socialistă urmează aceste cursuri, 
pe specialități, pentru a pătrunde tainele științei agricole, a învăța să aplice me
todele agrozootehnice înaintate, să smulgă pămîntului roade tot mai bogate. Răspunzind 
interesului manifestat de masa largă de colectiviști pentru însușirea unor bogate cu
noștințe agrozootehnice, organele de partid, consiliile agricole și conducerile unită
ților s-au ocupat din vreme de buna organizare a învățămîntului, de crearea tuturor 
condițiilor necesare pentru ca de la primele ore cursurile să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.

Pentru a vedea cum se desfășoară învățămîntul agrozootehnic, redacția ziarului 
nostru a organizat un raid-anchetă în mai multe unități agricole din regiunile Do- 
brogea, Cluj, Oltenia și Crișana. La raid au participat, împreună cu corespondenți și re
dactori ai ziarului, specialiști de la consiliile agricole și din gospodării colective. In 
cele ce urmează relatăm cîteva din constatările făcute cu acest prilej.

Conținutul lecțiilor —• 
strîns legat de specificul 

fiecărei unităti
în- cele mai multe gospodării colective din 

regiunile în care s-a întreprins raidul de față, 
cursurile învățămîntului agrozootehnic s-au 
deschis la timp. De asemenea, consiliile de 
conducere și organizațiile de partid din aces
te unități s-au preocupat de asigurarea celor 
mai bune condiții pentru desfășurarea lec
țiilor. Organele de partid și consiliile agricole 
au îndrumat pe lectori să lege tematica și 
conținutul lecțiilor de specificul unității 
respective. Unde s-a respectat această impor
tantă indicație, lecțiile răspund numeroase
lor probleme privind sporirea producției agri
cole vegetale. și animale.

în raionul Negru Vodă, învățămîntul agro
zootehnic de masă s-a deschis în toate unită
țile agricole. Pentru ca materialul predat să 
corespundă cerințelor fiecărei gospodării, con
siliul agricol'raional a instruit din timp pe 
lectori, i-a ajutat să se orienteze în alegerea 
lecțiilor. Cercurile au fost bine organizate, cu 
o tematică corespunzătoare. La gospodăria 
colectivă din Cumpăna funcționează patru 
cercuri : două pentru cultura plantelor de 
cîmp (anul I și II) și două pentru creșterea 
animalelor (anul I și II). La cercurile de creș
terea animalelor predă inginerul zootehnist 
Liviu Tătaru... într-una din lecțiile ținute la 
anul al ' doilea el a vorbit bursanților, în baza 
unui plan, despre folosirea furajelor grosiere 
în hrana animalelor. Au fost predate noțiuni 
teoretice despre felul cum se fac tocarea co
cenilor de porumb, saramurarea lor, susținute 
cu exemple și date concrete din gospodărie. 
Lectorul a folosit o serie de planșe. Apoi a 
făcut o demonstrație practică privind prepa
rarea cocenilor tocați în amestec cu boștină.

Așa se procedează și în alte gospodării co
lective: din raionul Negru Vodă : la cele din 
Topraisăr, Pecineaga, Tătaru, Comana, Dara
bani etc. In majoritatea unităților agricole 
din raionul Negru Vodă s-au predat două și 
chiar trei lecții. Conducerile unităților agrico
le socialiste acordă atenția cuvenită desfășu
rării în cele mai bune condiții a învățămîn
tului agrozootehnic, deoarece s-au convins, din 
experiența anului trecut că aplicarea în prac
tică a -..celor însușit^- la lecții ■ contribuie la. 
sporirea producției agricole.

Realizări însemnate ău fost obținute și în 
raionul Gherla.- La gospodăria colectivă din 
Panticeu s-au organizat 5 cercuri, care cu
prind 230 de colectiviști, cea mai mare parte 
tineri. La lecții, la'seminarii și aplicații prac
tice toți cursariții. participă cu deosebit inte
res, deoarece cunoștințele predate de lectori 
sînt atractive, răspund cerințelor dezvoltării 
producției în gospodăria lor. Pentru a face 
lecțiile interesante, lectorii dispun de un bo
gat material didactic : colecții de semințe a- 
ranjate în borcane și etichetate, probe de sol, 
diferite soiuri de plante etc. In gospodăria 
colectivă din Luna de Jos, casa-laborator, 
bine dotată și amenajată, constituie un spri
jin prețios în activitatea lectorilor care au la 
îndemină un aparat, de proiecție cu 60 de 
diafilme, planșe, probe de semințe, colecții de 
plante, scheme și altele.

Rezultatele obținute în desfășurarea prime
lor lecții se datoresc faptului că în raionul

Gherla comitetul raional de partid și consiliul 
agricol s-au preocupat din timp de pregătirea 
și organizarea deschiderii învățămîntului 
agrozootehnic de masă. Instructorii de partid 
și specialiști ai consiliului agricol raional au 
participat la primele lecții, au sprijinit pe lec
tori în organizarea cursurilor și orientarea 
tematicii.

Și în raionul Gurahonț s-a dat o mare aten
ție organizării în cele mai bune condiții a 
învățămîntului agrozootehnic de masă. Tema
tica cercurilor și conținutul lecțiilor au fost 
îndreptate spre cele mai importante proble
me ale gospodăriilor colective din raion. Con
siliul agricol raional Gurahonț urmărește cu 
atenție desfășurarea. învățămîntului agrozoo
tehnic, îndrumă și'sprijină lectorii să predea 
colectiviștilor acele cunoștințe ce le sînt ne
cesare pentru-creșterea-producției în gospo
dăria lor. Ordinea predării lecțiilor este astfel 
stabilită încît tema expusă la un moment dat 
să concorde cu lucrările'ce se execută în pe
rioada respectivă. pentru ca cele învățate de 
cursanți să poată fi aplicate neîntîrziat în 
practică. Astfel, la ; gospodăria colectivă din 
Bîrsa s-a predat în ziua de 19 noiembrie cea 
de-a doua lecție la.cercul pentru cultura plan
telor de cîmp, intitulată : „Arăturile și ferti
lizarea, la baza recoltei anului viitor“. La gos
podăria colectivă din .Buteni, unde funcțio
nează șase cercuri, la care sînt înscriși 240 de 
colectiviști, inginerul agronom Ion Voiculescu 
a predat cursanților o lecție despre impor
tanța efectuării la timp a lucrărilor agricole 
de toamnă.

în regiunea Crișana, întreprinderea cine
matografică regională, în colaborare cu con
siliile agricole raionale, a organizat susține
rea cursurilor agrozootehnice prin filme do
cumentare de specialitate, Pînă în prezent, 
peste 90 din aceste filme au fost programate 
să ruleze în satele regiunii potrivit profilului 
fiecărei unități agricole. Printre acestea sînt: 
„Cum să amplasăm construcțiile agrozooteh
nice“, „Mai mult nutreț însilozat“, „Să. creș
tem cît mai multe animale și păsări“ etc. In 
raioanele Marghita, Sa'lonta, Gurahonț, Ora
dea s-au stabilit grafice pe zile, cu locurile 
unde vor fi prezentate filme documentare. 
Astfel, între 25 noiembrie și 5 decembrie va 
rula un ciclu de filme la cursurile agro
zootehnice din Mărțihaz, raionul Salonta, 
între 28 noiembrie și 1 decembrie da gospo
dăria colectivă din Dieci, raionul Gurahonț, și 
așa mai departe. în numeroase raioane între 
care Oradea și Marghita au fost organizate, 
la căminele culturale, vizionări colective de 
filme documentare.

între 10—20 noiembrie și în regiunea Ol
tenia în marea majoritate a gospodăriilor co
lective a avut loc deschiderea învățămîntului 
agrozootehnic. O dată cu predarea primelor 
lecții, lectorii au prezentat informări urmate 
de discuții, care s-au referit la aplicarea în 
practică a celor învățate anul trecut.

Acolo unde pregătirile s-au făcut din timp, 
învățămîntul se desfășoară acum în bune con
diții. în gospodăria colectivă din comuna 
Rastu, raionul Băilești, la cercul de cultură 
a plantelor anul II unde sînt înscriși 68 de 
colectiviști, lecția a 3-a a avut ca temă soiu
rile de grîu cultivate la noi în țară și ing. 
Dobre Zamfirescu s-a referit în mod deosebit 
la soiurile de grîu care corespund cel mai 

bine condițiilor 
din gospodărie. 
Pentru a de
monstra cele ex
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Aspect de pe șantierul Hidrocentralei „16 Februarie' -Argeș : se toarnă 
feetonul la fundația barajului, (Foto i GH. VINȚILĂ)

puse, el a arătat cursanților mostre de grîu 
pregătite încă din vară, a vorbit despre pro
ducțiile obținute în ultimii ani la diferite so
iuri. A fost prezentat, și un diafilm, iar a doua 
zi cursanții și lectorul au vizitat tarlalele de 
grîu semănate în această toamnă.

Lecții interesante, legate de specificul gos- 
podăriăi sînt predate și la cercurile agro
zootehnice din comunele Galicea Mare, raio
nul Băilești, Verbița Si Poiana Mare, raionul 
Calafat, Celaru, raionul Caracal, și altele. 
Pentru a ajuta pe cursanți să-și fixeze mai 
bine cunoștințele predate, în unele gospodării 
lectorii folosesc casele-laborator, unde sînt 
prezentate rezultatele experiențelor făcute pe 
loturile demonstrative.

înțelegînd că una din problemele principale 
de care depinde interesul cursanților pentru 
lecțiile predate este stabilirea diferențiată a 
programului pentru fiecare cerc, în cele mai 
multe locuri lectorii au stabilit o tematică ce 
corespunde cerințelor și situației concrete din 
fiecare unitate agricolă. în unele locuri însă, 
lucrul acesta nu s-ă făcut cu toată grija. Așa 
stau lucrurile, de exemplu, în gospodăriile co
lective din Husasău de .Ținea, Ucuriș și altele 
din raionul Salonta, unde se folosesc progra
me „șablon" care nu țin seama de profilul 
producției în fiecare gospodărie. Lectorii 
n-au fost ' îndrumați jși sprijiniți să adapteze 
programele stabilite la consiliul agricol raio
nal condițiilor concrete din unitățile respec
tive.

Zile și ore fixe 
pentru ținerea lecțiilor

în cele mai multe locuri, organele raiona
le de partid și de stat- au acordat o mare a- 
tenție ținerii lecțiilor la datele și orele pre
văzute. Acest lucru asigură respectarea te
maticii stabilite pentru cercuri, și parcurge
rea materialului în condiții corespunzătoare. 
Din păcate, în unele unități lipsite de îndru
marea și, sprijinul organelor raionale, această 
cerință nu este respectată. Iată un exemplu. 
Din scriptele consiliului agricol raional Baia 
de Aramă reieșea că învățămîntul agrozooteh
nic a fost deschis și la gospodăria colectivă 
din comuna Zegujani. în realitate însă, 
pînă la 20 noiembrie nu s-a ținut nici 
o lecție. Și în alte gospodării din acest raion 
lucrurile stau la fel ; pînă de curînd nu se 
dăschiseseră cursurile învățămîntului agro
zootehnic. La consiliul agricol se vorbește în 
general despre pregătirile care s-au făcut 
pentru deschiderea învățămîntului agrozoo
tehnic de masă, dar se trece cu vederea ce 
trebuie întreprins pentru buna desfășurare a 
acestei acțiuni.

în raioanele Strehaia și Caracal o dată cu 
consfătuirile raionale ale lectorilor s-a stabi
lit ca inginerii agronomi să alcătuiască tema
tici ale lecțiilor care să fie legate de specifi
cul gospodăriei colective respective. Aceste te
matici urmau să fie aprobate de către consi
liul agricol raional. Pînă acum tematicile a- 
mintite nu au fost prezentate consiliilor agri
cole, din care cauză începerea lecțiilor întâr
zie, în ciuda faptului că colectiviștii sînt ne
răbdători'să urmeze cursurile la care s-au în
scris în mare număr. Toate acestea dovedesc 
că în aceste raioane problemei bunei organi
zări și desfășurări a învățămîntului agrozoo
tehnic de masă nu 1 se acordă atenția cuve
nită de către organele de partid și de stat. 
Este necesar ca aceste organe să ia neîntîrziat 
măsuri ca toate cercurile să fie deschise în 
timpul,cel mai scurt, iar lecțiile să se țină în 
zilele și la orele stabilite.

Manualele să ajungă cît 
mai grabnic în fiecare 

unitate
în ajutorul cursanților, pentru însușirea 

cunoștințelor predate la cercuri au fost e- 
laborate un mare număr de manuale. Ele 
au fost întocmite în așa fel încît să poată fi 
adaptate condițiilor din fiecare gospodărie. 
Important este însă ca manualele să ajungă 
din timp în fiecare unitate, ca de la prima 
lecție să vină în ajtitörul cursanților.

»
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' în raibnul Gurahonț, unde învățămîntul 
agrozootehnic se desfășoară în condiții bune, 
comitetul raional de partid și consiliul agri
col au urmărit ca toate manualele să ajungă 
la timp- -în mîna cursanților. Uniunea raio
nală a cooperativelor de consum, pe baza ta
belelor întocmite de consiliul agricol raional, 
a expediat, înainte de deschiderea cursurilor, 
pe adresa gospodăriilor colective, manualele 
agrozootehnice planificate. Aceeași grijă 
există și în alte raioane.

în alte părți situația e diferită. La sfatul 
popular raional Huedin se știe că fiecare uni
tate are manualele cerute. Dar inginerul Eu
gen Brumaru de la gospodăria colectivă Sîn- 
crai, a arătat că aici vor funcționa două 
cercuri de anul al doilea și că n-au putut în
cepe cursurile din cauză că nu s-au primit 
manualele. O vizită lă depozitul librăriei 
din Huedin a scos la iveală că aici zăceau din 
25 octombrie 2 400 de manuale. Tovarășii de 
la raion erau siguri că ele se află în gospodă
rii. Explicația gestionarului : consiliul agricol 
n-a predat tabelul de repartizare a acestor 
materiale decît în ultimul timp. în tabel 
se constată o altă anomalie. Pentru gospo
dăria colectivă din Sîncrai era prevăzut să 
fie trimise 60 de manuale pentru cercurile a- 
nului I, deși ' aici există numai cercuri de 
anul II. Nu numai cu manualele s-a întîm- 
plat așa. N-au fost difuzate încă decît jumă
tate din numărul de diafilme primite pen
tru cercurile de învățămînt. Iată că una e 
situația la raion și alta în unități. Mai 
multe gospodării colective, ca cele din Pe- 
trinzel, Sînmihaiul Almașului, au cerut 
din vreme să li se comande utilaje pen
tru a înființa case laborator. Cererile lor se 
află încă în studiu la raion. Situația de la 
raion și din gospodăriile colective în legă
tură cu buna desfășurare a învățămîntului 
agrozootehnic de mașă arată că nici comite
tul raional de partid și nici sfatul popular ra
ional n-au exercitat o muncă de îndrumare și 
control concretă pe teren în această privință. 
Se impune ca acum, la început de drum, să se 
analizeze situația și să se ia măsuri.

La gospodăriile colective Beliu, Bocsîg, 
Tîmova, Mocrea, Seleuș și altele din raionul 
Ineu, pînă la 19 noiembrie, învățămîntul a- 
grozootehnic nu se deschisese și nici manua
lele nu sosiseră. în aceste unități atît lectorii, 
cît și președinții de gospodării colèctive moti
vează că nu se găsesc manuale, că cursanți! 
nu au după ce învăța. Care este însă reali
tatea ? La librăria raională din Ineu își fac 
stagiul de cîteva săptămîni aproape 3 000 de 
manuale. Era bine ca librăria raională Ineu 
să fi expediat manualele pe adresa gospodă
riilor, așa cum s-a procedat și în celelalte ra
ioane.
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Din cele constatate pe teren reiese că a- 
colo unde organele și organizațiile de par
tid, consiliile agricole au acordat atenția 
cuvenită organizării temeinice a învăță
mîntului agrozootehnic de masă, au asi
gurat o îndrumare și un control la fața 
locului, el se desfășoară în bune condiții, 
în unele locuri această preocupare lip
sește și sînt rămîneri în urmă. Consiliile 
agricole raionale trebuie să ia măsuri de 
urgență ca în toate unitățile să înceapă 
învățămîntul, să se asigure manualele și 
celelalte materiale necesare. Comitetele 
regionale și raionale de partid, organiza
țiile de > partid din unitățile agricole să 
privească problema bunei desfășurări a 
învățămîntului agrozootehnic de masă ca 
o parte integrantă a muncii politice și or
ganizatorice desfășurate pentru sporirea 
producției agricole, întărirea economică a 
unităților noastre agricole socialiste.

Cursurile învățămîntului agro
zootehnic se desfășoară cu regu
laritate șî în gospodăria colectivă 
din comuna Basarabi, raionul 
Medgidia. în fotografie : Ingi
nerul agronom Nioolae Virgil 
predă una din lecții.

La casa-laborator a gospodă
riei colective din satul Cioara, 
raionul Brăila, inginerul agro
nom Const. Voinea și Vasile 
Ripa, președintele gospodăriei, 
pregătesc materialul didactic 
pentru o nouă lecție la învăță
mîntul agrozootehnic.

Centrala hidroelectrică „16 Februarie44 Argeș
(Urmare din pag. I-a)

București. Irigarea acestor supra
fețe agricole va aduce un important 
spor de produse, față de producția 
suprafețelor neirigate.

De asemenea, atenuarea viiturilor 
va permite să fie redate circuitului 
agricol mii de hectare, în prezent 
supuse Inundărilor produse de rîul 
Argeș.- . .. ..................

în afară de avantajele economice 
arătate, există posibilitatea ca apele 
captate în zona Făgărașilor să a- 
sigure alimentarea și primenirea 
lacurilor din jurul Capitalei, care 
necesită un volum de peste 20 mi
lioane de metri cubi de apă. în fe
lul acesta, o parte din debitele rîu- 
lui Ialomița, care de obicei sînt di
rijate către aceste lacuri, vor putea 
fi folosite în viitor pentru necesită
țile irigațiilor din Bărăgan. Situat 
la J80 km de Capitală, la 830 m. 
înălțime față de nivelul mării, lacul 
de la Vidraru va deschide noi per
spective turistice și de agrement 
pentru oamenii muncii. O priveliște 
frumoasă va oferi și drumul pe 
conturul lacului, în lungime de a- 
proape 60 kilometri.

Principalele obiective 
ale amenajării 
hidroenergetice

La 18 octombrie 1963, conducătorii 
de partid și de stat au vizitat șan
tierul de pe Argeș și au analizat so
luțiile proiectului și- stadiul lucrări
lor pe teren.

Schema uzinei hidroelectrice „16 
Februarie“ Argeș, proiectată în în
tregime în țară, a fost astfel con
cepută ca principalele obiective ale 
amenajării să folosească în modul 
cel mai economic particularitățile

terenului. Această schemă cuprinde: 
un baraj de beton, un tunel de a- 
ducțiune, continuat cu un puț ver
tical,' care conduc apele din lacul 
de acumulare la cele patru turbine 
amplasate în centrala subterană și 
un tunel care restituie Argeșului 
apele folosite.

Pentru captarea apelor din rîurile 
învecinate se construiesc nouă 
prize, iar aducerea lor spre lacul'de 
acumulare se face prin tunele în 
lungime totală de 28 kilometri, care 
străbat culmile înalte ale munților 
Făgăraș. Barajul Vidraru este așe
zat la intrarea în Cheile Argeșului 
și va avea o înălțime de 165 de me
tri, o grosime la bază de 25 de me
tri, o lungime sus la coronament de 
307 metri și un volum de jumătate 
milion de metri cubi de beton. Deși 
această cantitate este destul de 
mare, forma în arc a barajului a 
necesitat mult mai puțin beton de
cît un alt gen de construcție de a- 
ceeași înălțime. Calculele și încer
cările pe modele au arătat că ba
rajul, încastrat în roci rezistente, 
prezintă un coeficient de siguranță 
ridicat. Accesul la coronamentul ba
rajului se face printr-un drum care 
urcă pe crestele înalte ale Vidraru- 
lui.în lungime de 5 kilometri și care 
prin frumusețea sa va contribui și el 
la dezvoltarea turismului pe Valea 
Argeșului.

De la priză, apa este transpor
tată prin galeria de aducțiune 
cu diametrul de 5 metri, care stră
punge versantul drept al Cheilor 
Argeșului pe o lungime de peste 2 
kilometri. Ultima porțiune a aces
tui tunel constă dintr-un puț ver
tical sub presiune, cu un diametru 
de 4 metri, ce se continuă cu un 
distribuitor care dirijează apa spre 
turbinele din centrală. Pentru a se 
limita variațiile presiunilor din 
timpul funcționării, pe aceeași ver

ticală cu puțul forțat se constru
iește deasupra un alt puț — castelul 
de echilibru — cu un diametru de 
7 m ; amîndouă puțurile totalizează 
astfel o adîncime de peste 320 metri.

în centrala subterană, apa sosită 
pune' în mișcare cele patru turbine, 
fiecare a cîte 56 500 kW, iar. energia 
apei este transformată de instala
țiile prevăzute în • energie electrică 
și:trimisă prin cabluri și linii elec
trice de 220 kW în toate regiunile 
țării.

Centrala subterană este așezată la 
104 m adîncime sub albia Argeșului 
și este constituită dintr-o-cavernă a 
sălii mașinilor și alta mai redusă a 
transformatorilor. Amîndouă aceste 
încăperi, situate în subteran, au un 
volum care întrece pe acela al sălii 
sporturilor de la Floreasca.

După ce au trecut prin centrală, 
apele parcurg un tunel de 12 kilo
metri lungime, denumit galerie de 
fugă, pînă ce ajung la suprafață, 
pentru a fi restituite rîului Argeș.

Cu cele două aducțiuni secundare, 
Doamnei-Valea cu Pești, de 19 
kilometri, și Topolog-Cu.mpăna de 
peste 7 kilometri, lungimea totală a 
tunelelor care se vor realiza pentru 
hidrocentrala de pe Argeș va atinge 
42. de kilometri.

Impresionantă prin dimensiunile 
sale și prin puterea instalată, cen
trala subterană de la Argeș se si
tuează printre cele mai importante 
centrale de acest gen din Europa.

Un volum important 
de lucrări

Volumul lucrărilor pentru con
strucția hidrocentralei- „16 Februa- 
rie“-Argeș este impresionant și, îm
preună cu termenul scurt de punere 
în funcțiune, constituie o dovadă a 
capacității și măiestriei constructo
rilor noștri, un rezultat al marii

școli pe care o reprezintă șantierul 
și-- experiența.. cîștigată la celelalte 
construcții - hidroenergetice realizate 
în țară.'Se vorșăpa 580 000 de metri 
cubi la suprafață, 8'20 000 de metri 
cubi în subteran, se vor turna un 
milion și . patruzeci 'de .mii de metri 
cubi de beton/' djntre care peste ju
mătate în subteran, și se va monta 
un echipament mecanic și electric 
care însumează o greutate de. 6 300 
tone.

Realizarea în mai'puțjn de doi ani 
și jumătate a lucrărilor de organi
zare și'excavate a fundației bara
jului Vidraru a permis începerea 
bețonării'.încă în anul , acesta ; .beto- 

, narea : va fi/terminată,, cu instalațiile 
prevăzute,, ■ pînă la sfîrșitul. anului 
1965- :

Din totalul de 42 km de tunele, 
pînă la 1 noiembrie erau terminați 
15 km^iar'.în ceritrâia'șubterană s-a 
și betonat'bolta, 'coritihuîndu-sé- cu 
betonarea . ' pereților. Termenele 
scurte, se explică , printr-un grad 
îpalt de -mecanizare a proceselor 
tehnologice de excavare ■ și. betonare 
și prin avintul muncii calificate des
fășurate de constructori. Pentru bè- 
toanele din corpul barajului se folo
sesc agregate — pietriș, nisip — 
din balastiera Oești, preparate într-o 
stație care sortează 2 000.metri cubi 
zilnic. ..

Punerea în operă a betonului în 
baraj, adică ansamblul .operațiilor de 
transport, turnare, vibrare etc. este 
posibilă prin dotarea șantierului cu 
instalații de însilozare .a agregate
lor și cimentului, cu o stație frigo
rifică și termică, o fabrică de beton 
automată care produce' pînă la 2 000 
metri cubi pe zi, și' două macarale 
funicular de' 20 tenie capacitate și 
370 metri deschidere.. .

Toate acestea au. cerut din partea 
constructorilor un serios efort de 
organizare și'înfruntarea unor, con
diții grele ile lucru, ce păreau rezer
vate numai alpiniștilor. Amploarea 
lucrării-și ' caracterul deosebit din 
punct de vedere tehnic au constituit 
tot timpul un stimulent pentru, cel 
care contribuie la realizarea acestui 
important obiectiv.

★
Proiectarea: în întregime'în țara 

noastră a acestei importante ame

najări și desfășurarea impetuoasă a 
construcției reprezintă un rezultat 
al politicii partidului și guvernului 
de înfăptuire a unor mari planuri în 
construcția socialistă, un rezultat al 
condițiilor- create pentru aprofun
darea problemelor tehnice legate de 
realizarea unor importante obiective 
hidroenergetice. Pentru lucrările de 
proiectare a fost necesar de aseme
nea un efort îndelungat, care a an
trenat un colectiv larg de tehnicieni 
și ingineri dé diferite specialități din 
Institutul’ de studii și proiectări hi
droenergetice, avînd experiență de 
la lucrările hidroenergetice execu
tate anterior.

Concepția amenajării și soluțiile 
avansate folosite la- proiectarea unor 
obiecte ca barajul, centrala sub
terană,, galeriile Sub presiune, arată 
preocupările proiectanților din țara 
noastră ■' pentru a rezolva proble- 
melè legate de construcția hidrocen
tralei.la nivelul tehnicii mondiale și' 
cu eficiență economică maximă.

Avantajele multiple aduse de rea
lizarea acestei • amenajări complexe 
constau: în aceea că se . economisesc

■ investiții;'însemnate, care altfel ar fi 
jtrebpit șă. fie făcute în alte lucrări 
pentru satisfacerea necesităților de 
apă din bazinul Argeș. Trebuie a- 
dăugat de asemenea că volumul ne
cesar de lucrări — excavații, betoa
ne, echipament — raportat la un

■ kilowat instalat, arată cheltuieli mai 
reduse, deci valori mai avantajoase 
decît cele obținute la alte lucrări din 
țara' noastră sau din străinătate.

„Cu ocazia vizitei pe șantierul 
hidrocentralei de -pe Argeș, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și . ceilalți conducători 'de partid 
și de stat au apreciat faptul că în 
soluțiile adoptate proiectanții s-au 
călăuzit de. principiul economicității 
și al obținerii unui grad ridicat de 
siguranță. Această apreciere va mo
biliza și mai mult pe toți cei care 
lucrează pentru realizarea ■ uzinei 
hidroelectrice; „16 Februarie"/Argeș, 
astfel ca acest obiectiv important'al 
construcției socialismului în "țara 
noastră să fie realizat la timp și în 
cele mai bune condiții.
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buit de asemenea la realizarea unui randament și in
dice de utilizare maxim. Pentru prevenirea defecțiuni
lor, colectivul secției electricieni execută săptămîhal 
controale și reparații în Zilele stabilite. Ca urmare a 
reviziilor gehèfale de bună calitate, executate la lami- 
noarele de 3 și 6 țoii, timpul de oprire a acestora a 
fost mult sub cifra planificată, iar în uhele luni nu s-a 
înregistrat nici un minut de oprire. La fel s-au petre
cut lucrurile și în cadrul sectoarelor filetaj, tras la 
recê, etc., unde electricienii își aduc Contribuția la buna 
desfășurare a procesului de producție.

Folosirea rațională a utilajelor prin reorganizarea 
schimburilor, încărcarea lor proporțională pe întreaga 
zi dé muncă, a dus la evitarea așa-ziselor „bre de vîrf“ 
și la o mai bună gospodărire a energiei electrice.

O altă acțiune în uzina noastră a fost și aceea de în
locuire a becurilor cu filament incandescent cU tuburi 
fluorescente și becuri cu vapori de mercur. Prin 
aceasta s-au obținut condiții superioare de iluminat în 
secții, realizîndu-se în același timp economii de ener
gie electrică de aproximativ 20 000 kWh anual.

Evitarea mersului în gol al agregatelor este de ase
menea în atenția colectivului. Lâ lfimihoarele de 3 și 6 
țoii s-a adaptat măsura opririi motoarelor în cazul 
unei defecțiuni care durează măi fflult de 4 minute. Un 
calcul éste edificator : înlăturînd mersul In gol la 
agregatele dé la laminorul de 3 țoii, timp de 15 minute, 
cu energia cîștigat.ă se pot fabrica circa 1,4 tone țeavă. 
Lamihoriștil Florea Nistor, ion Sîrbu, Ilie /iorea, Mi
hai Dragnea, strungarii Tudor Tănase, Vasile Ștefan, 
Miță Dumitru, din secția sculăfie, se numără printre 
cei ce obțin rezultate bune în producție și în folosirea 
întregii capacități’ a mașinilor.

Colectivul uzinelor noastre va lua în continuare noi 
măsuri care să asigure folosirea cu spirit gospodăresc 
și economisirea energiei electrice.

Ing. D. BUTUC, energetic șef, ing. T. RADUCU, 
șeful secției electrice , I. BOGHËAN, econo
mist, diii postul de corespondenți voluntari ai 
„Scînteli" de îa Uzinele „Republica” București

TIMPUL NU AȘTEAPTA
ducerea în viață a planului M.T.O. Vrem să arătăm 
că o parte din măsurile importante prevăzute în acest 
plan își așteaptă și acum aplicarea. Printre acestea 
figurează mecanizarea transportului formelor la tur
nătorii, execuția stației de preparat amestecuri de for
mare, modernizarea macaralei pivotante de la forjă, 
executarea și darea în exploatare a ciobanului matri
ței de 4 tone etc. Toate aceste propuneri, bine chib
zuite, trebuiau înfăptuite.

Rezultate mai bune în muncă se pot obține și prin- 
tr-o judicioasă organizare a locului de muncă, prin 
întărirea disciplinei în producție. Este știut că munca 
è mai spornică dacă ai scule și materiale la înde- 
mînă. În secțiile rotărie și cazangerie se simte nevoia 
gospodăririi mai cu grijă a timpului de muncă.

Uzina nu și-a realizat nici sarcina de reducere a 
prețului dé cost. Aceasta se datorește, în mare parte, 
cheltuielilor neproductive, determinate de diferite pe
nalizări și locații C.F.R, Majoritatea penalizărilor sînt 
pricinuite de întârzierile în livrarea produselor. Și 
existența stocurilor supranormative de materii prime, 
materiale și produse finite grevează asupra prețului 
de cost.

Rămînerile în urmă a unor secții în îndeplinirea 
planului pot fi recuperate prin valorificarea resurselor 
interne, prin organizarea mai judicioasă a muncii în 
fiecare secție. Organizațiile de bază din secții, fiecare 
ntembru de partid în parte pot avea o contribuție în
semnată în descoperirea și valorificarea acestor re
zerve și îhdeplinirea planului pe acest an la toți in
dicatorii,

IONEL ARAMA, tehnician, ZIGU CALENSTAI, 
îngînèr, ION SMÈU, tehnician, dih postul de 
corespondenți voluntari ai „Scînteiî“ de la 

Uzină „Progresul“ din Brăila

Uzina dé țevi „Republica" se huinăi’â pi'iiitfe unibi- 
1 ilé industriale mari consumatoare dc energie electrică. 
Tôcmai dé aceea, colectivul uzinei noastre se strădu
iește să gospodărească cu grijă, să folosească cit mai 
rațional fiecare kilowat-oră. Ca rezultat, în ultimii ani 
consumul specific de energie electrică s-a redus cu 17,15 
la sută.

Pentru /reducerea consumului de energie electrică, 
uzina lastră a acționat pe mai multe căi. S-a cău
tat să se reducă pierderile de energie în cabluri prin 
schimbarea traseelor sau dublarea liniilor de alimen
tare. La unele mașini au fost instalate motoare elec
trice care au pierderi proprii mai mici. La stația de 
transformare sé urmărește sarcina fiecărui transfor
mator și, în raport cu cerințele, se scot și se pun în 
funcțiune cei CU putere corespunzătoare. Astfel se ob
țin reduceri de consum, se îmbunătățește factorul de 
putere, care în prezeht este de 0,90. Această valoare 
ridicată s-a realizat prin limitarea mersului în gol la 
mașini, reducerea puterii motoarelor supradimensio
nate, trecerea la funcționarea în stea a unor motoare 
prin folosirea unor baterii de condensatori etc.

Evidența este una dintre condițiile principale ale bu
nei gospodăriri a energiei electrice, instruit fiind, în
tregul personal de la Stațiile de distribuire cunoaște 
acum în permanență consumul de energie atît pe în
treaga întreprindere, cît și pe secțiile de producție. 
Evidența lunară esté ținută de către tehnicienii ser
viciului mecante-șef. Sînt calculate și notate consu
murile la toate locurile de muncă și se urmărește 
cum Sînt respectate în producție. In felul acesta, con
ducerile secțiilor pot fi sesizate imediat de eventua
lele depășiri și se pot lua din timp măsurile cele mai 
potrivite pentru remedierea neajunsurilor. Avanta
jele acestui Sistem de urmărire a consumurilor nu au 
intîrziat să se arate, Acum și în orele de vîrf ne în
cadrăm în puterile stabilite, s-au redus opririle, ceea 
ce înseamnă' realizarea a sute de tone dé țeavă finită 
în plus.

Buna întreținere și reparare a agregatelor a contri

Utilaje purtînd emblema uzinei noastre pot fi în- 
tîlnite în multe întreprinderi și pé numeroase șan
tiere din țară. Cei care le mînuiesc sînt mulțumiți 
de calitatea. lor, de eficacitatea pe care o au în pro
ducție. Colectivul uzinei noastre acordă multă atenție 
îmbunătățirii calității produselor, apără bunul renume 
al „mărcii fabricii". Rebuturile au scăzut sub coefi
cienții admiși.

Calitatea bună a produselor este un titlu de cinste 
pentru noi. Aceasta însă hu trebuie să ne împiedice 
să vedem și lipsurile dih activitatea Uzinei Mai avem 
în față ceva mai mult de o lună pînă la încheierea 
bilanțului pé acest ah. Dorim foarte mult ca atunci 
cînd se vă face analiza îndeplinirii planului pe 1063 
să putem înscrie în dreptul tuturor indicatorilor 
„îndeplinit sută la sută“. De aceea în rindurilé dé 
mai jos hê vom opri asupra uhor deficiențe care mai 
există în activitatea eitorva secții aie uzinei.

De avantajele tehnicii noi s-ar părea că este con
vins, nu numai fiecare colectiv, dar și fiecare munci
tor în parte Totuși în secția construcții metalice nu 
se dă atenția cuvenită acestui lucru ÔôlêôtlVül teh- 
nico-inginéresé de aici hü Studiază extinderea celor 
mai bune metode de muncă Există posibilități nefo
losite încă pentru extinderea sudurii automate și se
miautomate la o Sérié de lucrări ce se execută în serie 
mare. Și în alte secții se manifestă încetineală în Ce 
privește promovarea procedeelor celor mai avansate. 
Din această cauză și productivitatea muncii ta Unele 
echipe este scăzută. Pentru îmbunătățirea acestei si
tuații există propunerea să se facă Uti schimb de ex
periență cu Șantierele Navale din Galați, unde sudura 
automată și semiautomată, precum și crăițuirea ărc- 
aer se aplică pe scară largă

Un alt mijloc de modernizare a procesului de pro
ducție și de mărire 9 productivității muncii este tra

Noi magazine sătești
BAIA MARE (coiesp, „Schiteii"), —* 

Recent, în localitățile Negrești, Groș, 
Bi.-.ad, Botiz și Dindești, din regiunea 
Maramureș, au fost deschise noi maga
zine sătești. Numărul Unităților comer
ciale deschise anul acesta în mediul ru
ral al regiunii de către U.R.C.C, este 
de peste 30. In prezent, în regiune 
funcționează 1 250 magazine sătești ; 
încă 8 vor mai lua ființă pînă la sfîrși- 
tul anului, de pildă, în comunele 
Gherțil Mică, Tîrsolt, I-Iomorodu de Mij
loc, Remetea Chioatttlui.

De la an la an crește volumul măr
furilor desfăcute în satele regiunii. Anul 
acesta s-au vîndut mărfuri în valoare 
dc peste S-50 000 000 lei, eu 34 la sută 
mai mult decît îu anul 1960. Numai 
valoarea articolelor industriale vîndütè 
în primele 11 luni din acest an se ri
dică la aproape 450 000 000 lei.

*
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In 

centrul de raion Horezu, régiutièa Argeș, 
s-a dat în folosință un magazin comer
cial cu etaj. El cuprinde 6 raioane cu 
mărfuri textile, confecții, încălțăminte, 
produse eleotro-tehnice etc. în regiunea 
Argeș au mai fost date în folosință în 
ultima vreme, do către Uniunea regio
nală a cooperației de consum, încă 
6 astfel de magazine — la Berbești, 
Ștefan cel Mare, Băiculești, Cuca și în 
alte localități.

în construcție se mai află și alte uni
tăți comerciale sătești ce se vor des
chide pînă la sfirșitul acestui an.

Mod ernifcarea unităților 
comerciale

Paralel cu crearea de magazine 
moderne în noile construcții, se mo
dernizează $1 unitățile care funcțio
nează în localuri mai vechi Acestea 
sînt reutllate cu mobilier adecvat. 
Totodată, se extind formele noi de 
deservire : expunerea deschisă a 
mărfurilor, autoservirea etc.

Ministerul Comerțului interior, In 
colaborare cil Comitetul executiv ai 
Sfatului popular al Capitalei, Insti
tutul Proied-București și alte foruri 
au stabilit unitățile ce urmează a li 
modernizate pînă la 23 August 1964.

Ca urmare a dezvoltării industriei 
noastre socialiste, care produce o 
cantitate tot mai mare dé mărfuri 
într-un sortiment variat, de calitate 
superioară, și a creȘtefii-volumului 
de mărfuri agro-alimentare, unită
țile comerțului socialist din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
satisfac într-o măsură sporita exi
gențele consumatorilor. Pe lîngă 
creșterea cantitativă, cifrele statis
tice scot în evidență și orientarea 
consumului populației spre mărfuri 
dé calitate superioară t produse cu 
o valoare nutritivă ridicată, articole 
de folosință îndelungată, care con
tribuie la realizarea unui grad mai 
înalt de confort etc.

O dată cu creșterea volumului 
de mărfuri s-a lărgit și s-a dezvol
tat rețeaua comerciala. In regiunea 
noastră, numai în curȘiil acestui ah 
au fost date în funcțiune 30 de 
unități noi, iar alte 124 de uni
tăți au fost reamenajaté și moderni
zate. Altele vof fi terminate în 
1964. Zeci de Unități ÖU fost ame
najate, lărgite și modernizate prin 
folosirea creditelor bancare.

Paralel cu extinderea și moderni
zarea rețelei au fost depuse eforturi 
pentru îmbunătățirea deservirii și 
pentru introducerea formelor avan
sate de desfacere.

★
Spre a putea răspunde într-o mă

sură tot mai mare exigențelor pu
blicului, organizațiile comerțului so
cialist din regiune folosesc metode 
variate de legătură cu consumatorii. 
Menționăm în primul rind consfă
tuirile organizate periodic în dife
rite cartiere ale orașelor, uneori 
chiar în unitățile de desfacere.

Intre problemele discuta te, un loc 
de seamă îl ocupă cele privind apro
vizionarea unităților cu mărfuri a- 
decvate sezonului. în cadrul discu
țiilor care au avut loc nu de mult a 
reieșit că deși unitățile de desfacere 
a legumelor și fructelor au fost mai 
bine aprovizionate decît în trecut, 
amplasarea centrelor sezoniere, a- 
provizionarea lor cu unele produse

nu corespund întru totul nevoilor; 
în centrul muncitoresc Bălan și în 
alte localități n-a fost destul de rit
mică aprovizionarea cu unele pro
duse. Analizînd cauzele acestei de
ficiențe am constatat că ele se da- 
toresc exclusiv slabei colaborări 
dintre Unitățile de desfacere și 
furnizori. Deși există clin abun
dență, mălaiul n-a ajuns la timp 
în toate unitățile de desfacere 
deoarece întreprinderea furnizoa
re. riei'espectînd graficele, & diri
jat în unele unități cantități cüté 
depășesc necesarul și a întîrziat li
vrarea în altele. Cauza nelivrării 
geamurilor s-a dovedit a fi durata 
exagerată a inventarului efectuat 
la depozitele I.C.R.M. S-au luat mă
suri pentru aprovizionarea popu
lației cu toate mărfurile de sezon 
existente în depozite, punîndu-se un 
accent deosebit pe respectarea strictă 
a graficelor dé livrare.

O bună parte din observațiile con
sumatorilor se referă la organizarea 
unor Unități și la atitudinea lucră
torilor din comerț. La o consfătuire 
recentă a fost criticată practica unor 
lucrători de a nü da restul în băni, 
ci în mărfuri nesolicitate ; la cons
fătuirea din Cartierul „7 Noiem- 
brie“-Tg. Mureș, consumatorii au 
cerut să se ia măsuri pentru o mai 
bună funcționare a Chioșcului din 
incintă școlii ; în mai multe rîri- 
duri s-a amintit că la Tg. Mureș nu 
există unități „Gospodina" și bucă
tării de bloc. Problemele discutate 
în consfătuiri au fost studiate cu 
toată atenția de către conducerile 
întreprinderilor comerciale șl aü 
fost soluționate, îh cea maî mare 
parte. în spiritul celor cerute de 
consumatori Sînt în cură de înfiin
țare primele unități „Gospodina“ și 
bucătării de „bloc.

Un mijloc Important de a cu
noaște cerințele cumpărătorilor este 
șl condica de sugestii. Destule 
observații se. trial referă la fap
tul că în orele de Vîrf, con
sumatorii trebuie să aștepte prea 
mult pentru a fi serviți în unitățile

RĂSPUNDEM
CITITORILOR

Mdhue/ii Tătaru — București.
în scrisoarea trimisă arăt ați că a- 

cum trei ani în orașul Streliàià à 
hiat ființă un muzeu de istorie. în 
vară, nluzeul a fost închis, iar loca
lului i s-a dat o altă destinație.

Sfatul popular al orașului Stréhftia 
ne-a comunicat că a redeschis mu
zeul într-un local corespunzător,

Gheorghe Mateescu — întreprin
derea Forestieră Brezol, regiunea 
Argeș.

După cum ne face cunoscut Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, candidați! la examenul 
de admitere în școala de mecanici 
pentru locomotive Diesel electrice, 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții :

Să fie absolvenți al școlfl profe
sionale de ucenici, ai școlii de me
canici de locomotivă eu aburi sau 
automotoare, aă aibă o vechime de 
3 ani în una din aceste funcții și 
curstil de specializare ca mecanic de 
locomotivă Diesel electrică.

Recrutările de cadre pentru astfel 
de școli se fac pe direcții regionale 
C.F.R.

M. Ciuhweanu — LupenL
Ținînd seama de propunerea dv. 

referitoare la extinderea spațiului 
comercial în localitatea LupenI, sfa
tul popular al orașului Petroșeni a 
luat măsuri să deschidă cîteva ma
gazine la parterul unor blocuri noi. 
Pînă acum a fost confecționat mobi
lierul necesar, iar de la 1 decembrie, 
noile magazine vor fi date în folo
sință.

Magdalena Bianu — cormiha Ba
sarabia regiunea Dobrogea.

Pentru îmbunătățirea transportului 
în comun pe ruta Constanța-Medgi- 
dia, Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor a pus în circulație 
încă un tren motor care pleacă din 
Constanța Ia orele 14,40.

Ion Ptilog — Rm. Vîlcea.
Consiliul local al sindicatelor Rm. 

Vîlcea ne-a comunicat la scrisoarea 
dv. că a luat o seric de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității clubului 
muncitoresc Brezoi. Intre altele, a 
fost numit recent un alt director, 
care va îndruma cu mai multă com
petență munca cullural-educativă 
din cadrul clubului.

Nicoluie Stoittn — Buzău.
în urma scrisorii dv. Sfatul popu

lar al orașului Buzău a luat o serie 
dé măsuri pentru înlăturarea nere
gulilor ivite în activitatea circum
scripției sanitare din comuna Simi- 
leasca. între altele, ni s-a comuni
cat că această circumscripție va fi 
îndrumată din aproape dé cadre dë 
specialitate de la un spital din ora
șul Buzău. Timp de cîteva săptă- 
fnîni, un medic și o soră de ocrotire 
de la o circumscripție urbană vor 
lucra la dispensarul clin Simileasca, 
împărtășind din experiența lor per
sonalului medical și de îngrijire.

de alimentație publică. Asemenea 
reelamații se găsesc și în registrele 
unităților în care. în general, perso
nalul este lăudat, cum sint „Mure
șul“ Tg. Mureș, „Oltul“-Tdșnad, 
„Tivoli“-Sovata, .,Harghita “-Miercu
rea Ciuc. Deși anul acesta au fost 
luate măsuri pentru mărirea consi
derabilă a numărului de locuri în 
unități, sporirea numărului de os
pătari și repartizarea mai judicioa
să a acestora, deși spațiile de pro
ducție (bucătării, laboratoare etc.) 
sînt mai bine organizate și utilate 
cu aparate moderne, multe din res
taurante și bufete fac tot mai greu 
față cerințelor Consumatorilor. CU 
sprijinul Ministerului Comerțului 
Interior situația se va putea îm
bunătăți în Sciirt timp.

Socotim nimerit să ne referim și 
la sesizările în legătură cu parale
lismul existent între Unele unități 
ale Comerțului dé stat șl cooperatist 
din Gheorghieni. Soluționarea â- 
cestei probleme va permite, fără 
îndoială, deschiderea unor tipuri de 
magazine care lipsesc, îmbunătăți
rea, în gehfe^al, a activității Comer
ciale în localitate.

Organizațiile comerciale au un 
sprijin permanent în echipele de 
control obștesc. S-au luat măsuri ca 
în viitor propunerile lor să fie luate 
în seamă fără tiici o întîrzieré.

Activitatea organizațiilor comer
ciale din regiune a fost periodic ana
lizată de către comitetul regional de 
partid și de către comitetul executiv 
al sfatului popular regional. A re
ieșit că atenția noastră trebuie în
dreptată în special spre ritmicitatea 
aprovizionării unităților, Că mărfu
rile aflate în depozite să treacă in 
scurt timp îii unitățile de desfa
cere. Pentru a se realiza această ce
rință este hecesată cUnoâșterhă te
meinică de către lucrătorii din co
merț a cêrerli de mărfuri, ridicarea 
deservirii la nivelul exigențelor ac
tuale ale populației.

L GANEA 
directorul Direcției 

comerciale a regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară

Școala tehnică tie geologio din Capitală. Intr-anul din laboratoarele Școlii elevii din anul III participă la e 
oră de lucrări practice.

Filmul documentar, oglindă a realității socialiste
(Urmare din pag. II-a)

în dezbatere, Vorbitorii au subli
niat că documentariștii trebuie să 
pornească întotdeauna de la conți
nut, de la idee, și să caute mijloa
cele de expresie cele mai potrivite, 
ținînd seama de specificul Și de 
scopurile acestui gen cinematogra
fic. Au fost combătute, pe drept cu- 
vînt, și „stilizările“ excesive, care 
răpesc documentarului însuși carac
terul de film... documentar, puterea 
de comunicare.

în acest sens a fost citat ca exem
plu filmul „Arta monumentală“ (re
gizor : Nina Behar, autoarea unui 
reușit documentar despre Luchian). 
„Arta monumentală“ își propune să 
popularizeze realizările obținute, în 
anii noștri, pe acest tărîm. Filmul, 
realizat în culori frumoase, înmă
nunchează, la începutul său, cîteva 
aspecte sugestive. Dar, curînd, el își 
pierde valoarea de documentar, de
oarece se transformă într-o suită de 
imagini disparate, fără legătură 
îhti'e ele, fără Vreo precizare pri
vind autorii lucrărilor, locul unde 
sînt ele amplasate etc. Preocuparea 
exclusivă pentru formă duce, aici, la 
un joc gratuit de pete de culoare, 
închegînd un tablou „decorativ“ dar 
abstract, cu totul neconcludent pen
tru realizările și orientarea realistă 
a artei monumentale romînești.

•Dacă spectatorii apreciază docu
mentarele cu imagini vii, expresive, 
filmate interesant, nu e mai puțin 
adevărat că ei vin la cinematograf 
nu numai ca să vadă — într-un film 
documentai- — „ce poate“ cineastul, 
ci ca să afle ceva nou despre viața și 
munca oamenilor, despre realizările 
obținute în diferite domenii ale 
construcției socialiste. A te lipsi de 
un subiect clar, a face din tema u- 
nui film documentar un pretext 
pentru prezentarea unor imagini în- 
tîmplătoare, a pune accentul pe e- 
fécte tehnice, formale, scăpînd din 
vedere ceea ce este esențial : con
ținutul. înseamnă a te îndepărta de 
cerințele fundamentale ale genului 
și a te condamna singur la insuc
cès.

Pe bună dreptate s-a subliniat — 
în cadrul dezbaterii — înalta răs
pundere a autorilor de filme docu
mentare, ca lucrători într-un dome
niu important al frontului ideologic, 
necesitatea creșterii exigenței ci
neaștilor fată de propria lor crea
ție, a participării lor vii, pasionate, 
la activitatea de ansamblu a stu
dioului, într-un permanent efort in
dividual și colectiv pentru ridica
rea continuă a calității filmelor pro
duse de studioul „Al. Sabia“.

IMAGINE, COMENTARIU, MUZICĂ

Militîiid pentru inovație creatoa
re, pentru accesibilitate și pronun- 
țîndu-se împotriva exagerărilor for
male ca și a platitudinii, a simplis

TEATRE : Sala Palatului R.P.R.; Con
cert dc tnilzieă ușoară „üalida“ (Franța)
— (orele 20) ; Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R. : Boema — (orele 19,30) ; Tea
trul dé sfat db operetă : Maril-zelle Ni- 
toticho — (orele 19,30) ; Teatrul National 
„1. L, Caragiale" (Sala Comedia) : Apus 
de soare - (orele 19 30) , (Sala Studio): 
NOra — (orele 19,30) ; Teatrul „LUcia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) ; Cum vă place — (orele 10,30), 
Teatrul „C. I. Nottara*  (Sala Magheru) : 
Pygmalion — (orele 19 30) ; (Sala Stu
dio) ! Scandaloasa Icgătiiră dintre dom
nul Kettle șl doamna Moon — (orele 20): 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete — (orele 19,30) : Teatrul MUncito 
resc C F.R.-Giulești : Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — (orele 19.30) , Teatrul pen
tru tineret și copii (Sàlb G, Miile) : 
Ocolul păinîntului în 80 de zile — (orele 
20) I Teatrul evreiesc de stat : Firul dc 
aur •— (ôféié SO) i Teatrul sailrlc-muzlcal 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : Expoziția de 
muzică ușoară — (orele 20) i (Sala din 
Calea Victoriei 174) : Palatul melodiilor
— (orele 20) ! Ansamblul dê cintece șl 
dansuri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — 
(orele 20) , Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) • Cartea cu Apolodor - (orele 
1(1) I (la Ca8â de cültul’ä 6 tihéfëtùlu! 
din raionul „N Bălcescu") i Elefăhtellil 
curios - (orele 15) ; Circul de stat : A- 
veiiturile (Ul Don Quijote în arenă _ 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : TUdor (ambele 
serii) - cinemascop ; Patria (10; 13.30; 
17- 20,30) , BtiéureStl (9,30; 13; 10.30, 2Ö) ; 
Excelsior (9; 12.30, 15, 19,30). Mlnhä von 
Barnhclm : Republica (9,45; 12, 14.15,
7G.3Ö; 1(1.45, 2)) ; Festival (9.45; 12, 14.15; 
18,3(1, 13.45; 21) t GflVița (10; 12, 14,15;
15,30, 18 45; 21). Ali. acest tineret: Fero
viar (10; 12, 14,15! 16,30, 18,45; 21) , Au
rora (10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30) , Modern 

mului' In realizarea filmelor docu
mentare, participant!! la dezbatere 
au subliniat rolul hotărîtor pe ca- 
re-1 au — în reușita unui film — 
fiecare dintre componentele sinte
zei cinematografice. Ei s-au referit 
Ia măiestria operatorilor, care și-au 
spus cuvîntul în toate succesele de 
prestigiu ale studioului „Al. Sahia“, 
la calitățile ilustrației sonore, ale 
comentariului vorbit, la montajul 
filmelor.

în ceea ce privește comentariul, 
merită amintit că, în ultima vreme, în 
acest domeniu au fost obținute pro
grese certe ; unele texte se impun 
atenției prin ideile exprimate colo
rat, laconic, cu naturalețe și, unde 
este cazul, cu umor. Un bun exem
plu : comentariul lui Eugen' Mân
drie pentru filmul-pamflet „Co
roana sfărîmată“. Mai apar însă 
comentarii rostite cu un „pate- 

. tism“ artificial, sau care deservesc 
imaginea din pricina stilului lor 
grandilocvent, a abuzului de com
parații voit literare — bunăoară în 
filmul „Secunde și minute“. Este o 
problemă care merită să preocupe, 
în continuare, studioul — ca și a- 
ceea a atragerii mai consecvente, 
pentru scrierea de scenarii și co
mentarii, a unora dintre scriitorii 
și gazetarii de prestigiu, buni cu
noscători ai actualității.

Desigur că se pot ivi filme care 
nu necesită neapărat un comenta
riu vorbit, în care imaginea își dez
văluie singură semnificațiile. Une
ori însă, renunțarea la comentariu 
reflectă subaprecierea de către ci
neast a problemelor de conținut. 
Așa s-a întîmplat, de pildă, în fil
mul „Călătorie spre inima Reșiței“ 
(autor Mirél Ilieșiu). Deși unele sec
vențe Sînt filmate interesant, vă
dind personalitatea și experiența 
cineastului, în ansamblul său docu
mentarul nu izbutește să dea 
o imagine asupra marelui combinat 
și a oamenilor săi. Absența comen
tariului a scos și mai mult in evi
dență subțirimea acestui film, lipsa 
unui subiect, a unei legături logice 
între imaginile fragmentate în 
nouă capitole precedate de cîte un 
text formulat sumar. Desigur că in
tr-uri asemenea caz, simpla adăuga
re Ulterioară a comentariului nu 
poate constitui o soluție „salvatoa
re“. Pentru că — după cum .s-a ară
tat în cadrtil dezbaterii — textul 
nu poate suplini Carențele imaglnei, 
ci, ca să intereseze publicul, el tre
buie Să însoțească imaginea, să 
crească o dată cu ea, să ajute la su
blinierea ideilor existente în film, 
cu maximum de firesc și de discre
ție.

Cît despre ilustrația sonoră 
(și, în mod deosebit, muzica fil
mului), s-a arătat că ea are sarci
na de a completa expresivitatea 
imaginii cinematografice, dé a 
crea „atmosferă", venind în spriji
nul reliefării ideilor unui film. Se

A dispărut(10, 12: Hi 16.15; 11130, 20.45) î.
o navă : Tineretului (10; 12, 14; 10, 18.15; 
20.31)1; Bueegl (10; 12, 14; III, 111,15; 20.30)1 
Flacara (11; 15, 17,15; 19,30, 21.30) ; Mio^ 
riță (0,45, 12: 14; io, 10,30, 21) ; plofeaSCa 
(10.30, 10: 13,10; 20,30) i Fliurfilra (10, 12, 
14: 10 10, 18 30, 26,40), Jufftmititul «Oldii 
tulul Pooiey • capitol (10: 12; 14; 10,
18,15, 20,30) ; Tomls (10, 12, 151 17; 10; 21), 
Melodia (10: 12, 15: 17: 19; 21). Trei pills 
două — cinemascop ; Victoria (10, 12,IOi 
14,30; 10,30; 18.30. 20,30) Valsul ileintiri- 
tor : Central (10; 12,30, 14 30; 10.30: 10.30;
20.30) , Lira (15: 11, 1(1, 21), Cultural (15; 
17; 19; 21). Mi am cumpărat tin tata — 
cinemascop I Lumina (de Ia 10—14 in 
continuare 1 16; 18,15, 20,30) ; Arta (10; 
18,15, 20 30). Electra I Union (14.30, 16.45, 
19! 21,15) Program pentru copii < Doina 
(ora 10). Taxiul morții > Doina (11.30, 
14.30; 16,30; 18.30; 20,30) ; Cultural (10.30,
12.30) imagini din Grecia ; Tu țara ea 
nibalilor ; Cearta , Baricada vie ; Tim
puri Noi (de la 10—21 în contlhUăfe). 
Carmen de la Rondai Gltileștl (10 30, 
12.30: 14 301 10,30i III 30: 20.30). liarakil-1 - 
cinemascop: Dacia io.3ü; II, 13.3o;
18.30, 21) I Luceafărul (15,30: 18,
Printre oameni buni l BUzeștl (ÎS
20.30) : PaCea (10; 1(1, ?n' -i <■
cinemhsCbb . CrîngaȘI (10; 18.15, 
Babette piedèO la război — cinemascop : 
Unirea (1(1; 13, 20) rodin i Munca (15; 
17, 19i 21), Lti virsta dragostei i vitan 
(15! 17; 19. 20 45); Popular (10; 10,l5|
20 30) Trei Zile după nemurire i Carpati pri» i «11 »fe. Ir»; .h U. - ...Y. '
între, popoare (Ï0 ’14.45, 17,31);’ 20) 
din Trola — cinemascop i Cosmos
10.30, 18 30; 20,30): Colehllna (10; 
Contele île Monte Crlsto (ambele 
— cinemascop ; Moșilor (16, 19,30)

17; 191 21). Oameni dc 
tina (itî, 18,15 
(ambele serii) 

io,
20.30)

20,30) I Pacea (16; itl,’ 20)“ Vara și ’fnin'1- 
(16; 18.15, 20,110) 

la război — clnGthähCöp •

doi 121 15, 17; is. aT). hamlet i înnatiren

(H.3(11 
12,15) 
seih) 

.... ___ _ Uci
gașul plutit — cinemascop : Viitorul (l,i| 

afacel.j . c0]en.
20,30) Rocco și frații săi 
Progresul (15,30; 19). Cel

întlmplă însă uneori ca muzica să 
crească parazitar, exterior imaginii, 
sau să se rezume la un straniu „a- 
companiament“ electronic — extre
me întîlnite în unele documentara 
și care dăunează deopotrivă filme
lor respective.

Referindu-se la problemele da 
stil și de concepție ale filmului do
cumentar, participanții la dezbatere 
au atras atenția că tendința, viu ma
nifestată în ultima vreme, spre 
realizarea unor filme de scurt 
metraj cu actori, îi poate în
depărta pe documentariști de sarci
nile lor principale. S-a arătat că 
pot fi făcute și asemenea filme, dar 
că numărul lor trebuie să fie strict 
limitat, iar subiectele alese cu gri
jă (nu ca în cazul povestirii despre 
„Un petec de hîrtie“ — film cu o 
temă minoră, tratată pretențios). în 
așa fel incit cei mai buni realizatori 
să-și poată consacra talentul creării 
Unor noi și valoroase documentare 
cinematografice.

*
In cadrul dezbaterii au fost făcu

te numeroase propuneri, dintre care 
cele mai importante au fost incluse 
în planul de măsuri adoptat la sfîr- 
șitul ședinței lărgite a Consiliului ci
nematografiei. S-a hotărît ca în în- 
tîmpinarea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, studioul 
„Alexandru Sahia" să ia toate mă
surile pentru realizarea la înalt ni
vel ideologic și artistic a unor filme 
documentare de sinteză ; să se 
realizeze un număr mai mare de fil
me care, folosind materialele din ar
hiva cinematografică, să prezinte 
realizările regimului nostru în con
trast cu situația din trecut. In vede
rea ridicării continue fi calității fil
melor și a realizării unui larg 
schimb de experiență teoretică și 
practică, se va organiza, anual, în 
cadrul cercului de creație, o sesiune 
a filmului documentar ; cu acest 
prilej cele mai btine producții ale 
anului anterior vor fi distinse cu 
premii. Grupele de creație vor lărgi 
colaborarea cu autorii din afara stu
dioului, pentru asigurarea unor 
scenarii de calitate. Planul de 
thasuri mai prevede, între altele, or
ganizarea de către studioul „Al. Sa
hia“ a unor întîlnlrl cu spectatorii
— în Uzine, la sate, pe șantiere, în 
casele de cultură ale tineretului etc.
— în scopul confruntării producției 
de filme documentare cu opinia pu
blică, fii cunoașterii aprecierilor pu
blicului larg.

Succesele obținute de documentat. 
riștii noștri îndreptățesc convinge
rea că filmul documentar romînesC 
se va dezvolta în continuare pe 
drumul său rodnic, ridiéîndu-se la 
înălțimea exigențelor in creștere 
ale publicului, la înălțimea cerințe
lor realității socialiste.

mai mare spectacol ( Drumul sării (15, 
17.49, 20,30). Bute toba — ciiiemascob : 
Ferentari U6. 18,15, 2(1.80). uitimut tren 
din oun lini I cotrucem (îăi 17, to, 21)

TELEVIZIUNE 1 orele 19,00 - JUulU- 
Iul televiziunii. 19.10 - Filmul : Car? 
nil lagunei albastre 20 20 - TratiSlnisi- 
Une tie In institutul de fizica iilomlcă 
ai Academiei rt p Homîne ivi ; Bem- 
tronul 20,40 - Agendă muzicală In
încheiere ; Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

CUM E VRERÏEA
Ieri în (ară t vremea s-a menținut re. 

lativ călduroasă mai ales în vestul tâ
rli Cerul a fost variabil mal mult aco
perit Local in ßöbrogea Barâgan și 
Oltenia, tn prima parte a Zilei s-n pro
dus ceață. VîtttUl a suflat potrivit pînă 
Ia tare din est si norrbest Temperalura 
aerului la ora 14 Oscila întie 10 grade la 
oradea și Bahtoc șl 2 grade la Huedin, 
în București 1 Vremea s-a menținui re
lativ călduroasă Corul variabil Iii în
ceput s-a înnourat dupâ-amiază vîntui 
a Sliflat potrivit CU intensificări pînă m 
tare în n doua parte a zilei metloml- 
nîiid dm nord est Temperatur,, maximă 
a fost dé io grade Timpul probabil 
pentru zilele dè 2d 30 noiembrie sl 1 de
cembrie în țttffl i Vreme umeda ou ce
rul mal mult acoperit Voi carles preci
pitații locale sub formă de ploaie în 
sudui țării și lapoviță șl ninsoare în 
real Vînt potrlvtt temporal tare din 
sectorul estic. Temperatura în scădere. 
Minimele Vor fi cuprinse între minus 
3 grade șl plus 7 grade Iar maximele 
între 2 șl 12 grade în București 1 Vre
me relativ călduroasă, cu cerul tempo
rar acoperit, favorabil ploii Vînt potri
vit din est, Temperatura staționară.
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“ nr. 11-1963A apărut „Lupta de clasă

Pe șantierul din cartierul Jiului- 
âcînlcia lucrările la noile blocuri de 
locuințe se desfășoară în ritm sus
ținut. Do Ia începutul anului și 
pînă în prezent constructorii de pe 
acest șantier au terminat și predat 
peste 500 de apartamente. Unele 
blocuri au fost construite într-un 
timp scurt : blocul H 4 cu 80 apar
tamente, de pildă, a fost gata în 3 
luni și jumătate. în prezent con
structorii de pe șantier depun efor
turi susținute pentru terminarea ai
lor blocuri și asigurarea frontului 
de lucru pentru anul viitor.

în fotografie : Echipa de fierari- 
betoniști condusă de Gheorghe 
Țurcu montează armăturile la un 
planșeu al blocului 11. în ultimele 

, • luni membrii acestei echipe au 
^economisit aproape 2 300 kg fier, 

beton.
(Foto : Agerpres)

Numărul 11, pe luna noiembrie, al La rubrica „Lecții și consultații“ este 
revistei „Lupta de clasă“ se deschide publicat articolul n,r: :
cu editorialul intitulat „Noul an șco
lar în învățămîntul de partid* *. în 
continuare sînt publicate articolele : 
„Probleme ale aprovizionării tehni
co materiale în industrie“ de EMIL 
DRĂGĂNESCU, „Perspectivele dez
voltării viticulturii și pomicultura în 
țara noastră“ de NICOLAE ȘTEFAN, 
„Pregătirea cadrelor didactice pentru 
școala de cultură generală“ de AL. 
ROȘCA și N. DIMA, „Neotomismul- 
variantă a fideismului contemporan“ 
de T. ROȘU.

Astăzi la Torino echipele selecționate 
de fotbal ale R. P. Romîne fi Dane
marcei se înlîlnesc in cel de-al treilea 
meci din cadrul preliminariilor turneu
lui olimpic. Jocul va începe la ora 15,30 
(ora București) șl se va disputa pe sta
dionul „Filadelfia", a cărui capacitate 
este de 30 000 de locuri.

La Torino de două zile plouă și te
renul de joc, cu toate că a fost acope
rit cu o prelată, a avut de suferit. Fot
baliștii noștri au făcut în ultimele zile 
două antrenamente de acomodare.

Miercuri echipa noastră a asistat la 
meciul international Juventus — River 
Plata, cîștigat de prima echipă cu sco
rul de 2—1.

Antrenorii echipei romîne au anunțat 
pentru azi următoarea formație: Mindru 
Popa, Caricaș, Greavit, Petru 
Koszka, Pîrcălab, Sasu, Voinea, 
tantin, Creiniceanu.

Echipa Danemarcei a sosit la

Rubrica „Din experiența organiza
țiilor de »partid în conducerea econo
miei“ cuprinde articolele: „în ștrînsă 
legătură cu cerințele producției in
dustriale“ de ȘTEFAN KISS. „Gospo
dăriile colective pe calea întăririi e- 
conomice“ de GHEORGHE NECULA.

Consfătuire a chimiștilor tabăcari
CLUJ (coresp. „Scînteii“).— Marți 

și miercuri, la Uzinele de pielărie 
șj încălțăminte din Cluj s-au des
fășurat lucrările consfătuirii chi
miștilor tabăcari din întreaga țară, 
organizată de Ministerul Industriei 
Ușoare. Cadre de specialitate au 
prezentat referate și au dus discuții 
în legătură cu valorificarea supe
rioară a pieilor crude, îmbunătăți
rea calității semifabricatelor și lăr
girea gamei de sortimente de piele 
pentru fețe de încălțăminte. 1
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Impresii de la repetiția olimpică
După cum se știe, capitala Ja

poniei a găzduit luna trecută — 
exact cu un an înaintea Jocuri
lor Olimpice — o adevărată re
petiție generală, deopotrivă pen
tru sportivi și pentru organiza
tori, în vederea marilor întreceri 
ce vor reuni anul viitor pe cei 
mai valoroși sportivi ai lumii.

Concursul preolimpic de la 
Tokio, la care au luat parte 
sportivi și sportive din 30 de 
țări, a prilejuit șl inaugurarea 
unor baze sportive construite

Prof. Gh. Zimbreșteanu, antrenor 
federal la atletism, a relatat prin
tre altele :

„Scopul organizării de către japo
nezi a concursului din luna octom
brie a fost acela de a verifica în 
mare bazele sportive, instalațiile a- 
cestora și corpul de tehnicieni în 
condițiile impuse de o importantă 
competiție.

Pregătirile pentru J.O. se desfă
șoară într-un ritm deosebit. Capi
tala Japoniei este presărată cu nu
meroase și diferite „șantiere olim
pice“ — locuri unde constructori de 
tot felul dau formă definitivă fie 
unor săli de sport, fie unor căi de 
comunicație mai deosebite. Din a- 
cest punct de vedere, se remarcă 
faptul că, dată fiind circulația imen
să din această metropolă, se lucrea
ză la o serie întreagă de șosele și 
autostrăzi ce vor face legătura cea 
mai rapidă între satul olimpic și 
diferitele baze sportive sau ampla
samente olimpice. O autostradă de 
mare utilitate va fi cea dintre aero
portul Hanada și centrul orașului. 
Construită pe deasupra caselor^ pe 
piloni uriași, „autostrada aeriană“ — 
cum e denumită aceasta — va per
mite parcurgerea distanței dintre 

t aeroport și centru (cu mașina, bine
înțeles), în numai 15 minute față de 
două ore cît este necesar pe șose
lele obișnuite în orele de aglomera
ție. Lungimea acestei autostrăzi sus
pendate va fi de circa 20 km. Nu 
puține probleme ridică pentru eu
ropeni și deplasarea din țara fiecă
ruia la Tokio. Distanța, condițiile de 
călătorie cu avionul sau cu vaporul 
influențează starea generală a spor
tivilor.

Dintre bazele sportive complet 
gata se remarcă stadionul „Natio
nal“. Acesta are o capacitate de 

I 80 000 de locuri. Pista, de zgură ro
șie, are 8 culoare pe toată lungimea 
ei. Virajele sînt largi, mai ușor de

âsl

[ „Mișcarea munci
torească din Romînia în primele de
cenii ale secolului al XX-lea (1900— 
1917)“, iar la rubrica „Din presa par
tidelor comuniste și muncitorești“ ar
ticolul „Rolul clasei muncitoare și al 
partidului comunist în lupta de eli
berare“ de ARMAND NICOLAS.

In acest număr al revistei mai sînt 
prezente rubricile „Critică și biblio
grafie“ cu articolul „Un manual util 
de economie politică a capitalismu
lui“ de V. AXENCIUC, „Pe urmele 
materialelor publicate“ cu scrisori 
de la : Institutul de mine din Petro- 
șeni, Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu“ din București, prof. dr. 
Zeno Barbu și prof. dr. Paul Doezy, 
Catedra de agricultură generală de 
la Institutul agronomic-Timișoara, 
redacția revistei „Clubul“.

i
I

experimentate în între' 
în institute de cerce-

preconizate de consfă-

Participanților la consfătuire 
le-au fost prezentate produse de pie
le și încălțăminte realizate cu aju
torul unor procedee tehnologice și 
metode noi 
prinderi și 
țări.

Măsurile 
tuire vor contribui la valorificarea 
la un nivel superior a pieilor crude 
și semifabricatelor, la îmbunătățirea 
calității acestora și lărgirea gamei 
sortimentelor de piei pentru fețe 
de încălțăminte.

sau amenajate special pentru J.O.
La Tokio au fost prezenți și 

sportivi romîni, invitați la aces
te întreceri. Ei au avut o fru
moasă comportare, cucerind 
patru medalii de aur și una de 
argint.

Zilele acestea un redactor al 
ziarului nostru a stat de vorbă 
cu membri ai delegației romîne, 
care a participat la concursul 
preolimpic de la Tokio, solici- 
tîndu-le impresii din călătoria 
făcută.

parcurs decît cele de pe stadioanele 
europene. Compoziția zgurei, drena
jul întregii piste s-au dovedit bune. 
Ploile căzute în acele zile la Tokio 
n-au influențat performanțele, apa 
a fost repede resorbită.

Sectoarele unde vor avea loc sări
turile în înălțime sau cu prăjina nu-s 
prevăzute cu gropi pentru aterizare. 
In locul acestora au fost confecțio
nate un fel de lăzi mari (cu pereții 
din saltele) în interiorul cărora se 
află bureți sau nisip.

Deschiderea festivă a concursului 
s-a făcut după toate regulile ce le va 
comporta, de fapt, festivitatea inau
gurală a Jocurilor Olimpice din 1964.

S-a făcut și verificarea sistemelor 
de informare a arbitrilor, a specta
torilor. Relatări despre probele atle
tice se transmit de către telespiekeri 
direct de la locul de concurs. Un dis
pecer dă legătura, prin radio, după 
caz, unuia sau altuia dintre crainici.

Gimnastica, sport în care japone
zii au o veche tradiție, se va desfă
șura în sala „Metropolitan Gymna
sium“, cu o capacitate de 7000 de 
locuri — dispuse în tribune suprae- 
tejate cu 4 niveluri. Două alte con
strucții rețin, de asemenea, atenția 
prin linia modernă, prin masivitatea 
lor. E vorba de bazinul acoperit, un
de vor fi programate competițiile de 
natație, și de sala pentru baschet, 
lingă care va exista, de asemenea, un 
bazin de înot, de 50 m lungime, pen
tru antrenamente.

N-am putut vizita toate bazele 
sportive unde se vor întrece olimpi
cii. Din discuțiile cu sportivii și cu o 
serie de antrenori din alte delegații 
a reieșit însă că la Tokio s-a con
struit mult pentru Olimpiada din 
anul 1964, dar mai sînt încă destule 
lucruri de făcut 
fie pus la punct.

Am discutat 
sportivi japonezi 
țara. Aceștia și-au exprimat bucuria

pentru ca totul să

cu antrenori și 
care ne-au vizitat

î; fit
Raportul unui grup de economiști englezi 

care au vizitat R. R. S. S.
>

?

Miercuri seara s-au încheiat lu
crările sesiunii științifice comemo
rative, organizată cu prilejul cente
narului nașterii savantului prof. dr. 
Ion Cantacuzino.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate peste 80 de comunicări științifi
ce de specialitate privind cele mai 
variate domenii ale microbiologici, 
parazitologiei, epidemiologiei și viru
sologiei. Ele au scos în evidență con
tribuția adusă de cercetătorii Insti
tutului „I. Cantacuzino“. ai altor ins
titute științifice, precum și de cei 
din rețeaua medico-sanitară din țară, 
la studiul bolilor transmisibile și 
metodelor de combatere a acestora, 
îmbunătățirea continuă a mijloace
lor de diagnostic.

Au fost dezbătute și unele protale-

INFORMAȚII
1

Iugoslavia la

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII
NAȚIONALE A R.S.F. IUGOSLAVEI

Miercuri seara, cu ocazia sărbăto
rii naționale a R.S.F. Iugoslavia — 
ambasada R.S.F.
București a prezentat la Asociația 
corespondenților presei străine din 
R. P. Romînă o gală de filme docu
mentare și artistice de scurt me
traj. Au asistat ziariști străini și ro
mîni.

că, prin noi, pot afla noutăți despre 
locurile pitorești pe care le-au vă
zut în Romînia. Ne-a făcut o deose
bită plăcere vestea că antrenorul 
Kasahara, unul dintre apreciații spe
cialiști de lupte ai Japoniei, care a 
stat în țara noastră timp de cîteva 
luni, a dat numele de Ion unicului 
lui băiat“.

★

Georgescu, directorul 
de medicină sportivă

Dr. Miron 
Centrului 
„23 August", a spus:

„Călătoria în Japonia a permis 
specialiștilor în medicină sportivă o 
serie de prețioase constatări în ce 
privește posibilitățile de adaptare a 
organismului sportivilor la condițiile 
de climă și de viață — atît de dife
rite — ale Estului asiatic. S-a urmă
rit cu prioritate felul cum suportă 
sportivii oboseala călătoriei pînă la 
Tokio, în cît timp pot aceștia să revit- 
nă la ritmul inițial de viață și antre
nament. Dereglările ce le produc 
astfel de deplasări sînt foarte vizi
bile. De pildă, în primele zile după 
sosirea la Tokio, sportivii' europeni 
manifestau o mare poftă de somn 
către ora 10-11 dimineața. Lucru 
firesc, dacă ne gîndim că Ia Bucu
rești, spre exemplu, ora este de-abia 
2-3 noaptea... Influența decalajului 
orar dintre Tokio și Europa poate fi 
diminuată numai după studii apro
fundate și constatări ale aplicării 
practice a acestora.

în ce privește clima japoneză, în 
această parte a anului ea e asemă
nătoare cu cea de la noi în luna sep
tembrie. Se resimte, totuși, o umi
ditate accentuată.

Alimentația nu prezintă o pro
blemă. La dispoziția oaspeților vor 
sta mai multe bufete pe bază de 
autoservire, la care vor exista spe
cialități culinare cît mai apropiate 
de preferințele consumatorilor.

In timpul șederii la Tokio am ob
servat că aclimatizarea sportivilor 
noștri s-a făcut relativ bine.

Pe baza observațiilor personale și 
a unor prețioase sugestii de la spe
cialiști în medicină sportivă din Ja
ponia, urmează a se definitiva con
cluziile privind aclimatizarea spor
tivilor romîni în timpul Jocurilor 
Olimpice.

Un util 
cu cîteva 
medicinii 
am vizitat laboratorul de fiziologie 
al Universității din Tokio unde cer
cetătorii japonezi din domeniul me
dicinii sportive elaborează lucrări 
științifice valoroase“. 

schimb de vederi am avut 
personalități marcante ale 
sportive japoneze. Astfel,

me fundamentale de interes teoretic 
privind microbiologia și imunitatea.

Au prezentat de asemenea comu
nicări invitați de peste hotare.

In cuvîntul de închidere, prof. dr. 
Ion Mesrobeanu, directorul institu
tului, a relevat printre altele că ope
ra multilaterală a savantului prof, 
dr. Ion Cantacuzino a fost continuată 
și dezvoltată cu deosebită vigoare 
odată cu instaurarea în țara noastră 
a regimului democrat-popular. Ins
titutul ce-i poartă numele a ținut în 
permanență pasul contemporaneită
ții științifice, iar rezultatele micro- 
biologilor din țara noastră sînt apre
ciate și peste hotare, contribuind la 
creșterea prestigiului științei medi
cale românești și la continua îmbu
nătățire a ocrotirii sănătății publice.

(Agerpres)

ÎN PREMIERĂ
Teatrul „C. Nottara“ a prezentat 

miercuri seara premiera piesei „Ca
rieră pe Broadway“ de James Lee, 
în traducerea lui Alf Adania.

★
Opera de stat din Cluj a prezen

tat miercuri seara un spectacol cu 
opera „Aida“ la care și-a dat con
cursul tenorul Tony Poncet, de la 
Opera Mare din Paris, care a inter
pretat rolul lui Radames. (Agerpres)

Azi la Torino, al treilea meci

Romînia-Danemarca

Emil, 
Cons-

Echipa Danemarcei a sosit la 7’orino 
miercuri la amiază, fiind însoțită de 
peste 200 de turiști șl 30 de ziariști, 
fotoreporteri și crainici sportivi. In linii 
mari formația echipei daneze este cea 
care a jucat la București. Intîlnirea va 
fi arbitrată de italianul Campanatti.

în caz că meciul se va încheia la e- 
galitate se vor disputa prelungiri. Dacă 
și după prelungiri scorul va fi tot egal, 
atunci se va proceda la tragerea la sorți.

(Agerpres)

Stadionul „Național" din Tokio, văzut din avion.

SOFIA 27 — Corespondentul A- 
gerpres transmite :

La Sofia a fost semnat planul de 
colaborare științifică pe anii 1964— 
1965 între Academia R. P. Romîne 
și Academia bulgară de științe.

Din partea romîriă planul a fost 
semnat de acad. Cristofor Simiones- 
cu, membru al Prezidiului Acade
miei R. P. Romîne, iar din partea 
bulgară de Liubomir Iliev, secretar 
științific principal al Academiei bul
gare de științe, membru corespon
dent al academiei.

Prelungirea tratatului 
de prietenie și colaborare 

sovieto-celioslovac
MOSCOVA 27 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția TASS, la 27 no
iembrie, la Kremlin, a fost semnat 
protocolul cu privire la prelungirea 
cu 20 de ani a Tratatului de priete
nie, ajutor reciproc și colaborare 
postbelică dintre U.R.S.S. și R. S. 
Cehoslovacă din 12 decembrie 1943.

Protocolul a fost semnat din par
tea sovietică de către Leonid Brej
nev, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., iar din partea 
cehoslovacă de către președintele
R. S. Cehoslovace, Antonin Novotny, 
și președintele guvernului cehoslo
vac, Jozef Lenart.

Plenara Comitetului consultativ 
sindical internațional

BERLIN 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., la Leip
zig au început lucrările primei șe
dințe plenare a Comitetului consul
tativ sindical internațional la care 
participă organizațiile sindicale afi
liate la Federația Sindicală Mondială 
și la Confederația Internațională a 
Sindicatelor Libere.

Raportul la ședință a fost prezen
tat de Louis Saillant, secretar gene
ral al F.S.M. El a subliniat necesita
tea unirii clasei muncitoare și a altor 
pături ale populației într-un front 
care să permită trecerea la ofensivă 
și îngrădirea puterii monopolurilor, 
zădărnicirea politicii lor reacționare. 
Comitetul consultativ sindical inter
național, a spus Louis Saillant, și-ar 
putea aduce contribuția la înfăptui
rea acestui front.

Sarcina concretă a comitetului, a 
arătat el, este convocarea în viitorul 
apropiat a unei conferințe sindicale 
mondiale în problema dezvoltării re
lațiilor comerciale între state.

I

;
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LIMA 27 (Agerpres). — Noul 
prefect al Departamentului Cusco, 
D. Lainez, a făcut o declarație în 
urma vizitei întreprinse în provin
cia Anta, cunoscută prin marile ei 
plantații. Referindu-se la munca și 
viața țăranilor din această provin
cie, el a declarat : Niciodată nu am 
văzut o exploatare atît de nemi-

CAMERA
DE SCINTILAȚIE-TRAIECTORll

Un grup de fizicieni gruzini au 
realizat o cameră de Șciiltilație — 
traiectorii, cu care urma unei par
ticule elementare poate fi fotografiată 
în cinci sutimi de milionimi de se
cundă. Noul aparat este universal, el 
îmbinînd avantajele camerei de scin
tilație și camerei de traiectorii. Cu 
ajutorul lui, oamenii de știință au 
reușit să mențină o scînteîo pe calea 
parcursă de particulă, cale care apare 
sub forma unui lanț ele puncte lumi
noase ușor de înregistrat. Seînteia 
prinsă în „capcană" în regiunea ur
mei furnizează informații mai precise 
despre traiectoria particulei decît a- 
paratele existente pentru înregistrarea 
particulelor de mari energii.

PENTRU LICHIDAREA
ANALFABETISMULUI ÎN YEMEN

în Republica Arabă Yemen s-a tre
cut la înfăptuirea unui plan care ur-

LONDRA 27 (Agerpres). — La 
Londra a fost dat publicității un 
raport redactat de un grup de eco
nomiști de la Federația industriilor 
britanice, care au vizitat Uniunea 
Sovietică în cursul lunii octombrie, 
în acest raport se arată că Uniunea 
Sovietică a depășit deja Occidentul 
în anumite domenii privind cerce
tările științifice în industrie.

După cum relatează agenția 
France Presse, delegația economiș
tilor britanici a fost deosebit de im
presionată de eforturile considera
bile care se fac în Uniunea Sovie
tică în domeniul cercetărilor in
dustriale și, în special, de faptul că

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Uniunii pentru apă
rarea păcii, în orașul Charleroi a 
avut loc un colocviu pentru apăra
rea păcii la care au participat re
prezentanți ai diferitelor întreprin
deri și organizații sindicale din oraș, 
foști participanți la mișcarea de re
zistență.

Participanții la colocviu au adop
tat o rezoluție în care aprobă Tra
tatul de la Moscova privitor la in
terzicerea parțială a experiențelor

CONAKRY 27 (Agerpres). — Du
pă terminarea sezonului ploios, co
lonialiștii portughezi și-au reluat 
acțiunile militare împotriva patrio- 
ților din Guineea portugheză. Pri
mind întăriri, trupele coloniale con
centrate în principalul centru ad
ministrativ, Bissau, încearcă să res
tabilească legătura cu alte garni
zoane înconjurate de detașamente 
de insurgenți. Potrivit unui comu
nicat dat publicității de conducerea 
Partidului african de luptă pentru 
independența Guineei portugheze și 
a Insulelor Capului Verde, 
acțiunile trupelor portugheze 
tîmpină rezistența îndîrjită a 
trioților.

toate
în-
pa-

Împotriva persecutării minerilor din Asturia 
și a familiilor lor

LONDRA 27 (Agerpres). — Opinia 
publică engleză protestează împo
triva vizitei în Marea Britanic a 
ministrului informațiilor și turismu
lui al Spaniei, Fraga Iribarhe. Adu
narea Națională a Femeilor din 
Anglia a adresat ambasadei Spaniei 

rău

Soluțsa: Reforma agrară
Dèdara|la unul prefect peruvian asupra situației țăranilor

loasă. Aici oamenii trăiesc mai
decît robii. El a menționat că mulți 
muncitori agricoli care lucrează pe 
plantații primesc 
care nu 
minimul de hrană. In încheiere el 
a arătat că această situație poate 
fi schimbată doar printr-o reformă 
agrară.

ate 2 centavos 
ajung nici măcar pentru

mărește lichidarea analfabetismului 
în această țară. Planul prevede crea
rea în toate școlile a unor cursuri se
rale pentru adulți.

ȚĂRANI MEXICANI 
OCUPĂ PĂMÎNTURI 

ALE LATIFUNDIARILOR

statul Sonora, din Mexic, apro-
1 ocupat

au

In ! 
ximativ 2 000 de țărani au < \ ' 
loturi făcînd parte din două mari 
plantații de bumbac. Autoritățile 
făcut apel la armată pentru a-i iz
goni. Presa mexicană relatează 
aceste fenomene au devenit mai frec
vente, datorită lipsei acute do pămînt 
de care suferă țăranii mexicani.

că

DECOR NATURAL
PENTRU „AIDA"

Cunoscuta operă a lui Verdi „Aida“ 
care redă un moment din istoria an
tica a Egiptului va fi pusă în scenă 
în decorul natural al Piramidelor. Pro
iectul va fi realizat de către cunoscu
tul regizor englez Michael Bentold. 
Teatrițl în aer liber care se constru
iește va avea o capacitate de 3 000 de 
persoane și va folosi Piramidele drept 
decor natural.

COINCIDENTĂ

Deputatul conservator Coock, care 
vorbea la 26 noiembrie în Camera 
Comunelor despre creșterea crimina
lității în țară, și-a întrerupt brusc 
cuvîntarea, strigînd : ,M-au jeluit !“. 
Parlamentarul englez tocmai făcea 
reproșuri populației londoneze că nu 
dă concursul poliției în descoperirea 
infracțiunilor, cînd a primit o notiță 
pe care era scris : „Sunați vă rog a- 
casă, căci se pare că ați fost jefuit". 
Cei de acasă au confirmat că persoa
ne necunoscute au pătruns într-ade- 
văr îa locuința lui Coock, furînd 
lucruri de preț. In schimb, cuvîntarea 
lui Coock s-a îmbogățit cu un nou 
argument.

DOCUMENTE ARHEOLOGICE 
DIN EPOCA FENICIANĂ

în apropierea orașului Sidon în Li
ban, cercetătorii au descoperit un im- 

aceste cercetări sînt orientate către 
o utilizare practică. Documentul a- 
preciază că industria sovietică dis
pune în prezent de circa- 2 000 de 
institute de cercetări științifice, iar 
centrele universitare pregătesc a- 
nual peste 300 000 de cercetători 
științifici în domeniul economiei și 
că acest număr are tendință de 
creștere continuă.

Pe de altă parte, raportul consi
deră că producția industrială sovie
tică se bucură de o calitate din ce 
în ce mai bună și recomandă socie
tăților britanice să se intereseze 
mai îndeaproape de invențiile teh
nice sovietice.

nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă. Ei au cerut gu
vernului belgian să reducă bugetul 
militar și să se pronunțe în favoa
rea încheierii unui pact de neagre
siune între țările membre ale 
N.A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia. Participan- 
ții la ședință au chemat pe toți oa
menii muncii să participe activ la 
marșul tineretului împotriva perico
lului unui război nuclear, marș care 
va avea loc in Belgia în martie 1964.

din Guineea portugheză
In comunicat se arată că o co

loană de autocamioane și jeep-uri 
portugheze a fost atacată de parti
zani pe șoseaua dintre Bambadința 
și Hole, suferind mari pierderi. Pa
tru nave portugheze, care au încer
cat să debarce trupe într-o serie de 
puncte de pe fluviul Corubal, au 
fost nevoite să se retragă din cauza 
atacurilor insurgenților. Un deta
șament portughez de desant, debar
cat de pe nave în regiunea Fula- 
kunda, a fost atacat de partizani. 
Din cauza marilor pierderi în oa
meni, detașamentul a fost nevoit Să 
se înapoieze la Bissau.

din Londra o scrisoare în care pro
testează împotriva tratamentului
inuman la care sînt supuse soțiile

ai Parlamen-

din

minerilor din Asturia.
Un grup de membri 

tului englez și-au exprimat neliniș
tea profundă în legătură cu faptul 
că „37 de mineri din Asturia conti
nuă să zacă în închisori, precum și 
în legătură cu știrile despre perse
cutarea lor și a membrilor familiilor 
lor". Parlamentarii englezi au cerut 
eliberarea minerilor din Asturia a- 
runcați într-una din închisorile 
Madrid fără a fi judecați.

Lucrătorii de la tipografiile 
Londra au organizat miercuri o 
monstrație de protest împotriva 
zitei în Anglia a ministrului infor
mațiilor și turismului al Spaniei. 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care era scris : „Cerem amnistierea 
deținuților politici spanioli“.

din 
de
vi

portant document arheologic, cOnți- 
nînd sârcol'agii de marmură din epoca 
bizantină și romană. Au fost descope
rite niște construcții subterane. în in
teriorul acestora s-a găsit un mormîht 
regal în care era scheletul unei femei 
ce avea pe cap o coroană de aur in
crustată cu pietre prețioase. Alături au 
fost găsite numeroase alte obiecte : 
inele și coliere, o oglindă de bronz, 
toate provenind din epoca finiciană.

ÎN SCOPUL PREGĂTIRII 
DE CADRE PENTRU ȚĂRILE 
ÏN CURS DE DEZVOLTARE

La Tunis are loc conferința pentru 
discutarea creării unor centre docu
mentare și cursuri de pregătire profe
sionale în vederea pregătirii de cadre 
pentru țările în curs de dezvoltare. La 
lucrările conferinței, organizată de A- 
sociația internațională pentru educație 
și informare profesională, în colabo
rare cu autoritățile tunisiene și 
U.N.E.S.C.O., participă experți din 14 
țări.

Conferința a fost deschisă de mi
nistrul educației al Tunisiei, Mah
moud Messadi, care 
progresul economic 
curs de dezvoltare nu poate fi obținut 
fără o reformă totală a sistemului de 
învățămînt care să asigure pregătirea 
unui număr tot mai mare de cadre ne
cesare economiei.

a declarat că 
al țărilor în

AMEUTA GALLI-CURCI 
A ÎNCETAT DIN VIATĂ

Arnelita Galli-Curci, cunoscuta cin- 
tăreață de operă italiană, a murit la 
La Jolla, California, în virată de 81 
de ani. Galli-Curci, devenită celebră 
în lumea întreagă, și-a început ca
riera ei muzicală fără să fi luat o 
singură lecție de canto. Ea a cintat, 
mai ales, la opera Metropolitană din 
New York și la opera din Chicago. 
Culmea măiestriei sale artistice a 
atins-o în perioada anilor 1920—1930, 
cînd dădea 80—100 concerte în fie
care an.
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Activitatea
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

în fața celor două Camere ale Con
gresului S.U.A. — Camera Repre
zentanților și Senatul — întrunite 
astăzi dimineață, actualul președin
te al S.U.A. Lyndon Johnson, a 
rostit o cuvîntare referitoare la o- 
rientarea politică internă și externă 
a administrației pe care o conduce.

în aceeași seară, la ora 18,15 (ora 
locală) L. Johnson a adresat națiu
nii americane un mesaj televizat.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Richard Phillips, 
a dat citire unei declarații a Depar
tamentului de Stat în legătură cu 
recepția oferită la 25 noiembrie de 
Lyndon Johnson în cinstea repre
zentanților oficiali ai statelor străi
ne sosiți la funeraliile lui J. Ken
nedy.

în declarație se spune între altele: 
„Președintele Lyndon Johnson a 

avut prilejul să se întîlnească cu 
mulți șefi de guverne și cu alți li
deri proeminenți ai statelor străine 
și să le exprime în numele guver
nului american recunoștință pentru 
înaltul respect arătat predecesoru
lui său, venind la Washington pen
tru a participa la funeralii“.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
După o întrevedere avută cu repre
zentanții țărilor latino-americane 
participante la programul „Alianței 
pentru progres“, președintele John-

ft IV. ft omagiază memoria lui Mn Kennedy
NEW YORK 26 (Agerpres). — In 

continuarea ședinței de marți după- 
amiază a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată memoriei fostu
lui președinte al S.U.A., John Ken-, 
nedy, au mai luat cuvîntul repre
zentanții a numeroase țări.

Oamenii sovietici, a declarat re
prezentantul Uniunii Sovietice, N.
T.' Fedorenko, împărtășesc durerea

I n

a

se

în legătură cu asasinarea pre
ședintelui Kennedy și cu întîmplă- 
rile ulterioare de la Dallas, publicăm 
mai jos cîteva extrase din presă.

Reston: „AMERICA TREBUIE 
SĂ ȘTIE“

Ziarul „NEW YORK TIMES“ 
publicat sub semnătura lw James 
Reston un articol intitulat „Răzvră
tire împotriva legalității" în care 
spune :

„O poveste despre două orașe. Și 
despre două asasinate. La Dallas — 
violență și anarhie. La Washington 
— tristețe, umilință și alarmare. Prin 
toate comentariile atît cele neoficia
le, cît și cele publicate, la Washing
ton astăzi trece ca un fir roșu aceeași 
idee — ideea că țara noastră, onestă, 
a fost insuficient de civilizată, că în 
țară a izbucnit o răzvrătire sui ge
neris împotriva legalității șl cinstei, 
că indignările și îndurerările cetățe
nilor particulari nu sînt suficiente 
spre a obține iertarea pentru vina în 
legătură cu evenimentele din ulti
mele cîteva. zile".

Președintele Curții Supreme a 
Statelor Unite a rostit la 25 noiem
brie o cuvîntare în Congres consa
crată memoriei președintelui asasi
nat, în care a ridicat problema răs
punderii ce o poartă anumite orga
nizații pentru atmosfera de ilegali
tate existentă în prezent. Se știe, a

Comisia judiciară a Senatului 
va aucheta separat

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Everett Dirksen, senator din partea 
statului Illinois, a anunțat că comi
sia judiciară a Senatului va între
prinde „de îndată“ o anchetă sepa
rată și completă asupra împrejură
rilor asasinării președintelui Ken
nedy. Senatorul Dirksen, care este 
lider al minorității republicane, a 
precizat că această comisie va an
cheta, de asemenea, asasinarea lui 
Lee Oswald, ucigașul prezumtiv al 
lui John Kennedy.

Senatorul a adăugat că comisia va 
căuta în special să stabilească dacă 
asasinul a avut complici.

★
WASHINGTON. — Coresponden

tul agenției A.P., Jerry T. Baulch, 
transmite : în Congres crește nu
mărul cererilor privind efectuarea 
unei anchete în asasinarea preșe
dintelui John Kennedy.

Senatorul democrat William Prox- 
mire (statul Wisconsin), a prezentat 
un proiect de lege prin care asasi
narea unui președinte, a unui vice
președinte sau a președintelui Curții 
Supreme a Statelor Unite, sau orice 
efort conspirativ de a-i ucide, să 
fie declarată delict federal. Prezen
tând proiectul, Proxmire a deplîns 
felul în care poliția din Dallas s-a 
comportat în ce-1 privește pe Os
wald,- declarînd : „Începînd de vi
neri, omul acuzat de a fi asasinat 
pe președintele Kennedy era jude
cat la televiziune. Oficialități ale 
poliției au declarat luni, inclusiv a- 
proape oricărui jurist potențial, că 
acuzația împotriva lui Lee Oswald 
este absolută, că în baza ei, el poate 
fi condamnat. El a fost deținut 48 
de ore — pînă la moarte — fără 
avocat. Apoi, el a fost asasinat în 
văzul a zeci de milioane de ameri
cani, de către proprietarul unui lo
cal de noapte, unde se dădeau spec
tacole de striptease, un om cu ca
zier atît la poliția din Chicago, cît- 
și la poliția din Dallas, un om bine 
țunoscut de către poliție, presupusă 
t-1 apăra“.

J5» - 

son a declarat, într-o emisiune tele
vizată, că viitorul țărilor latino- 
americane constituie o preocupare 
deosebită pentru S.U.A. și că el va 
duce mai departe programul „Alian
ței pentru progres“ elaborat de fos
tul președinte Kennedy.

întrevederile lui A. I. Mikoian
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

După o ' întrevedere cu Dean Rusk, 
secretarul de Stat al S.U.A., A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
declarat ziariștilor — după cum re
latează TASS — că au fost discu
tate probleme care au făcut în re
petate rînduri obiectul convorbiri
lor dintre reprezentanții U.R.S.S. și
S.U.A. „Am discutat probleme ale 
situației internaționale, în special 
problema dezarmării. Am încercat 
să găsim căi de a obține un progres 
în problema dezarmării. Am găsit 
forme pentru'continuarea tratative
lor în domeniul dezarmării“.

La întrebarea dacă în timpul în
trevederii cu Rusk au fost discutate 
și probleme europene, A. I. Mikoian 
a răspuns afirmativ.

După cum anunță agenția TASS, 
A. I. Mikoian, a avut la Washington 
o întrevedere cu Douglas Home, pri
mul ministru- al Angliei. în timpul 
convorbirii, care a durat peste o oră 
și jumătate, au fost abordate pro
bleme de interes comun.

poporului american în legătură cu 
pierderea grea suferită. Delegația 
sovietică „își exprimă speranța că 
eforturile spre reglementarea paș
nică a problemelor, spre slăbirea 
încordării internaționale și stator
nicirea colaborării sovieto-america- 
ne, a căror expresie, între altele, a 
fost încheierea Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 

obicei stimu- 
întunericului, 
descompunere

•JJ'

o alta scena ;

spus el, că aceste acte de terorism 
și asasinate „sînt de 
late de forțele urii și 
care în prezent aduc 
în viața americană".

La Dallas intervine 
asasinul trage nestingherit într-un 
om cu cătușe bănuit de asasinarea 
președintelui Kennedy, dar care nu 
și-a recunoscut vinovăția.

Oare depozițiile făcute de Lee 
Harwey Oswald vor fi cunoscute 
numai de poliția din Dallas și de 
Biroul . Federal de Investigații ? 
Oare opinia publică nu are dreptul 
să cunoască cele declarate de Os
wald și cele spuse lui Oswald în în
chisoarea din Dallas ? Oare vreo co
misie de pe lingă președinte, sau 
vreo altă comisie obiectivă nu pot e- 
fectua. în mod neoficial o anchetă, 
nu pot să interogheze pe soția și pe 
fratele lui Oswald și, în sfîrșit, să-și 
prezinte concluziile poporului ?

Nu se poate pune capăt anchetei 
asupra evenimentelor din Dallas 
fără a adinei confuzia morală des
pre care a vorbit președintele Curții 
Supreme, Warren ?

Poate că numai-îndurerarea de pe 
urma acestei grele încercări să aju
te țara să-și recapete o imagine mai 
precisă despre felul cum trebuie să 
trăiască un popor liber și civilizat“.

Lippmann? »Trebuie pus 
frîu extremiștilor«

Cunoscutul publicist american Wal
ter Lippmann a publicat în ziarul 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE" 
un articol intitulat.: „Un asasinat 
dintre cele mai mîrșave". Autorul 
articolului își exprimă neliniștea 
profundă provocată de asasinat. „în 
primul rînd, trebuie să înțelegem

Unul sau mai mulfi trăgători ?
NEW YORK 27 (Agerpres). — A- 

genția Associated Press transmite 
că o oficialitate a Asociației națio
nale a pușcașilor din S.U.A., Leo
nard Davis, a arătat că deși, după 
părerea sa, în aproximativ cinci se
cunde se pot trage trei focuri cu 
tipul de pușcă cu care se pretinde 
că a fost ucis președintele Kennedy, 
asemenea focuri rapide și precise 
par să fi avut nevoie de „un trăgă
tor cu adevărat expert, ceea ce 
Oswald nu părea a fi“ din cele cu
noscute din activitatea sa în infan
teria marină.

Agenția France Presse relatează, 
la rîndul ei, că un grup de ziariști 
austrieci s-a adresat lui Hubert 
Hammerer, campion olimpic de tir 
al Austriei, cu următoarea între
bare : este posibil să fie atinsă o 
persoană care se află într-un vehi
cul deplasîndu-se cu o viteză de 
10—15 km pe oră, la o distanță de 
180 metri, de trei gloanțe de pușcă 
cu lunetă într-un răstimp de- cinci 
secunde ? Hammerer a răspuns : 
Este puțin probabil ca cele trei 
gloanțe trase de o pușcă cu lunetă 
— ca cea folosită de asasinul pre
zumtiv al președintelui Kennedy — 
să-și atingă ținta în interval de 
cinci secunde, mai ales atunci cînd 
este vorba de o pușcă a cărei reîn- 
cărcare presupune o pierdere de 
timp ; în plus, luneta antrenează o 
pierdere de. timp suplimentară.-, la 
cea de-a doua și a treia tragere, 
pentru că trebuie să se ochească din 
nou. După părerea lui Hammerer, 
un trăgător plasat în condițiile in
dicate mai sus ar putea atinge ținta

arma nucleară, 
îl aprecia la- înalt ni-

experiențelor cu 
pe care 
vel președintele Kennedy, dispărut 
în împrejurări atît de tragice, Vor 
fi continuate și aici la O.N.U., și în 
afara incintei organizației noastre. 
Acesta va fi cel mai bun monument 
închinat președintelui John F. Ken
nedy.

Au luat, de asemenea, cuvîntul Sa
lah El-Din Tarazi (Siria), Adnan 
Kural (Turcia), Zenon Rossides (Ci
pru), Hassan Nur Elmi (Somalia), 
Mongi Slim, ministrul de-externe al 
Tunisiei, Milko Tarabanov (R; P. 
Bulgaria), Patrick Dean (Marea Bri
tanie), Benoit Blindzi (Camerun), 
Achkar Narof (Guineea).

Adlai Stevenson, reprezentantul 
S.U.A., a mulțumit pentru condo- 
leanțele exprimate și omagiile adu
se memoriei defunctului președinte. 
El a declarat că președintele John
son va urmări în domeniul politicii 
externe aceleași obiective Ca cele 
ale președintelui Kennedy, în ve
derea soluționării pașnice a proble
melor prin tratative desfășurate cu 
perseverență și răbdare. El a arătat 
că noul președinte i-a dat instruc
țiuni să proclame sprijinul său „în 
favoarea oricărei acțiuni practice de 
natură să sporească capacitatea 
O.N.U. de a apăra pacea și de aju
torare a țărilor noi pentru a ajunge 
într-o etapă de dezvoltare în care 
să se poată întreține singure. Pre
ședintele Johnson, a continuat dele
gatul american, este hotărît să nu 
lase să se irosească atmosfera mai 
bună creată în ultimele cîteva luni. 
Această atmosferă trebuie dimpotri
vă să se îmbunătățească în conti
nuare. In acest spirit, a spus Ste
venson, nu vom șovăi pe calea aspră 
spre pace“.

Nu s-a fixat încă data reluării lu
crărilor sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U. O ședință omagială a Con
siliului de Securitate este prevăzută 
să aibă loc joi dimineața.

caracterul acestei crime de necon
ceput — scrie el. In politica noastră 
internă și externă nu există vreo 
criză care să suscite o atenție ime
diată, așa incit să nu ne putem per
mite răgazul de a aștepta pînă cînd 
ne vom reveni și vom putea acționa 
bine gîndit. Spiritul american trece 
printr-o criză foarte grea pe care 
mai înainte de toate trebuie s-o în
țelegem și apoi s-o rezolvăm. De 
aceasta depind viitorul Americii, 
priceperea noastră de a ne autogu
verna. Trebuie să înțelegem, că deși 
în țară există libertatea cuvîntului, 
a calomniei și a zvonurilor, dacă nu 
vom pune frîu extremiștilor, secu
ritatea. republicii va- fi pusă în joc", 
în continuare, în articol se spune : 
„Singura consolare în condițiile ru
șinii și ' 
rea de 
atît de 
noastre 
șorarea 
birea să sfîșie unitatea poporului 
american.

Numai în- cazul cînd vom putea 
găsi ca-lea, înapoi, spre unitatea po
porului american, vom regăsi calea 
spre încrederea în soarta Americii'.

durerii o poate da purifica- 
ură și răutate care se află 
aproape de suprafața vieții 
naționale, sau cel puțin mic- 
lor. Noi am admis ca învrăj-

★

Ziarul „New York Herald Tribu
ne“ a scris la 26 noiembrie, că în 
lumina evenimentelor, „ar fi pre
matur să excludem posibilitatea 
unui complot politic împotriva lui 
Kennedy“. Ziarul „Journal ameri
can“, constată: „Ultimele evenimente 
pun cu insistență întrebarea : nu 
constituie oare asasinarea lui' Ken
nedy. și asasinarea lui Oswald par
te integrantă a unuia și aceluiași 
complot politic secret ?“.

maximum de două ori. Dacă însă 
cele trei gloanțe ating ținta lor în 
interval de cinci secunde, a declarat 
Hammerer, trebuie să se admită că 
ele au fost trase de doi sau mai 
mulți trăgători.

DALLAS — (U.P.I.). „Organele 
noastre de resort cercetează pen
tru a afla dacă între Oswald și 
Ruby au existat unele legături. 
Din cite știm, nu s-a descoperit ■ 
nimic în acest sens. Dar eu nu 
sînt la curent cu tot ce au desco
perit ei“, a declarat Wade, procu
rorul districtului Dallas.

Declarația lui Wade, după care 
urmează să se stabilească dacă • 
între Oswald și Ruby ä existat 
vreo legătură, constituie o schim
bare totală de atitudine din par
tea sa. Nu mai departe de ieri’ 
Wade a susținut că el și secția 
de poliție din Dallas-sînt convinși 
fără îndoială că : 1) Oswald este 
asasinul lui Kennedy ; 2) el a ac
ționat singur.

Cererea sofiei lui Oswald
. DALLAS 27 (Agerpres). La 

cererea văduvei lui Oswald, F.B.I.-ul 
â dispus să fimpusă-;sub protecția 
unef-gărzi speciate-deôarëce se-sim
țea amenințată. Văduva, Marina 
Oswald, a respins oferta făcută de 
poliția din Dallas de a fi păzită de 
agenți locali.

Noi măsuri împotriva politicii 
de apartheid din R. S. A

Afri- 
rezo- 
1961=, 
rupt 

această

NEW YORK 27 (Agerpres). — Se
cretariatul/O.N.U. a difuzat în -rîn- 
dul delegațiilor o listă cuprinzînd 
măsurile pe care un număr de 90 de 
țări le-au luat ca sancțiune împo
triva continuării politicii de apart
heid de către guvernul R. S. 
cane.-Lista arată că, conform 
luției Adunării Generale din 
un număr de 63 de țări au 
toate. relațiile cu R.S.A. ; 
măsură include ■■ retragerea repre
zentanțelor diplomatice, interzice
rea importului de mărfuri din A- 
frica de sud, închiderea porturilor 
și aeroporturilor pentru vasele și 
avioanele sud-africane și refuzul 
de a exporta mărfuri în Africa de 
sud,

farsa nJbaialsistanclor"

alegeri, în 
importante 
partidele și 
cum ar fi

UMTATA (Transkei) 27 (Agerpres). 
în Republica Sud-Africană a avut 

loc primul" act al farsei puse la cale 
de regimul rasist în scopul de a 
izola populația africană și a o con
centra în regiuni locuite .numai de 
negri, așa-numitele „bantustane". 
Primul „bantustan“ este provin
cia Transkei, unde au fost organi
zate ' „alegeri generale“ pentru 
desemnarea Adunării legislative a 
teritoriului. Corespondenții de pre
să și agențiile de presă subli
niază în știrile și reportajele lor 
că, în vederea acestor 
Transkei au fost aduse 
forțe polițienești. Toate 
organizațiile patriotice,
Congresul național african, sau Con
gresul panafrican, se află în ilegali
tate.

Corespondenții ziarelor „Combat" 
și „Le Monde“ anunță că 70 la 
sută din cei circa 800 000 de alegă
tori s-au prezentat la vot, alegînd 45 
membri în Adunarea legislativă. A- 
cestora li s-au alăturat 64 de șefi de 
triburi,. care sînt, de asemenea, 
membri ai Adunării legislative. Se 
relatează, însă, că mai bine de 60 la 
sută din alegători sînt analfabeți, iar 
operațiunea de votare „s-a desfășu
rat sub supraveghere“ și în condițiile 
„stării excepționale" instituită prac
tic încă din anul 1960.

Anunțînd alegerea celor 109 mem
bri ai Adunării legislative din Tran-

„Combat“ despre situația din Congo
LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — 

Ziarul „Combat“ a publicat un ar
ticol în care se subliniază starea de 
instabilitate economică și politică 
existentă în prezent în Congo. în 
ciuda discursurilor liniștitoare ale 
primului ministru C. Adoula, 
„calmul nu a fost nici pe departe 
restabilit în Congo“, scrie ziarul. 
Articolul citează activitatea desfă
șurată de adepții lui Chombe. Fos
tul „ministru“ al afacerilor externe 
katanghez, Everiste Kimba, care a 
sosit zilele trecute la Paris, a cerut 
înlocuirea actualului guvern de la 
Leopoldville cu un altul, „capabil să 
salveze Congo-ul", înțelegînd prin 
aceasta un regim devotat interese
lor societății „Union Minière du 
Haut-Katanga“.

Autorul articolului menționează în

Incidente intre populație și poliție 
în insula Mauriciu

PORT-LOUIS 27 (Agerpres).
La Port-Louis, capitala insulei 
Mauriciu, au avut loc incidente în
tre forțele polițienești și un grup 
de demonstranți, membri și simpa- 
tizanți ai Partidului maurician din 
această insulă, care se pronunță 
pentru 'acordarea imediată a inde
pendenței.

Poliția a folosit gazele lacrimo
gene pentru a împrăștia mulțimea 
strinsă în fața clădirii guvernamen
tale. Un polițist a fost rănit.

Demonstrația a fost organizată cu 
prilejul convocării Consiliului legis
lativ în vederea aprobării celei de-a 
doua etape a planului de inspirație 
engleză cu privire la viitorul consti
tuțional al acestei insule, dat pu
blicității în iulie 1961.

Planul prevede două etape în a- 
cordarea independenței acestei 
insule, în decursul cărora dreptu
rile acestui .popor continuă să fie 
știrbite. Acest plan a fost condam
nat de o serie de partide politice 
printre care și Partidul maurician - 
care reclamă o independență reală.

In preajma alegerilor 
clin Australia

Aproape 
vor pre- 
săptămîni 
cei 124 de

SYDNEY 27 (Agerpres).
6 000 000 de australieni se 
zenta la sfîrșitul acestei 
la urne pentru a alege pe 
membri ai Camerei reprezentanților.
Inițial aceste alegeri, odată cu cele 
pentru desemnarea a 30 din cei 60 
de membri ai senatului, fuseseră 
fixate pentru sfîrșitul anului viitor. 
Primul ministru al Australiei, ■ Ro
bert Menzies, consideră însă momen
tul -favorabil pentru a obține o creș
tere a numărului deputaților parti
dului guvernamental liberal-și a-par- 
tidului agrarian aliat cu el. De la ul
timele alegeri din- decembrie 1961, 
guvernul Menzies nu dispunea în 
Camera reprezentanților decît de o 
majoritate de. un singur vot. Parti
dul laburist, condus de Arthur Cal- 
well, care se află în opoziție, are un 
program diferit de partidul liberal.: 
Laburiștii se împotrivesc angaja
mentelor militare în favoarea Ma- 
laeziei, preconizate.-de Menzies. . V’ .

Principala' divergență rezidă*'  însă' 
în refuzul categoric al partidului lui. 
Menzies de a admite crearea unei' 
zone denuclearizate în Asia de sud- 
est, propusă de partidul laburist.

au; Cele 63 
impus ' și

O .

de țări, plus alte 27, 
restricții asupra vînzării 

de arme Africii de sud. Cîteva sta
te, printre care S.U.A. și Marea- 
Britanie, au menținut însă unele 
rezerve în legătură cu vînzarea de 
arme.

■ ■ ★ ■

NAIROBI 27 (Agerpres). — Gu
vernul Kenyei a dat publicității o' 
declarație în care se spune că, îrice- 
pînd de la 12 decembrie, Kenya va 
boicota comerțul cu Portugalia și 
Republica Sud-Africană în semn de 
protest împotriva politicii colonialis
te pe care acestea o promovează în 
Africa.

skei, săptămînalul englez „New Sta
tesman“ sublinia că aceasta va avea 
puteri limitate în domeniul legisla
ției, fiind excluse problemele apără
rii, încheierii acordurilor internațio
nale, ale comunicațiilor, unele pro
bleme de justiție. Și chiar în cele
lalte probleme, toate legile vor tre
bui să fie supuse aprobării președin
telui republicii, care are drept de 
veto. Mai mult, toate legile guvernu
lui sud-african vor continua să fie 
aplicate și pe teritoriul Transkeiului. 
După Transkei, alte opt regiuni vor 
„beneficia de această emancipare“, 
întregul ansamblu va alcătui „par
tea neagră a Uniunii Sud-Africane“ 
pe care primul ministru sud-african 
Verwoerd „o prezintă drept cea mai 
bună soluție a problemei naționalis
mului african“.

Noua adunare legislativă a Tran
skeiului se va întruni la 6 decembrie 
pentru desemnarea primului mi
nistru, iar la 12 decembrie va avea 
loc la Umtata, capitala acestei pro
vincii, instalarea noului guvern.

Deși guvernul rasist sud-african 
face paradă în jurul așa-zisei auto
nomii pe care o acordă bantustane
lor, după cum afirma și ziarul 
„Combat“, „crearea lor, considerată 
ca piatră unghiulară în politica pri
mului ministru sud-african, este de 
fapt o formă de aplicare a politicii 
de apartheid".

altă ordine de idei evenimentele 
care au avut loc după dizolvarea 
parlamentului (arestarea deputaților 
opoziției, atentate la cele mai ele
mentare libertăți democratice, în
răutățirea raporturilor dintre orga
nele puterii executivă și cea legis
lativă) care au contribuit la crearea 
atmosferei de instabilitate politică și 
a înlesnit activitatea adepților lui 
ChOmbe. La toate acestea, subli
niază ziarul, se adaugă situația din 
restul țării. în provincia minieră 
din Katanga, scrie ziarul, asistăm de 
mai multă vreme la acțiuni ale 
foștilor membri ai jandarmeriei lui 
Chombe. în Kasai acționează, de a- 
semenea, elemente secesioniste. Toa
te acestea se anunță, vor lua o și 
mai mare amploare cu ocazia apro
piatului referendum constituțional. 
Devalorizarea, inflația, fraudele 
contribuie la climatul nefavorabil în 
care.va avea loc referendumul.

ROMA. într-o rezoluție adoptată în 
unanimitate Consiliul național al Uni
unii italiene a păcii cere guvernului 
italian ce se va forma să se pronunțe 
„împotriva oricăror forme de răspîn- 
dire a armei nucleare și în primul 
rînd, împotriva creării forțelor nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O.“. Se cere, 
de asemenea, ca Italia să-și aducă 
contribuția la rezolvarea problemei de
zarmării generale și totale și la lichi
darea blocurilor militare.

TOKIO. Conducerea Consiliului 
general al sindicatelor din Japonia a 
luat hotărîrea de a adresa tuturor 
uniunilor sindicale din țară chema
rea de a uni eforturile oamenilor 
muncii în lupta pentru drepturile lor. 
Baza creării acestui front, comun 
o poate constitui lupta pentru asigu- 

. rarea securității muncii, pentru majo
rarea salariilor și pentru reducerea 
săptămînii de lucru.

PARIS. Agenția France Presse a- 
nUnță că Senatul francez a respins 
din -nou proiectul de lege privitor la 
creditele pe anul 1964 necesare creării 
forței nucleare de șoc a Franței. Se
natul a adoptat cu 169 de voturi con
tra 64, amendamentele propuse de so
cialiști; comuniști și M.R.P., care pre
văd ■ suprimarea creditelor necesare 

' acestei forțe.

CAIRO. Adam Rapacki, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
care. se află într-o vizită oficială în 
R.A.U., a avut o întrevedere cu Aii 
Sabri, membru al Consiliului prezi
dențial al Republicii Arabe Unite.

RIO DE JANEIRO. Ziarul „Ultima 
Hora“ publică un articol în care de
mască uneltirile cercurilor reacțio
nare din Brazilia împotriva guvernu
lui președintelui '■ Goulart. După cum 
subliniază ziarul, grupările legate mai 
ales de partidul de opoziție „Uniunea -.preliminare în alegerile municipale 
național-democrată“ declară că „vor care au avut loc la 26 noiembrie în

ROMA. 27 (Agerpres). — C.C. al 
Partidului socialist italian a apro
bat cu 59 de voturi pentru, 40 con
tra și 2 . abțineri documentul-pro- 
gram parafat în urmă cu trei zile 
de cele patru partide politice care 
vor-forma guvernul de centru-stîn- 
ga (Partidul democrat-creștin, Parti
dul socialist, Partidul social-demo
crat și Partidul republican).

Acest document a fost aprobat, de

Declarațiile ministrului de externe 
al Angliei

— Luînd 
ziariștilor

LONDRA 27 (Agerpres). 
cuvîntul la Asociația 
străini de la. Londra, ministrul afa
cerilor externe al Angliei, R. But
ler, a declarat că Anglia intențio
nează să-și mențină armamentul 
nuclear. El a arătat că țara sa este 
gata să participe la tratative pri
vind forțele nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O., însă își rezervă drep
tul de a decide în această problemă 
la încheierea definitivă a tratati
velor.

T. Dehler se pronunjă 
pentru lărgirea relațiilor 

Esf-Vest

BONN 27 (Agerpres). — T. Dehler, 
vicepreședintele Bundestagului vest- 
german, a rostit la Düsseldorf o cu
vîntare în care a subliniat că este 
necesar ca în relațiile cu țările din 
estul Europei să fie folosite toate 
posibilitățile, deoarece problema ger
mană nu poate fi rezolvată fără a- 
ceste țări.

După cum relatează ziarul „Neue 
Rhein Zeitung“ T. Dehler, care a vi
zitat recent Uniunea Sovietică și R. S. 
Cehoslovacă, a considerat vizitele 
sale în aceste țări drept o „renunța
re la politica“ promovată pînă în 
prezent de către R.F.G. față de țări
le socialiste.
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înlăturarea 
sud-vietnamez. 
litar instalat la putere.

clicii diemiste nu a adus schimbări esențiale pentru poporul 
Forțele patriotice continuă lupta împotriva noului regim mi-

începe din nou ostilitățile“ împotriva 
președintelui.

ALGER. Un grup de trei 'ofițeri 
făcînd parte din comisia de suprave
ghere a încetării focului la granița 
algero-marocană a sosit la Alger, ve
nind din Maroc. Agenția U.P.I. rela
tează că ei urmează să se întîlnească 
cu președintele Algeriei, Ben Bella, 
pentru a avea un schimb de păreri, 
referitoare la activitatea comisiei.

ATENA. După cum relatează zia
rul „Avghi“, la Atena au început lu
crările celei de-a 4-a sesiuni plenare 
a Comitetului Executiv E.D.A. La 
plenară, N. Karas, membru în Comi
tetul Executiv E.D.A., a prezentat ra
portul despre alegeri și sarcinile parti
dului în urma situației create în 
după aceste alegeri.

țară

PARIS. Răspunzînd. . chemării 
dicatelor lor, cadrele didactice 
învățămîntul superior și studenții 
Franța au declarat o grevă națională 
de o săptămînă.' în centrele universi
tare din Franța au loc mitinguri, a- 
dunări și alte acțiuni ale greviștilor 
care cer să fie sporite alocațiile pen
tru învățămîntul superior și reforme 
democratice în acest domeniu.

sin- 
din 
din

WASHINGTON. La Cape Cana
veral- a fost lansată, la 27 noiembrie, 
o rachetă de tip „Delta“ cu trei etaje, 
purtătoare a unei platforme de son
daje interplanetare în greutate de 62 
kg. Obiectivul platformei este de a 
stabili dacă un laborator cosmic este 
în măsură să prezică marile pertur- 
bații solare care răspîndesc în at
mosferă particule primejdioase pentru 
călătoriile în spațiile interplanetare. 
Platforma, care este un satelit octo
gonal, s-a plasat pe orbită.

MOGADISCIO. Potrivit datelor

Nr. 60ÔÔ

asemenea, de conducerea Partidulu'- 
social-democrat. Documentul ur 
mează să fie pus în discuția grupü-y 
rilor parlamentare.

La Roma se așteaptă ca 
sfîrșitul acestei săptămîni,
Moro, însărcinat cu formarea nou
lui guvern italian, să prezinte pre
ședintele Republicii, Antonio Segni, 
lista noului cabinet.

spre 
Aldo

în acest discurs,. Butler a mențio
nat „trei domenii de acorduri posi
bile cu Uniunea Sovietică“ : ampla
sarea posturilor de observatori- pe 
teritoriile țărilor N.A.T.O. și ale ț< ' 
rilor participante la Tratatul de 
Varșovia, acordul cu privire la opri
rea răspîndirii armei nucleare și a- 
cordül cu privire la neagresiune în
tre țări.

Butler a declarat,' în continuare, 
că Anglia nu intenționează să adere 
pentru moment la Piața comună.

Destrămarea coaliției 
guvernamentale din Turcia

ANKARA 27 (Agerpres). — După 
hotărîrea Partidului național-țără- 
nesc de a se retrage din coaliția gu
vernamentală, la 27 noiembrie parti
dul Turciei noi a dat publicității la 
Ankara o declarație prin care face 
cunoscută hotărîrea sa de a se retra
ge și el din guvernul condus de Is
met Inönü. Destrămarea coaliției 
guvernamentale se datorește înfrîn- 
gerilor pe care aceste două, partide 
le-au suferit la 17 noiembrie, cu o- 
cazia alegerilor municipale și can
tonale.

Agenția France Presse relatează 
că prin retragerea din guvern a 
partidului Turciei noi, în țară s-a 
deschis practic o criză guvernamen
tală.

Somalia, victoria a obținut-o partidul 
de guvernămînt „Liga tineretului din 
Somalia".

PARIS. A.F.P. anunță că fostul 
președinte al Katangăi, Chombe, a 
sosit la Paris, venind din Madrid.

DJAKARTA. Cosmonauții sovietici 
•Valentina Nikolaeva-Tereșkova, An
drian Nikolaev și Valeri Bîkovsld 
și-au încheiat vizita întreprinsă în 
Ceylon. După cum anunță agenția 
TASS, la 27 noiembrie cosmonauții 
V. Nikolaeva-Tereșkova, A. Nikolaev 
și V. Bîkovski au sosit la Djakarta. ’

WASHINGTON. Cancelarul R. F. 
Germane, Erhard, a declarat că va 
reveni la Washington într-o vizită 
oficială peste citeva săptămîni.

DUBLIN. Cercurile de afaceri din 
Irlanda manifestă interes tot mai 
mare față de perspectivèle dezvol
tării relațiilor comerciale cu țările so
cialiste. După cum relatează buletinul 
„Irish Voice“, președintele Asociației 
exportatorilor irlandezi s-a pronunțat 
pentru încheierea de acorduri comer
ciale cu țările socialiste.

LONDRA. Ministerul Comerțului 
al Angliei a dat publicității datele 
privitoare la comerțul exterior, din 
care reiese că, în trimestrul trei, defi
citul lunar a fost în medie de 48. mi
lioane lire șterline.

RABAT. La 27 noiembrie, la Rabat 
a fost dat publicității un decret cu 
privire la. obligativitatea învățămîntu- 
lui elementar, pentru toți copiii între 
7 și 13 ani.

PARIS. După o ședință a Consiliu
lui de Miniștri al Franței, s-a anun
țat că președintele de Gaulle va face 
o vizită oficială în S.U.A. Ministrul 
informațiilor, Alain Peyrefitte a făcut 
cunoscut - că ’ data acestei vizite va fi 
stabilită ulterior pe cale diplomatică,
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