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îngrășămiiitelc chimice ne ajuta 
să sporim recolta

Gospodăriile de 
stat din Trustul 
Sînnicolau-Mare, 
regiunea Banat, 
au obținut în 1963 
rezultate bune în 
sporirea produc
ției agricole. în 
condițiile unui an secetos, cu tempe
raturi excesiv de mari în lunile de 
vară, s-a realizat pe întreaga supra
față de 12 480 hectare cultivate cu 
grîu o producție medie de 2 105 kg la 
hectar. De asemenea, pe cele 13 800 
hectare cu porumb recolta medie a 
fost de 3 860 kg boabe la hectar. A- 
ceste rezultate nu sînt întîmplătoare. 
Ele se datoresc experienței acumu
late de-a lungul anilor de lucrătorii 
din gospodăriile de stat, experiență 
care îi ajută să obțină producții tot 
mai bune de grîu și porumb (princi
palele plante care se cultivă în gos
podăriile din cadrul trustului). Ci
frele din tabelul de mai jos sînt e- 
locvente în această privință :

Carnet cultural (pag. 2-a).

Sport (pag. 3-a).

« Propaganda tehnică la nive
lul cerințelor actuale ale pro
ducției (pag. 2-a).

In interiorul ziarului :

L. Rodescu : Corespondență 
din New York — în jurul eveni
mentelor de la Dallas (pag. 4-a).

4 PAGINI - 20 BANI

DUPĂ VIZITA ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

DRESAM DE STAI A R. P. ROMÎNE 
S-A ÎNAPOIA! IN CAPITALĂ

Duminică după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de la Bel
grad, delegația de stat a Republicii 
Populare Romine, condusă de tova
rășul Gheorghe/ Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., care la 
invitația președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a vizitat R.S.F. Iugoslavia.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Emil Bod- 
năraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, precum și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Belgrad.

Delegația a fost însoțită de consi
lieri și experți.

La sosire, în Gara Băneasa, dele
gația a fost întîmpinată de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai institu

țiilor centrale și al organizațiilor 
obștești.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai ambasadei R. S. F. Iu
goslavia și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Un grup de pionieri au oferit flori 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și membrilor delegației.

★
în drum spre București, în timpul 

călătoriei pe teritoriul țării noastre, 
în 'gările Turnu Severin. Balota, Fi- 
liași, Craiova, Caracal, Roșiori, Vi
dele, împodobite cu steaguri, dele
gația a fost salutată de un mare nu
măr de oameni veniți în întîmpinare 
cu flori. Ei au aclamat îndelung pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și membrii delegației.

(Agerpres)

Duminica în tară
9

De la corespoîidenîîi 
noștri

CLUJ. în sălile Palatului cultu
rii s-a deschis ieri Expoziția regio
nală de pictură și sculptură. Sînt 
expuse circa 130 de lucrări aparți
nînd unor artiști din diferite gene
rații.

IAȘI. Filmul românesc „Tudor", 
care rulează la două cinematografe 
ieșene, s-a bucurat de o mare aflu
ență de spectatori. în cursul săptă- 
mînii trecute, 75 000 de ieșeni au vă
zut această remarcabilă creație a ci
nematografiei originale. La Casa ti
neretului și studenților s-a bucurat 
de succes al treilea concert spectacol 
prezentat în premieră de artiștii a- 
matori din rîndul tineretului și stu- 
dențimii ieșene. Muzeele din Palatul 
culturii au fost vizitate ieri de a- 
proape 1 000 de cetățeni.

TG. MUREȘ. Iubitorii de artă, din 
Tg. Mureș au participat duminică la 
deschiderea Expoziției regionale de 
artă plastică. Organizată de Filiala 
din Tg. Mureș a Uniunii artiștilor 
plastici, in colaborare cu Muzeul re
gional, expoziția cuprinde 140 de lu
crări de pictură, grafică, sculptură.

tilitate ridicată. 
Aplicarea la timp 
și diferențiat a 
celor mai potrivi
te lucrări, capabi
le să pună în va
loare însușirile 
valoroase ale a- 

cestor soluri, a asigurat în trecut și 
poate asigura, în continuare, obți
nerea de recolte sporite. Dar sarci
na trasată de partid și guvern de a 
mări continuu producția agri
colă necesită ridicarea capacită
ții de producție a acestor tere
nuri, prin folosirea rațională a în
grășămintelor chimice. Recoltele 
bogate pe care le obținem scot din 
pămînt cantități însemnate de ma
terii hrănitoare. Acestea trebuie 
mobilizate, în parte, din rezer
vele naturale și, în parte, res
tituite solului sub formă de îngră
șăminte. Completarea zestrei nutriti
ve a solurilor prin adaosuri de în
grășăminte chimice constituie în 
prezent o problemă de cea mai mare 
însemnătate.

Rezultatele cercetărilor întreprinse 
la Stațiunea experimentală Lovrin 
arată că pe cernoziomul de la Lo
vrin cu 250 kg superfosfat și 200 kg 
azotat de amoniu se obține un spor 
de 1 545 kg grîu la hectar față de 
sola martor, neîngrășată, iar cu 300 
kg azotat de amoniu și 200 kg su
perfosfat sporul ajunge la 2 379 kg. 
Rezultă, deci, că doza suplimentară 
de 100 kg azot atrage o creștere a 
producției de 834 kg grîu la hectar, 
revenind cîte 8,3 kg spor la fiecare 
kg de îngrășămînt azotat. Tot din 
experiențele făcute a reieșit că pe 
cernoziomurile umede din gospodă
riile aparținînd trustului, superfos- 
fatul aplicat singur la grîu nu adu
ce plusuri de recoltă. în asemenea 
condiții folosirea lui este neecono
mică.

Cercetări asemănătoare s-au efec
tuat și la cultura porumbului. 
Ele au arătat că pe cernoziom, doza 
de 250 kg superfosfat și 250 kg âzo- 
tat la hectar a mărit producția de 
boabe de la 5 252 kg la hectar la
5 965 kg. Creșterea dozei la 300 kg pe 
hectar aduce un spor suplimentar 
de 408 kg, dar eficiența. îngrășămî ri
tului scade aproape la jumătate. 
Și la porumb, aplicarea superfosfa- 
tului singu’- nu aduce plusuri de 
producție. în schimb pe lăcoviște, 
porumbul dă mari sporuri de re
coltă cînd este îngrășat cu azot. 
Aplicarea unei doze de 250 kg azo
tat la hectar mărește producția de 
la 4 746 kg pe solă neîngrășată la
6 474 kg, eficiența îngrășămîntului 
fiind de 7 kg spor la 1 kg îngrășă- 
mint.

Rezultatele obținute în producție 
de către gospodăriile de stat din 
Trustul Sînnicolau-Mare prin folosi
rea îngrășămintelor chimice confirmă 
datele experimentale. Pe această 
bază, în ultimii ani s-a dat o mare 
atenție extinderii folosirii îngrășă
mintelor chimice. Astfel, dacă în 
1958 consumul de îngrășăminte chi
mice în gospodăriile aparținînd 
Trustului Sînnicolau-Mare a fost de 
1 778 tone, în anul 1963 el a crescut 
la 7 103 tone. în acest fel, consumul 
de substanță activă la 100 hectare 
arabil a sporit de la 1 220 kg în 1958 
la 4154 kg în 1963, ceea ce repre
zintă 340 la sută. Trebuie adăugat 
și faptul că această creștere se re
feră, în special, la îngrășămintele 
azotate care s-au dovedit cele mai 
eficiente pe solurile din gospodăriile 
din trust.

Paralel cu creșterea - consumului 
de îngrășăminte chimice s-a îmbu
nătățit și modul de întrebuințare a 
acestora. Ele au fost aplicate la epo
ca optimă și în doze corespunzătoa
re necesităților reale ale solurilor și 
cerințelor plantelor cultivate. Acest 
lucru a făcut ca eficiența lor să 
crească continuu.

La G.A.S. Variaș, de pildă, con
ducerea gospodăriei a urmărit folo
sirea unor cantități economice de 
îngrășăminte chimice, măsură care 
a fost însoțită de aplicarea diferite
lor metode agrotehnice ca : alegerea 
celor mai bune plante premergătoa-

Ing. ILIE LUCA
Directorul Trustului G.A.S. 

Sînnicolau-Mare

Experiența gospodăriilor de stat 
din Trustul Sînnicolau-Mare

Anii
Recolta medie 

în kg la hectar
Grîu Porumb

1960 1505 3123
1961 2169 3705
1962 2185 4048
1963 2105 3860

PITEȘTI. Ieri au început cursuri
le Universității populare din Pitești, 
în cadrul celor 6 secții ale universi
tății sînt înscriși 520 de cursanți. Tot 
duminică a avut loc la Pitești sim
pozionul „Matematica și viața“, la 
care au conferențiat acad. Gr. Moi- 
sil și prof. univ. Edmond Nicolau. Pe 
șantierul hidrocentralei de pe Argeș, 
constructorii au primit vizita unui 
colectiv al Ansamblului C.C.S., care 
a prezentat un program de dansuri 
și muzică populară.

BAIA MARE. Teatrul de Stat din 
Baia Mare a prezentat în premieră 
piesa : „Citadela sfărâmată" de llo- 
ria Lovinescu. Regia spectacolului 
este semnată de Petru Mihail, iar 
scenografia — de Andrei Ivăneanu- 
Damaschin.

ORADEA. Un grup de peste SO de 
intelectuali din Oradea — profesori, 
ingineri, medici — s-au deplasat du
minică la sate pentru a face expu
neri pe teme variate în fața colecti
viștilor. . 7

Noua sală a Teatrului pentru tineret și copii

După cum. se vede, gospodăriile 
din Trustul Gostat Sînnicolau-Mare 
au sporit an de an producția medie 
de grîu și porumb. Excepție face 
doar anul 1963, cînd din cauza tim
pului nefavorabil ea a fost ceva mai 
mică decît în 1962. Totuși, recolta 
acestui an este bună (mai ales dacă 
se ține seama de condițiile în care 
a fost realizată) și ea dovedește că 
lucrătorii din gospodăriile de stat 
știu din ce în ce mai bine să aplice 
cu pricepere complexul de măsuri 
agrotehnice de care depinde soarta 
producției.

Ce stă la baza obținerii unor ase
menea recolte ? Cum. s-a muncit 
pentru realizarea lor ?

în ultimii ani, baza materială 
pusă la dispoziția gospodăriilor de 
stat din Trustul Sînnicolau-Mare a 
crescut simțitor. Gospodăriile dispun 
de un numeros parc de tractoare, 
combine, semănători pentru cereale 
și alte mașini și utilaje care asigu
ră executarea la timp a lucrărilor 
agricole. Ce pași serioși au fost fă- 
cuți în această privință rezultă și din 
faptul că încărcătura pe tractor fi
zic s-a redus de la 139 hectare te
ren arabil în 1959 la 82,5 hectare 
în 1963.

Obținerea unor recolte tot mai 
mari se datorește și extinderii 
în producție a soiurilor de grîu și 
hibrizilor de porumb de mare pro
ducție. în timp ce în anul 1958, gos
podăriile din cadrul trustului culti
vau cu soiuri de mare producție 
doar 1,5 la sută din suprafața cu 
grîu, în ultimii doi ani ele au reu
șit să folosească asemenea semințe 
pe întreaga suprafață. Același lucru 
s-a întîmplat și la porumb ; astăzi 
se folosesc numai hibrizi dubli.

Pe baza experienței cîștigate de 
cadrele tehnice din gospodării și a 
rezultatelor cercetărilor întreprinse 
în stațiunile experimentale s-a 
elaborat, un sistem diferențiat de 
măsuri agrotehnice, pentru fie
care zonă în parte, care permite va
lorificarea într-un grad din ce în 
ce mai înalt a resurselor naturale 
locale. Datorită creșterii competen
ței cu care cadrele de specialiști con
duc producția, ridicării continue a 
nivelului profesional al mecaniza
torilor și lucrătorilor din gospodă
riile de stat, acest sistem este apli
cat pe scară tot mai largă și din ce 
în ce mai bine.

Din complexul de măsuri agroteh
nice aplicat la cultura griului și po
rumbului, folosirea diferențiată a 
îngrășămintelor a avut un mare rol 
în sporirea producției la hectar.

în gospodăriile de stat din cadrul 
trustului există o gamă foarte va
riată de tipuri de sol (de la cerno
ziomul freatic umed care reprezintă 
circa 41 la sută din totalul terenu
rilor de care dispunem și pînă la 
lăcoviștea sărăturoasă) care, în ge
neral, se caracterizează printr-o fer (Continuare în pag. IlI-a)

Teatrul pentru tine
ret și copii dispune de 
o nouă sală în str. E- 
remia Grigorescu nr. 
24, unde vor fi pre
zentate spectacole 
pentru cei mai mici 
spectatori ai teatrului 
— de la preșcolari 
pînă la elevi din ulti
mele clase de școală, 
în acest scop sala fos
tului cinematograf 
„Vasile Alecsandri“ a 
fost renovată, scena a 
fost mărită și înzes
trată cu instalații mo
derne. Duminică dimi
neața ea a primit . pe

cei dinții oaspeți, care 
au urmărit întîmplă- 
rile din piesa lui H. A. 
Pederzani „Misterul 
cizmei". Pe lingă re
luarea spectacolelor 
înscrise în repertoriul 
teatrului, în curind 
aici vor vedea lumina 
rampei alte piese afla
te acum în repetiție. 
Cu sprijinul profesori
lor și pedagogilor din 
Consiliul artistic al 
teatrului, pentru micii 
spectatori a fost întoc
mit și un program va
riat de manifestări 
.cuprinzând, montaje- li

terare, concursuri- 
spectacole „Cine știe 
cîștigă", matinee de 
basme, întâlniri între 
actori și școlari. La a- 
ceste manifestări își 
vor da concursul cei 
mai buni elevi recita
tori din școlile Capita
lei. Seria manifestări
lor se va deschide cu 
un montaj dedicat lui 
Topîrceanu și un con
curs „Cine știe cîști
gă" pe marginea spec
tacolelor „2 la aritme
tică", „Salut voios“ și 
„Emil și detectivii".

(Agerpres)

Fabrica de ulei din Iași, intrată în funcțiune anul tre
cut, este cea mai mare și mai modernă întreprindere de 
acest gen din țară. Zilnic se prelucrează aici, pe baza 
unor procedee tehnologice automatizate, cîteva zeci de 
vagoane de semințe de fioarea-soarelui. în acest an au fost 
produse peste plan însemnate cantități de ulei comesti
bil, ulei comestibil rafinat, margarina și șroluri furajere.

Aplicînd o serie de măsuri tehnico-organizatorice și perfec- 
ționînd tehnologia de fabricație, colectivul întreprinderii a 
reușit să sporească productivitatea muncii la 106,3 la sută 
față de cît era prevăzut, să obțină în 10 luni economii la 
prețul de cost în valoare de 3 049 000 lei și 4 300 000 lei 
beneficii peste plan. (în fotografie ; vedere exterioară a 
fabricii.

Vești din industrie

FESTIVALUL
FILMULUI LA

Ieri a început in întreaga țară 
Festivalul filmului la sate, organi
zat de către Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă și Consiliul Su
perior al Agriculturii. Manifestare de 
mare amploare, devenită tradițională 
in viața satelor noastre, festivalul 
va aduce in fața oamenilor muncii 
din agricultură sute de filme artis
tice, documentare, filme pe teme a- 
grozootehnice, jurnale de actualități 
etc. Festivalul se desfășoară în două 
etape : prima (între 1 decembrie 
1963-5 ianuarie 1964) va cuprinde 
aproximativ jumătate din localitățile 
sătești ale țării, restul urmind a par
ticipa la etapa a Il-a (5—31 ianua
rie 1964). în regiunea București, 
Festivalul a început ieri în satele și 
comunele din 8 raioane, cu partici
parea a 180 unități cinematografice. 
Locuitorii din Zimnicele și Vînători, 
raionul Zimnicea, Băbăița, raionul 
Alexandria, Tudor Vladimirescu și 
Giurgeni, raionul Fetești, și altele 
urmăresc acum filmele prezentate în

cinematografe noi, bine utilate. Ca 
pretutindeni in țară; și in regiunea 
București apar toi mai multe cine
matografe sătești. Numai anul a- 
cesta s-au deschis în regiune 39 
noi unități, numărul total de ci
nematografe sătești ajungind la 350. 
Au pornit la drum în cadrul festi
valului și cele 11 caravane cinema
tografice din regiune.

Iată cîteva imagini din ■ pri
ma zi a Festivalului filmului 
la sate în raionul Slobozia : 
Colectiviști din comuna Căzănești 
la primul spectacol (fotografia din 
stînga, jos). Un oaspete binevenit : 
caravana cinematografică (fotogra
fia din dreapta, jos). După ce 
au participat la o lecție de legumi- 
cultură, colectiviștii din Muntenii- 
Buzău consultă cărțile și broșurile 
expuse la un ștand-expoziție ame
najat în cadrul Festivalului. Seara 
ei au văzut un film artistic și un 
documentar agrozootehnic (foto
grafia de sus).

CU PRODUCTIVITATE SPORITĂ

SIBIU (coresp. „Scînteîi“). — în ca
drul întrecerii socialiste ce se desfă
șoară în uzinele, fabricile, combinatele 
chimice din regiunea Brașov, muncito
rii, tehnicieni), inginerii ți projectanții 
acordă o mare atenție creșterii conti
nue a productivității muncii. La Uzinele 
„Tractorul“ și „Steagul roșu“-Brașov, 
„Independența“ și „Balanța” din Sibiu 
etc. a luat amploare mișcarea pentru 
mecanizarea unor procese de producție 
și. modernizarea utilajelor și mașinilor. 
Constructorii de tractoare au aplicat nu
mai în acest an pe 100 de strunguri și 
alte mașini dispozitive de stringers 
pneumatice și capete multibroșe, care 
au dus la creșterea productivității mun
cii cu 10—15 la sută. Prin perfecționă
rile în tehnologie, colectivul Uzinelor 
„Hidromecanica" din Brașov a reușit să 
obțină un spor de productivitate de cir
ca 13 la sută față de prevederile pla
nului. S-au aplicat circa 2 000 de mă
suri’ tehnico-organizatorice care au dus 
de asemenea la creșterea productivită
ții muncii. Numai în luna octombrie, 
pe ansamblul industriei brașovene s-a

înregistrat o depășire a acestui impor
tant indicator de plan cu 1,5 la sută. 
Față de aceeași perioadă a anului tre
cut, productivitatea muncii în unitățile 
industriale ale regiunii a crescut cu 8,5 
la sută.

PRODUSE PESTE PLAN

PITEȘTI (coresp. „Scînteîi"). — 
Majoritatea întreprinderilor din re
giunea Argeș au realizat anul acesta 
însemnate cantități de produse peste 
plan. Minerii au scos în plus din 
subteran aproape 36 000 tone de lig
nit, iar chimiștii de la Govora au 
produs peste prevederi 3 500 tone 
sodă calcinată și caustică. Muncito
rii forestieri din regiune au dat pes
te plan mai bine de 54 000 mc dife
rite produse lemnoase — bușteni de 
rușinoase pentru cherestea, lobde 
industriale, lemn de construcții. A- 
cordînd o atenție sporită gospodări
rii materiei prime și materialelor, 
reducerii cheltuielilor de producție 
și în mod deosebit creșterii producti
vității muncii, colectivele întreprin
derilor industriale din regiunea Ar

geș au realizat pînă acum economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 79 072 000 lei.

SE EXTINDE 

TEHNOLOGIA MODERNĂ

în vederea îmbunătățirii calității 
produselor, în industria ușoară au 
fost extinse în acest an o serie de 
tehnologii moderne. în sectorul in
dustriei textile, prin aplicarea pe 
scară tot mai largă a procedeului de 
neșifonabilizare, cantitatea țesături
lor neșifonabilizate a sporit în 1963 
cu 3 milioane mp față de anul 
1962. A sporit și cantitatea impri- 
meurilor realizate după procedeul 
de imprimare cu șabloane. în acest 
fel se realizează imprimeuri în 6—8 
culori, pe cînd cu vechiul sistem de 
fabricare se obțineau imprimeuri în 
4—6 culori. Pentru îmbunătățirea 
semifabricatelor de pielărie s-a a- 
plicat pe scară industrială metoda 
de tăbăcire la cald prin care se mă
rește flexibilitatea pieilor și tăbăci- 
rea crom-tanin, care mărește rezis
tența și flexibilitatea tălpii.

e cînd colind eu 
munții n-am întîl- 

nit o asemenea vijelie. 
Credeam că se scufundă 
pămîntul. în cîteva ore, 
brazi înalți au căzut la 
pămînt — povestea într-o 
seară' la „Peștera.“, în Bu- 
cëgi, Mihai Constantin, 
meșter vopsitor, care de 
zeci de ani lucrează la 
întreținerea cabanelor .și 
cunoaște munții ca pro- 
pria-i gospodărie.

Da, așa a fost. La sfâr
șitul lui noiembrie 1960, 
un vînt năprasnic a do
borît copacii, scoțîndu-i 
din rădăcini pe 1 100 de 
hectare în valea Ialomi- 
ței, bazinul forestier 
Bolboci. Lemnul trebuia 
salvat.. Erau sute de mii 
de metri cubi. în primul 
rînd copacii urmau să 
fie desprinși dë cioate și 
curățiți de coajă pentru 
a evita atacurile insecte
lor care puteau distruge 
lemnul doborît. Dar pen
tru asta era nevoie de 
brațe de muncă. Trebu
iau asigurate condiții de 
cazare și de hrană. La 
Bolboci, oamenii obișnu- 
iți să bată cărări întorto
cheate de munte ajun
geau pe vreme bună în 
cel puțin 5—6 ore de 
mers. Ca o căldare uria
șă, în care cu greu pu
teai pătrunde, bazinul 
Bolboci stă înconjurat 
de numeroasele 
de 
na, 
Babele, Cocora, 
chiosul.

Ministerul Economiei 
Forestiere, Comitetul re
gional de partid Ploiești 
au organizat lupta, pen
tru salvarea lemnului. 
Din diverse colțuri de 
țară, dar mai ales din 
regiunea Maramureș și 
din unele localități fores
tiere ale regiunii Plo
iești au venit să lucreze 
la Bolboci, la începutul 
lui 1961, peste 1 500 din
tre cei mai experimen
tați muncitori, forestieri.

munte — 
Doamnele,

0 Ulaiplm m mmfi
— Pe o zăpadă de a- 

proape 2 metri, în unele 
locuri chiar mai mare, 

• au' pătruns în inima 
; muntelui pe la Dobroești- 

Brăteiu oameni și 
ducînd 
pîine, 
pentru 
lucru.
timp de ger năprasnic 4 
cabane pentru a. ne pu
tea ’adăposti la Dichiu și 
Lăptuci, la Cocora și la 
Pîrîul lui Serghe.

Cel care ne 
aceasta este i 
don Manea 
Tîrgoviște, de 20 de ani 
muncitor

cai, 
în spate pături și 
cărămizi și plite 
sobe, unelte de 
Am ridicat pe

relatează 
tov. Spiri- 

din Runcu-

forestier, azi

vîrfuri
Bătrî- 

Obîrșa,
Pădu-

cădea într-una — să fie 
din nou începută aceeași 
muncă grea și obositoare. 
Alimentele erau și ele pe 
sfîrșite. Transportul lor 
— deosebit de anevoios. 
Cu., cai și măgari, singu
rele mijloace de transport 
ce păreau posibile in a- 
çele condiții,' hu era 
chip să se facă o aprovi
zionare ca lumea. Dar 
Gh. Ciobanii, azipnembru

existent în acel timp era 
funicularul în funcțiune 
încă din 1912, care asi
gura cu material lemnos 
fabrica de hîrtie din 
Bușteni. Calculele cele 
mai precise stabiliseră că 
abia jumătate din masa 
lemnoasă doborîtă va pu
tea fi 'transportată în 
timpul oportun- cu ajuto
rul acestui mecanism. 
Dar. din' cauza'vechimii, 

în biroul organizației de funicularul avea dese în- 
bază de. la. Bolboci, pe 
atunci însărcinat cu 
provizionarea, înfruntând 
viscolul, a trecut munții 
și a bătut, la ușa comite
tului regional de partid, 
în munți a sosit după a-

a-

Din carnetul reporterului
secretarul organizației de 
bază din sectorul Bolboci 
al întreprinderii forestie
re Sinaia. Manea împre
ună cu Vizenec Alexan
dru, cu Traian Mocancea 
și Isac Cornel au pătruns 
cei dintîi în acest loc, în- 
cepînd o luptă bărbăteas
că cu vitregiile 
Atunci a luat 
organizația de 
care a fost apoi 
întregii acțiuni 
rate în inima Bucegilor.

Lemnul căzuse ca be
țele dintr-o cutie de 
chibrituri răsturnată. 
Dar, din pricina zăpezii, 
copacii nu se vedeau. 
Toată această uriașă căl
dare nu era pe atunci de- 
cit o mare de zăpadă. 
Trebuia lucrat cu multă 
atenție pentru a evita ac
cidentele. Mii și mii de 
metri cubi de zăpadă e- 
rau dați la o parte pînă 
să se ajungă la lemn, 
pentru ca a doua zi — 
din cauza ninsorii care

naturii, 
ființă și 

partid, 
sufletul 

desfășu-

ceea primul avion cu ali
mente care a aruncat de 
la înălțime saci cu zahăr, 
lăzi cu conserve, pîine, 
pește și mălai.

A fost o muncă eroică, 
o luptă aprigă între om 
și natură, din care omul 
a ieșit biruitor. Curățirea 
copacilor de coajă a fost 
executată în termenul 
stabilit. în primăvară s-a 
trecut la trasul și apro
piatul lemnului pe ram
pele de încărcare. Chesti
unea esențială, însă, de 
abia acum începea : ma
terialul lemnos 
200 000 m. c.) 
transportat din
căldare spre fabrica 
hîrtie din Bușteni, 
fabricile de cherestea, la 
minele de cărbuni ale 
trustului, carbonifer Mun
tenia, iar lemnul de con
strucții — spre cele mai 
apropiate gări pentru a 
porni de aici spre șanti
ere, spre gospodării de 
stat și colective. Singu
rul mijloc de transport

(peste 
trebuia 
această 

de 
spre

treruperi. Comitetul ra
ional de partid Cîmpina 
a hotărît să discute ’situa
ția cu membrii de partid, 
cu toți muncitorii care 
deservesc funicularul. In
ginerul Nicolae Nica, se
cretar al comitetului ra
ional, a primit această 
sarcină. El a explicat 
muncitorilor ce înseam
nă pentru economia na
țională salvarea lemnului. 
Și oamenii au înțeles. Ion 
Pașchină, Constantin 
Pantazuiu, Pavel Maican, 
Ion Vlad și alți lucrători 
de la acest bătrîn funicu
lar au pus mult suflet în 
muncă, 
cele mai 
mașinile și liniile 
transport. Ei au reușit să 
asigure din 1961 și 'pînă 
în prezent transportul a 
peste 150 000 m.c. mate
rial lemnos, aproape du
blu față de capacitatea 
instalației. Cantitatea de 
lemn doborît era însă 
mare. Transportul trebu
ia asigurat pînă în toam
na anului 1963. Altmin
teri, lemnul putrezea. Ce 
soluții se impuneau pen
tru a scoate întreaga can
titate de masă lemnoasă 
doborîtă de vînt ? Să fie 
construit un nou funicu
lar ? La ce va folosi în

NÎCOLAE BIVOLU

întreținînd în 
bune condiții 

de

(Continuare în pag. n-a)
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UN CONCERT SIMFONIC DEDICAT MUZICII

Documentele Congresului al Ill-lea al P.M.R. au 
subliniat că în etapa actuală în fața tuturor co
lectivelor de întreprinderi stă sarcina de mare im
portanță de a ridica continuu nivelul tehnic al 
producției, de a realiza produse de calitate supe
rioară, la nivelul celor mai. bune produse de pe 
piața mondială. In realizarea acestei sarcini, un 
rol însemnat revine propagandei tehnice. Organi
zarea și desfășurarea prin forme și mijloace va
riate a propagandei tehnice, în strînsă legătură cu 
cerințele producției din fiecare întreprindere, con
stituie una din preocupările principale ale organi
zațiilor de partid, conducerilor administrative și 
comitetelor sindicatelor din lot mai multe fabrici 
și uzine.

Comitetul orășenesc București al P.M.R. a orga
nizat recent o consfătuire cu tema „Propaganda 
tehnică la nivelul cerințelor actuale ale produc
ției", la care au participat activiști ai comitetului 
orășenesc și ai comitetelor raionale de partid, in
gineri și specialiști din întreprinderi și ministere, 
secretari de comitete de partid, directori de între
prinderi, președinți ai comitetelor sindicatelor, 
responsabili ai comisiilor inginerilor și tehnicie
nilor și ai cabinetelor tehnice etc.

Prezentăm alăturat cîteva din problemele dez
bătute în cadrul consfătuirii. Demonstrația tehnologiei — o formă eficientă de propagandă tehnică folosită Ia Uzinele „Se

mănătoarea“.

ROMINESTI CONTEMPORANE
>

Acțiuni concrete, diferențiate, 
interesante

Comitetul de partid din uzina 
noastră se ocupă în mod permanent 
de organizarea în forme variate si 
atractive a propagandei tehnice, care 
să stîrnească interesul muncitorilor 
și tehnicienilor pentru cunoașterea 
și aplicarea noutăților tehnice.

Experiența acumulată de uzina 
noastră a dovedit că bune rezultate 
se obțin atunci cînd acțiunile în do
meniul propagandei tehnice se or
ganizează diferențiat, pe probleme 
specifice fiecărei meserii și în strîn
să legătură cu necesitățile produc
ției din sectoare și ateliere. Așa sînt 
organizate la noi conferințele tehni
ce, ceea ce detenninä audierea lor 
cu mult interes de către muncitorii 
din meseria respectivă.

Propaganda tehnică în uzina noas
tră îmbracă și alte forme : sesiuni
le tehnico-științifice, simpozioanele, 
consultațiile tehnice date muncitori
lor de ingineri și tehnicieni, răspîn- 
direa experienței înaintate cu aju
torul pliantelor și diverselor publi
cații editate de I.D.T. etc. în acest 
an s-au ținut trei sesiuni tehnico- 
științifice care au dezbătut proble
me privind protecția anticorozivă și 
vopsirea modernă a autovehiculelor, 
semiautomatizarea cutiilor de viteză, 
extinderea utilizării maselor plasti
ce etc. Sesiunile tehnico-științifice și 
simpozioanele au contribuit la îmbo
gățirea cunoștințelor tehnice ale 
participanților, iar propunerile făcu
te au dus la rezolvarea unor proble
me tehnice care preocupau colectivul 
uzinei.

O altă formă de propagandă teh
nică care dă bune rezultate în pro
ducție este organizarea de către co
mitetul sindicatului, prin comisia de 
ingineri și tehnicieni, a „zilei expe
rienței înaintate“ cu teme care au 
o legătură nemijlocită cu cele mai 
importante probleme ale producției 
într-un sector sau altul. Cu prilejul 
organizării unei „zile a experienței 
înaintate“ cu chituitorii de la sec
toarele III și IV montaj, au fost

prezentate referate, urmate de de
monstrații practice, în legătură cu 
noi metode de chituire, cu maxi
mum de randament. Ca urmare, 
productivitatea muncii la operația 
de chituire a crescut cu 10 la sută, 
iar pierderile de materiale prin 
manipulări s-au redus cu peste 50 
la sută.

într-o vreme, uzina primea re- 
clamații pentru defectarea prema
tură a unor piese în exploatare. Cau
za consta adesea în faptul că nu se 
aplicau cele mai corespunzătoare 
tratamente termice. La recomanda
rea comitetului de partid, biblioteca 
tehnică din secția forjă a fost dota
tă cu ultimele noutăți apărute în 
domeniul tratamentelor termice ; au 
fost întocmite extrase bibliografice 
despre principalele probleme din a- 
cest domeniu. Aceste acțiuni au fost 
completate prin organizarea unor 
schimburi de experiență cu alte u- 
zine metalurgice. Conducerea uzi
nei a ajuns la concluzia că este ne
cesară înlocuirea vechiului proce
deu de cementare în mediu solid cu 
cementarea în mediu gazos. Comi
sia de ingineri și tehnicieni de pe 
lingă comitetul sindicatului a orga
nizat consultații tehnice cu munci
torii și maiștrii asupra modului de 
aplicare a noului procedeu. Intro
ducerea Iui a dus la reducerea de 
2.5 ori a timpului afectat acestei 
operații, la micșorarea consumului 
de combustibil la îmbunătățirea ca
lității pieselor.

în cadrul diferitelor acțiuni de 
propagandă tehnică s-a urmărit, 
totodată, ca muncitorii să cunoască 
cit mai bine mașinile și utilajele 
modeme care îmbogățesc mereu 
„zestrea“ tehnică a uzinei. După ce 
în uzină au sosit mașinile de frezat 
cu comandă program, strungurile u- 
niversale cu comenzi înregistrate 
pe bandă de magnetofon și mașinile 
de sudură automată și semiautoma
tă, conducerea uzinei a organizat in
struirea temeinică a celor care ur

mau să le mînuiască. Inginerii și 
tehnicienii au ținut cîteva expuneri, 
urmate de demonstrații practice, 
despre principiile fundamentale de 
funcționare a acestora, au acordat 
muncitorilor asistență tehnică per
manentă la locurile de munca. Ca 
urmare. într-un timp scurt munci
torii au ajuns să folosească cu toată 
capacitatea noile mașini ; sudura 
automată și semiautomată s-a, ex
tins la un mare volum de lucrări.

în sectoarele de producție și ser
viciile tehnice sînt difuzate cu regu
laritate liste de cărți noi sosite la 
bibliotecă ; în sectoare se distribuie 
și recomandări bibliografice pe me
serii. Organizațiile de bază exercită 
un control permanent asupra muncii 
de popularizare a cărții tehnice și de 
atragere a muncitorilor spre lectu
ră la biblioteca tehnică ; cu prilejul 
decadelor cărții tehnice se organi
zează întîlniri cu autorii de 
cărți, discuții în jurul unor noi lu
crări apărute. Tot în cadrul activi
tății de ținere la curent a colecti
vului cu ceea ce apare nou în teh
nică, ' un grup de ingineri elaborea
ză periodic un buletin de informare 
tehnică. Dintre problemele rezol
vate în uzină pe baza studierii lu
crărilor de specialitate amintim 
modernizarea suspensiei autobuzu
lui, ceea ce a dus la economii de 
metal și la îmbunătățirea confor
tului. Ar mai fi de adăugat că o zi 
pe săptămînă la stația de radioam
plificare se transmit programe cu- 
prinzînd noutăți tehnice.

împreună cu conducerea admini
strativă și comitetul sindicatului, 
vom stabili noi măsuri pentru in
tensificarea și lărgirea sferei de cu
prindere a propagandei tehnice, 
pentru permanentizarea și extinde
rea acelor forme care și-au dovedit 
eficacitatea în producție.

VIRGIL FLOREA 
secretarul comitetului de partid 

Uzinele „Autobuzul“

PE SCURT
din cuvîntul 
parf icipanfilor

® Prezentarea filmelor tehnice 
s-a dovedit deosebit de utilă. Dar 
de unde să procurăm aceste filme? 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini și Consiliul națio
nal al inginerilor și tehnicienilor 
ar trebui să sugereze studioului 
„Alexandru Sahia“ mult mai 
multe filme documentare tehnice. 
Eventual să se organizeze la 
I.D.T. o secție de filme tehnice, 
(ing. Gh. Maior, Uzinele „23 Au
gust“).

® Numeroase întreprinderi au 
acumulat o bogată experiență în 
mecanizarea producției, moderni
zarea mașinilor, perfecționarea 
tehnologiei. Ar fi bine ca; genera
lizării acestei experiențe" să i se 
acorde mai multă atenție de că
tre direcțiile tehnice din minis
tere, de către organele sindicale, 
(ing. I. Brănișteanu, Uzina de 
pompe).

a In urma vizitelor făcute în 
străinătate de specialiști din dife
rite ramuri industriale se întoc
mesc referate deosebit de intere
sante, dar pc care prea puțini au 
posibilitatea să Ie studieze. Pro
pun mai buna lor valorificare cu 
ajutorul I.D.T. (ing. D. Niță, 
IPROMET).

® în prezent a devenit nece
sară valorificarea centralizată a 
materialelor prezentate la sesiu
nile tehnico-științifice, prin grija 
ministerelor și a I.D.T. Propa
ganda tehnică trebuie să asigure 
neapărat, printre altele, colecti
velor și în primul rînd cadrelor 
de conducere datele tehnice ne
cesare pentru compararea pro
duselor care se realizează în în
treprinderea respectivă cu pro
dusele similare din străinătate, 
(ing. M. Jianu, I.D.T.).

Consacrat în întregime muzicii 
românești, recentul concert al or
chestrei simfonice a Radiotelevizi- 
unii, sub conducerea dirijorului Io
sif Conta, a prezentat ascultători
lor lucrări de patru compozitori 
din generații diferite, cu stiluri 
personale distincte.

Două prime audiții — Suita a 
Il-a din baletul „întoarcerea din 
adincuri" de Mihail Jora și Con
certul nr. 2 pentru pian și orches
tră de Pascal Bentoiu — și două 
lucrări intrate în repertoriul con
certelor noastre simfonice — Cân
tecele din „Ulița noastră" pentru 
bariton și orchestră de Paul Con- 
stantinescu și Poemul eroic ..Fili- 
mon Sîrbu" de Dumitru Bughici —• 
au dat posibilitatea conturării unor 
aspecte interesante ale strădaniei 
compozitorilor noștri de toate vîrs- 
tele, de a contribui, cu forța talen
tului lor, la ridicarea continuă, a 
prestigiului muzicii românești, la 
afirmarea creației noastre muzi
cale în plină dezvoltare.

Suita maestrului Mihail Jora. ex
trasă din baletul „întoarcerea din 
adincuri“ — pe un scenariu, cu bo
gată fantezie de Mariana Dumi
trescu — marchează un moment 
important în creația atât de perso
nală a compozitorului. Conce
pută pe baza unor datini do
brogene, acțiunea se inspiră din 
tragica poveste a unei mirese care, 
după nuntă, pornind cu mirele în 
larg pe o lotcă potrivit unui vechi 
obicei de nuntă, cade victimă ele
mentelor dezlănțuite ale naturii, 
renăscînd apoi la viață din adîncu- 
rile mării.

îmbinarea unui realism puternic 
cu ficțiunea poetică de subtilă fac
tură a constituit un material pre
țios pentru compozitor, a cărui fe
cundă imaginație artistică s-a pu
tut desfășura într-un torent de 
înaltă tensiune, cu o amploare so
noră de mare expresivitate.

Detalierea prin imagini muzicale 
de o deosebită plasticitate a psiho
logiei personajelor, coloritul or
chestral pe care compozitorul îl 
împrăștie cu generozitate pe tot 
parcursul lucrării, sublinierea mo
mentelor dramatice, redarea atmo
sferei locale prin învestmîntarea

folclorului țărănesc autentic într-o 
armonizare și orchestrare cu boga
te soluții, crearea de linii me
lodice proprii în spiritul melo
sului popular, puterea de a reda în 
mod sugestiv tablouri din natură, 
cum este de pildă acela al furtunii 
pe mare, caracterizează această re
marcabilă lucrare a lui Mihail Jora, 
permanent căutător de drumuri 
noi, care nu uită însă nici un mo
ment să se situeze solid pe terenul 
realismului, al melodismului și' al 
sincerității.

Am ascultat cu deosebit interes 
cel de-al doilea concert pentru 
pian și orchestră al tînărului com
pozitor Pascal Bentoiu, în inter
pretarea pianistei sovietice Hen
riette Mirvis. Găsim și aci, ca 
și în concertul nr. 1, un echilibru 
al formei în sensul unității și logi
cii gândirii muzicale ; lucrarea vă
dește preocupare pentru melodism 
și claritate, fantezie în dezvoltări, 
o consecventă raportare la baza to
nală. Totodată, gîndirea compozi
torului se situează, după părerea 
noastră, pe un plan superior față 
de concertul său anterior, în sen
sul unei maturizări a expresiei, al 
unei atente șlefuiri a frazei mu
zicale. Optimist, tonic, luminos 
— Concertul nr. 2 îl prezintă 
pe Pascal Bentoiu ca pe un 
compozitor care se perfecționea
ză lucrând cu migală, cu asidui
tate, căutând, nu epatarea ascultă
torului prin efecte exterioare, for
male, ci dobândirea unei înalte 
măiestrii artistice, pe drumul spre 
înțelegerea, spre inima ascultăto
rilor.

Calitățile concertului au fost re
liefate convingător de excelenta 
pianistă Henriette Mirvis. Tehnica 
ireproșabilă, calitatea sunetului, 
conturarea și nuanțarea frazelor, 
poezia șl suavitatea momentelor li
rice au pus în adevărata lui lumi
nă concertul tînărului compozitor.

Din cele șapte cîntece pentru 
bariton și orchestră din-; „Ulița 
noastră“ de Paul Constantinescu, 
pe versurile poetului Cicerone 
Theodorescu, au fost executate „în
chinare“, „Grevă“, „Colonelul“ și 
„Hrisov de mai“. Această lucrare a 
consacratului nostru compozitor

s-a bucurat, încă de la prima ei 
audiție, de un remarcabil succes, 
datorită măiestriei cu care compozi
torul a redat, în imagini puternice, 
pagini din trecutul de luptă pentru 
dreptate și libertate al clasei mun
citoare. Pregnanța imaginilor mu
zicale de un adine realism, expre
sivitatea armonică și coloritul or
chestral asigură acestui ciclu de 
cîntece un succes permanent în să
lile noastre de concert.

Baritonul Nicolae Gafton le-a 
interpretat cu multă dăruire, pu
nând accentul îndeosebi pe latura 
recitativă.

Poemul eroic „Filimon Sîrbu" a 
fost scris de Dumitru Bughici în 
amintirea neînfricatului luptător 
comunist căzut la datorie în lupta 
împotriva terorii fasciste. Compo
zitorul a căutat să redea aci figu
ra luminoasă a eroului, momentul 
uciderii sale de către asupritorii 
poporului și, în încheiere, să expri
me perspectivele victoriei clasei 
muncitoare conduse de partid. 
Este o lucrare scrisă cu multă 
căldură, cu o melodică clară și 
accesibilă, cu o armonie expresivă. 
Momentele de intens dramatism ca 
și avîntul luminos al finalului fac 
ca acest poem să se bucure tot
deauna de aprecierea publicului.

Orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii — ale cărei merite în pro
movarea creației originale se cu
vin a fi relevate — a contribuit la 
reușita acestui concert dină o in
terpretare de ținută lucrărilor din 
program. Alămurile, cărora le re
venea un rol important în special 
în suita lui Mihail Jora, au obținut 
sonorități echilibrate.

Dirijorul Iosif Conta a demons
trat din nou autoritatea și compe
tența sa, de atâtea ori puse în 
slujba creației originale,- făcând 
ca mesajul lucrărilor înscrise în 
program să ajungă, cu forță artis
tică, la ascultători. El a rezolvat 
dificilele probleme de ritm șl do
zaj sonor puse în cele două prime 
audiții și, conducând cu pasiunea 
care îi este proprie, a făcut din 
acest concert o reușită seară de 
muzică românească.

DIAMANDI GHECIU

în strînsă legătură cu sarcinile principale ale întreprinderilor Cum e folosită cartea 
tehnică

Filme noi
pe ecranele Capitalei

Ucigașul și fata — producție a stu
diourilor poloneze. Scenariul : Joe 
Alex. Regia : Janusz Nasfeter. Este 
un film de aventuri.

Arhiva secretă de pe Elba — pro
ducție a studiourilor „Defa"-Berlin. 
Scenariul și regia : Kurt Jung-Alsen, 
după un roman al lui A. Nasibov. 
Acțiunea filmului se desfășoară în 
ultimele zile ale celui de-al doilea 
război mondial.

Cavalerul Pardaillan — producție a 
studiourilor „Lux Films“ din Franța, 
după romanul Iui Michel Zevaco.

O întâmplare 
în munți

(Urmare din pag. I-a)

secretă de pe Elba

Lucrările consfătuirii au scos în evi
dență necesitatea ca întreaga activitate 
de propagandă tehnică să fie strîns lega
tă de obiectivele cuprinse în planurile 
tehnice, în planurile de măsuri tehnico- 
organizatorice, de sarcinile concrete ce 
revin întreprinderilor în domeniul spori
rii productivității muncii, îmbunătățirii 
calității produselor.

„în uzina noastră, propaganda tehnică 
se desfășoară pe baza cerințelor concrete 
ale producției — a arătat tov. S. Florea 
inginer-șef al Uzinelor „Grivița Ro
șie“. Activitatea a fost axată pe cîteva 
probleme de mare importanță, legate de 
sarcinile de reprofilare a uzinei și a 
contribuit din plin la rezolvarea acestora, 
la perfecționarea procesului tehnologic de 
fabricație. Conferințele și convorbirile 
tehnice, schimburile de experiență, re
cenziile de cărți tehnice, vizionările de 
filme tehnice, sesiunile tehnico-științifi
ce. emisiunile stației de radioamplificare 
și munca de răspîndire a cărții tehnice 
desfășurată de bibliotecă au grăbit, de 
pildă, punerea la punct a unei noi meto
de de sudare a flanșelor de ștuțuri. de 5 
ori mai productivă decît cea aplicată îna
inte. au contribuit la extinderea sudurii 
automate. în felul acesta am adus la în
deplinire o serie de prevederi ale planu
lui MTO și ale planului tehnic“.

Alți vorbitori au arătat că. în cadru) 
acțiunilor de propagandă tehnică, un loc 
central trebuie să-1 ocupe generalizarea 
experienței înaintate, a metodelor de 
muncă noi. avansate. Tocmai pentru că 
în organizarea diferitelor forme de pro
pagandă tehnică s-a avut în vedere a- 
^est lucru. Ia întreprind area Ontică Rn-

mînă s-a ajuns să se aplice în prezent cu 
succes metoda presării la rece a unor 
piese de la trusele de sudură, ceea ce a- 
duce anual întreprinderii o economie de 
materiale și manoperă de peste 1000 000 
lei, concomitent cu o calitate superioară 
a produselor.

Așa cum au arătat și alți vorbitori, ori
ce activitate pe linie de propagandă teh
nică trebuie să răspundă unei necesități 
reale a producției.

„în prezent, pentru uzina noastră este 
de mare actualitate modernizarea încălzi
rii cuptoarelor — a spus tov. C. Cristea, 
președintele comitetului sindicatului de 
la Uzinele „Republica“. De aceea a pro
vocat un justificat interes comunicarea 
tehnică pe această temă ținută recent în 
fața muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de la lamînoarele de 3 și 6 țoii.

Această comunicare, întocmită pe baza 
studierii literaturii tehnice de specialita
te. precedată de o serie de articole pe a- 
ceeași temă publicate în buletinul de do
cumentare tehnică a suscitat vii discuții, 
cu deosebire asupra modalităților de apli
care la condițiile uzinei noastre. A fost 
ușurată astfel stabilirea celor mai efi
ciente soluții pentru modernizarea încăl
zirii cuptoarelor“.

Viața ridică mereu în fața colectivelor 
de întreprinderi probleme noi. legate de 
modernizarea utilajelor și a procesului 
tehnologic, de reproiectarea și asimilarea 
unor produse noi etc. care cer tot mai 
multe cunoștințe tehnice de specialitate, 
o calificare tot mal înaltă. Tocmai pe a- 
semenea probleme se cere axată propa
ganda tehnică pentru a-si atinze scqduL

Munca cu cartea tehnică 
este o latură importantă a 
activității de propagandă teh
nică. Difuzarea cărților, or
ganizarea consultațiilor și 
prezentarea de recenzii sînt 
acțiuni care cad în sarcina 
cabinetelor tehnice, bibliote
cilor tehnice și serviciilor de 
documentare. De buna lor 
desfășurare depinde valorifi
carea eficientă a bogatului 
material documentar pe care-1 
au uzinele la dispoziție.

Referindu-se la aceste ac
țiuni, unii vorbitori au ară
tat că bibliotecile tehnice nu 
trebuie să-și aștepte cititorii, 
ci să-1 întâmpine cu cărți teh
nice pe măsura calificării lor, 
legate de munca lor zilnică, 
de problemele care-i preo
cupă.

„Pe lingă biblioteca noastră 
tehnică — a spus tov. C. 
Cristea, președintele Comite
tului sindicatului de la Uzi
nele „Republica' — a fost 
format un colectiv de 12 in
gineri care extrage noutățile 
tehnice aflate în bibliotecă și 
le difuzează în sectoare, în
tocmește recenzii, recomandă 
muncitorilor titlurile de lu
crări tehnice care îi intere
sează. La răspîndirea cărții 
tehnice contribuie și bibliote
cile volante pe sectoare, ex
pozițiile de cărți, convorbiri
le cu oamenii pe marginea 
diferitelor lucrări apărute".

In cadrul consfătuirii s-a 
arătat că în unele întreprin
deri munca de documentare 
tehnică este defectuos orga
nizată, se cheltuiește în mod 
inutil timp pentru rezolvarea 
unor probleme de mult rezol
vate în alte părți, pentru că 
pur și simplu nu se știe ce-au 
realizat alte uzine în chestiu
nea respectivă. O documen
tare tehnică pusă la punct ar 
exclude asemenea Situații. 
Na toate bibliotecile popu
larizează suficient cartea teh
nică în rîndul muncitorilor 
pentru a-i atrage în mai ma
re măsură la lectură și stu
diu, ceea ce ar ti de un real 
folos pentru ridicarea califi
cării lor.

Dintre metodele Care au 
dat bune rezultate la Uzinele 
„Timpuri Noi', fabricile „Fla
căra roșie', „Crinul", „7 No
iembrie" și altele, am reținut 
întocmirea și difuzarea unor 
buletine informative și. caiete 
selective cu noutățile tehnice 
apărute, organizarea decade
lor cărții tehnice, a bibliote
cilor volante, a unor consfă
tuiri în care s-a arătat ce șl 
cum trebuie citit. Și totuși, 
numărul cărților citite și al 
cititorilor este încă departe 
de a fi mulțumitor și de 
aceea e necesară o mai in
tensă muncă cu cartea teh
nică.

viitor ? Investiție puțin rentabilă. 
Să se construiască un drum fores
tier ? Dar pe unde să fie traseul a- 
cestui drum ? A fost aleasă această 
soluție. Specialiști cu experiență au 
început la rîndul lor o muncă migă
loasă. De la șoseaua Sinaia—Tîrgo- 
viște, care urcă în serpentine o 
pantă uriașă pînă la 1 600 metri 
înălțime, ocolind pîraie și colțuri de 
stâncă, au fost trasate jaloanele nou
lui drum, primul drum în Bucegi. 
Sub conducerea inginerului Gh. Io- 
nescu, peste 250 de muncitori con
structori de la șantierul de construc
ții forestiere Sinaia au început lup
ta cu stânca. Aveau în față un mun
te care trebuia străbătut, din care 
trebuiau tăiați zeci de mii de metri 
cubi de piatră. Cu ajutorul buldoze
relor, al excavatoarelor și concasoa- 
relor, s-au executat dislocări masive 
de piatră și pământ.

Marți, 3 decembrie, ora 
20. în sala mică a Palatu
lui R. P. Romînc, va avea 
Ioc un concert de sonate 
de Beethoven. în program: 
Sonata a V-a (a „Primă
verii”), Sonata a VXII-a, 
Sonata a IX-a („Kreutzer“). 
Vor interpreta Valentin 
Gheorghiu și Ștefan Gheor
ghiu, artiști emeriti.

Miercuri, 4 decembrie, 
ora 20, în sala Dalles va 
avea Ioc un concert de 
muzică de cameră de com
pozitori romuri, își vor da 
concursul Emilia Petrescu, 
Martha Kessler, Ion Piso, 
Nicolae Gafton, Hilda Je- 
rea, V. Cozighian, Ileana 
Pitea, cvintetul de suflă
tori „George Encscu” ș.a.

Toi, 5 decembrie, ora 
19,50, orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii va pre
zenta un concert în stu
dioul din str. Al. Popov, 
în program : Uvertura 
„Leonora nr. 3” de Beetho
ven ; Concertul nr. 2 în Ln 
major pentru pian și or
chestră de Liszt ; Simfonia 
I-a în Mi bemol major de 
George Encscu. Dirijor : 
Florica Dimitriu.

Vineri, 6 decembrie, ora 
20, în studioul din str. Al, 
Popov, va avea loc un 
concert susținut de corul 
Filarmonicii de stat „Geor
ge Encscu" și corul Radio- 
tcleviziunii. în program : 
Lucrări corale de compo
zitori romîni. Dirijori : D.

D. Botez, artist emerit, și 
Carol Litvin.

Sîmbătă, 7 decembrie, 
ora 20, în studioul din str. 
Al. Popov, va avea Ioc un 
concert dat de orchestra 
simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Eneseu". 
în program : Divertisment 
pentru orchestră de coarde 
și 2 clarinete de D. Capo- 
ianu ; Concert pentru vio- 
lonccl și orchestră dc A. 
Vieru (Solist : Vladimir 
Orlov, artist emerit) ; Ora
toriul „Grivița noastră" de 
Gh. Dumitrescu. Va dirija 
Mircea Cristescu.

Concertul se va repeta 
duminică. 8 decembrie, 
ora 11, în aceeași sală.

I----------------------------- ■---------------------------------------------------------------
Grupa] realizat de

M. ANGELESCÜ șl ing, A. PRODAN

Săpăturile au fost executate în
tr-un timp record. Unde nu s-a pu
tut lucra cu mecanismele, s-a lucrat 
manual. Lucrările au început în mai 
anul trecut, iar spre toamnă, în sep
tembrie, primele autocamioane au 
pătruns în munți. Dacă veți avea 
prilejul să pășiți, ca turiști, pe acest 
drum, veți constata că e vorba de o 
lucrare îndrăzneață, Cînd drumul 
era în plină circulație, constructorii 
au executat lucrări de susținere la 
care au folosit peste 1 500 m c pia
tră și mortar. Șoferii Stelian Stoi- 
cescu, Ion Nastasia, Gheorghe Bratu, 
Ion Cojocaru și mulți alții au urcat 
până la. o altitudine de peste 1 600 m 
pe șaua Dichiului, pentru ca apoi 
să coboare pe serpentine poate mai 
complicate, avînd cînd într-o parte, 
cînd în alta, prăpăstii adânci sau 
colțuri de stâncă, cu o încărcătură 
de la 12 pînă la 15 mc material 
lemnos. Au străbătut acest drum de 
două ori pe zi. Circa 70 000 mc au 
fost transportați cu autocamioanele. 
Lemnul a fost salvat. Drumul va 
deveni în curând șl drum turistic, 
înlesnind pașii excursioniștilor spre 
unele din numeroasele frumuseți na
turale ale patrieL

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele 
serii) — cinemascop : Patria (bd. Ma- 
gheru 12—14) : București (bd. 6 Martie 6); 
Melodia (Șos. Ștefan cel Mare)—colt cu str. 
Lizeanu) . Modern (Piața G. Coșbuc 1) , 
Minna von Barnhelm - Republica (bd. 
Magheru 2) : înfrățirea între popoare 
(bd Bueureștll-Noi) , Floreasca (str. J. S. 
Bach 2) , Flamura (Șos. Giurgiului 155). 
Trei zile după nemurire — Carpați (bd. 
Magheru 29) , Grivița (Calea Grivlței - 
podul Basarab) Jurămîntul soldatului 
Pooley — Capitol (bd. 6 Martie 16) : 
Crîngași (Șos. Crîngași 42) ; Popular (str. 
Mătăsarl 31). Arhiva secretă de pe Elba
— Festival (bd. 6 Martie 14) ; Excelsior 
(bd. 1 Mai 174) ; Flacăra (Calea Dudeștl 
22). Misterele Parisului — cinemascop : 
Tineretului (Calea Victoriei 48). Ucigașul 
plătit — cinemascop : Victoria (bd. 6 
Martie 7) ; Tomls (Calea Văcărești 21). 
Pe Donul liniștit (seria I și a n-a) — 
Central (bd. 6 Martie 2). Căpitanul Fra
casse — cinemascop : — Lumina (bd 6 
Martie 12). învierea (ambele serii) - 
Union (str. 13 Decembrie 5—7). Program 
pentru copii (dimineața) , Generalul 
(după amiază) - Doina _ (str. Doamnei 
9) Un ciclu de filme documentare — 
Timpuri Noi (bd. 8 Martie 18). Ultimul 
meu tango - Glulești (Calea Ciulești 56). 
Taxiul morțil - Cultural (Plata I. Pln- 
tllie 2). Tragedia optimistă — cinema
scop : Feroviar (Calea Grivlței SOI. La 
vîrsta dragostei - Dada (Calea Grivlței 
137). Tinerii — cinemascop : Buzeștl 
(str, Buzeștl 9—11) : Cosmos (bd. :to De
cembrie 39). Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop : Bucegi (bd. 1 Mal 57) ; Vol
ga (Șos. I. Pintllie 01) Ah, acest tineret
— Unirea (bd 1 Mai 143) ; Miorița (Ca
lea Moșilor 127). Ultimul tren din Gun 
Hill — vitan (Calea Dudeștl 07). Bate 
toba — cinemascop: Munca (Șos. Mihal 
Bravu 321). Harakiri —, cinemascop :

Arta (Calea Călăraș! 153). De la Apenlni 
la Anzi — cinemascop : Moșilor (Calea 
Moșilor 221). Cucerirea Everestului — 
Viitorul (str. M. Eminescu 127). Codin — \ 
Colentlna (Șos Co’entina 84). Contele de 
Monte Cristo (ambele serii) - cinema
scop : Progresul (Șos. Giurgiului 3). Vară 
șl fum — cinemascop : Drumul Serii 
(str Drumul Serii 30). Să ne trăiești, 
Gnat ! - Ferentari (Calea Ferentari 83). 
Valsul nemuritor - Cotroceni (Șos Co- 
troceni 9). Trei plus două - cinema
scop . Pacea (bd. Libertății 70—72). A 
dispărut o navă - Aurora (bd Dimitrov 
118) > Lira (Calea 13 Septembrie 196).

TELEVIZIUNE: Orele 19.00 - Jurna
lul televiziunii. 19,10 - Emisiune de ști
ință și tehnică pentru școlari : ..Din 
istoria mineritului” — transmisiune de 
la Muzeu] tehnic 19.40 — Revista spec
tacolelor, 20 25 — O artă veche șl totuși 
mereu nouă. 20.45 - Recital instrumental 
susținut de violonista Lola Bobescu șl 
violoncelistul Vladimir Orlov, artist e- 
merit. 21 30 — Telesport. în încheiere — 
Buletin de știri șl buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 3. 4 

și 5 decembrie în țară : Vreme rece, cu 
cerul variaBII în vestul țări! ș! senin în 
celelalte regiuni, vînt slab pînă la potri
vit din sud-est. Temperatura staționară 
Minimele vor fi cuprinse între minus 5 
și minus 15 grade, tar maximele între 2 
și 12 grade. în București t Vreme rece, 
cu cerul mal mult senin: Vîntul va sufla 
slab pînă Ia potrivit din sud-est. Tempe
ratura staționară.
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Capătul toamnei a 
fost întotdeauna prilej 
de întristare pentru 
publicul sportiv de 
toate vîrstele : o dată 
cu porțile stadioanelor 
se închideau mai toa
te drumurile spre lu
mea feerică a compe
tiției. Acum, in ciuda 
calendarului care a- 
nunță iarna, pasionații 
suporteri nu au de ce 
se plînge. Mai puțin 
generos, dar la fel de 
seînteietor ca în prece
dentele duminici, soa
rele continuă să urmă
rească întrecerile în 
aer liber; acolo unde 
nu poate pătrunde — 
în săli, în bazine aco
perite, el lasă lucrurile 
în seama lămpilor flu
orescente... Desigur, ar 
fi riscant să-i cerem 
părerea în materie de 
fotbal, asupra penulti
mei etape a turului în 
care — împreună cu 
zecile de mii de spec
tatori — a trebuit să 
se resemneze cu 9 go
luri în 6 partide, exact 
atîtea cîte s-au înscris, 
acum două luni, în 
•meciul Steaua-Crișul. 
Fiindcă veni vorba, 
merită să relevăm as
censiunea orădenilor, 
în urma unui finiș re
marcabil, ca și „trezi
rea“ — e drept, cam

tardivă — a celor două 
formații studențești.

Vremea bună a răs
plătit deopotrivă pe 
jrarticipanții la' tradi
ționalul ciclocros al 
asociației „Tipogra
ful“, adresînd în ace
lași timp un reproș 
mut cicliștilor frun
tași, îndeosebi dina- 
moviștilor, speriați 
probabil de rezonanța 
ghețoasă a lui decem
brie. Mai temerari de
cît așii pedalei, tinerii 
rugbiști de la „Anco
ra“ au reușit să cîști- 
ge barajul cu ceilalți 
reprezentanți ai unei 
insigne marinărești — 
„Farul“ Constanța. In 
consecință, Galațiul 
va avea pentru prima 
oară un „15“ în cam
pionatul republican ; 
să sperăm că rezulta
tele „Ancorei“ vor pri
lejui mai numeroase 
satisfacții pe malul 
Dunării decît cele ale 
„Siderurgistului“...

Dacă gazonul se 
pregătește să intre în
tr-o lungă vacanță, 
micile arene cunosc în 
schimb o animație 
crescîndă. Nu-i de loc 
lesne să alegi între 
baschet și volei, între 
polo și box. In prezen
ța atîtor dileme, unii 
au optat pentru... 
gimnastică ! Desfășu
rate în sala Dinamo,

campionatele republi
cane s-au încheiat cu 
o confirmare în pro
bele feminine — vic
toria Soniei lovan — 
și cu o mică surpriză 
la băieți : Cadar, re
velația recentelor „In
ternaționale“ a pre
luat titlul, întreeîn- 
du-l cu 55 de sutimi 
pe Orendi.

Cei care au preferat 
șahul n-au avut nici 
ei ce regreta. In prima 
rundă a întrecerii 
pentru titlul de cam
pion al țării, capriciul 
sorților a pus față în 
față pe doi dintre 
principalii competitori, 
Ghițescu și Ciocîltea. 
Spectatorii au urmărit 
cu încordare peripeții
le acestui derbi : mulți 
dintre ei puteau să 
jure, la apariția celei 
de a doua dame albe, 
că soarta partidei este 
pecetluită. Subtil, ca 
deobicei, Ciocîltea a 
izbutit să descopere 
calea tainică a egali
tății...

Așadar, fotbal, șah, 
rugbi, box, baschet, 
natație, volei, gimnas
tică, handbal, ciclism 
— toate acestea într-o 
primă duminică de 
iarnă ! Mai poate fi 
vorba de „sezon mort“ 
în asemenea condiții ?

DAN DEȘLIU

■UDV'MtianawHaKu Mamascf ,*-J4sa

Sonia lovan si A. Cadar
GampjOni pe 1903

Timp de două zile, în sala 
Dinamo din Capitală s-a des
fășurat etapa finală a cam
pionatului republican de 
gimnastică pé echipe și in
dividual.

In întrecerea pe echipe, 
titlurile de campioană repu
blicană au fost cucerite — 
așa după cum era și de aș
teptat — la o diferență apre
ciabilă de puncte, de Știința 
București (la femei) și Dina
mo București (la bărbați). 
Mai interesantă a fost însă 
lupta pentru cîștigarea titlu
rilor la individual compus. 
Elena Leuștean-Popescu a a- 
tacat în cea de-a doua zi de 
concurs locul I deținut de 
Sonia lovan, după disputa
rea exercițiilor impuse. Dar, 
căzînd la bîmă, ea s-a clasat 
la individual compus abia pe 
locul IV. Titlul a fost cîști
gat astfel pe merit de Sonia 
lovan (Știința București) ur
mată în clasamentul general 
de Emilia Liță (Dinamo

Buc.) și Atanasia Ionescu 
(Știința Buc).

La bărbați, titlul de cam
pion — cucerit în ultimii 
trei ani consecutiv de dina- 
movistul Orendi — a reve
nit de astă dată colegului 
său de club, Anton Cadar, un 
tînăr în vîrstă de 22 ani, 
care a totalizat 111,95 puncte 
față de cele 111,40 ale lui 
Orendi. Este un succes me
ritat al unui sportiv la care 
talentul se împletește în mod 
armonios cu' seriozitatea și 
perseverența în pregătire.

Ieri seară, în concursul 
primilor șase pe aparate, au 
putut fi cunoscuți și cîștigă- 
torii titlurilor de campioni 
republicani pe aparate. la- 
tă-i : Femei — Atanasia Io
nescu (bîmă) ; Sonia lovan 
(sărituri) ; Emilia Liță (para
lele) ; Elena Leuștean-Po
pescu (sol). Bărbați — An
ton Cadar (cal, inele și bare 
paralele) ; Gh. Tohăneanu 
(sol) ; Al. Csapo (sărituri) ; 
Frederic Orendi (bară fixă).

sala de fes
tivități a hotelului 
bucureștean „Victo
ria" a început tur
neul final al cam
pionatului masculin 
de șah. în fotogra
fie : aspect din 
timpul disputării 
primei runde.

(Foto : R. COSTIN)

Fmaliștii la start

Roniîite 
Italia

Ridicarea misiunilor 
diplomatic® 

de la București și Londra 
la rang de ambasade
Guvernul Republicii Populare Ro- ., 

mine și guvernul Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
au căzut de acord ca misiunile lor 
din capitalele respective să fie ri
dicate la rang de ambasade.

Selecționata R. P. 
învingătoare în

Echipa reprezentativă
R. P. Romîne a susținut ieri la Rovigo 
(Italia) un meei de antrenament cu for
mația locală cu același nume, fruntașa 
campionatului italian. Întîlnirea, dispu
tată într-un ritm foarte vioi și la un ni
vel tehnic mulțumitor, s-a terminat cu 
scorul 35—3 (16—0) în favoarea rugbiș- 
tilor romîni. Echipa romînă a făcut un 
joc bun, s-a dovedit bine pregătită din

de rugbi a

Farul-Progresul 2—O
CONSTANȚA (prin telefon). — Un 

public foarte numeros, venit din în
treaga regiune, a asistat ieri pe sta
dionul „1 Mai“ din Constanța la 
meciul penultimei etape a turului 
campionatului categoriei A : Pro
gresul București-Fa/rul Constanța. 
Neînvinsă de 9 etape, echipa bucu- 
reșteană a fost în meciul de ieri 
depășită, net, scorul de 2—O în fa
voarea Farului răsplătind în mică 
măsură dominarea pe alocuri catego
rică a echipei Tocai'e;-

Jucătorii constănțeni au început 
meciul foarte hotărîți, atacînd din 
primele minute de joc. Primul gol a 
fost insă înscris de-abia în ultimele 
secunde de joc ale primei reprize. 
Autorul lui : constănțeanul Tufan, 
care, printr-un șut de la circa 20 de 
metri, dintr-un unghi dificil, l-a sur
prins neatent pe Cosma, portarul 
Progresului. 1—0 pentru Farul.

Repriza a Il-a. a fost un continuu 
duel între înaintarea Farului și apă
rarea echipei bucureștene. Din nu
meroasele ocazii avute, constănțenii 
au fructificat doar una, în minutul 
70, prin Dragu, în urma unei fru
moase acțiuni personale a lui M.o- 
roianu. Pînă la sfirșitul meciului ju
cătorii constănțeni ratează încă
2— 3 ocazii de gol.

Meciul se încheie, așadar, cu sco
rul de 2—0 în favoarea echipei lo
cale. Victoria este pe deplin meri
tată.

M. POPESCU
Crișul — Siderurgistul 3—1
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

La Oradea, peste 10 000 de specta
tori au asistat la întîlnirea de fot
bal dintre Crișul și Siderurgistul. 
Prima repriză a fost dominată în 
întregime de fotbaliștii din Oradea, 
care au înscris în prima jumătate de 
oră 3 goluri, dintre care două din 11 
m. Pentru Siderurgistul a marcat 
apoi Matei.

în repriza secundă fotbaliștii gă- 
lățeni atacă mai decis, prestînd un 
joc de mai bună calitate. Ei nu reu
șesc să finalizeze nici o acțiune.

Meciul s-a încheiat cu scorul de
3— 1.

Dinamo Pitești — 
Steagul roșu 2—O

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în 
partida susținută ieri în compania 
echipei Steagul roșu din Brașov, 
fotbaliștii piteșteni au obținut o 
meritată victorie cu scorul de 2—0.

în prima repriză asistăm la un joc 
mai clar, cu multe faze de gol la 
ambele porți. Atacă oaspeții. In mi
nutul 19, Gane ratează de la 4 me
tri, în minutul 23, portarul Matache, 
plonjează la picioarele lui Seredai. 
La rîndul lor, dinamoviștii ratează 
de cîteva ori : Barbu trage în bară, 
iar Ionescu, singur cu portarul Ada- 
mache, pierde o mare ocazie de a 
deschide scorul.

Gazdele obțin victoria în repriza 
secundă, prin golurile înscrise de 
Ionescu și Barbu, . în minutele 60 și 
respectiv 63,

CLASA M E NT UL
Dinamo București ii 7 2 2 28 : 12 16
Farul Constanța 12 8 0 4 18 : 15 16
Progresul 11 5 4 2 22 : 19 14
Rapid 11 5 3 3 21 : 21 13
Crișul Oradea 12 5 3 4 12 : 18 13
Petrolul 12 4 4 4 15: 8 12
Steagul roșu 12 5 2 5 19 : 16 12
Dinamo Pitești 12 5 2 5 13 : 14 12
Steaua 10 5 1 4 30 : 21 11
C.S.M.S. Iași 12 5 1 6 19 : 20 11
U.T. Arad 11 4 2 5 13 : 16 10
Siderurgistul 12 3 2 7 11 : 23 8
Știința Timișoara 12 3 1 8 13 :21 7
Știința Cluj 12 3 1 8 11 :21 7

C.S.M.S. — Rapid 0—0
IAȘI (coresp. „Scînteii“). Fotbaliș

tii de la C.S.M.S. au jucat cu mul
tă ambiție, cu hotărîrea fermă de 
a obține victoria. în prima parte a 
întîlnirii, ei au practicat un joc în 
viteză, înaintarea creînd frumoase 
faze de gol la poarta rapidiștilor dar 
înaintașii n-au reușit să finalizeze. 
Replica oaspeților s-a bazat mai 
mult pe contraatacuri.

La reluare, tot fotbaliștii de la 
C.S.M.S. au inițiativa, silind adver
sarii să se apere cu 7—8 oameni. 
Dar nici în această parte a jocului 
n-au înscris vreun gol. Ca și rapi- 
diștii de altfel. Scor final 0—0.

Știința Cluj — Petrolul 1—O
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Me

ciul Știința Cluj—Petrolul Ploiești 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 în fa
voarea clujenilor. Golul victoriei a 
fost înscris de Adam în minutul 14. 
Șutul tras de el, de la circa 20 de 
metri, a lovit bara lateral și apoi a 
intrat în plasă. Victoria echipei stu
dențești este pe deplin meritată, 
fiind urmarea unui joc < janizat, cu 
acțiuni ofensive. învingătorii-au ra
tat cîteva ocazii prin Toma, Szabo, 
Ivansuc. Tînărul Mureșan și-a făcut

Fază din meciul Dinamo București- Știința Thnișosiu

un debut promițător în linia de atac 
a Științei.

Echipa ploieșteană a pus accent pe 
apărare. Ea a ratat două ocazii clare 
prin Iuhasz și Dridea.

Dinamo București — 
Știința Timișoara O—O

Liderul actualului campionat (Di
namo București) și penultima clasa
tă (Știința Timișoara) s-au întilnit 
ieri după-amiază pe stadionul Repu
blicii din Capitală. In ciuda poziției 
codașe ce o dețin în clasament, timi
șorenii au dat o replică viguroasă 
campionilor, reușind, mai cu seamă 
în prima repriză, să-i domine. Este 
de altfel o tradiție pe care echipa 
studenților a ținut să o respecte — 
aceea de a face meciuri curajoase 
ori de cîte ori joacă în fața publi
cului bucureștean. Trebuie să ne a- 
mintim, de pildă, de meciul lor din 
toamna aceasta cu Steaua (pe care 
l-au pierdut după ce în minutul 84 
conduceau cu 2—1), ca și de partida 
cu Dinamo din primăvară, cînd au 
cîștigat. cu 1—0.

Ieri timișorenii au jucat cu multă 
energie, atacînd continuu chiar cînd 
mingea era la apărătorii adverși. 
Înaintașii Științei au jucat de
seori la intercepție, dinamoviștii u- 
șurîndu-le succesul prin pase lente, 
fără adresă.

Fotbaliștii bucureșteni, surprinși la 
început, n-au putut acorda prea 
multă atenție atacurilor proprii, ci, 
doar sporadic, au inițiat contra
atacuri. E adevărat că ei au produs 
mare panică la poarta timișorenilor. 
Dar dacă dinamoviștii n-au putut să 
înscrie vreun gol, aceasta se dato- 
rește în special impreciziei șuturilor 
înaintașilor — între care se găsesc 
foști sau actuali fruntași ai clasa
mentului golgeterilor... Frățilă, Ene, 
Unguroiu au ratat ocazii mari, Ene, 
spre exemplu, a nimerit bara sau a 
șutat afară, deși se afla în „careul 
mic“ al porții lui Curcan. De fapt, de 
mai multe ori jucătorii ambelor e- 
chlpe s-au dovedit buni țintași ai ba
relor și mai puțin ai porții.

Meciul (încheiat cu scorul de 0—0) 
nu poate primi un calificativ cores
punzător cerințelor care se pun în 
fața unor echipe de categoria A. Ju
cătorii au luptat mult, cite o dată au 
creat faze frumoase, dar aspectul ge
neral al partidei a fost nemulțumi
tor. In afara numeroaselor greșeli 
tehnice, jucătorii au comis faulturi 
(și din păcate la acest capitol dina
moviștii au avut „superioritatea“ 
prin Popa, Ștefan, Nunweiller III) 
sau au preferat să trimită mingea în 
afara terenului, întârziind apoi s-o 
repună în joc (cum au făcut în 
special timișorenii Mițaru, Curcan). 
Prin aceasta, continuitatea fazelor a 
fost știrbită, sportivitatea — de ase
menea. întreruperile jocului în re
priza a Il-a, cauzate de neregulari- 
tățile amintite, au totalizat circa 15 
minute. Comentariile sînt, desigur, 
de prisos.

I. DUMITRIU

CATEGORIA B»
C.F.R. Timișoara — 

Minerul Baia Mare 2—1
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

Pornită favorită în restanța care 
avea să stabilească pînă în primă
vară fruntașa seriei a Il-a a cam
pionatului categoriei B, echipa Mine
rul Baia Mare a cedat pe teren pro
priu formației C.F.R. Timișoara, Sco
rul final 2—1 (1—1) pentru timișo
reni. Băimărenii au presat, e drept, 
mai mult, dar imprecizia și pripeala 
în acțiunile de finalizare, i-au împie
dicat să obțină victoria.

Feroviarii s-au apărat organizat, 
au acționat îndeosebi pe contraatac 
și au înscris două goluri cu largul 
concurs al jucătorilor de la Minerul.

punct de vedere fizic. Majoritatea punc
telor au fost realizate din încercări. E- 
chipa italiană, a jucat bine pe înaintare, 
dar n-a putut rezista ritmului impus de 
echipa romînă. Cei mai buni jucători ai 
lotului nostru au fost : Penciu, Moraru,. 
Demian. Rusu, C. Stănescu'.

Ancora Galați 
șî Știința Timișoara au cîștigat 

barajul de caliiicare
Ieri pe Stadionul Progresul din Capi

tală s-au disputat ultimele meciuri de 
baraj pentru campionatul republican de 
rugbi. Echipele Ancora Galați și Știința 
Timișoara și-au învins adversarii, res
pectiv pe Farul Constanța și Precizia 
Săcele; la un scor identic, 6—3 (3—3) 
cîșligînd- în acest fel dreptul de a parti
cipa anul viitor în campionatul primei 
categorii.

Douăzeci de jucători s-au așezat 
ieri' după-amiază în fața, tablelor de 
șah, începînd lupta lungă și dificilă 
la capătul căreia va fi cunoscut, 
campionul țării pe 1963. Prin filie
ra turneelor preliminare (16-irni, 
8-imi, sferturi și semifinale) au 
reușit să treacă numai cei mai buni, 
cei mai bine pregătiți. Și 
cum pe aceștia la startul 
ției decisive.

Dintre finaliști lipsește 
rul titlului, maestrul internațional 
Florin Gheorghiu. Proaspătul cam
pion mondial de juniori și maestru 
emerit al sportului nu va putea 
să-și apere locul fruntaș pe care-l 
deține în ierarhia . șahului romî- 
nesc, întrucît urmează să înceapă 
un program special de pregătire 
pentru apropiatul turneu zonal care 
se va desfășura în prima lună a 
noului an în R. P. Ungară.

Cu toată absența campionului, in
teresul față de competiție rămîne 
la fel de mare. Desigur, pretențiile 
cele mai justificate la medalia de 
aur o emit vechii rivali și prieteni, 
maeștrii internaționali Victor Cio- rezultate: 
cîltea și Teodor Ghițescu. Nu pot 
fi ignorate nici șansele „vetera
nului“ finalei, dr. O. Troianes- 
cu, după 'cum jucători ca maeș
trii A. Günsberger, M. Pavlov, C. 
Radovici,. B. Soos, Gh. Alexandres- 
cu, Gh. Mititelu rămîn să-și spună 
din nou cuvîntul în lupta pentru 
titlu.

Conform regulamentului, în di-

iată-i a- 
competi-

defindto-

mineața dinaintea primei runde a 
avut loc tragerea la sorți pentru 
stabilirea ordinai de pe tabela de 
turneu. Este de altfel singurul mo
ment dintr-o competiție șahistă 
cînd își poate spune cuvîntul... zei
ța Fortuna. Fiindcă' mai departe, o 
dată cu punerea în mișcare a cea
surilor de control, intervin doar ta
lentul, pregătirea, puterea de luptă 
a jucătorilor. Iubitorii șahului aș
teaptă partide frumoase și intere
sante, combinații departe calculate, 
sacrificii spectaculoase și sînt gata 
să-i aplaude din toată inima pe în
vingători.

Derbiul primei runde — căruia i 
se poate spune chiar derbiul cam
pionatului — a opus pe Ghițescu 
(cu albele) lui Ciocîltea. A fost o 
partidă agitată, cu multe complica
ții. Deși la un moment dat Ghițes
cu avea o poziție mai bună, Ciocîl- 
tea, inventiv, a adus partida la re
miză.

Aseară, după cinci ore de joc, au 
mai fost consemnate următoarele 
________ ' Pavlov-Soos 0—1 ; Mi- 
titelu-Neamțu 1—0 ; Stanciu-Pa.rtoș 
întreruptă; Nacu-Alexandrescu 0—1; 
Giinsberger-Szabo remiză ; Rado
vici-Weissman întreruptă ; Reicher- 
Nacht remiză ; Suteu-Sutiman 0—1; 
Troianescu-Botez întreruptă.

Întrecerile continuă astăzi în ace
eași sală (str. Mihai Vodă 2) începînd 
de la' orele ' 16,30.

Sesiunea Sfatului popular 
regional Crișana

ORADEA (coresp. „Scînteii“). La 
Oradea a avut loc sesiunea sfatului 
popular regional consacrată discută
rii activității pe care o desfășoară 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare în domeniul gospodăririi și 
înfrumusețării orașelor și satelor. în 
perioada 1962—1963, în regiune au 
fost date în folosință 91 școli, 37 de 
cămine culturale, 6 dispensare medi
cale și numeroase alte obiective so- 
cial-culturale. în localitățile regiu
nii s-.a extins rețeaua de canalizare, 
au sporit spațiile verzi, s-au efectuai 
numeroase lucrări edilitare. Din bu
getul sfatului popular regional au 
fost construite 126 km de drumuri 
regionale precum și 63 km -de dru
muri raionale și comunale, Partici- 
panții la discuții au arătat că, la e- 
fectuarea lucrărilor gospodărești, 
și-au adus contribuția prin muncă 
patriotică numeroși cetățeni. Sesiu
nea a adoptat un plan de măsuri 
pentru îmbunătățirea continuă a ac
tivității în domeniul bunei gospodă
riri a orașelor și satelor.
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Cea de-a patra 
ediție a tradiționa
lului ciclocros or
ganizat în Capitală 
de asociația sporti
vă „Tipograful“ s-a 
desfășurat dumini
că dimineața în 
j ù r u 1 cartierelor 
Floreasca și Pipera. 
Primul clasat, la 
categoria avansați, 
a fost I. Braharu 
(Voința) urmat de 
S. Mihălțeanu 
(Steaua) și C. Po
rumb (Dinamo). Din 
rîndul juniorilor de 
categoria I primul 
s-a clasat G. Con
stantin (Voința).

Sîmbătă și duminică iubi- mentalei formații Dinamo 
torii de baschet din Capitală București. Spre sfîrșilul par
au putut urmări evoluția :.țidei însă, ei cedează pasul 
cîtorva din echipele mascu- sțnț depășiți în final la o 
line și feminine care au luat diferență de 30 de puncte, 
startul în noua ediție a Spectatorii au aplaudat în 
campionafelor republicane, repetate Mnduri fazele fru-
I’artida Știința București- moașe create mai ales de în
știința Craiova s-a încheiat 
la scorul puțin obișnuit de 
109-51. In timp ce studenții 
bucureșteni au practicat un 
joc de bună factură tehnică- 
și tactică, craiovenii au 
doar o umbră palidă a 
mafiei din campionatul 
cut.

Dinamoviștii orădeni 
dat o replică dirză experi-

fost 
for- 
tre-

au

oin^ători. Scor 80-50 (29-25) 
pentru Dinamo-București.

Dintre partidele feminine, 
mai interesantă a fost cea 
dintre Știința București 
(campioana de anul trecut) și 
Știința Cluj. Bucureștencele, 
cu un finiș mai puternic, au 
cîștigat întîlnirea cu scorul 
de 53—'15.

Unlîăți noi
în cartierul Balta Albă au fost 

deschise recent o circumscripție 
sanitară și un centru stomatolo
gic. în cartierul Giulești s-au 
deschis 3 farmacii și un nou cen
tru stomatologic, în Bulevardul 
Schitu Măgureanu — un dispensar 
și un laborator pentru controlul 
medicamentelor. Numeroase uni
tăți sanitare sînt în curs de cons
trucție : două dispensare și un 
centru stomatologic pe șos. Mihai 
Bravu, un nou dispensar în car
tierul Sergent Nițu Vasile. A în
ceput construcția unei mari poli
clinici în raionul 23 August și a 
unui ambulator de neurologie la 
spitalul Panduri.

Apasataj de specialitate
Spitalele, policlinicile, cehtrcle 

stomatologice, stațiile de salvare 
au primit peste 200 de aparate de 
specialitate, printre care ■ unituri 
dentare „Deritior“, aparate Roent
gen dentare, fotolii duble te
lescopice, mese, dé operații, lămpi 
scialitice, aparate pentru raze ul
traviolete ș.a. Aparatura medicală 
poartă marca „Fabricat în R.P.R.“.

Sporește 
numărul autosanitarelor
Garajele sectorului sanitar al 

Capitalei au fost dotate cu un- 
nou lot de 22 autosanitare, turis
me și camionete Numărul mași
nilor de urgență de care dispune 
acum „Salvarea“ a ajuns la 159. 
A sporit și numărul de autoturis
me. cu care se asigură asistenta 
sanitară la domiciliu..
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Pe traseu, în timpul probei seniorilor
(Foto : A. IONESCU)

Agențiile de piesă 
transmit

Echipa de handbal Știința București și-a 
continuat cu succes turneul său în R, F. 
Germană. După un meci egal (la Ham
burg) și o victorie (la Duisburg), handba- 
liștii romîni au participat la un turneu in
ternațional în orașul Essen. Ei s-au clasat 
pe locul I, învingînd în meciul decisiv cu 
11—6 formația Gruen Weiss Dankersen. A- 
poi Știința București a luat parte, în ora
șul Koeln, la un turneu fulger pe care l-a 
cîștigat, dispunînd în finală cu 12—8 tot 
de echipa Gruen Weiss Dankersen. în serii 
Știința București învinsese cu 9—3 pe 
Grashoppers Zürich.

k
Cupa internațională de tenis, desfășurată 

pe teren acoperit la Belgrad, a fost cîștiga- 
tă de reprezentativa Iugoslaviei, care a în
vins în finală cu 3—0 echipa Danemarcei.

In orașul Tarbes a avut loc meciul de se
lecție a echipei Franței, care va întîlni la 
15 decembrie, la Toulouse, reprezentativa 
R. I’. Romîne. Lotul rugbiștilor francezi, 
alcătuit din peste 40 dé jucători, a fost îm
părțit în două echipe A și B. Din echipa A 
făceau parte jucători consacrați ca frații 
Boniface, fundașul Lacaze, Albaladejo, Do- 
menech și alții. Echipa B era alcătuită din 
jucători tineri caro s-au afirmat în ultimii 
doi ani. Spre surprinderea tuturor, echipa 
B a obținut victoria cu scorul categoric de 
33—11.

•fc
Orașul Aquila a găzduit întîlnirea in

ternațională de rugbi dintre echipa B a 
Italiei și selecționata R. P. Polone. Au 
învins rugbiștii italieni cu 12—6 (9—0).

★
Duminică la Casablanca s-au întîlnit 

într-un meci amical reprezentativele 
fotbal ale Marocului și U.R.S.S. Jocul 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—1).

PRONOSPORT
Concursul nr. 48 din 1 decembrie
Știința Cluj — Petrolul 
Dinamo/Buc. — știința Tfm. 
Farul — Progresul
Crișul — Siderurgistul
Dinamo Pitești — Steagul roșu
C.S.M.S. Iași — Rapid
Barl — Bologna
Catania — Internazlonale 
Fiorentina — Torino 
Genoa — LanerOBsI 
Modena — Sampdorla
Spal — Roma

A

îngrășămintele chimice ne ajută
să sporim recolta

(Urmare din pag. I-a) asociat cu doze moderate de super- 
fosfat.

La porumbul cultivat pe lăcoviști, 
îngrășămintele azotate dau însem
nate sporuri de producție. Utilizarea 
lor la această cultură, limitată pînă 
în prezent din cauza insuficienței 
îngrășămintelor, reprezintă o însem
nată rezervă pentru mărirea pro
ducției. Pe suprafețele unde s-au 
aplicat în acest an azotat de amo
niu s-au obținut mari sporuri de re
coltă. Astfel, la G. A. S. Beșenova 
Veche pe parcele îngrășate cu 260 
kg azotat de amoniu la hectar s-au 
realizat cîte 4 700 kg porumb boabe 
față de 2 927 kg cît s-a realizat m 
medie pe gospodărie, revenind un 
spor de aproape 7 kg porumb boa
be pentru fiecare kg de îngrășă- 
mînt azotos. Rezultate similare s-au 
obținut și în alte gospodării situate 
în zona de lăcovîște, care justifică 
pe deplin necesitatea folosirii îngră
șămintelor azotoase 
juri.

în gospodăriile de 
tul Sînnicolau-Mare 
zerve însemnate de 
Cienței îngrășămintelor chimice. în 
toate unitățile s-au întocmit studii 
agrochimice ale solurilor, care, ală
turi de experiențele făcute în cîmp, 
asigură o bază științifică pentru a- 
plicarea rațională a îngrășămintelor 
chimice. Cu toate acestea, mai exis
tă cazuri cînd administrarea lor se 
face în mod neștiințific. iar cantită
țile care se folosesc nu concordă cu 
cerințele reale ale solurilor.

Anul acesta. la G.A.S. Valcani. de 
pildă, s-au administrat pînă la 500 
kg superfosfat și 100 kg azotat de 
amoniu la hectarul cultivat cu griu. 
Cu toate acestea, nici producția, 
nici costul ei mau. fost pe măsura 
posibilităților, a cantităților mari de 
îngrășăminte folosite. Recolta medie 
la hectar a fost sub cea prevăzută; 
tona de grîu a costat cu 74 de lei 
mai mult decît fusese planificat. De 
ce această situație ? Pe de o parte, 
fiindcă îngrășămintele folosite n-au 
asigurat un raport echilibrat între 
fosforul și azotul introdus în sol 
(cantitatea de fosfor administrată 

•a fost mult prea mare față de nece
sitățile terenului din gospodărie și 
de azotul încorporat) ; pe de altă 
parte, fiindcă superfosfatul a ' fost 
administrat, ca îngrășământ fazial, 
în loc să fie introdus sub brazdă 
odată cu arătura.

O serie de deficiențe sînt deter; 
minate de faptul că nu totdeauna 
aprovizionarea gospodăriilor cu în
grășăminte chimice este pusă de 
acord cu planurile de fertilizare a- 
nuală. Pentru a lichida o parte din 
aceste neajunsuri, în ultimul timp 
s-au luat măsuri pentru constitui
rea fondului de îngrășăminte pe 
trust și repartizarea lor numai 
cu aprobarea Consiliului directo
rilor. De asemenea prin introdu
cerea. în fiecare gospodărie a regis
trului de folosire a îngrășămintelor 
a fost, reglementată problema evi
denței aplicării acestora. în funcție 
de nevoile reale ale fiecărei gos
podării.

Importante rezerve, care pot con
tribui la sporirea eficienței îngrășă
mintelor chimice, sînt legate de mo
dul de aprovizionare depozitare și 
manipulare a acestora în cadrul 
gospodăriilor Aprovizionarea unită
ților într-un ritm care nu

Ö3

te-pregătirea corespunzătoare are, _
renului, folosirea soiurilor potrivite 
etc. în aceste condiții, administrarea 
unor doze reduse, de 100—150 kg 
azotat de amoniu la hectar a avut o 
eficacitate ridicată. în comparație 
cu solele neîngrășate, fiecare kilo
gram de azotat de amoniu aplicat 
a asigurat un spor de 7,3 kg de grîu; 
la fiecare hectar îngrășat s-a ob
ținut un spor de producție în valoa
re de 1050 lei care compensează din 
plin cei 286 lei cheltuiți cu îngră
șămintele.

Experiența gospodăriei de stat 
Variaș, precum și a altor unități din, 
trust întregește rezultatele obținu
te în cercetare și pe baza cărora s-a 
recomandat ca în condițiile actuale 
de aprovizionare cu îngrășăminte 
chimice să se aplice doze economice 
de azotat de amoniu, pînă la li
mita la care valoarea sporului de 
producție determinat depășește. în 
mod simțitor, cheltuielile suplimen
tare ocazionate de aplicarea îngră
șămintelor. Această concluzie este 
valabilă pentru întreaga zonă de 
cernoziom a Trustului Sînnicolau 
Mare. Ea va trebui să ducă la înlă
turarea tendinței care se mai ma
nifestă în unele unități de a utiliza 
doze mari de îngrășăminte în con
dițiile neaplicării așa cum trebuie 
a celorlalte măsuri agrotehnice.

Rezultate semnificative în aplica
rea îngrășămintelor chimice s-au 
înregistrat și în gospodăriile din 
zona de lăcovîște. Ca și pe cerno
ziom, îngrășămintele chimice dau 
Cele mai bune rezultate la cultura 
griului de toamnă. Aici s-au obți
nut spoturi însemnate de produc
ții prin aplicarea de doze moderate 
de azot. Astfel, la G.A.S. Sara vale, 
producția de grîu a crescut de la 
1 573 kg. la ha. în anul 1962. cînd 

. nu s-au aplicat îngrășăminte chimi
ce, la 2 100 kg la ha în anul 1963, 
cînd au fost administrate 200 kg azot 
la hectar

în ce privește cultura porumbu- 
: lui, sarcina sporirii producției me
dii la hectar se realizează cu pre
cădere prin executarea corectă și 

; la timp a lucrărilor de. .pregătire a 
1 terenului, însămînțare în epoca 
' optimă și întreținerea cu atenție a 
culturilor. Creșterea capacității de 
producție a solului trebuie să se rea
lizeze pe seama gunoiului de grajd

.1

pe aceste so-

stat din Trus- 
există încă re- 
sporire a efi-
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cores
punde cu epocile optime de admi
nistrare duce la stocarea lor timp 
îndelungat și implicit la pierderi. 
Manipularea repetată și neglijentă 
a îngrășămintelor pi’ovoacă. de a- 
semenea. pierderi însemnate. în 
sfîrșit, administrarea, uneori. în 
mod greșit a îngrășămintelor și ne- 
respeetarea epocii optime de încor
porare fac ca eficiența acestora să 
fie diminuată Practica încorporării 
superfosfatului primăvara, pe arătu
ra de toamnă, prin discuire. micșo
rează eficacitatea acestui îngrășă- 
mînt.

Pentru a asigura utilizarea rațio
nală si în doze economice a îngră
șămintelor. în raport cu noils soiuri 
și hibrizi introduși în cultură.' este 
necesar ca datele analizelor ăgi-o- 
chimîce să fie completate în perma
nență șî actualizate pi'jn încercări- 
comparative. în condiții de produc
ție. în fiecare gospodărie. în . felul . 
acesta se va putea determina cu 
mai multă exactitate atît raportul 
între elementele fertilîzante. cîtmaî 
ales doza cu eficiență maximă din 
punct de vedere economic în fiecare 
gospodărie.

Lucrătorii gospodăriilor de stat 
din trustul nostru sînt hotărîți ca 
pe viitor să folosească cu mai multă 
chibzuință îngrășămintele chimice, 
să aplice și celelalte măsuri agro
tehnice pentru a obține producții și 
mai mari, la un preț de cost scăzut.
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htMffuM din vkifa intemționald

m sprijinul coexistenței pașnice

Un apel semnat

de-al 
are loc

HELSINKI Ï 
'(Agerpres) — La 
1 decembrie 
Helsinki a 
loc o mare ! 
nare 
tanților vieții publice consacrată re
zultatelor campaniei de semnături în 
favoarea coexistenței pașnice. Peste 
500 000 de cetățeni finlandezi au 
semnat a'pelul în favoarea coexis
tenței pașnice. Campania de semnă
turi s-a desfășurat în întreaga Fin- 
landă de la începutul acestui an și 
pînă la mijlocul lunii noiembrie. La 
adunare au participat oameni de 
stat în frunte cu primul ministru 
A. Karialainen, care îndeplinește și 
funcția de șef al statului în timpul 
vizitei în Uniunea Sovietică a pre
ședintelui Urho Kekkonen.

LA CONGRESUL SINDICATELOR
DIN GUINEEA

V. Svinhufvud, 
_js__ ____deputat în parla-

! la de peste 500 OOO de cetățeni ment> președinte'- 
aYut finlandezi Ie Comitetului de
aau- _______ inițiativă pentru

a reprezen- strîngerea de sem-'
nături, V. Merikoski, ministrul a- 
facerilor externe, P. Aitio, vicepre
ședinte al parlamentului, și alții care 
au luat cuvîntul la adunare, au scos 

'în evidență marele succes al acestei 
campanii în care poporul finlandez 
s-a pronunțat limpede în favoarea 
politicii coexistenței pașnice, pentru 
înlăturarea primejdiei războiului 
nuclear.

Apelul poporului finlandez, pe 
care și-a pus primul semnătura 
președintele Urho Kekkonen, va fi 
trimis la Organizația Națiunilor 
Unite.

CONAKRY 1 (Agerpres). „Confe
derația națională a. oamenilor mun
cii din Guineea este convinsă că 
războiul nu mai poate constitui un 
mijloc de soluționare a litigiilor in
ternaționale. Ea sprijină ferm prin
cipiul coexistenței pașnice“ — a de
clarat Kaba Mamady, președintele 
confederației, în cadrul celui 
3-lea Congres al său, care 
la Conakry.

Confederația națională a 
torilor din Guineea, a spus 
tinuare vorbitorul, cheamă 
menii muncii din toate țările să in
tensifice eforturile pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru a 
contribui la interzicerea totală a ex
periențelor nucleare, precum și la 
lichidarea bazelor militare de pe 
teritoriile străine.

munci- 
în con- 
pe oa-

întrunirea Comisiei de arbitraj pentru reglementarea 
conflicțiihii marocano-algemn

Amri Abedi,. și-a exprimat, de ase
menea, speranța că lucrările comi
siei vor.fi încununate de succes.

■A-

ALGER. Agenția Reuter anunță că’ 
cinci delegații algeriene conduse de 
miniștri și alte. oficialități de stat au 
plecat la 1 decembrie într-o vizită 
prin mai multe țări arabe și africa
ne pentru a expune poziția guvernu
lui algerian la conferințele de la Ba
mako și Addis Abeba, pentru rezol
varea pe cale pașnică a conflictului 
de frontieră algero-marocan.

ABIDJAN 1 (Agerpres). — în ca
pitala Coastei de Fildeș se întrunesc 
azi reprezentanții statelor , africane, 
desemnați să facă parte din Comisia 
de arbitraj pentru reglementarea 
conflictului de frontieră marocano- 
algerian.

Prin hotărîrea Consiliului de Mi
niștri al Organizației unității afri
cane, în componența comisiei au in
trat reprezentanți ai Coastei de Fil
deș, Etiopiei, Republicii Mali, Sene
galului, Tanganicăi, Nigeriei și Su
danului.

După cum transmite coresponden
tul agenției Reuter la Abidjan, mi
nistrul de stat pentru problemele a- 
facerilor externe al Nigeriei, Nuhu 
Bamalli, a declarat la sosirea în ca
pitala Coastei de Fildeș 
nul său are încredere 
unei căi de rezolvare a 
algero-marocan“.

Ministrul de stat al

Venezuela în

Venezuelei — 
de deputați, 

de 314 repre- 
legislative ale

CARACAS 1 (Agerpres). — Du
minică au avut loc în Venezuela a- 
legeri prezidențiale. Au fost, de a- 
semenea, desemnați membrii Con
gresului Național al 
43 de senatori și 168 
precum și un număr 
zentanți in adunările
statelor și consilieri municipali în 
158 districte.

La postul de președinte al țării 
au candidat 7 reprezentanți ai di
verselor partide din Venezuela. Din 
partea partidului de guvernămînt, 
Acțiunea democratică, din care face

ziua alegerilor
parte și actualul președinte Be
tancourt, a candidat președintele 
partidului, R. Leoni.

Pe listele electorale au fost înscriși 
circa 3 500 000 de alegători. După 
cum anunță corespondentul agenției 
France Presse la Caracas, cu multe 
ore înainte de începerea alegerilor, 
centrele de votare, străzile și toate 
edificiile publice au fost puse sub 
paza trupelor.

Observatorii politici apreciază că 
alegerile s-au desfășurat în condi
țiile unei campanii de reprimare a 
tuturor adversarilor politicii ne
populare a lui Betancourt.

Program de vizite 
la. Washington

WASHINGTON. Casa Albă a a- 
nunțat că conducătorii Angliei,
R. F.G. și Italiei vor face vizite în
S. U.A. în viitoarele trei luni pentru 
a duce tratative cu președintele Lyn
don Johnson. După cum se arată în 
comunicat vizita cancelarului R.F.G., 
Erhard, la Washington a fost fixată 
pentru 27—28 decembrie a.c., a pre
ședintelui Italiei, Segni, pentru 
14—15 ianuarie 1964 și a primului 
ministru al Angliei, Douglas-Home 
pentru 12—13 februarie.

Sesiunea U. E. O,
laPARIS 1 (Agerpres). — Astăzi 

Paris se deschide sesiunea de toam
nă a adunării’ Uniunii Europei oc
cidentale. Lucrările ei vor dura pînă 
la 5 decembrie.

Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află rapoarte referitoare la pro
blemele politice și militare, în care 
sînt sugerate modificări în organis
mele Uniunii Europei 
îndeosebi în Consiliul 
Secretariatul general.

Printre problemele 
află „înviorarea colaborării din ca
drul U.E.O.“, „urmările Tratatului 
de la Moscova asupra coeziunii occi
dentale“ și altele.

occidentale. 
Permanent și

politice se

Țările nordice ale Europei 
și problema apartheid-ului 

Vineri dimineață în Consiliul
Securitate au fost reluate dezbaterile 
privire la politica de apartheid din Re
publica Sud-Africană. în legătură cu 
poziția adoptată de cercuri largi ale opi
niei publice din țările nordului Europei 
față de teroarea rasistă din. R.S.A. 
ziarul vest-german „DIE WELT" scrie:

„în țările nordice (ale Europei 
N.R.), problema apartheid-ului din 
Republica Sud-Africană se află în 
centrul dezbaterilor din presă. Ea o- 
cupă un loc important și în emisiu
nile de radio și televiziune, iar în 
parlamentele din Copenhaga, Oslo 
și Stockholm este mereu înscrisă pe 
ordinea de zi — scrie Michael Sal
zer — trimisul ___ ;________
special al ziarului 
„DIE WELT“ la D - ( ■ J , - ■ -
Copenhaga. Orga- Kasfoind presa străină 
nizațiile de tineret —..... ..
suedeze, indi
ferent de partidele de care aparțin, 
au proclamat în întreaga țară un 
boicot împotriva mărfurilor sud- 
africane, acțiune sprijinită de so
cietățile cooperatiste de consum și 
urmată de un număr de firme 
import. Docherii danezi și 
refuză mereu să descarce 
care au la bord mărfuri 
cane“. Referindu-se la 
practice ale acțiunilor de boicot“ 
utorul corespondenței notează că 
„ele sînt suficient de eficiente pentru 
a determina proteste sud-africane“.

Trimisul ziarului „Die Vielt“ a

de
cu

avut o convorbire în problema apar- 
theid-ului cu Per Haekkerup, mi
nistrul danez al afacerilor externe.

— De ce această puternică parti
cipare personală și indignare în rîn- 
durile popoarelor nordice, care, în 
mod practic, nu s-au lovit de pro
blemele rasiale ? — a întrebat Sal
zer.

Per Haekkerup, care a prezentat 
nu de mult la O.N.U. un plan pentru 
rezolvarea problemei apartheid-ului, 
a dat următoarea explicație.

— întrebarea este' pe deplin justi
ficată. Deși sîntem «observatori ne
angajați», cunoaștem multe laturi ale 
acestei probleme. La O.N.U. s-a a- 

juns mai mult sau 
mai puțin la pă
rerea unanimă că 
legislația apart
heid-ului se află 
în contradicție 

crasă cu principiile drepturilor omu
lui. Este necesară o reformă drasti
că. în mod practic, aceasta înseam- 

Sud-Africană, 
majorității de

că „guver- 
în găsirea 

conflictului

In fața sediului O.N.U. a avut loc o demonstrație de protest a studenți
lor africani din New York, împotriva politicii de represiuni a autorităților 
coloniale portugheze din Angola și Mozambic.

Tanganicăi,

de 
suedezi 

vapoare 
sud-afri- 

„rezultatele 
a-

In jurul evenimentelor de la Dallas
„Cîteva secunde de istorie“ — așa 

sună unul din numeroasele titluri 
care însoțesc în ziarele din ultime
le. două zile un număr de fotografii 
publicate acum pentru prima dată. 
Ele se datoresc unui cineast-amator 
care a surprins momentul cînd 
președintele Kennedy era răpus de 
gloanțele ucigașe. Aceste fotografii 
se- adaugă și ele la „dosarul anche
tei“. Mă refer la acel dosar pe 
care îl întocmește zilnic presa și care 
se îngroașe zilnic prin declarații și 
păreri ale unor experți și crimino- 
logi. In ele se emit ipoteze, se a- 
nalizează fapte. Comentatorii arată 
că tragicele evenimente de la Dallas 
continuă să constituie o enigmă.

Fă.cîndu-se ecoul opiniei publice, 
„New York Herald Tribune" pu
blică duminică un articol intitulat : 
„Ce trebuie să știm", în care se 
spune : „Uciderea omului suspectat 
de a-l fi asasinat pe președintele 
Kennedy ...a îngreunat calea justi
ției. A fost eliminat un martor cît 
se poate de prețios... Acest lucru 
trezește suspiciune în întreaga lume, 
în sensul că forțe politice sumbre 
au fost întrucîtva implicate în asa
sinarea președintelui și apoi în uci
derea asasinului. Opinia publică din- 
lăuntrul și din afara Statelor Unite 
este îndreptățită să ceară o investi
gare amănunțită și serioasă a tutu
ror faptelor implicate în ambele 
crime — crima împotriva președin
telui Statelor Unite și crima împo
triva celui presupus de a-l fi asa
sinat“.

Sîmbătă dimineața, ziarele au a- 
nunțat că președintele Johnson a 
constituit o comisie specială însărci
nată cu anchetarea, asasinării pre
ședintelui Kennedy. Din 'comisie, 
condusă de președintele Curții Su
preme, Earl Warren, fac parte doi 
senatori, unul democrat și unul re
publican — doi membri a.i Camerei 
Reprezentanților, unul democrat și 
unul republican — fostul șef al 
C.I.A., Allen Dulles, precum și John 
McCloy, consilier al fostului. pre
ședinte Kennedy pentru problemele 
dezarmării.

Guvernatorul statului Texas, John 
Conally care, după cum se știe, a 
fost grav rănit cu prilejul atentatu
lui împotriva președintelui Kennedy, 
a remis sîmbătă dimineața presei, 
prin unul din adjuncții săi, urmă
toarea declarație scrisă : „Sint gata 
să aduc întreaga mea cooperare co
misiei prezidențiale. Este de o im
portanță vitală pentru țara noastră 
și pentru întreaga lume ca toate cir
cumstanțele dramei să fie cunoscute 
și date publicității. Sint convins că 
comisia specială va primi din' partea 
acelora care au în sarcină ancheta 
la nivel local și la nivelul statului, 
întreg ajutorul pe care-l va dori“.

Intre timp, o serie întreagă de 
puncte continuă să rămînă obscure. 
Astfel în legătură, cu corpul delict 
— arma cu care poliția din Dallas 
afirmă, că s-ar fi tras în președintele 
Kennedy — amănuntele aflate con
tinuă să fie contradictorii. S-a spus 
că aceasta este o armă de tir, de ca
libru 6,5 mm, marca italiană Man- 
licher-Carcano, care ar fi fost co
mandată, prin poștă, pe un nume 
fals de la o firmă din Chicago. Inițial 
se anunțase însă că arma este ger
mană, marca Mauser. De cîteva zile 
s-au înmulțit părerile experților că. 
nu s-ar fi putut, trage rapid și cu 
precizie cu astfel de arme. O aseme-

Corespondentă 
din New York

nea explicație a provenit chiar din 
partea fabricii italiene, iar „New 
York Post“ a conchis : „Unii experți 
din domeniul balisticei, inclusiv un 
campion olimpic de tir, au arătat cu 
insistență că ar fi fost imposibil să 
se tragă trei focuri în cinci secunde 
folosind o armă cu închizător. Alții 
au ajuns la concluzia că o astfel de 
performanță o poate obține doar un 
trăgător experimentat și antrenat“.

Cu privire la asasinarea lui Os
wald în clădirea poliției, „New York 
Times“ relatează din Dallas că „șe
ful poliției, Jesse Curie, a primit un 
telefon duminică dimineață (cu cî
teva ore înainte de împușcarea lui 
Oswald — n.r.) din partea unui ofi
țer. de poliție, care îi comunica pri
mirea unor anunțuri că Oswald va 
fi ucis în timpul transferării de la 
închisoare". Cu toate acestea, poliția 
a făcut cunoscută în mod public 
ora transferării. Importante ziare a- 
mericane arată că nu se poate da 
crezare încercărilor de a fonda apă
rarea lui Ruby pe considerentul că 
patronul unor case de noapte l-ar fi 
ucis pe Oswald din „sentimente mo
rale". „Ruby — scrie New York 
Times — zice că l-a ucis pe Oswald 
ca să răzbune asasinarea președin
telui. Unii însă presupun că el l-a 
înlăturat pe Oswald pentru ca acesta 
să nu poată dezvălui legăturile din
tre ei“. Potrivit ziarului „Dallas 
News“, Ruby și Oswald ar fi fost 
vecini în trecut. Un polițist i-a măr
turisit autorului articolului că un 
bărbat cu semnalmente corespun- 
zînd cu cele ale lui Oswald ar fi în
chiriat, cu cîteva zile înainte de a- 
tentat, o cameră în apropiere de 
casa lui Ruby.

După declarațiile care au provocat 
aci multă senzație, făcute de steno
dactilografa Pauline Bates, cum 
că Oswald i-a dictat niște în-

semnări în vederea publicării unei 
cărți cu conținut antisovietic, zia
rele citează noi amănunte care oferă 
indicii asupra cercurilor implicate în 
asasinatele de la Dallas.

Potrivit ziarului „New York He
rald Tribune", parada intre Fort 
Worth și Dallas, cu care prilej a fost 
asasinat președintele Kennedy, a fost 
în■ mod practic improvizată în ulti
mele două zile dinaintea sosirii pre
ședintelui, fapt confirmat de pre
ședintele Camerei de comerț din 
Dallas, Cullum. In acest caz, în
treabă ziarele, „nedispunînd decît 
de 24 ore pentru a organiza o crimă, 
cum ar fi putut Oswald, presupu- 
nînd că ar fi vinovat, să-și procure 
itinerariul unui cortegiu improvizat, 
în afară doar dacă a avut serioase 
complicități sau dacă a făcut par
te dintr-o bandă dispunînd de 
importante ramificații". Și alt fapt. 
Ziarele de aci anunță că în 
Greenwich Village, cartier din 
New York, mai mulți cetățeni au 
fost chestionați de agenți ai F.B.I., 
care sînt în căutarea unui personaj, 
de extremă dreaptă, rasist notoriu, 
prieten bun cu Oswald. „New 
York Times“ precizează că „indivi
dul este din statul Mississippi și 
are obiceiul de a crea tulburări la 
mitingurile celor cu vederi liberale 
din Greenwich Village. Nu o dată a- 
ceste tulburări au necesitat inter
venția poliției, iar în alte cazuri 
„dreptistul" a fost bătut... Oswald a 
fotografiat tulburările provocate de 
prietenul său la mitinguri și le-a o- 
ferit unor publicații de dreapta".

Ziarele americane fac legătură în
tre aceste fapte și atmosfera în care 
a fost pregătită vizita președintelui 
Kennedy în Texas. „New York World 
Telegram and Sun" amintește de 
fițuicile răspîndite de reacționari și 
rasiști în diferite localități din acest 
stat care, sub portretul lui Kennedy, 
scriau: „Urmărit pentru trădare“, 
„New York Times“ scrie că, 
drept urmare a torentului de ură 
revărsat din asemenea surse, s-a a- 
juns pînă acolo îneît, după cum a 
declarat reverendul William Holmes, 
în unele școli din Dallas, elevii au 
aplaudat cînd profesorii le-au vorbit 
de asasinarea președintelui. Reve
rendul a declarat că acest gest oglin
dește „intoleranța rasistă < a părinți
lor lor". Acum reverendul a cerut 
protecția poliției, deoarece a primit 
numeroase amenințări cu moartea.

Ancheta continuă.. Desfășurarea ei 
este urmărită cu interes justificat 
de opinia publică americană, care 
așteaptă ca săptămâni care începe 
să aducă noi elemente de natură să 
facă lumină asupra acestui capitol 
tragic.

nă, în Republica 
transmiterea puterii 
culoare.

Numai exercitarea 
nu este suficient... Și noi, cei 
nord, sîntem direct interesați deoa
rece și nouă ne revine o parte din 
răspunderea pentru viitorul omeni
rii. Ca observatori imparțiali, ne- 
avînd nici un fel de interese directe, 
ne simțim răspunzători de a contri
bui pentru găsirea în cadrul O.N.U. 
a unei rezolvări pașnice a proble
mei.

Principalul lucru este să se între
prindă ceva înainte de a fi prea tîr- 
ziu și guvernul lui Verwoerd să fie 
constrîns să renunțe la metodele 
neomenești și să instituie un stat 
bazat pe dreptate.

Obiecțiunea că unii negri sud-afri- 
cani ar trăi în condiții materiale mai 
bune decît alte pături ale populației 
băștinașe din Africa. Haekkerup a 
respins-o cu remarca : „Republica 
Sud-Africană este o țară bogată, iar 
sclavul dintr-un conac trăiește une
ori mai bine decît un om liber în co
liba sa de lut. Aici nu este însă 
vorba de probleme sociale și econo
mice, ci de drepturile elementare ale 
omului. Lanțurile de aur, rămîn to
tuși lanțuri, iar o închisoare rămîne 
o închisoare, chiar dacă priciul este 
tapisat și celula este înzestrată cu 
apă curentă“. '

unei presiuni 
din

L. RODESCU
New York, 1 decembrie

„Săptămma studențească 
latino-americană“

HAVANA 1 (Agerpres). — în ca
drul acțiunilor organizate cu prile
jul „Săptămînii studențești latino- 
americane“, la Universitatea 
Havana a avut loc un seminar 
studenților latino-americani.

în rezoluțiile adoptate, partici- 
panții la seminar au subliniat nece
sitatea apărării culturii naționale a 
țărilor Americii Latine. S-a subli
niat, de asemenea, rolul important 
ce revine studenților din țările la- 
tino-americane în lupta pentru ob
ținerea sau consolidarea indepen
denței naționale a țărilor lor.

BONN 1 (Agerpres). — Otto 
Frank, tatăl Annei Frank, autoarea 
celebrului „Jurnal“, ucisă în lagă
rul de concentrare nazist de la 
Bergen-Belsen, a făcut coresponden
tului ziarului elvețian „Glarner 
Nachrichten“ o declarație în care a 
subliniat primejdia crescîndă a neo- 
nazismului și necesitatea de a-l li
chida în fașă.

în legătură cu recenta arestare a 
hitleristului Karl Silberbauer, unul 
dintre cei vinovați de moartea Annei 
Frank, Otto Frank, a spus că poporul 
german este în drept să tragă la 
răspundere pentru activitatea des
fășurată în trecut pe foștii naziști 
notorii.

» *

• •

După recenta catastrofă minieră de la Ohmuta, 25 000 de mineri japo
nezi au demonstrat în sprijinul revendicărilor privitoare la asigurarea do 
către companiile miniere a securității muncii în industria carboniferă.

Aspect de pe străzile Bagdadului după instalarea noului regim. Armata 
patrulează. Autoritățile au ordonat membrilor fostei „gărzi naționale“ să 
depună armele. Pe de altă parte, după cum anunță agențiile de presă, în 
urma unui decret al guvernatorului militar general al Irakului, elevii șco
lilor elementare și secundare din Irak și-au reluat cursurile întrerupte după 
lovitura de stat din 18 noiembrie. Universitatea din Bagdad și colegiile 
continuă să rămînă închise. Totodată, agenția France Presse relatează că a 
fost deschisă o anchetă în legătură cu activitatea ilegală a unor membri 
qi așa-numitei „gărzi naționale".

»
li

LONDRA. Liderul partidului labu
rist, Harold Wilson, într-un discurs 
ținut sîmbătă la un miting în comita
tul Lancashire, a salutat asigurările 
date de primul ministru britanic, sir 
Alec Douglas-Home că Marea Brita- 
nie va depune eforturi în vederea îm
bunătățirii relațiilor Est-Vest. Wilson 
s-a pronunțat totodată împotriva răs- 
pîndirii armelor nucleare.

VARȘOVIA. La Varșovia s-au în
cheiat lucrările plenarei C.C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez. La 
plenară a rostit o cuvîntare Wladis- 
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

BRUXELLES. La invitația organi
zației agricole „Boerenbond“ din Bel-

gia, o delegație a Consiliului Supe
rior al Agriculturii din R.P.R., condu
să de tovarășul Popescu Mircea Ba
ran, membru al Comitetului Execu
tiv ab Consiliului Superior, al Agricul
turii, întreprinde o vizită în Belgia.

HELSINKI. Guvernul finlandez a 
hotărît ca 1965 să fie „Anul jubiliar 
Sibelius“ cu prilejul tm-plinirii a o 
sută de ani de la nașterea marelui 
compozitor finlandez. Pentru aniver
sarea acestui eveniment muzical gu
vernul a pus la. dispoziție suma de 
700 000 mărci finlandeze. A fost, de 
asemenea, numit un comitet de pre
gătire sub conducerea lui Joonas 
Kokkonen, membru al Academiei Fin
landeze, '

BANDUNG. După cum anunță a- 
genția TASS, președintele Indoneziei, 
Sukarno, a primit în palatul de la 
Bogor pe. cosmonahții sovietici Va
lentina Nikolaeva-Tereșkova, Andrian 
Nikolaev și Valeri Bîkovski, aflați în 
vizită pe insula Java.

derației Malayeze, motivînd că asupra 
lor au fost găsite arme. După cum 
transmite agenția U.P.I., cele șase 
persoane urmează să fi'e judecate în 
baza noii legi adoptate zilele trecute 
de guvem și potrivit căreia toți cetă
țenii de pe teritoriul Sarawak-ului la 
car© autoritățile vor găsi arme sau 
muniții vor fi condamnați la moarte.

NEW YORK, Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a discutat cu mi
nistrul de externe algerian, aflat în 
S.U.A. cu prilejul funeraliilor • pre
ședintelui Kennedy, planul său de vi
zitare a Algeriei în cursul lunii fe
bruarie. Cu același prilej, secretarul 
general U Thant a apreciat rezulta
tele conferinței miniștrilor de externe 
africani pentru reglementarea con-, 
flictului de frontieră algero-marocan..

LIMA. După cum anunță agenția 
Prensa Latina, președintele Republi
cii Peru, Fernando Belaunde Terry, a 
convocat Congresul Național în sesiu
ne specială pentru a discuta noul 
„statut“ al companiei americane „In
ternational Petroleum“, care exploa
tează zăcămintele de petrol în regiu
nile Bria și Parinas din Peru. La se
siunea Congresului vor fi discutate, 
de asemenea, cîteva proiecte de lege 
privind înfăptuirea reformei agrare.

BOGOTA. în întreaga Columbie 
s-a dezlănțuit un nou val de repre
siuni polițienești, avînd drept scop 
zădărnicirea acțiunilor patriotice ale 
grupărilor din opoziție care Se pro
nunță împotriva participării Colum
biei la manevrele militare în cadrul 
așa-numitei operații „Amerioa“. Mi
nisterul Justiției a înființat o comisie 
specială pentru anchetarea activității 
patrioților columbieni.

VIENA. Vicecancelarul, federal dr. 
Pittermann, în competența căruia in
tră și administrarea industriei de stat 
din Austria, a propus în parlament 
crearea unei societăți pentru finanța
rea industriei austriace. Această so
cietate urmează să fie formată de 
principalele opt societăți austriece de su(j <-je Alger. Dată fiind importanța 
stat

DELHI. La 1 decembrie a fost pro
clamat cel de-al 16-lea stat al Indiei, 
— Nagaland, situat în partea de 
nord-est a Indiei. Capitala statului 
Nagaland este orașul Gauhati. «

MOSCOVA. Două avioane sovietice 
„IL-18“ pilotate de Mihail Stupișcin 
și Alexandr Poliakov, efectuînd zborul 
de transport Moscova-Mirnîi, au sosit 
la stația antarctică americană Mac- 
merdo. Avioanele au plecat din Mos
cova la 20 noiembrie.

acestei acțiuni, ziua de duminică a fost 
proclamată în mod oficial „ziua plan
tării pomilor]“. în prima zi a campaniei 
vor fi plantați aproximativ 30 milioane 
de pomi*

KUCHING. Un purtător de cuvînt 
al poliției din Sarawak a anunțat a- 
restarea a șase persoane făcând parte 
din forțele patriotic© care se opun Fe-

Scafandrul fran
cez Pierre Graves, 
experimentînd o a- 
paratură nouă pen
tru respirație desti
nată scufundărilor 
la mari adîncimi, a 
petrecut, în golful 
Villefranche, 50 de 
minute la o adînci- 
me do 103 metri. 
Pentru a rezista 
temperaturii scăzute 
a apei la această 
mare adîncime, 
Graves era echipat 
cu un costum de 
scafandru special 
încălzit cu ajutorul 
unui sistem electric.

ALGER, în Algeria a început la 1 
decembrie campania de trei luni de 
plantare de pomi pentru a opri înain
tarea deșertului Sahara spre zonele 
verzi ale Algeriei. Această campanie 
va fi inaugurată de președintele Ben 
Bella, la Hamiz, localitate situată la
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