
^SHîrgan al Comitetului Central al P.M.R.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚFVA!

Anul XXXIII Nr. 6101 Luni 9 decembrie 1963 | 4 PAGINI - 20 BANI

RAID-ANCHETĂ PRIN CÎTEVA ÎNTREPRINDERI

Urmărind îndeplinirea planului
la iofi indicatorii

Se apropie de sfîrșit ultimul trimestru al anului 
1963 — cel de-al patrulea an al planului șesenal. 
Veștile care sosesc la redacție din întreprinderi ilus
trează eforturile colectivelor de muncitori, tehni
cieni și ingineri de a dezvolta realizările obținute 
pînă acum, de a îndeplini exemplar sarcinile de 
plan pe anul în curs. Tot mai multe întreprinderi 
raportează încă de pe acum îndeplinirea înainte de

termen a planului anual la toți indicatorii. In alte
le se iau măsuri pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă, încît la sfîrșitul anului să se prezinte cu 
planul îndeplinit.

Relatăm în cele ce urmează unele constatări pri
vind îndeplinirea planului la toți indicatorii, făcute 
cu prilejul unui raid organizat de corespondenții 
ziarului nostru în cîteva întreprinderi.

Ritmic, decadă cu decadă

SIBIU
Fabrica „Flamu

ra roșie“ din Si
biu produce peste 

1 000 articole de larg consum, acce
sorii pentru industria textilă și alte 
produse Realizarea ritmică a planu
lui și la toate sortimentele, în condi
țiile unei mari varietăți de produse, 
nu-i deloc ușoară. Datorită unei 
bune organizări a producției, fo
losirii raționale a mașinilor, aici s-a 
reușit acest lucru.

La începutul acestui an, au fost 
analizate lipsurile anului precedent, 
stabilindu-se măsurile corespunză
toare. Astfel, s-a stabilit ca sarci
nile de plan pe luna următoare 
să fie cunoscute de către șefii de sec
ții și maiștri cu 15 zile înainte, încît 
ei să le poată defalca pe echipe și 
oameni îndeplinirea producției fizice 
și pe sortÿnente este urmărită zil
nic pe baza de grafic, atît de dispe
cerii din cele 4 secții, cît și de maiș
trii și de șefii de echipe. Pe un alt 
grafic, maiștrii urmăresc zilnic în
cărcătura pe mașini. în acest fel, 
serviciul producție poate fi sesizat 
la timp de unele deficiențe în orga
nizarea producției și în aproviziona

Moduri diferite
de a privi planurile M. T. O.

La Uzinele de 
produse sodice 
Govora, inițiativa

ARGEȘ
și hărnicia colectivului de muncitori 
și tehnicieni sînt dovedite de fapte. 
Pe primele zece luni ale anului, pla
nul de producție a fost depășit cu 2 
la sută. Productivitatea muncii a 
crescut, de asemenea, cu 2 la sută, 
iar economiile suplimentare la pre
țul de cost depășesc 3 700 000 de lei.

Colectivul uzinei dă o mare aten
ție perfecționării continue a pro
ducției, folosirii raționale a ma
șinilor și utilajelor. La secția cal
cinată. un colectiv condus de ing. 
Gh. Zamfirescu a realizat o perfec
ționare a instalației de distilare, fapt 
ce asigură un spor de producție de 
circa 50 tone de carbonat de sodiu
în 24 de ore Un alt colectiv, în 
frunte cu inginerul șef, Vasile 
Săvulescu, a adus unele îmbună
tățiri tehnice la 
sorbție. Datorită 
a reparațiilor și 
rata opririlor la 
zut de la 6 ore

instalația de âb- 
bunei organizări 
intervențiilor, du- 

compresoare a scă- 
două ore. Perfec

ționări importante s-au adus și uti
lajelor din secția caustică. S-au în
lăturat astfel un șir de ștrangulări, 
creîndu-se posibilitatea măririi ca
pacității de producție a secției cu 
8—10 la sută.

O serie de măsuri au fost luate și 
pentru'reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale. 
Doi ingineri. Ion Boitan și Ion-Lițu, 
au studiat cauzele care determinau 
un consum ridicat de amoniac. Con
statările lor au fost discutate într-o 
consfătuire de producție. Prin mă
surile stabilite cu acest prilej, și a- 
plicate, consumul de amoniac s-a re
dus față de cel planificat.

Cu prilejul raidului a reieșit însă 
că nu peste tot se depun eforturi 

Colectivul Filaturii Romîne de Bumbac din Capitală a obținut rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Pînă acum productivitatea muncii a crescut cu 2,5 la sută față de plan, iar economiile realizate prin redu
cerea prețului de cost depășesc 530 000 lei. în fotografie : atelierul de ringuri al acestei întreprinderi.

rea cu materie primă. Realizîndu-se 
o mai bună colaborare între secțiile 
producție, aprovizionare și planifi
care s-a reușit ca de fiecare dată 
repartițiile de materii prime să fie 
primite la timp, iar aprovizionarea 
să se facă în termenele prevăzute.

Urmărind în ultimul timp .și în
cărcarea zilnică pe mașini, s-au pu
tut folosi la maximum capacitățile 
de producție. Indicii de utilizare a 
mașinilor au crescut, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, cu 
15—20 la sută. Datorită măsurilor 
luate, colectivul fabricii și-a înde
plinit ritmic, decadă cu decadă și 
lună de lună, sarcinile de plan. In 
prima și a doua decadă, din ultimele 
6 luni s-a produs mai mult de 67 
la sută din producția lunară. Acest 
fapt a dat posibilitate colectivului 
uzinei să realizeze sarcinile de plan 
pe 11 luni ale anului, la producția 
globală și marfă, cu 9 zile înainte 
de termen, obținîndu-se, în același 
timp, și importante economii supli
mentare la prețul de cost. în con
dițiile asigurării ritmicității produc
ției s-a îmbunătățit calitatea pro
duselor. s-au putut livra la timp 
toate comenzile.

pentru îndeplinirea tuturor indicato
rilor de plan. Activitatea de pînă 
acum a întreprinderii forestiere 
din Băbeni, luată în ansamblu, 
este pozitivă. Planul la producția 
globală și marfă a fost depășit, s-au 
înregistrat importante economii ia 
prețul de cost și beneficii peste plan. 
Sarcina de creștere a productivității 
muncii însă n-a fost îndeplinită de- 
cît în proporție de 98,2 la sută. Tot
odată. .unele sortimente n-au fost 
realizate în întregime pînă acum.

Principala cauză constă în faptul 
că în întreprindere nu s-au folosit 
din plin toate posibilitățile existente, 
nu sînt valorificate însemnate rezer
ve interne. în loc să pună un 
accent mai mare pe utilizarea la 
întreaga lor capacitate a tuturor 
mecanismelor, pe mai buna organi
zare a locurilor de muncă, con
ducerea întreprinderii a mers pe 
calea cea mai ușoară — aceea a 
măririi numărului scriptic de mun
citori. Mecanisme de mare randa
ment, cum sînt descărcătoarele me
canice și funicularele, n-au lucrat în 
această perioadă decîț cu 72 și res
pectiv 86 la sută din capacitate.

Conducerea întreprinderii s-a o- 
cupat în mică măsură de extinderea 
brigăzilor complexe cu acord global, 
deși în două sectoare — Arnota și 
Vaideeni — există o valoroasă expe
riență. Aici, întreaga cantitate de 
masă lemnoasă a fost exploatată 
în acest an cu brigăzi complexe.

Este cunoscută importanța planu
lui de măsuri tehnico-organizatori- 
ce în realizarea cu succes a sarcini
lor de producție. Și la I. F. Băbeni 
există un astfel de plan. El cuprinde 
circa 100 de măsuri. Majoritatea lor 
însă sînt generale sau obligații de 
serviciu și, în plus, neaplicate.

în ultima vreme șe simte o oare
care înviorare în activitatea între
prinderii. Ca urmare a unor măsuri 
inițiate — stabilirea la fiecare loc 
de muncă a unui număr corespunză
tor de muncitori, folosirea mai ra
țională a mijloacelor de transport și 
a celorlalte utilaje — se asigură o 
productivitate a muncii mai ridicată. 
Un sprijin mai calificat e necesar să 
primească I. F. Băbeni, cît și între
prinderea din Brezoi — unde, de a- 
semenea, se lucrează cu o producti
vitate scăzută — din partea p.R.E.F. 
Argeș, în îndeplinirea tuturor indi
catorilor de plan.

Cînd se iau la timp 
măsuri

CLUJ
După primele 

luni ale anului, 
întreprinderea de

construcții nr. 1 .din Cluj a luat, pe
baza unei profunde analize, un șir 
de măsuri tehnico-organizatorice efi
ciente. Lucrul a fost organizat a- 
proape pe to^te loturile în 2 și 3 
schimburi. Echipele de muncitori au
fost reorganizate în așa fel încît fie
care dintre ele să cuprindă suficien
te brațe de muncă calificate. Apro
vizionarea locurilor de tnuncă s-a 
făcut ritmic. Prepararea centraliza
tă a betoanelor și mortarelor, con
fecționarea armăturilor și cofraje- 
lor, organizarea poligonului de șan
tier pentru turnarea unor planșee 
etc. au avut un rol însemnat în a
sigurarea ritmicității muncii. S-a dat 
atenție folosirii utilajelor și extin
derii gradului de mecanizare. De a- 
semenea. s-a trecut la aplicarea mai 
largă a unor metode înaintate de 
lucru în construcții. S-a folosit cu 
succes metoda glisării la cele 7 
blocuri-turn cu ajutorul a două se
turi de cofraje. realizîndu-se un etaj 
pe zi. Blocurile-lamă s-au construit 
în sistem fagure cu cofraj de inven
tar, obținîndu-se o economie de cir
ca 1 000 de ore de lucru, pe aparta
ment convențional. Pînă în prezent, 
întreprinderea a predat. înainte de 
termen, peste 100 de apartamente.

La lucrările de canalizare din car
tierul Grigorescu săpăturile au fost 
executate mecanizat, iar turnarea 
betoanelor s-a făcut prin panouri

(Continuare în pag. III-a)

Acțiuni
LA ÎMPĂDURIRI

De la începutul anului, tinerii din re
giunea Ploiești, au executat prin muncă 
patriotică împăduriri pe o suprafață de 
420 hectare, au lucrat la îngrijirea 
arboretelor pe 3 250 hectare și la 
combaterea dăunătorilor pe alte 3 800 
hectare de pădure. Ei au recoltat tot
odată 17 600 kg semințe forestiere.

în acțiunea de împădurire și îngri
jire. a patrimoniului forestier s-au evi
dențiat tinerii din raioanele Cislău ți

Foc continuu
REȘIȚA (coresp. 

„Scînteii“). — Ca 
și în alte locuri 
din țară, pe pla
toul oțelăriei din 
Reșița focul arde 
continuu. Iată u- 
nul dintre cuptoa
re — poartă nu
mărul 2. La ora 
12, maistrul de 
schimb Mihai 
Lupșan își notea
ză realizările. E- 
chipa de la acest 
cuptor, condusă 
de Adam Jemă- 
naru, a dat pînă la 
această oră o șar
jă rapidă. Aceeași 
realizare a fost în
scrisă și în drep
tul echipei con
duse de prim-to- 
pitorul Ion Duiță 
de la cuptorul 
nr. 5.

Pînă seara tîr- 
ziu, pe graficul în
trecerii socialiste 
de la oțelăria Com
binatului side
rurgic din Reșița au ’fost trecute noi 
realizări : 150 tone de oțel peste 
plan și 6 șarje rapide. Cu acestea, 
de la începutul anului și pînă acum 
au fost obținute 13 000 tone de oțel 
peste sarcinile de producție.

S.

Calificarea în întreprinderile regiunii
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — In

dustria regiunii Galați necesită an de 
an un număr sporit de muncitori și 
tehnicieni cu o temeinică pregătire pro
fesională. In acest scop, pe șantiere și 
în întreprinderi ridicarea calificării face 
parte din principalele obiective ale în
trecerii socialiste. In prezent, în indus
tria regiunii funcționează aproape 500 
de cursuri de calificare, de ridicare a 
calificării și de specializare. Cele 359

în Capitală

Noi blocuri de locuințe 
în construcție

Colectivul întreprinderii de cons- 
trucții-montaj nr. 2 din Capitală a 
început recent lucrările de cons
trucție a unui bloc cu 489 garsoniere 
pe șoseaua Giurgiului. Aceeași în
treprindere a trecut Ia organizarea 
lucrărilor în vederea executării a 
încă două blocuri cu cîte 9 etaje în 
ansamblul C3 din Balta Albă. (De la 
Ion Vreju, coresp. voluntar).

Festivalul filmului
pentrir sate ''

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Prima etapă a festivalului filmului 
pentru sate s’e desfășoară în 117 lo
calități din raioanele Aleșd, Beiuș, 
Marghita, Șimleu și Gurahonț din 
regiunea Crișana. Au fost progra
mate un mare număr de filme ar
tistice, filme agrozootehnice, de 
știință popularizată etc. Ieri în sa
tele Carastelec și Zalnoc, raio
nul Șimleu,. și Vadu Crișului, ra
ionul Aleșd, prezentarea filmelor a 
fost precedată de conferințe pe te
me de larg interes, expuse de inte
lectuali din aceste localități ; la că
minele culturale din Suplacu de 
Barcău, Mișca, Curtuiușeni, raionul 
Marghita, au fost organizate simpo
zioane la care au participat peste 
3 000 de colectiviști. Dovadă a suc
cesului de care se bucură și în a- 
cest an festivalul filmului pentru 
sate, pînă ieri peste 80 000 de colec
tiviști din regiunea Crișana au luat 
parte la spectacolele prezentate.

tinerești
Buzău. Pe întreaga regiune valoarea 
lucrărilor efectuate de tineri prin 
muncă patriotică în silvicultură se ri
dică la peste 1 700 000 lei.

TRIMIT FIER VECHI OȚELĂR11LOR
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în fotografie : furnalele Reșiței. 
Fonta obținută în aceste furnale, 
urmînd un strict proces tehnologic, 
este transformată în oțel poate chiar 
de muncitorii celor două echipe.

cursuri de ridicare a calificării, de pil
dă, sînt frecventate de peste 17 000 de 
muncitori, iar la cele 22 de cursuri de 
specializare participă aproape 1 200 de 
tehnicieni și ingineri. La Șantierul na
val Galați, unde tehnica construcției de 
nave cunoaște o rapidă dezvoltare, a- 
proape 60 la sută din muncitori, ingi
neri și tehnicieni urmează asemenea 
cursuri.

Și ei pot ajunge campioni... (Ieri la patinoarul „23 August").
(Foto : M. CIOC)

Un contor a fost a- 
propiat de frunza unei 
plante. La aparat, acul 
cadranului a început să 
se miște — dovadă că a- 
colo sînt prezente radia
ții. Ce se urmărește prin 
aceasta ? Oamenii de 
știință care lucrează. în 
domeniul științelor agri
cole și biologice folosesc 
izotopii radioactivi pen
tru a urmări cum sînt 
folosite elementele nutri- 

Itive de către plante și 
cum șe deplasează aces
tea în diferitele lor părți 
și organe.

Toate aceste cercetări 
științifice sînt puse în 
slujba producției, deser
vesc probleme practice 
dintre cele mai impor
tante și actuale pentru 
agricultură, cum ar fi 
sporirea recoltei la hec
tar, folosirea mai efi
cientă a îngrășăminte
lor, crearea de noi soiuri 
de plante etc. Se studia
ză, bineînțeles, și proble
me de perspectivă, care 
nu au o aplicare imedia
tă, dar sînt de foarte 
mare importanță în vii
tor. Pentru a vedea cum 
se desfășoară asemenea 
lucrări, să facem o vizi
tă la laboratorul de izo
topi din cadrul Institu- 

I tului central de cercetări 
agricole.

Cîteva camere îți dau 
impresia obișnuită a la- 
bgratoarelor de chimie. 

f Altele au un aspect cu 
totul deosebit. iată-ne în 
camera de aparatură e- 
lectronică. Impresionea
ză numeroasele aparate 
electronice moderne, așa- 
numitele instalații de nu
mărare, cu ajutorul căro
ra se fac măsurători la 
preparatele radioactive. 
Luminile jucăușe apar și 
dispar continuu pe ca
dranele aparatelor. Se 
face măsurarea radioac
tivității cu ajutorul că
reia cercetătorii studiază 
fenomenele care au loc 
în plante sau sol. într-o

F
BRAȘOV.— Ieri, în holul Tea

trului de Stat din Brașov a avut 
loc vernisajul expoziției regiona
le de artă plastică. Expoziția cu
prinde 150 de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică etc., ale artiș
tilor plastici din Brașov și Sibiu. 
Cele mai multe sînt inspirate din 
viața șt activitatea oamenilor 
muncii, ori redau priveliști pito
rești din regiune.

BACĂU. — Comuna Găiceana, 
aflată la marginea raionului Ad- 
jud, a fost vizitată de o brigadă 
științifică. Cei cinci membri ai bri
găzii s-au întîlnit cu peste 250 de 
locuitori ai satului Unguri, cel mai 
mare sat al comunei. Membrii 
brigăzii au răspuns unor între
bări din cele mai variate dome
nii. Prof. Alexandrina Păuș, de la 
Școala medie din Adjud, a vorbit 
despre originea și evoluția omu
lui, Ion Popescu, profesor la a- 
ceeași școală, a prezentat unele 
realizări ale oamenilor de știință 
în cucerirea spațiului cosmic. 
Multe din întrebările la care a 
răspuns brigada se refereau la 
problemele locale care-i preocupă 
pe colectiviști. Așa, de exemplu, 
ing. Barbu Dobrescu a răspuns 
unei întrebări privind posibilită
țile de punere în valoare a tere
nurilor erodate din raza comunei 
Găiceana, medicul veterinar Mir
cea Preotu a dat unele sfaturi 
pentru combaterea și prevenirea 
principalelor boli ale animalelor 
etc.

BAIA MARE. — La Baia Mare 
s-a întors ieri dintr-o excursie, 
organizată de Agenția locală a 
O.N.T. „Carpați", un grup de 
excursioniști care au vizitat timp 
de cîteva zile diferite centre cul
turale și obiective industriale din 
țară. Cu aceștia, numărul celor 
care au participat la excursiile 
organizate de sindicate și agen-

© Experiențe privind ameliorarea plantelor 
agricole ® Aspecte privind nutriția minerală 
a plantelor ® Conținut mai bogat în uîei 

sau proteine la unele culturi

încăpere alăturată se 
deschide un chepeng 
greufide unde pornește o 
scară ce duce în sub
solul laboratorului ; aici 
sînt păstrate — adăpos
tite în masive boxe de 
beton — conteinerele 
cu substanțe radioactive. 
Tot aici se prepară solu
țiile radioactive, luîn- 
du-se toate măsurile de

culturii executarea unor 
asemenea experiențe ? 
Tov. Stan Stelian, șeful 
laboratorului, ne infor
mează că pînă în pre
zent au fost luate în 
studiu patru teme și 11 
experiențe, care sînt 
strîns legate de necesi
tățile practice ale agri
culturii noastre. în ace
lași timp se urmărește

La aparatele electronice ale laboratorului de izotopi.

protecție : ecrane, mănuși 
de cauciuc, telemanipu- 
latoare etc. Activitatea 
laboratorului de izotopi 
nu se restrînge doar în 
cele cîteva camere de a- 
nalize chimice și radio
activitate. în timpul verii 
și toamnei, ea se desfă
șoară în cîmpurile expe
rimentale și în casa de 
vegetație.

Ce probleme au fost 
abordate în cadrul aces
tui laborator și ce per
spective deschide agri-

rezolvarea unor aspecte 
teoretice importante ne
cesare stabilirii metode
lor de lucru cu izotopi 
radioactivi în agricul
tură.

Ce nevoi în materii 
hrănitoare au plantele ? 
Cînd trebuie aplicate în- 
grășămintele ? Care sînt 
relațiile dintre plantă și 
sol ? Iată întrebări la 
care dă răspuns tema in
titulată : „Folosirea izoto
pilor radioactivi la cerce
tarea nutriției minerale

țiile O.N.T. din regiunea Mara
mureș, de la începutul anului și 
pînă în prezeht, se ridică la peste 
300 000.

TIMIȘOARA.— Crem și-au pe
trecut duminica studenții timișo
reni ? în sala de spectacole a Ca
sei de cultură a studenților, peste 
300 de tineri au participat la tre
cerea în revistă a formațiilor ar
tistice de amatori din facultăți. 
Echipa de teatru a Universității 
a prezentat piesa „O noapte 
furtunoasă“ ; în continuare s-au 
prezentat pe scena concursului 
formații de muzică ușoară, bri
găzi artistice de agitație, echipe 
de dansuri populare etc. Mulți 
studenți timișoreni au fost pre- 
zenți, ieri, la concertul simfonic 
din sala Modern, la care și-a dat 
concursul violonistul Ion Voicu. 
încă de sîmbătă seara, echipa de 
teatru a Casei de cultură a stu
denților din Timișoara a fost oas
petele colectiviștilor din Peciu 
Nou. Artiștii amatori au prezen
tat în fața sătenilor piesa „Fata 
cu pistrui" de Uspenski.

PLOIEȘTI.— La cluburile pe
troliștilor din Băicoi și Moreni, 
la Fabrica de șamotă Azuga și 
la Uzina metalurgică din Sinaia, 
s-au organizat variate manifes
tări cultural-artistice și sportive. 
La clubul schelei Băicoi, de e- 
xemplu, programul a cuprins 
concursuri de popice, șah, tenis de 
masă și un spectacol susținut de 
formațiile de artiști amatori ale 
clubului „Minerul"-Filipeștii de 
Pădure. Mulți ploieșteni au asistat 
la spectacolele cinematografelor și 
ale teatrelor din localitate. Cei 
mai mici dintre acești spectatori 
au plecat însă nemulțumiți din 
sala teatrului de păpuși : după o 
jumătate de oră de așteptare, ei 
au fost anunțați că spectacolul a 
fost suspendat.

Se dezvoltă refeaua 
sanitară

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). —* 1 
Rețeaua sanitară din regiune, ca pretu
tindeni în întreaga țară, se dezvoltă 
continuu. în prezent, în regiune func
ționează 19 spitale cu aproape 4 400 de 
paturi, 38 circumscripții sanitare urba
ne și 137 rurale, 84 case de nașteri, în 
majoritatea lor construite sau amena
jate în anii din urmă. La îmbunătăți
rea asistenței medicale a oamenilor 
muncii contribuie și dotarea unităților 
sanitare cu aparataj modern, asigura
rea unui număr tot mai mare de medici 
și cadre medii sanitare. Numai în 
cursul acestui an, unitățile sanitare au 
fost- înzestrate cu aparataj în valoare de 
3 milioane lei. Unităților sanitare li 
s-au mai repartizat 10 autosalvări, tu
risme, autocamioane ș. a. La dis
pensarele din satele Aluniș, Căcuciu 
și Ocland s-au executat lucrări de re
parații capitale, la spitalul muncitoresc 
de la Vlahița a fost introdusă încălzi
rea centrală. Este în curs de terminare 
noua secție de pediatrie din cadrul 
Spitalului unificat din Reghin, cu sub- 
secții pentru copii sugari, preșcolari și 
școlari. Numărul cadrelor sanitare re
partizate în regiune a sporit în acest 
an cu 45 de medici și 210 cadre medii.

Zeci de mii de tineri din regiunea 
Bacău sînt antrenați în acțiunea de 
colectare a fierului vechi, pe care-1 pre
dau centrelor I.C.M. De la începutul 
anului, tineretul regiunii Bacău a expe
diat oțelăriilor 6 560 tone fier vechi. 
Cele mai mari cantități au fost predate 
de către tinerii din orașul Bacău —
1 406 tone, din raionul Moinești — 1150 
tone, din Onești și P. Neamț.

ÎNDRĂGESC cărțile

în timpul liber, mulți tineri din ora
șul și raionul Sf. Gheorghe au ca înde
letnicire preferată lectura. Pînă acum, 
aproape 4 000 de tineri s-au înscris la 
concursul „Iubiți cartea“ ; jumătate din 
aceștia au cucerit insigna de „Prieten 
al cărții“. Interesul tinerilor pentru 
citit este stimulat șî printr-o serie de 
acțiuni cultural-educative inițiate de 
organizațiile U.T.M. din întreprinderi 
și unități agricole socialiste, din școli : 
concursuri pe teme ca : „Cine a citit 
cele mai multe cărți ?“, „Cine cunoaște 
cele mai multe opere ale clasicilor ro- 
mîni ?“, „Ce scriitori contemporani pre
ferați ?”, ' recenzii, discuții despre cărți 
de specialitate etc. în aceste acțiuni 
s-au evidențiat organizațiile U.T.M. de 
la Școala de construcții, Uzina textilă 
din Sf. Gheorghe, din comunele Vîrghiș, 
Lisnău, Valea Crișului. 

a plantelor". Felul cum 
circulă substanțele nutri
tive din sol în plante, ce 
fenomene se produc aici, 
se urmărește cu ajutorul 
atomilor marcați (atomi 
radioactivi de fosfor), a- 
plicați prin diferite me
tode în sol sau pe plan
te. Rezultatele obținute 
demonstrează că asimila
rea fosforului din îngră
șăminte de către grîu și 
porumb depinde foarte 
mult de hrănirea cu a- 
zot a plantelor și de re
gimul hidric. Bineînțeles, 
cercetările în acest do
meniu nu se opresc aci.

într-unul din labora
toare se făcea tocmai o 
analiză interesantă : se 
determina conținutul în 
ulei al semințelor de 
soia. Rezultatele sînt ur
mărite cu atenție și se 
pot trage deja unele 
concluzii. în multe se
mințe, procentul de ulei 
a crescut. Cum s-a rea
lizat acest lucru ? Tot cu 
ajutorul radiațiilor. îna
inte de semănat, semin
țele de soia au fost su
puse unui tratament cu 
doze, mici de radiații io
nizante (radiații gama). 
Prin acest procedeu, pro
ducția a crescut și tot
odată a sporit și conținu
tul semințelor în ulei. 
Procedîndu-se tot în a- 
cest fel cu semințe
le de fasole, s-a obținut 
o creștere a • conținutului 
de proteine din boabe — 
lucru deosebit de impor
tant pentru sporirea va
lorii alimentare a acestei 
plante.

Radiațiile ionizante în 
doze mari sînt folosite la 
crearea de noi soiuri de 
plante agricole. Amelio
rarea plantelor prin me
todele clasice este un 
procedeu lent, uneori 
sînt necesari zeci de 
ani pentru a se obține

I. HERȚEG

(Continuare în pag. Il-a)
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Pentru a ilustra lecțiile pe care Ie predau în cadrul învățămîntuliii agrozootehnic, lectorii au la dispoziție 
un mare număr de planșe, mulaje, hărți, exponate de diferite produse etc. Cu b.une rezultate sînt, de aseme- 
rtfea, folosite filmele documentare și diàfilmeîè pe teme agricole și alte materiple didactice. în fotomontajul de 
mai stis se ptrt vedea cîtèVa din cele 101) de planșe tipărite de Consiliul Superior al Agriculturii, pentru diferitele 
céfcüri ale învățămîritului agrozootehnic.

VEȘT1
DIN AGRICULTURĂ

PUTEREA UNUI CUVÎNT
Là întreprinderea poli

grafică „13 Decembrie 
1918“ din Capitală ă Sosit 
o scrisoare : profesorul 
Ion Creangă și conf. Tu- 
dora Luchian de la Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ 
din Iași du ținut să mul
țumească colectivului a- 
cestei întreprinderi pentru 
înalta ținută a execuției 
grafice a unui volum ști
ințific. „Mulțufriim totoda
tă, sefiau autorii, brigăzii 
tovarășului Constantin Mo- 
câriu, pentru munca .de 
deosebită calitate pe care 
à depus-ô în efectuarea a- 
cristei lucrări dificile“.

Corespondentul Al. Né- 
dèlcovici, zețar la î'htre- 
prîndërèa buc'ureșteahă, 
ne-a descris pë larg efec
tele acestei scrisori, că și 
ale altora, fie de mulțu
miri, fie cuprinzînd apre-i 
cieri critice.

Am încëput această 
i,poștă4 cu ex'enïpiül dë 
mai sus pentru d aminti 
din nou cit de mare este 
însemnătatea și puterea 
unui cuvînt rostit la vre
me. In asemenea cazuri 
hârtia capătă greutate, în
râurește în bine mersul 
lucrurilor. Oamenii folb- 
sêsc scrisorile nil nu
mai în raporturile cu ru
dele și ptietënii, ci și ca 
mijloc de manifestare ce
tățenească, de exprimare 
directă a atitudinii tor ac
tive, dé aprobare sau 
dezaprobare față dé un 
fapt sau altul.

De puterea cuvântului 
și-a dat seama și Gheöl’- 
ghe Driga, care până acum 
nu obișnuia să scrie co
respondențe. Mecanic la o 
fabrică din Capitală, Driga 
a suferit în vara 'aceasta

un accident. Internat la 
spitalul de urgență, el a 
föst salvat în urma unei 
intervenții chirurgicale 
complicate, care i-a cerut 
doctorului Gheorghe Bu- 
zescu aproape patru ore 
dé muncă încordată și cî- 
teva intervenții ulterioa
re. Imediat ce i-au re
venit puterile, Driga a 
simțit nevoia să scrie și 
ne-a trântii un poftrëi al 
medicului. îhtt-o scrisoa
re adresată fèddcfiëi; êl 
stăruie ca rînăUrile sale să

București a primit în folo
sință șapte blocuri cU pës- 
te 3 500 de locuri, și e 
foarte plăcut să vezi felul 
cum și-au amenajat și își 
întrețin studenții, interioa
rele. După ce descrie nu
meroase astfel de interioa
re, corespondentul he în
fățișează părerea lui de 
rău și SUpărărea pe căre 
i-a produs-o aspectul unor 
carhérë, cutii este aceea cU 
numărul 520. El ne indică 
și numëtë locatarilor rés-
pectiui; dar nu le pitbli-

Din poșta săptăminii

fie publicate „deoarece a- 
ceastă scrisoare este siri- 
gurul semn de recunoștin
ță pe căre îl pot adresa Ô- 
rriului cate mi-a salvat 
viața“: „Totodată - - adau
gă el la sfârșitul scfisôfli 
— spunbți-nii cum pot. de
veni corespondent volun
tar“.

Ați și devenit corespon
dent, tovarășe Driga. Pro
blema care cere eforturile 
cèle mai mari nu esté a- 
ceea de a devéni, ci dé a 
rămîne corespondent, de
oarece corespondentului i 
se cere să fié actib, să 
scrie des, să aibă în mun
că și acasă o ătitudihe 
exëmplarà.

O poziție activă vădește 
și studentul Iöri Chöilörü, 
care ne scrie despre felul 
cum folôsèSC tinërii condi
țiile ce le-au fost create 
prin construcția noilor 
blocuri ale complexului 
studențesc. Anul trecut In
stitutul politehnic din

căm — deocamdată — lă
sând studenții „să-și spe
le îfi familie“,.. câmërëlë 
murdare.

tot mai des, corespon
denții noștri folosesc pu
terea cuvântului pentru a 
zugrăvi portretul unor 
oameni care se distihg în 
domeniul tor de actibitàtë. 
înmulțirea acèitui gen dé 
scrisori are o dublă ex
plicație : se mărește, desi
gur, numărul oamenilor 
care știu să fie exérriplu 
în toate privințele, dar în 
același timp crește și ca
pacitated corespondențll'br 
de a observa trăsăturile 
pozitive. Din teiuș, cores
pondentul V. Stremțan ne 
trimite o scrisoare despre

în portrétiil pe care-l face 
macaragiului Gheorghe Ô- 
gică (întreprinderea de 
construcții metalice și pre
fabricate Otopeni) observă 
cu multă pătrundere le
gătura dintre succesele în 
producție ale candidatului 
de partid și felül remar
cabil în care se pregătește 
el în cadrul învățământului 
dë partid.

Cuvântul bitn, spus la 
brëmëj că și critica, sînt 
completate de tot mai 
mulți corespondenți cu o 
atitudine exigentă față de 
ei înșiși, ca oameni cărora 
hu le place lauda de sine 
și vor să-și vadă șl lipsu
rile. Din proprie inițiativă, 
tOù. M. Roșu, sectëtaf al 
cômitëtUlUi sindicatului de 
là întrep firide fed ,,Metalo- 
chimica“ — Piatră Neamț, 
după ce fié înșiră rezulta
tele bune obținute la 
cUrsurilë de ridicare a ca
lificării, indică și o serie 

. dê lipsùri ale cursurilor — 
amânarea Unor expuneri 
și mai ales faptul că sânt 
cîțiva cursanți de dâre 
încă „nu se lipește" ni
mic din cele învățate.

E un fapt : oamenii de
vin tot mai harnici la 
scris, își împărtășesc ex- 
periența, scot în relief me
ritele celor ce muncesc 
bine, sau critică, își spun 
părerea și fac propuneri 
în cele măi diferite dome
nii, de la industrie și co
merț pînă la spectacolele

Pregătiri pentru cultura 
legumelor

îh anul viitor colectiviștii din Epu- 
reni, raionul Iași, vor inări suprafața 
cultivată cu legume de la 18 la 41 ha, 
din care 30 11a irigate. Dé pe ăciirh sfe 
fac pregătiri pentru obținerea de pro
ducții mări și timpurii de lëguriie. Pe 
îiltreaga suprafață s-a exécutât arătu
ra adîncă. Se amenajează 700 riip pen
tru răsadnițe calde, se transportă și se 
cerne mranița necesară, se curăță ră
sadnițele și se repară îriipfëjmuirile dé 
stuf. Totodată «-au reparat 360 bucăți 
geamuri și tocuri de geamuri care 
vor fi folosite la răsadnițe. S-au 
evidențiat la aceste lucrări colectiviștii 
Constantin Cojocaru, Gh. Condurache, 
N. Bîrzu, Ion Țoțache și alții. (De la 
Gheorghe Zait, instructor al sfatului 
popular raional).

Fertilizarea solurilor 
podzolice

PITEȘTI (red. ziarului „Secera și 
Ciooanul“). — Acțiunea de fertilizare 
a solurilor podzolice începută încă 
din toamna trecută continuă în comu
nele raionului Costești, regiunea Argeș. 
Cantități mari de gunoi de grajd și ce
nușă sînt transportate la platforme sau 
la capătul locurilor ce urmează să fie 
îngrășate, în ultimele zile în comunele 
Pădureți, Fîlfani, Suseni, Țuțulești 
s-au adunat și transportat la cîmp sute 
de tone de îngrășăminte naturale. Im
portante cantități de cehtișă s-au strîns 
Și în comunele Mozăceni-deal, Bîrlogu, 
Teiu și altele.

Conferințe la cătniiiul cultural

Paralel cti celelalte activități, condu
cerea căminului cultural N. Bălcescu 
din coiriuna Valëa Seacă, taidnuî Paș
cani, se preocupă de orgariizâiba în 
bune condiții a conferințelor pentru 
colectiviștii care nu participă la cursu
rile învățămîntului agrozootehnic de 3 
ani. Au fost stabilite 12 conferințe ; 
tematica lor este axată pe specificul 
gospodăriei colective din coniună. Ți- 
nîndtt-se Seamă bă gospodăria colecti
vă are terenuri în pantă, erodate, că 
pășunile èi oferă posibilitatea de dez
voltare a creșterii animalelor, la cămi
nul cultural sînt prpgrairiate conferințe 
pe teme ca : „Fertilizarea solului prin 
folosirea îngrășămintelor naturale și 
chimice“, „Combaterea eroziunii so
lului’’, „Creștbtea animalelor în gos
podăria colectivă“ etc.

Aceste conferințe sînt urmate de 
prograine susținute de echipele artis
tice, jtifiiâle docüthêiltare agricole fetb. 
(De la Petru Rusu, director al cărniriri- 
lui cultural N. Bălcescu).

Cînd vine pisica — 
producție a cinemato
grafiei cehoslovace; 
Este o satiră cinérfiâ- 
tografică cil aspect de 
fabulă, a cărei acți
une se petrece într-un 
orășel din Moravia: 
Regia : Vojtech Jasriy. 
Filmul a fost distins 
cu Premiul special al

juriului și cu alte dis
tincții lâ Festivăliil 
internațional al fil- 
miilüi de la Càririës, 
1963 (îfi fotografia dë 
jos, o scenă din film).

Primul reportaj — 
producție a studioului 
„Lehfiliri“. Ecrahizäre 
după o povestire de 
S. Antonov. Acțiunea

— care se petrece în 
âfiii rioștti, în cadrul 
unei întreprinderi fo
restière — pledează 
pentru etica înaintată, 
comunistă. Regia : 
Vladimir Vengherov. 
FilrriUl ă fost distins 
cü Mëdalià dë Argint 
là Eeătivaltil interna
țional al filmului de 
la Moscova, 1963.

Affendă muzicală
Mărfi, 10 decembrie, ora 20,30; và a- 

V'ea loc in studioul diii str. Al. Popov 
un concert simfonic popular organizat de 
Filarmonica de stat „George Enescu“ 
péhirii studenții din Blibùréfii. In pro
gram : Rapsodia ÏI-à de George Eriescù ; 
Concertul pentru plait și orchestră nr. 1 
în si bemol minor de Ceaikovski (solistă : 
Ma'gdÿ Nicolau) ; Simfonia a V-a de 
Beethoven. Dirijor : Mircea Cristescu.

Miercuri, 11 decëmbrie, Ota 20, în stu
dioul din str. Al. Popov va avea loc un 
concert simfonic al orchestrei Filarmoni
cii de Stat ;,George Enescu". Ih pfograih: 
Concertul pentru vioară și orchestră în la 
minor de Bach ; Concertul pentru vioară 
și orchestră nr. 5 îh la major K.V. 219 
de Mozart ; Concertul pentru vioară și 
orchestră îh re major de Beethoven. Di- 
fijdr : Mifcba Cristescu. Sâlistă : Lola Bo- 
bé'sbu.

echipa de reparații condu-' la care asistă, său la com-
să de loan Morar, care tn 
opt ani dé zile n-a înre
gistrat nici un rebut, nici 
o locomotivă respinsă la 
recepție sau avariată în 
cadrul termenului de ga
ranție. Sudorul Dan loan,

portarea în familie. Dîn- 
du-și seamă de puterea 
cuiiîntulUi, văzând că scri
sorile lor au efect, oame
nii pun tot fnai des mîna 
pe condei.

SERGIU FARCĂȘAN

în StUr 
loc con-

Stația dë fadiöficäre din cömüria Ștefănești; regiunea 
recent iii furiețiune.

inttată
CIOC)

c'eriul orchestrei de studio a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor : Teodor Costin. In pro
gram : „Suita tătară" de Sabin Drăgoi 
(primă audit'd) ; Concertul nr. 24 în do 
minor pentru pian ji orchestră K.V. 491 
de Mozart — solistă : Mariella Rădules- 
cü ; Arii din opere Interjiretate de lo- 
lâhda MSrbülesbit șl Nicolae Florei ; Sul
ta rt Il-a „Arlèziàna" de Bizet.

Vineri, 13 decembrie, ota 20, Colții 
Filarriloriicii de stai ;;G'eofge Erifescti" ji 
Cbrnl Radioteleviziunii vâr susfine îh 
stlldioul din Str. Al. Pöpöv un concert 
de nittzică de masă și corală romîneas- 
că. Dirijori : D. D. Botez, artist emerit, 
ji Carol Litvin.

Sîihbătăj 14 dècembfié, ora 20, în stu
dioul din str. Al. Popov, và avea loc 
concertul orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de stat „George Enescu" sub condu
cerea dirijorului lean Marie Auhersoh 
(Elveția). In program : Uvertura tragică 
de. Brahrhs ; Conbettul pentru pian ji or
chestră K.V. 271 în mi bémol majdr dé 
Mozart. Solist : Valentin Gheorghiu ; 
Conceftùl peritru orchestră de Anatol Vie
rii ; tiăphhis ji Chloé, silita à II-d de 
Ravel.

La ora 20,30, in sala mare a Palatului 
B. P. Romîne va avea loc un Festival 
Mahler, prezentat de orchestra simfonică 
a Cinematografiei dirijată de Constantin 
Bugeanu. în program : Simfonia a IV-a 
(solistă : Selma Hollinger) și Cântecul pă- 
mîntului (soliști : Cornelia Șoti-in și Vic
tor Popovici).

Inițiativa în arta 
decorativă

înfrumusețarea ambianței, a cadru
lui vieții noastre cotidiene cere o 
contribuție tot mai activă din partea 
ărtiȘtilOf plastici. Au fost obținute, 
în acest dotiifertiu; realizări variate, 
Și Se ivésc iiiijiâtivé iiiteresante, care 
pot afla lărgi posibilități de aplicare. 
Merită, astfel, a fi semnalate lucrări 
precum mozaicurile pe care vizitato
rii au avut prilejul să le remarce în 
recentă expoziție a tînărului pictor 
Aurel Nëdel, deschisă la galeriile de 
artă din str. Kirov. Sînt mozaicuri 
compuse diii pietricele dë fîii, cülësë 
pe valea Șiretului. Din ele, artistul a 
construit imagini' pregnante, în care se 
îngemănează decorativul și poezia. 
Mozaicurile acestea au o sobrietate 
oare nu e sărăcie, o simplitate care nu 
ë facilitate, ô subtilitate a formelor și 
armoniilor de culoare; care nu e bi
zarerie sau ermetism, Ele au ceva din 
rigoarea unor tradiții dürâbilë ale 
genului și din puritatea creației 
populare. Ceea ce arătă că a face un 
mozaic frumos nu înseamnă neapărat 
a folosi, materiale costisitoare. Cîte- 
odată, fastul culorii și materia scum
pă, mînuite sec, devin prilejuri de 
etalare pretențioasă. în schimb, dra
gostea pentru ftuttio's poate face din 
lucruri simple, adevărate poeme. A- 
semenea procedee economice pot fi 
fdlbsite, bunăoară, la decorarea cămi
nelor culturale, a cluburilor, a caselor 
de cultură.

în expoziție figurează și o serie de 
lucrări de pictură, care vădesc reale 
însușiri de colorist. Uneori însă, în 
pictura lui Aurel Nedel apar inega
lități ëvïdehte, o tendință de schema
tizare a fizionomiilor, care sărăcesc 
conținutul de viață al tablourilor. în 
dezvoltarea sa, tîhărul artist ar tre
bui să tihdă spre 0 reflectare mai 
concretă, rirai bogată a realităților 
iloastre și A eroilor contemporani. 
Astfel iradierile de culoare din ta
blourile sale ar dobîndi o rezonanță 
mai plină, cëva din bogăția sirhpiă 
pfe cate am recunoscut-o în mo
zaicuri.

A. MÎNDRESCU

Baritonul turc O; Sevgen 
îfi „Tosca“ •

Baritonul tiirc Ozcan Sevgen a 
interpretat duminică pe scena Tea
trului de Operă și Balet al R. P. 
Romîtie rolul lui Scarpia din 
„Tosca“; După basul Ayhan Baran, 
laureat al celui de-al II-lea Con
curs internațional „George Enes
cu“, publicul bucureștean a ascul
tat cu interes un nou reprezentant 
al școlii vocăle din Turcia. Artis
tul oâàpëtê à avut ca parteneri 
principali pe Arta Florescu (Tos
ca) și Ion Erizriă (Mario Cavära- 
dossi). (Agerpres)

Premiere teatrale
• Teatrul ;;C. Not- 

te.ra“ a prezentat în 
premieră ;,Act Vene
tian“ de Camil Pe
trescu. Regia specta
colului este semnată 
de Emil Mândrie, iar 
șcehografiă âpăfține 
iUî. Ëriiiîi Kilitlëf. Ih 
distribuții! : Gëdfge
Cünstàhtin, Etlgëriia

Bddulëscu, Constan
tin Brezeanu, Dan Ni
colae.

• La Teatrul regio
nal București a avut 
loc premieră specta
colului cu piesa „Dra
cul uitat“ de Jan 
Dfdă (regia Dinu Cer- 
neSCii, scenografia Ol- 
gd Miițitt). In distri-

buție: Constantin Flo
rescu, George Costin, 
Dumitru Dunea, Mi
hai Pruteanu, Mihai 
Pălădescu) Angela 
Macri; Aurel Tuilso- 
iu; Dodo Iconomu, 
Dominic Stanca; Do
rina Lazăr, Stelian 
Cremenciuc, Ștefania 
Georgescu.

Izotopii în cercetările 
agricole

(Urmare din pag. I-a)

un soi sàu ô spêÊiê nouă dorită dé 
gmelio'rătof. Radiățiilb ionizante 
produc într-Un timp scuft mutații 
din care apoi sè aleg cèle mai valo
roase forme. In felul Acesta se reali
zează soiliri ndi dë planté, măi pro
ductive, rezistente là boli și la con
diții climatice nefavorabile. Labora
torul de izotopi din cadrul I.C.C.A. 
nu posedă instalații pentru iradierea 
semințelor sau plantelor. Pentru a- 
ceasta se colaborează cu Insiitiitiil 
de fizică atomică și institutul de cer
cetări chimice. Semințele puse, ih 
pungi de polietilenă sînt trimise la 
Institutul de fizică atomică — Unde 
sînt supuse radiațiilor ionizante îfi 
doze mari în canale speciale dë ra
diații cu neutroni téfmici, sait là 
Institutul de cercetări chimice — 
uhde sînt supuse iradierilor cu fàzê 
X și raze gama. Semințele sînt daté 
apoi genetiștilor și amelioratorilof 
pentru a fi semănate și pentru stu
dierea plantelor în cîmpufi specia
le. Secția de genetică a și obțiiiilt 
cîtëvà forme noi și Valoroase de 
gfîu, ofz, făsole, porumb și iii dë 
ulei.

Din pl'âniil tefnătic al laboratoru
lui aflăm și 0 altă preocupare : Folo
sirea. izotopilor radioactivi și a ira
dierilor în protecția plantelor, llt- 
crări care se fac în colaborare cu 
specialiștii din acest domeniu. Esté 
vorba de studiul posibilităților^ de 
combatere a unor insecté dăunătoa
re cù ăjutorhl ifâdiêrilbr și al izo
topilor radioăbti-bi. Studii ihteresănte 
se fac și pentru combaterea roză
toarelor dăunătoare agriculturii. In 
hrana rozătoarelor se amestecă 
substanțe radioactive, care ,,mar
chează" âfiimalélë și dêjéctiile lor. 
Cù ajutorul fadiômëtrêlor portabile 
se identifică cU Ușurință aria de 
răspândire a acëstôr dăunători, ceea 
ce permite aplicarea cu mai multă 
eficacitate a metodelor de comba
tere.

Sînt multe , alte domenii în câte 
izotopii radioactivi se folosesc sau 
vor fi folosiți în agricultură. Pri
mele rezultate obținute în această 
direcție sînt edificatoare. In viitor, 
așa cum spun specialiștii care lu
crează in acest domeniu, ele vor fi 
și mai mări,

Dè mai fhUlți ani, pe baza profi
lării și speciâlizării ihdustriëi, s-au 
dezvdltat lârg relațiile dé coôpêfàrë 
și colaborare intre întreprinderi ; în 
jàrezënt; la-fëâlizaréa ühôf produse 
participă zêci de unități industriale. 
Uzinele și fabricile metalurgice si- 
biene iàü parte la fabricarea a nu
meroase mașini și agregate com
plexé, de marë însemnătate peritru 
ecOHötnia națională . și, în același 
timp, produc cu ajutorul a zeci de 
întreprinderi din alte ofașe — uti
laj minier și chimic, balanțe; ma
șini pentru industria textilă.

In asemenea condiții, nerespècta- 
fea întocmai à obligațiilor care 
decUrg diii piàhUrilé de côopératë și 
dih côritfàcteië îfichëiàte poàte stîn- 
jérii afctivitàtëà Uriëi Uzihë și üriéori 
chiàr a mai rhültor Unități industria
le, Iată dé ce Comitetul Orășenesc de 
partid Sibiu aCOtdă o rnăfe atehție 
problemelor cooperării Și colaborării 
între întreprinderi. Irică din primele 
luni ale ailUlui 1963 membri ai co
misiei economice a comitetului oră
șenesc și specialiști dih àctivul nêSa- 
lariat au studiat la fața locului sta
diul realizării sârcirillof de coopera
re și colaborare. Pe baza propuneri
lor făcute, biroul comitetului orășe
nesc de partid a hotărît să fie intrö- 
duse grafice de urmărire decadală a 
planurilor de cooperate la Uzinele 
„irideperideriță“, „Balahțâ“, „Elastic“; 
„Metalurgica“ și altele.

La plenara comitetului orășenesc, 
ținută spre sfîrșitul primului trimes
tru, au fost criticați tovarășii din 
conducerea Uzinei „independența“ 
pentru că își concentrau atenția ex
clusiv spre realizarea planului de 
producție, rieglijînd sarcinile con
tractuale. Uzina nu a trimis piesele 
turnate din oțel așteptate de Uzinele 
„Unio“-Satu Mare. A fost criticată și 
poziția inginerului șef al întreprin
derii „Elastic“. È1 arătase că piesele 
care trebuiau îivrate altor întreprin
deri n-au fost éxecutate întrucît re
prezentau valori mici.

Pe drept cuvînt s-a subliniat, în 
cadrul plenarei, că asemeriëa prac
tici denotă un punct de vedere în
gust, ignorarea intereselor générale 

și nu adUc dëcît dàurié economiei 
națională. UiscUțiilă au fost Urmaté 
de fnăsdfi practice. Îhțelegînd just 
esența criticii făcute conducerea teh- 
hico-adrhinistratiVă și organizația de 
partid de la Uzinele „Indepâhdența“ 
Sibiu au trecut la realizarëà livrări
lor réstaiite în mod fitmic către be
neficiari.

'Sînt și cazuri cîhd Uhele între
prinderi, cU toată doritița lor dé a 
realiza sarciriile côiitfâctdalé, hu o 
pot face dih caUze obiective, ihfor- 
rriat operativ priri cbmisia sa êëorio- 
miCă de ivirea Unor àsëiriëhêa sitüa-

VIAȚA DE PARTID 

contractuale. La Uri schimb dé ex
periență recent, irig: Ion Chiöreähü, 
membru al Comitetului de partid al 
Uzinelor „independerița“, a vorbit 
despre acțiunile politico-organizato- 
rice întreprinse aci pentru ca planu
rile de cooperare și colabofare ale 
uzinei să fife rëalizatë ritmic, dëcàdâ 
cu decadă. Din referatul prezentat 
și din discuții a reieșit deosebita 
êficàcitate à mêtodëi ■ urmăririi, pe 
bâză de grafic, pe fSjjiăre și fàzé dé 
execuție, a piëSëlor șl a subanshm- 
blelor care faC obiectul pläriulüi dé 
cooperare.

Comitetul OrăȘCriesc a orientât 
mutica politică dë masă spre dezvol
tarea simțului de răspundere al co
lectivelor de întreprinderi pentru 
calitatea pieselor livrate altor unități 
și pentrU respectarea cu strictețe a 
fërmehëlof de livrare. Ziarul local 
„FlaCăfâ Sibiului“, ăgltâțiâ VizUală, 
gà^ëtelè de bëretë; agitătorii, și-au 
adus contribuția la rëspëëtârëa 
strictă a sarcinilor care dëcurg din 
planurile de cooperare.

în cercurile de economie concretă 
din cadrul învățămîntului de partid 
problemele cooperării întreprinderi
lor au fost lafg dezbătute. îri cercul 
de economie concretă, condus de to- 
vârășul ing. Zaharia Țichirideieanu 
de ia Uzinele „irideperidetița“, la 
tema „Cooperarea în industria so
cialistă și sarcinile întreprinderilor“ 
s-a discutat pe larg cum së reali
zează planul de colaborare cu aite 
îritrëprindëri.

Propaganda tehnică a pus aceeași 
problemă pe ordinea de zi a unor 
consfătuiri tShnicO-ȘtiirițifiCâ și Sim- 
pozioanë. De un larg interes s-a 
bdeurat consfătuirea pe terna „Ri
dicarea nivelului tehnic al. produc
ției și planurile de cooperare“ ; Cu 
acest prilej, ing. Alexandru Tepfil a 
propus realizarea . ia unitatea 
I.R.M.È. din Sibiu (întreprinderea 
pentru raționalizarea și moderniza
rea iristalațiilor enêrgeticë) a undr 
operații necesare pentrU îmbunătă
țirea calității produselor din planul 
de colaborare.

Și-au dovedit eficiența și scriso
rile, în problema cooperării, tri

mise organizațiilor de partid din 
uzinele și din fabricile aflate în 
alté localități. Comitetul de partid 
ai Uzinèlor „Independența“ a trimis 
scrisori corhitëteldr dë partid de lâ 
Uzinele „Hidromecanica“ - Brașov, 
,;Progresul“-Brăila, cerîndu-le spri
jin în asigurarea îndeplinirii obliga
țiilor cbntfâctüâlë. Diii iniția
tiva cdfflitetUlrii otășferiese de 
partid au avut loc consfătuiri 
între feprezerităriți ăi întreprinderi
lor furnizoare și beneficiare ; în ca
drul unei asemenea întîlniri, organi
zate la Uzinele „Independența“ și la 
„Elastic“ 6U delegați ăi Uzinei „U- 
nio“, au fost întocmite planuri de 
măsuri care prevăd obligații reci
proce. cu térrriérië și responsabilități 
precise privitoare la perfecționarea 
précëôelor tëhriôlôgicë și la îmbună
tățirea calității pfodùseiôr..

Toatë acestea n-àu însêfnnat, 
înSă, CituȘi dé ptițin slăbirea lup
tei b.ehtfü îndeplinirea planului de 
stat la tbți indicatorii ; sarëiriilë dë 
plan be Ü lühi aie ahülui au föst 
îndeplinite și ddp'ășltd.

Desigur; comitetul orășenesc de 
partid nu se va opri la aceste re
zultate. ci va orienta și în viitor 
eforturile organizațiilor de partid și 
ale colectivelor întreprinderilor spre 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
care decurg din planurile de coope
rare. Së impurië însă ca și îhtfeprih- 
dfei'iie din alte localități cu care 
cooperează.üzihélë sibiërié Să-Și res
pecte, la rindùl lör, cu strictețe 0- 
bligățiile. Sîntem rievoiți Să arătăm 
că Uzinele „-23 August“ dih Bücü- 
rdȘti tărăgănează îhCă.dih tfiftiësirtil 
I să livreze Uzinelor „Independența“ 
coroana pentru un cuptor de pră- 
jire, piniohul șl bandajele brevăzute 
în planul de cooperare ; Uzirielë 
„TimpUri Noi" au rămas datôàré 
Uzinelor „MetälurgiCä“, în primele 
10 luni. 61 motoäre S 18, cëéà cë a 
împiedicat această întreprindere să 
livreze uhële utilaje.

In aceste zile, colectivele în
treprinderilor din Sibiu sé pregă
tesc intens pentru ca, încă de la în
ceputul anului 1964, producția să së 
desfășoare ritmic, iâr sarcinile dé 
plan să fie îndeplinite la toți indi
catorii, pârâièl cu féspëctàféâ strictă 
a planurilor dë cooperare.

Ing. ÀUREL CRISTEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Sibiu 
CONSTANTIN CÄPRARU 

coresp. „Scînteii“

Acțiuni de popularizare a cărților
Anul äcestä; fondul de cărți al bi

bliotecii din Filioara, raionul. Tg, 
Neamț, a crescut, ajungînd la 8 400 
de volume. Biblioteca folosește for
me vàriate dë pôpulàrizarë a căiții 
în rîfidüfiiê colectiviștilor. Iii tllti- 
fiiiil timp s-â orijätiizät pfezeritâtëà 
volüriielof dih „Mica bibliotecă â- 
gricolă" $i a Unor broștiri care 0- 
glindesc experiența gospodăriilor 
colective fruntașe. După ce au citit 
cărți din domeniul zootehniei, cres
cătorii dë ähiinäie dih tjbspociărie 
aii Itiăt părte la Un cdncurS „Cline 
știg, fâëptihdë“, inițiat dé biblible- 
că. Se bucură de o larcjă participare 
consfatuirilè cu Cititorii pe rriarçji- 
nea unor cărți. Peste 450 de colec
tiviști au fost prezenți la desfășu
rarea montajului literar-muzical 
„Frumoasă eștj patria mea". Biblio
teca contribuie și la organizarea 
programului „joilor tineretului“. A-

CINEMATOGRAFE — Cînd vine pisica 
— cinemascop : Patria (bd. Maglieru 12— 
14), Festival (bd. 6 Martie 14), Grivița 
(<?:41?a„GUyițeI — podul Bașărab); Cava
lerul Pârdàtjlàn — cihëmascob : Repu
blica (bd. Maghëru 2), Buctireștl (bd. 
6 Martie 6). Aurora (bd. Dimitrov 11B). 
Melodia (șds. Ștefan cel Mare, colț str 
Lizcanu); Mddcrn (Piață G. Coșbuc.l). 
Tudot — Cinemascop (ambëlë serii) : Ti- 
rieretuldt (Calea Victoriei 48), FëfdWar 
(Calea Griviței 80), Flamura (sos. Giur
giului 155)...Ucigașul și fata : Carpați (b'd. 
MagHeru 25), Capitdl (bd; 6 Martie 16), 
Excelsibr (bd. 1 Mâi 174) Camelia : 
Victoria. (bd: .6 Martie 7). À disjiäfüt ii 
navă ; Central (bd. 6 Martie 2); Prlrfitii 
repdrtaj — cinemascop : Lunițiria (bd 6 
Martie 12). Cucerirea Evefëstulüi :-Union 
(str.„13 Déterilbrie 5—7), Pfdgrant pefitfti 
cbÿll (dirriiricața)j Ah, äcest tinerel 
(după amiază) : Dbiha (str. Doafrînei 9); 
Mongolia ; Iii lttmea Stlfclef ; Timpiiri 
Noi (ba. 6 Martie 18). Cotitele dé Monte 
Cristd — .cihëmâscb'p (ärribele serii) : Giu- 
lești (Călea Giulești 5G). Arhiva secretă 
de pé Elba : Bucegl (bd. 1 Mai 57), Cos- 
mds (bd. 30 Decembrie 89), Liră (Căleă 

șepțefflb'rie, lSȘj; Tf61 zile după riettiii- 
rirë : înfrățirea între popoare (bd Bucti- 
reștii-Noij, Tomis (Calea Văcărești 21). Pe 
Dpriiil liniștit (séria i și ă Il-ă) : Culttirăl 
(Piăța 1. Pintiliè 2) Elé'tia dih Troiă - 
cinemascop . Dacia (Calea Griviței 137). 
Darôléë i.Bilzeșți Jstr; Buze'ști 9—11). Trèi 
pliis ddilă — .ciriémaâébp : Crîrigășl (șoș. 
Crîngășl 42): Liițiil lâ Stîfiâ : tlriireă (b’d. 
1 Mai 143). Alerg după o stea : Flacăra 
(Calea pudești 22). Meșter la toate : Vităn 
(Călea DudeȘtf 97). Vîrstâ dragostei ; Mio
rița (Călea Moșilor 127). Tinerii — clnemă: 
scop : Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Vâră și fum citiemascbp : Popular (sir. 
Mătăsarl 31). Acord final : Arta (Calea 

eéste acțiuni au stimulat interesul 
sătenilor pentru lectură. (De la 
N. .D. Karnaziu).

*
De curîrid, bibliotecă raională din 

Negrești â organizat în comună 
BăcOȘti . Uri schimb dé experiență 
îhtrë bibiiOtfecăfii diii sàtelé raionu
lui. Bibllotëcàfâ Âhetă Ichim a prê- 
zëritat tin referat despre experiența 
bibliotecii din localitate; despre 
metodele folosite péntru à sprijini 
prin intermediul cărților rezolvarea 
sarcinilor îri gospodăria colectivă. 
Apoi a avut loc un concurs „cine 
știe, răspunde" pe tema : Aspecte 
din v.iața de ieri -și de äzi a tine
retului din pgtria noastră". Printre 
cîștigătorii concursului se află su
rorile Maria; Geta și Lucia Burlacu, 
colectiviste. (De la Trifan loan).

Călărași 153). Tamango : Moșilor (Cafea 
Moșilor 221). Hamlet : Viitorul (str. M. 
Eminescu 127). Misterele Parisului — ci- 
nemascoji : Cdleritiiia (șos. Colentina 84). 
Caiutoric spre centrul pămîntului — ci
nemascop (ambele serii) : Volga (șos I. 
Plntilie 61)., Elected : Floreasca (Str. J. S. 
Bach 2) Tragedia optimistă — cinema
scop ; Luceafărul (Calea Rahovef 118). 
Printre, oameni Iiiirii : Drumul Sării (str 
Drumul Sării. 30). Roccb și. frații săi 
(ärribele sării) :.. Ferentari (Cafea Ferëri- 
tari 86). Lâ vîrstâ dragostei : Cotroceni 
(ȘOS. Cotroceni 9), Harakiri — cinema
scop: Paced (8d: Libertății 70—72).

TÉLÉVizfÜSÎE — dreîe 19.00 — Jurna- 
l“l. țelfevizluniil.. 19,10 - Știință și tehnică 
pentru,,t.inețetUl șcblăr,: Pôvèsteâ cărbu- 
nfelui (II). 10,40 — Tribiină cco'hoiriică. 
20,•00 - Filmul : Viâța fără chitară; 21.36 
uU?n interpret de. frunte al artei pia
nistice romînești : Dinu Lipătti. 22,00 — 
TeleSfitirt. In încheiere - Buletin de 
știri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Tinipul iirobabil pentru următoarele 

trei zile : 10-Î1-T2 decèthbriè. Vremea se 
va menține rece cu cerul variabil. Nin
sori locale vor cădea în jumătatea de 
răsărit a, țării Vîht potrivit din sectorul 
nordic. .Temperatura staționară. Minime
le vdf li fc’tißfifläe fhtfê fhifiüà 5 și minus 
15, Iar maximele vor oscila între minus 
6 și plus 4 gradç. Local ceață mai frec
ventă în Ardeal. In București vreme 
rece cu cerul variabil, temporar nin
soare. Vînt potrivit din nord-est. Tempe, 
ratura în scădere.

ții, comitetul orășenesc dë partid aju
tă cohducëfilé Uzinelor să găSSșScă 
soluții peritru a îriiătură deficiențele. 
La fabrica „Elastic“ S-a semrialat o 
rămîriere îri urmă în executarea 
arcurilor pentru fabricarea tractoa
relor din cauză că lipseau unele pro
file de oțel. Uzina „Balanța“ și în
treprinderea de reparații utilaje și 
mécanisme au întîmpinat greutăți îri 
executarea unor piesé și repere. Co
mitetul orășenesc ä äritferiat àltë fa
brici din localitate să le ajute să-și 
indèplineascâ sarcinile de producție.

Rezultate buhe à dat metoda înce
tățenită în unele întreprinderi si- 
biene privind consultarea reciprocă 
a comitetelor de partid asupra pro
blemelor care decurg din planurile 
de cooperare, analizarea îri comun 
a stadiului îridepiihirii acëstor pla
nuri. Tovarășul NicOlae Spătării; se
cretarul Comitetului de partid al 
Uzinelor „Independența“, tovarășul 
Vasile Tătulescu, secretarul Comite
tului de partid de la Uzina „Ba
lanța“, ca și aiți secretari ai comi
tetelor de partid se îfitîlnèsc perio
dic, se sfătuiesc asupra mijloacelor 
de înlăturare a unor néajunsurl.

AU fost inițiate, de asemenea, 
schimburi de experiență mëriitë să 
facă cunoscute metodele folosite de 
unele organizații de partid pentru a 
controla cum se îhfàptùièsc sârclriile 
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Așadar, prima ju
mătate a campionatu
lui categoriei A la 
fotbal a luat sfîrșiț, 
fără să ne ofere o 
certitudine îh privința 
primului loc. Deocam
dată, acesta este de
ținut de dinamoviștii 
bucureșteni în virtu
tea golaverajului, dar 
jocurile restanță pot 
modifica situația in 
favoarea fotbaliștilor 
de la Progresul sau 
Steaua. Asta, insă, la 
primăvară...

Si în etapa de ieri 
s-a înregistrat un re
zultat greu de antici
pat : Rapid București, 
candidată la șefia cla
samentului, a cedat 
ambele puncte, pe te
ren propriu, Științei 
Cluj. E drept că stu
denții, cu o formație 
remaniată (bravo Mu- 
reșan, Szabo, lvan- 
suc !) au servit o re
plică „tare“, demon- 
strînd în același timp 
ce înseamnă putere 
de luptă, dragoste 
pentru culorile clubu
lui, voință de a în
vinge. Fără să se mul
țumească cu un rezul
tat „onorabil" — ö 
egalitate la reședința 
adversarului — ei aii 
făcut totul pentru 
victorie. Și aceasta, iri 
cele din urmă, le-a 
suris... în definitiv, 
surprizele în sport își 
au farmecul lor': dé 
la o vreme, însă, frun
tașele fotbalului au
tohton par să se fi

specializat în evoluții 
contradictorii. Astfel, 
în etapa IX-a C.S.M.S. 
pierde la Iași în fața 
Steagului roșu, Fa
rul învinge Steaua pe 
„23 August", iar fero-Din colțul tribunei
viarii dispun de Ști
ința Timișoara in de
plasare. O săptămînă 
mai tîrziu, constănțe- 
nii sînt întrecuți „a- 
căsă" de Crișul, pen
tru ca după alte șap
te zile să învingă ei

Frigul pătrunzător âl iernii — so
site, e drept, mai tîrziu decît de o- 
bicéi — n-a reușit să-i țină acasă, 
departe de stadion, pe iubitorii fot
balului. Ieri, cu toate că mercurul 
termometrului s-a menținut la ora 
prînzului în jurul a zero grade, mii 
de bucureșteni, cărora li s-aU ală
turat suporteri consecvenți ăi fotba
lului din Cluj și Oradea, au fost 
prezenți în tribunele stadionului 
„Republicii“. Cuplajul de aci se a- 
nunța interesant : rapidiștii, dornici 
de reabilitare; aveau să primească 
replica studenților din Cluj, animați 
de aceeași dorință ; Progresul, echi
pă de primul pluton în actualul 
campionat, primea vizita orădenilor.

Rezultatele meciurilor sîht cunos
cute multora dintre cititori. Știința 
Cluj a obținut o victorie mult dorită 
(de jucători, că §i de suporteri), la 
capătul unei partide în care a ară
tat frumoase posibilități. Clujenii au 
vrut (și aii reușit !) să arate că „lan
terna roșie“ a clasamentului, pé carfe 
au dețihut-o pînă ieri; riu-și avea 
un posesor definitiv. Jocul loi? dîrz, 
cu destulă cursivitate, a constituit 
un serios obstacol pentru rapidiști. 
La pauză scorul era totuși „alb“ ; 
nici una din echipe nedesmințindu- 
se îh privința ineficacității manifes
tate aproape permanent în actilălUl 
campionat.

Meciul — disputat, în générai; în- 
tr-un ritm viu — a luat sfîrșit cu 
victoria clujenilor. Ei deschid sco
rul prin O. Popescu în minutul 58, 
la o fază în care mingea, expediată 
de clujeni din corner, l-a depășit pe 
portarhl Andtfei, găsindti-l liber pe 
jucătorul clujean. Zefce minute mâi 
tîrziu; Rapidul egalează, cu . con
cursul portarului Moguț. Finalul 
partidei aparține clujenilor. Achștia 
înscriu golul victoriei cu trei mi
nute înainte de fluierul final. Auto
rul golului a fost tînărul Miireșan, 
care a ținut parcă să sê prezinte ca 
fiind un jucător cpmplét : ieri el a 
muncit mult, a creat faze frumoase,

CLASAMENTUL

în decursul meciurilor de ieri de pe stadionul „Republicii“ a lost nece
sară intervenția cunoscutului „gornist“, care, pentru a-i dezmorți parcă pe unii 
fotbdli.ști, suna prelung „deșteptarea". (Foto : M. CIOC)

Dlnamo București 12 7 2 3 28 :1,3 16
Progresul 12 $ 4 2 24 : 20 IR
Farul Constanța 13 8 0 5 18 :16 16
Petrolul 13 5 4 4 16 : 8 14
Steagul roșu 13 G 2 5 20 : 16 14
Rapid 12 5 3 4 22 : 23 13
Crișul Oradea 13 5 3 5 13 : 20 13
U. T. Arad 12 5 2 5 15 :16 12
Dinamo Pitești 12 5 2 5 13 : 14 12
Steaua 10 5 1 4 30 : 21 11
C.S.M.S. Iași 13 5 1 7 10 : 22 11
Știința Timișoara 13 4 1 8 16 : 21 9
Știință Cliij 13 4 1 8 13 : 22 9
Siderurgistul 13 3 2 8 li : 26 8

în Palatul Sporturilor din Moscovă s-a 
disputat întîlnirea internaționala de, box 
dintre echipele reprezentative ale U.R.S.S. 
ji Angliei. Pugiliștii sovietici au cîștigat 
cu scorul dè 9—1. Acest meci a constituit 
ultima verificare a echipei sovietice pen
tru întîlnirea pe care o va susține, la 20 
decembrie là Lodz, feü echipa R.P. Po
lone în cadrul finalei „Cupei Eüropéi”. în 
echipa U.R.S.S. au figurat numeroase ele
mente tinere, precum și campionii tării 
Stepăskin și Nikano'ro'v.

■k
Echipa feminină dé handbal Rapid 

București, învingătoare cu 8—6 în mecihl 
retur susținut la, Zreriiahin cu Spartak 
Subôtitâ, s-a calificat pentru turul doi al 
„Cupei campionilor europeni”, uimind să 
joace cu învingătoarea dintre Fortschritt 
Weisenfels (R.D.G.) și Ruch Chorzow 
(R.P. Polonă).

După cum transmite comentatorul spor
tiv al agenției Taniug, în meciul de sîm-

...ut uieo-tiiu?Mftță

pe „stegari", la Bra
șov ! Ceea ce n-au reu
șit, precum se vede, 
nici campionii țării, 
specialiști recunoscuți 
ai victoriilor pe tere
nuri străine.

Evident, echipele 
noastre sînt foarte 
consecvente... dar în 
inconsecvență !

în nădejdea că va
canța de iarnă va 
constitui un prilej de 
recapitulări folositoa
re, nu ne rămâne decît 
să le urăm tuturor 
succes în pregătire și 
là revedere, în mar
tie ’64!

DAN DEȘLIU

— Ürià câlclă, una rece !
(Desen de NÈLL CÖBAR)

CtßpH<ajül iS s ti CapiîaBâ
a ajutat echipa și la apărare, și a 
marcat și un gol...

înaintarea clujeană a avut și îh 
Ivansuc un jucător în vervă deose
bită, el deplasîndu-se cu ușurință 
acolo unde prezența sä era utilă è- 
chipei. Extrema dreaptă a Științei a 
pătruns impetuos pînă în apropie
rea careului de unde fié că a șutat 
puternic; fie că a pasat précis co- 

• Știința Cluj - Rapid 2—1
© Progresul — Crișul 2—1

I. DUMÏTRIUProgresül a ’întrecut; după cüm

Agențiile de presă transmit

Mecaairiie
Steagul roșu— 

Dinamo București 1—0
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Pe 6 vreme de adevărată iarnă, mii 
de spectatori au fost prezenți ieri 
in tribunele stadionului Tractorul, 
pentru a asista lă meciul Steagul 
roșu—Dinamo București. Meciul — 
încheiat cu victoria „stegarilor“ — 
a început în nota de dominare a lo
calnicilor, care au avut o serie de 
ocazii clare la poartă, însă înain
tarea le-a ratat. Cu toată dominarea 
localnicilor, oaspeții contraatacă pe
riculos și în minutul 25 au o mare 
ocazie de a înscrie, dar Unguroiu 
ratează de aproape. Ofensiva echi
pei Steagul rpșu se menține și în 
repriza Il-a. în minutul 78 ei reu
șesc, în urma unui fault, să obțină 
o lovitură de la 11 m. Acèasta ä 
fost transformată de Pëscaru : 1—0 
pentru Steagul roșu. Pînă la sfîrși- 
tul jocului, nici una dintre echipe 
nu înscrie.

U.T.A.—C.S.M.S. 2—0
ARAD (côresp, „Scîntéii“). — 

Pe stadionul ,,30 Decembrié“ din 
Arad s-a disputat iéri meciul de 
fotbal dintre U.T. Arad și C.S.M.S.

Deși ca desfășurare jocul a fost 
égal, textiliștii au reușit să cîștige, 
știind să fructifice ocaziile, avute. 
Primul gol este marcat de către 
Țîrlea, în tninutul 25, dintr-o pasă 
primită de là Chivü. După pauză 
ecliipa din Arad insistă și reușește 
să mâi înscrie uri singur gol în mi
nțitul 74 prin Floruț. Deși conduși 
cu 2-0, oaspeții nu s-au descurajai 
ci au atacat periculos, dar inutil.

Știința Timișoara— 
Siderurgistul 3—0

TIMIȘOÂRA (coresp. „Scînteii“). 
— Meciul dintre Știința Timișoara 
și Sidefurgistul Galați s-a terminat 
cu victoria clară a gazdelor. Scorul 
final 8-0. Din punct de vedere teh
nic, partida nu a corespuns. Éa a 
plăcut însă prin dîrzenia cu care 
s-a luptat peritru fiecare balon. Gă- 
lățenii și-au aruncat în joc toate po- 

era și de așteptat, pe Crișul Oradea. 
Scorul (2—1 péntrü bucureșteni) 
arată însă că învingătorii n-au reu
șit să obțină prea iișcir victoria. La 
început, Progresul a privit Se pâre 
cu ușurință partida. A acționat 
lent, cu ătacUri puține și insufi
cient de bine organizate. Crișul. s-a 
dovedit îh progres față de prece
denta evoluție în Capitală. A jucat 
bine la mijlocul terenului, însă 
înaintașii au șutat de la prea mare 
distanță de poartă și deseori fără 
forță. Dypă 45 de minute de jöc, 
scorul a fost egal (0—0). în cea de 
a doua parte a meciului, trecînd 
mai decis la atac, Progresul a 
înscris două goluri, (ambele prin 
Mateianu). . Finalul meciului a 
aparținut însă orădenilor și n-a 
lipsit mult să asistăm la o răs
turnare . a • rezultatului. Cu cîteva 
minute înainte de terminarea parti
dei, orădenii. au șutat în bară și 
apoi stoperul Solomon a înscris un 
punct, scorul devenind 2—1, Aces
ta â fost și scorul final.

cu 2’31’’6/Î0. , Evghéhi Gr’ișiri, cîștigătorul 
a 4 mèdàlii de aur la precedentele Olim
piade, sé află din nou în formă bună. El 
a parcuri distanța de 500 m în 41’’9/10. 
La 5 000 m Viktor Kosicikin a realizat 
timpul de 7’54’’.

PRONOSPORT
Concursul nr. 49 din 8 décenibfie

Steagul roții—Dinamo Buc. 1
Petrolul—Farul 1
U.T.A.—C.S.M.S. 1
Știința Tim.—Siderurgistiil 1
Progresul—Crișul 1
Internazionale—Fiorentina x
Lanerossi—Juventui 2
Catania—Bologna 2
Sampdoria—Milan 2
Torino—Làzio 1
Spal—Genoa x
Roma—Modena 1

. d g hi țâră
sibilitățile lôr pentru a evita ulti
mul loc din clasament, însă rutina 
jucătorilor timișoreni și-a spus cu- 
vîntul în cele din urmă.

Primul gol se marchează chiar~ în 
minutul 9 de către Mițaru, după o 
presiune continuă a echipei gazdă, 
în cea de-a 2-a parte a meciului, gă- 
lățenii au jucat deschis, de la egal 
la egal, dar, în timp ce Știința ri
dică scorul la 3-0, prin cele două 
puncte înscrise de Lereter, ei nu 
reușesc decît să nimerească bara.

Petrolul:—Farul î—O
PLOIEȘTI '(coresp. „Scînteii“). — 

Petrolul a cîștigat ieri la limită 
1—0 (1—0) meciul cu Farul Cons
tanța. Deși terenul, plin de zăpadă, 
și frigul au îngreunat jocul, ambele 
echipe au luptat pentru minge, ofe
rind miilor de spectatori prezenți pe 
stadion un spectacol fotbalistic reu
șit. în prima repriză inițiativa 
aparține mai mult petroliștilor, 
care atacă insistent. Deficitară, ca 
și pînă acum, la capitolul finaliza- 
ré, echipa gazdă nu reușește totuși 
să înscrie. în minutul 42, la o în
vălmășeală la poarta Farului, Buzea 
lovește mingea cu mîna în careu. 
Lovitura de la 11 m este transfor
mată de Dridea I.

în repriza secundă fotbaliștii cons- 
tănțeni forțează egalarea, atacînd 
îndeosebi prin tripleta Moroianu-Bi- 
bere-Tufan. Dar céi cafe au o oca
zie bună de a înscrie sînt tot petro
liștii ; în minutul 65, Badea, singur 
cu portarul Manciu în față, ratează 
însă de aproape.

Steaua - Vorwärts 2-1
HANOI 8 (Agerpres). — Dumini

că s-au disputat în R. D. Vietnam 
ultimele meciuri din cadrul preli
minariilor turneului internațional 
de fotbal la care participă echipele 
cluburilor sportive militare din ță
rile socialiste. Formația Steaua 
București a învins pe Vorwärts Ber
lin cu 2—1 (0—0), clasîndu-se pe
primul loc în grupa a 3-a.

S-au calificat pentru sferturile dé 
finală următoarele 8 echipe (în or
dinea grupelor) : Partizan Tirana, 
Honved Budapesta, Dukla Praga, 
Legia Varșovia, Steaua București, 
Vorwärts Berlin, T.S.K.A. Moscova 
și selécfionata din R.P.D. Coreeană.

TgJTTTJ Campionatul 
orașului București

Cu jocul Steaua-Voința (desfășu
rat sîmbătă seara pe patinoarul 
„23 August“ și cîștigat de fprmația 
militară cu școrul de 19—2) s-a în
cheiat turul campionatului orașului 
București la hochei pe gheață. Din 
rîndul celor 5 echipe care au luat 
startul s-au detașat formațiile Di
namo și Steaua. Aceasta datorită 
faptului ca echipele respective au 
practicat un joc mai bun, superior 
celorlalte formații, iar loturile aces
tora sînt complete. Celelalte trei 
echipe (Știința, Unirea și Voința), 
descompletate sau insuficient pre
gătite; au fost nevoite să țină a- 
proape tot timpul pe gheață același 
efectiv, deoarece le-au lipsit rezer
vele. Așa se explică dé altfel înre
gistrarea unor scoruri foarte mari 
care arată disproporția existentă 
între formații : 19—2 (Șteaua-
Voința) ; 14—-1 (Steaua-Știința) été.

Combinatul chimic „Fosforit" 
dă prima producție

Colectivului noului combinat chi
mic „Fosforit“, care se construiește 
la Kinghisepp, în R.S.S. Estonă, a 
hotărît să dea prima sa producție 
înainte de termen, la 9 decembrie, 
ziua deschiderii lucrărilor Plênarëi 
C.C, al P.C.U.S. care va discuta 
problemele dezvoltării continue a 
industriei chimice.

Sînt. numai doi ani de cînd în a- 
ceastă regiune acoperită cu păduri 
domnea o liniște desăvîrșită. Atunci 
au venit aici primii ingineri topo- 
grafi și au început măsurătorile : s-a 
luat hotărîrea de a se construi în 
această regiune bogată în fosforit 
un mare combinat chimic. Greu a 
fost mai ales la început, căci tere
nul mlăștinos a dât mult de furcă 
constructorilor. Dar, treptat, toate 
dificultățile au fost învinse. 500 de 
întreprinderi din întreaga Uniune 
Sovietică au construit pentru com
binat mașini, mecanisme și aparate 
de tot felul; Acum, prima parte a 
combinatului a fost terminată. în 
secțiile de lä „Fosforit“ se fac ulti
mele probe ale mașinilor, iar la o 
distanță de numai o jumătate de 
kilometru au și început lucrările de 
exploatare a zăcămîntului de fos
forit.

în timpul acesta, inginerii topo- 
grafi își continuă munca. Ei fac mă
surători și stabilesc locul unde va 
începe în curînd construcția celei 
de-a doua părți a combinatului.

în Antarctida

Cele două avioane „IL-18“, avînd 
la bord o parte din a 9-a expediție 
sovietică, au aterizat în Antarctida, 
după un „salt“ de 25 000 km. Pe 
ultima porțiune a drumului, lungă 
de 4 200 km, (între Christchurch din 
Noua Zeelandă și baza americană

Sap tâ min
Ce a fost remarcabil în aceste opt 

zile de șah ? Înainte de toate, faptul 
că ritmul finalei s-a accelerat. Dovadă; 
rundele a V-a și a VII-a, în care remi
zele au fost rarități. în runda a V-a, 
de pildă, nu s-a înregistrat nici un re
zultat de egalitate. Avantajul „terenu
lui" (al pieselor albe) sé arată liătărîtor. 
Sîmbătă seara am fost martorii unei 
singure victorii în... deplasare. Stanciii, 
cu negrele, l-a învins pe Giinsberger. în 
general, maniera dé joc a lui Staneiu 
merită toate elogiile. Se pare că tînărul 
șahist și-a găsit, după nu pUține cău
tări, făgașul. Partida sa din runda a 
VII-a e un veritabil model al felului 
cum un avantaj de spațiu și de dezvol
tare se transformă în victorie. Giins
berger a gîndit 150 de minute pentru 
21 de mutări și n-a găsit nimic care să 
stăvilească atacul negrului.

Cu deosebită siguranță conduce 
partidele sale T. Ghițescti. Ghițescu 
ține să confirme impetuozitatea jocului 
său. în momentul cînd începe să atace 
este irezistibil. Trei victorii consecutive 
obținute la sfârșitul săptămânii l-au 
adus în fruntea clăsamentului.

După Un start neconcludent, Victot 
Ciocîltea pare că și-a revenit. Fostul 
campion a trecut prin mari emoții în 
runda a V-a. Adversarul său, Sutiman, 
a avut un mat în patru mutări. Dar, 
preocupat prea mult de apărare, acesta 
nici n-a bănuit că Ciocîltea ar putea 
trece (și încă cu succes) la contraatac, 
în loc să cîștige, Sutiman a preferat o 
variantă de ■ simplificare ce i-a. dat un 
final mai slab. Ieșit-din pericol, Ciocîl
tea n-a lăsat șă-i scape victoria. Iar în 
partida cu WeissrPan a fost mult mai 
atent, învingînd degajat.

Campionatele
Etapa a doua a campionatelor re

publicane de baschet a programat 
ieri dimineață în sala Floreasca din 
Capitală 4 jocuri. în primul dintre 
ele, jucătoarele de la Voința Bucu
rești, întîlnind echipa Voința din 
Tg. Mureș, au cîștigat detașat (cu 
80—52), confirmînd forma bună în 
care se află. Apoi, Știința București 
a furnizat un joc echilibrat în com
pania brașovencblor. Bucureștence- 
le au reușit să obțină victoria cu 
61—52.

Așteptată cu viu interes, întîlni
rea derbi din Capitală dintre for
mațiile masculine Rapid și Știința 
București a prilejuit o dispută pa
sionantă, de un bun nivel tehnic. 
Atît rapidiștii cit și studenții au 
fost adesea- aplaudați pentru fazele 
dinamice, spectaculoase și mai ales 
eficace. în timpul celor două repri
ze scorul a fost egal, de nu mai pu
țin 9 ori. La pauză rapidiștii 
conduceau cu 27—24, dar în final au

McMurdo), avioanele au zburat dea
supra océanului la o înălțime de 
8 000 m.

La Christchurch; cînd avioanele 
și-au luat startul, era primăvară. 
Peste livezile înflorite și ogoarele 
verzi strălucea •un soare cald și plă
cut. în avioane, deși temperatura 
se menținea constantă, începea „să 
se simtă“ suflul Antarctidei. Mem
brii expediției își pregăteau cizmele 
îmblănite, scurtele de pielé și căciu
lile. La orizont apar primele aisber
guri și apoi, îh sfîrșit, în ceața în
sorită. membrii expedițibi au zărit 
Antarctida.

Pe ultimii 500 de km avioanele au 
zburat de-a lungul munților Albe- 
rior și au aterizat pe aéroportul de 
gheață, care se află la o distanță 
de 5 km de baza americană Mc
Murdo. De aici mai rămăsese de 
efectuat un ultim salt pînă la sta
țiunea „Mirnîi“. Dar un viscol 
neașteptat de putér-nic a acoperit cu 
zăpadă aeroportul pregătit dé éx- 
ploratorii sovietici. Cele două a- 
vioane și-au luat deci startul spre 
oaza Banger, ce se află la 400 
km de Mirnîi. De aici, primul grup 
al expediției a și plécat cu avioane 
mai mici „11-12“ și LI-2" la Mirnîi.

Ziarele sovietice anunță că în a- 
cejași timp a plecat din Leningrad 
naVa polară „Estonia”, cu destinația 
Antarctida. Pe bordul ei se află 100 
de exploratori din Uniunea Sovie
tică și din alte țări socialiste. La Le 
Hâvre se va alătura și un grup de 
oamfeni de știință din Franța și An
glia. De asemenea, din portul Le
ningrad a plecat și a doua navă po
lară, „Obi“.
Un nou ansamblu de locuințe

La Moscova, între șoseaua Ria- 
zan și parcul Kuzminsk se cons
truiește un nou ansamblu de lo
cuințe, ce se va întinde pe 650 ha 
și va cuprinde 13 microraioane, cu

a șa hist â
în céa de-a 8-a rundă a campio

natului republican de șah s-au în
registrat următoarele rezultate : Soos- 
Nacht 1-^-0, Weissman-Sutiman 1—0, 
Szabo-Ciocîltea Alexandrescu-
Botez 0—1, Neamțu-Ghițescu ’h—’/s, 
Pavlob-Șuteu 1/s—fâ, Mititelu-Reicher 
1—0, Stanciu-Radovici 0—1, Nacu- 
Günsberger 1—0.

echipierilor. S-au remarcat de ase
menea Szabo, Adam, Popescu, Su- 
ciu.

Fără îndoială, rapidiștii au pier
dut pe bună dreptate acest meci. 
Fotbaliștii acestei formații se decla
ră parcă satisfăcuți dacă în decursul 
uriui joc reUșeSc la înàiritaré cîlévà 
driblinguri (inutile și inoportune dé 
cele mai multe ori) sau dacă, în 
ap'äräre, resping măi... Spectaculos 
vreun atac al adversarului.

bătă seara, handbalistele bucureștfene au 
jucat tehnic și eficace.

★
Boxerul Joey Giardello, în vîrstă de 33 

ani, este noul campion mondial ăl cate
goriei mijlocii. în meciul disputat în ora
șul Atlantic el l-a învins la puncte fie 
nigerianul Dick Tiger, la câpàtiil a 15 re
prize.

★
. într-un meci, internațional de rugby, în 

15, desfășură! la Dublin, selecționata Noii 
Zeelande a învins cu scorul dé 6—5 (3—5) 
echipa Irlandei.

*
Priniiil mare concurs al patinatorilor de 

viteză Sovietici din actualul sezön s-a des
fășurat în noul oraș siberian Angarsk. 
Printre concurent! se aflau majoritatea 
sportivilor candidați la selecția în echip'â 
olimpică a U.R.S.S. Tamara Rîlova a cîș- 
figat proba de 500 m în 47”l/10, urmată 
de Valentina Stenina care însă s-a revan
șat la 1 500 m, terminînd detașat prima

în clasament conduce Teodor Ghi
țescu (6), urmat de Staneiu și Nacu 

Radovici (5 puncte și o partidă 
întreruptă), Ciocîltea și Soos (5) etc.

Plutonul fruntașilor s-a cânturat, 
așadar. Ghițescu este lider, urmat de 
Staneiu (partida lor directă va avea loc 
în runda a Xl-a). Apoi Nacu, în mare 
progres la actuala evoluție în finală. C. 
Radovici, cu o partidă întreruptă în po
ziție superioară la Mititelu, este, teo
retic, egalul lui Ghițescu. în sfîrșit, 
Ciocîltea, Soos, Pavlov, troianescu 
„controlează“ și ei această cursă, care 
pe zi ce trece devine mai pasionantă.

Nù poate rămîne însă neobservat amă
nuntul că în întrecerea celor mai buni 
șahiști ai țării se comit destul de multe 
greșeli. Participanții nu s-au acomodat 
deocamdată cu noul control al timpu
lui de gîndire (45 de mutări în 2 ore și 
jumătate), recent adoptat de Federația 
internațională de șah.

Astăzi de dimineață se reiau parti
dele întrerupte, iar după-amiază, la ora 
16,30, se dispută runda a IX-a.

V. CHIOSE

de baschet
piérdut cu 56—60. Victoria studenți
lor a fost decisă în ultimele 3 mi
nute ; de la 52—52, ei au luat_ con
ducerea, și n-au mai cedat-o pînă la 
sfîrșit, cîștigînd pe merit. Cu acest 
prilej de la învingători s-au remar
cat Răducanu — prin precizia a- 
runcărilor de la distanță și Cara- 
gheorghé și Sterescu — prin com
binațiile subtila în fața panoului.

Baschetbaliștii de la Steaua au 
înregistrat un scor concludent : 
85—41 cu echipa Siderurgistul- 
Galați.

★
Meciurile disputate în alte orașe 

din țară s-au închéiat cu următoa
rele rezultate — masculin, Cluj : 
Politehnica — Dinamo Oradea 50- 
56, Știința — Știința Timișoara 
78—56 ; Brașov : Dinamo București- 
Steagul Roșu 58—57 ; Craiova : 
Știința — Știința Tg. Mureș 70—80. 
Feminin-Oradea : Voința — Crișul 
40—33.

V O LE I

Ieri în „Cupa 
F.R.V.“ s-au înre
gistrat următoare
le rezultate : mas
culin : Dinamo-
Progresul 3-0, Ra- 
pid-Știinfa Cluj 3-0, 
C. S. M. S.-Steaua 
3-2, Minerul Bihor- 
Știința Galați 3-1, 
Farul-Tractorul 3-2; 
feminin : ■ Știința
Buc.-Progresul 3-1, 
Voința Craiova- 
Știința Cluj 3-2, 
C.P.B.-FaruI 3-0.

In fotografie: fază 
din meciul feminin 
C.P.B.-Farul dispu
tat în sala Combi
natului poligrafic 
„Casa Scînteii“.

o suprafață locuibilă totală de 
1 300 000 mp. Fiecaré microraion va 
dispune de ' întregul complex de 
construcții nécesai’ unei bune deser
viri a populației : școli, creșe,' gră
dinițe, magazine, cantine și altele. 
Se proiectează construirea, pentru 
întregul ansamblu, a unui centru 
care va cuprinde un magazin uni
versal, mari magazine alimentare, 
cinematograf, teatru, școală de mu
zică, bibliotecă și altele.

Pînă acum au fost date în folo
sință sute de blocuri, în care lo
cuiesc peste 80 000 de oameni. Esté 
în curs de amenajare un cinemato
graf cu 1 200 de locuri.

Transportul populației va fi asi
gurat de o linie de metrou ce Se 
construiește în prezent. Parcul Kuz
minsk, cu lacurile salé, va oféri lo
cuitorilor noului ansamblu condiții 
minunate de odihnă.

Din Buhara în Urali

Imaginați-vă o conductă de 2 163 
km, care trece peste apele vijelioa
se ale Amu-Dariei, străbate pustiu
rile Kîzil-kum și Kara-kum, pla
toul Ustiurt, cu gerurile salé aspre, 
nisipurile Bolșie Barsuki, stepele 
din Kazahstan, pămînturile înțele- 
nite și pădurile din Uralul de sud ; 
conducta, care înaintează zi de zi, 
kilometru de kilometru, din însorita 
Buhară spre munții Urali, este un.ul 
din marile obiectivé ale septena- 
lului.

Zilele acestea, conducta a ajuns 
în orașul Celiabinsk, străbătînd a- 
proape 2 000 de km. în felul acesta, 
Uralul industrial primeștb „focul al
bastru“ al Buharei, menit să înlo
cuiască, încă în anul viitor, milioa
ne de tone de petrol și de cărbune.

Pe acest uriaș șantier au lucrat 
peste 10 000 de oameni, de cele mai 
diferite profesii, de la zidar la sca
fandru, de la săpător la topițor. Ei 
au trudit zi și noapte sub rafalele

Urmărind îndeplinirea 
planului la toți indicatorii

(Urmare din pag. I-a)

TIMIȘOARA

mari de cofraje de inventar demon- 
tabile. Datorită acestei metode, cît 
și bunei organizări a muncii, lucră
rile de canalizare s-au terminat cu 
3 zile mai devreme decît prevedea 
planul.

Datorită măsurilor luate, rănaîne- 
rea în urmă din primele luni ale 
anului a fost recuperată, întreprin
derea fiind, în prezent, pentru 
rezultatele obținute în îndeplinirea 
indicatorilor planului, unitate frun
tașă în cadrul trustului regional de 
construcții.

Rezerve nefolosite
Dintr-o situație, 

privind îndeplini
rea sarcinilor de 

plan încheiată de conducerea între
prinderii „Tehnolemn“ din Timișoa
ra, reiese că planul producției glo
bale și al produpției-marfă a fost 
depășit, că s-au înregistrat însemna
te economii la prețul de cost. Dar 
sarcina planificată de creștere a 
productivității muncii n-a fost inte
gral îndeplinită.

Nerealizarea indicelui planificat 
de creștere a productivității muncii 
reflectă lipsa de stăruință în apli
carea propriilor hotărîri și planuri 
de măsuri. Unele măsuri tehnico- 
organizatorice care aveau drept scop 
mecanizarea unor operații ale proce
sului de producție și deci creșterea 
productivității muncii, fie că n-au 
fost realizate, fie că au fost apli
cate cu mare întîrziere. Mecaniza
rea operației de încleiat echere n-a 
fost realizată, deși prin aceasta se 
realiza, pe lîngă economii, și spori
rea productivității muncii. De ase
menea, mecanizarea transportului 
pe verticală prin montarea unui pa
lan, prevăzută a fi introdusă încă 
din ianuarie, nu este realizată nici 
pînă în prezent. De altfel, din pla
nul M.T.O., întocmit la începutul 
anului, 14 obiective au rămas nerea
lizate. în loc ca întreaga atenție să 
fie îndreptată spre punerea în prac
tică a acelor măsuri care ar fi in
fluențat simțitor productivitatea 
muncii și calitatea produselor, con
ducerea întreprinderii s-a limitat la 
lucruri de mai mică importanță, 
multe dintre ele fiind sarcini de 
serviciu. Citim din planul M. T. O.: 
„Se va asigura o bună funcționare 
a mașinilor printr-o corectă exploa
tare și întreținere“, sau „Predarea 
semifabricatelor între sectoare se 
va face numai cu notă de preda- 
re-primire semnată de cei în 
drept“. Bineînțeles că șeful serv, 
tehnic a înscris în dreptul lor : rea
lizat.

La nerealizarea sarcinii de creș
tere a productivității muncii au 
contribuit și alte deficiențe. Insufi
cienta . pregătire a producției încă 
de la începutul anului a îngreunat 
serios activitatea unor ateliere. Até- 
lierul de mobilă a început anul de 
producție fără o temeinică pregăti
re a procesului de fabricație, iar pe 
parcurs el nu a fost aprovizionat la 
timp cu materiale.

în întreprindere există suficiente 
posibilități care, mai bine folosite, 
pot'duce la îmbunătățirea indicelui 
de creștere a productivității muncii.

furtunilor de nisip și ale furtunilor 
de zăpadă, la o temperatură ce atin
gea vara 50 de grade, iar iarna mi
nus 35-40 de grade. La traversarea 
rîului Amu-Daria, pe o distanță, de 
aproape 400 de metri, conducta a 
fost suspendată de un cablu spriji
nit pe piloni înalți de 70 m.

Tinerii constructori au învins toa
te greutățile, deschizînd drum ga
zului spre uzine și fabrici, spre lo
cuințe, cu o lună mai devreme decît 
prevedea planul.

i
Școală în piin ocean

Vînătorii de balene de pe flotilele 
„Slava“ și „Ukraina sovietică“ tră
iesc și muncesc, șapte luni pe an, 
în condițiile aspre ale Oceanului 
înghețat de sud. Această escadră' 
de nave a părăsit portul Odessa în- 
tr-o dimineață de octombrie și se 
va reîntoarce în patrie abia în pri
măvară. Dar viața pe care o duc 
marinarii și vînătorii de balene 
în largul oceanului nu este deloc 
monotonă. Munca lor încordată se 
îmbină cu învățătura și cu odihna 
plăcută. Pe bord funcționează o 
școală medie care, în ultimii ani, 
a fost absolvită de 500 de vî- 
nători de balene de pe „Slava“ și 
„Ukraina sovietică“ ; în actuala ' 
cursă numărul absolvenților școlii 
medii va crește. Un mare număr 
din absolvenții „școlii antarctice“ 
își continuă studiile la școlile supe
rioare de navigație. Ei primesc un 
ajutor calificat la centrele de con
sultație existente pe bordul vaselor.

Dincolo de cercul polar de sud, 
pe bordul flotilei își începe activi
tatea o universitate populară, or
ganizată pe baze obștești. Temele 
tratate sînt din domeniul științei, 
féhriicii, literaturii, muzicii, pictu
rii etc.

Biblioteca flotilei numără 15 000 
de volume, iar micile biblioteci vo
lante permit marinarilor sovietici, 
de pe oricare vas, să obțină cartea 
pe care o doresc. La dispoziția lor 
se află peste 300 de filme, iar 
tancurile ' petroliere care alimen- • 
tează navele aduc pe parcurs filme 
noi. Pe bord au fost organizate cîte
va orchestre.

A. MUNTEANU



Tanganica, 
săptămîna 
din Africa 

sărbători

arată că, în cei doi ani 
s-au

12 decembrie, cel de-al 
independent al continen-

Rezoluțiile adoptate de Conferința 
„mesei rotunde"

Noi tari africane 
obțin independența

După formarea guvernului italian

MOSCOVA. Corespondentul Ager
pres transmite :

Conferința „mesei rotunde", care 
și-a încheiat lucrările, a adoptat o 
serie de rezoluții în care se propun 
măsuri concrete pentru rezolvarea 
principalelor probleme internațio
nale — destinderea încordării in
ternaționale, dezarmarea generală și 
totală, întărirea securității europe
ne, dezvoltarea relațiilor economice 
și culturale între țări.

în rezoluția Comisiei politice a 
conferinței se propune rezolvarea 
următoarelor sarcini primordiale : 
încheierea unui tratat de neagre
siune între statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și țările 
membre ale N.A.T.O., crearea unor 
zone denuclearizate în Europa și în 
alte țări ale lumii, adoptarea de mă
suri care să preîptîmpine un atac 
prin surprindere.

Participanții la conferință au ce
rut să se interzică orice fel de li
vrări de armament către guvernele 
care îl folosesc pentru reprimarea 
mișcărilor de eliberare. Rezoluția 
cere marilor puteri să continue tra
tativele în problema Germaniei. 
Totodată, conferința și-a reafirmat 
declarația anterioară cu privire la 
necesitatea de a se acorda R. P. 
Chineze locul ce-i revine în O.N.U.

în comisia pentru dezarmare au 
fost elaborate două rezoluții. în- 
tr-una sînt enumerate măsurile care 
trebuie adoptate de urgență, iar cea
laltă expune principalele puncte ale 
unui tratat pentru dezarmare. 
Printre măsurile pe care Conferința 
„mesei rotunde“ le consideră urgen
te se află extinderea acțiunii Tra
tatului de la Moscova asupra expe
riențelor subterane, încheierea unui 
acord care să împiedice fabricarea 
armei atomice de către țările ce nu 
dispun încă de ea, asumarea de către 
puterile nucleare a obligației de a 
nu amplasa arma nucleară în regiu
nile unde aceasta nu există pînă în 
prezent, stabilirea unor puncte de 
observație pentru preîntâmpinarea 
unui atac prin surprindere.

în ce privește acordul cu privire 
la dezarmarea generală și totală, 
Conferința a propus căi concrete

pentru ca ea să fie înfăptuită în trei 
etape eșalonate pe o perioadă de 6 
ani. Participanții la conferință au 
cerut Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva 
să examineze aceste propuneri și 
să accelereze rezolvarea problemei 
dezarmării.

Comisia economică a examinat 
problemele privind dezvoltarea co
laborării economice ca aspect im
portant al întăririi păcii internațio
nale.

Conferința a cerut înlăturarea 
embargo-ului, a tarifelor, a restric
țiilor de credit, care împiedică dez
voltarea comerțului și constituie o 
excrescență a „războiului rece“. 
Participanții la discuție au cerut tu
turor guvernelor să participe la 
Conferința O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare, convocată la începutul 
anului 1964. S-a propus, de aseme
nea, crearea unei organizații inter
naționale permanente pentru co
merț, în calitate de Agenție specia
lizată a O.N.U., și care să fie des
chisă tuturor țărilor. Participanții 
au chemat la extinderea comerțului 
cu țările în curs de dezvoltare.

La cea de-a 8-a Conferință a „me
sei rotunde“ a fost creată Comisia 
culturală care a propus convocarea 
unui Congres pedagogic internațio
nal (la început european), care să 
elaboreze metode de educare a ti
nerei generații în spiritul colaboră
rii internaționale și al prieteniei în
tre popoare. Totodată s-a exprimat 
dorința ca toate instituțiile desti
nate învățământului și informației 
să-și bazeze activitatea pe princi
piile care resping orice fel de pro
pagandă în favoarea războiului, vio
lenței și urii.

în timpul întîlnirilor s-a acordat 
o atenție deosebită proiectului de 
colaborare internațională în dome
niul cercetărilor științifice și medi
cale. Printre altele, s-a exprimat 
speranța că Institutul de cercetări 
în domeniul cancerului va fi creat 
cît mai urgent.

La sfîrșitul lucrărilor „mesei ro
tunde“ a avut loc o conferință de 
presă, în cadrul căreia participanții 
au răspuns la întrebările ziariștilor.

DAR-ES-SALAM 8. (Agerpres).— 
Ziarul „Sunday News“ a publicat 
un articol semnat de Julius Nyerere, 
președintele Republicii 
în care se subliniază că 
aceasta popoarele țărilor 
orientală vor avea trei
— a doua aniversare a dobîndirii in
dependenței de către Tanganica, 
precum și eliberarea Kenyei și Zan- 
zibarului. (Zanzibarul, cel mai mic 
stat african, își proclamă indepen
dența la 10 decembrie, iar Kenya va 
deveni, la 
35-lea stat 
tului).

După ce 
care au trecut, în Tanganica 
pus bazele progresului economic și 
social, J. Nyerere menționează că în 
cursul anului 1964 vor fi încheiate 
lucrările pregătitoare în vederea 
întocmirii unui plan pe cinci ani de 
dezvoltare, care va fi prezentat spre 
examinare poporului.

în continuare, autorul articolului 
scrie : „Eliberarea altor două state 
înseamnă că s-a făcut un nou pas 
pe calea spre eliberarea și unirea 
Africii și că popoarele a încă două 
state africane vor obțipe recunoaș
terea generală a egalității și demni
tății lor umane".

Referindu-se la politica externă a 
Tanganicăi, J. Nyerere scrie: „Reac
ția noastră la. toate evenimentele 
mondiale va fi determinată de in
teresele întregii Africi“.

ROMA 8 (Agerpres).— Noul gu
vern italian condus de Aldo Moro 
se va prezenta joi,în fața celor două 
camere ale parlamentului pentru1 
a-și prezenta programul și a cere 
votul de încredere.

Cele patru partide ale coaliției 
guvernamentale dispun în parla
ment de 386 de voturi din totalul de 
630. Agenția Reuter relevă că lide-

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
După cum anunță Buletinul de știri 
al Casei Albe, președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a avut o convor
bire neoficială cu mai mulți ziariști 
americani și străini. Cu acest prilej 
el a anunțat că va lua cuvîntul în 
Adunarea Generală a O.N.U., la 17 
decembrie și că a luat legătură în 
această privință cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant. Johnson 
a spus că dorește să se întîlnească 
cu delegații țărilor membre ale 
O.N.U. înainte ca aceștia să pără
sească New Yorkul după întrerupe
rea lucrărilor sesiunii Adunării Ge
neralei

întrebat dacă are intenția să facă 
în curînd vizite în străinătate, pre
ședintele a declarat că a primit un 
număr de invitații, dar că, pentru 
moment, va fi reținut la Washing
ton. El a făcut cunoscut că mai 
mulți conducători străini urmează

rul fracțiunii de stingă a Partidului 
socialist a refuzat să precizeze dacă 
această fracțiune va vota împotriva 
noului guvern, sau se va abține de 
la vot. După cum se știe, această 
fracțiune s-a opus participării Par
tidului socialist la actuala coaliție 
de centru-stînga. Ea deține în par
lament 30 de mandate.

Incidente la Dallas
• Demonstrație fascistă o Noi amănunte privind împrejurările 

lui Oswald
DALLAS 8 (Agerpres). — Ziarul 

„Dallas Times Herald“ relatează că 
s-a stabilit că Jack Ruby, ucigașul 
lui Oswald, presupusul asasin al 
președintelui Kennedy, a pătruns în 
sediul poliției prin intrarea dinspre 
principala stradă a 
aflau mulți ofițeri de poliție și 
prezentanți ai presei 
giune“, adaugă ziarul, 
mes Herald“ subliniază 
lițist a recunoscut că l-a văzut pe 
Ruby intrînd în sediul poliției cu 
cîteva minute înainte ca el să-1 fi 
ucis pe Oswald.

NEW YORK 8 (Agerpres). A- 
sociația baroului american a dat 
publicității o declarație în care pro
testează împotriva proiectelor de a 
se televiza procesul intentat lui 
Jack Ruby.

asasinării
DALLAS 8 (Agerpres). — Membri 

ai partidului nazist american au or
ganizat sîmbătă o demonstrație pe 
locul unde a fost asasinat președin
tele Kennedy. Un tînăr, purtînd pe 
mînă o banderolă cu zvastica fas
cistă și o pancartă care cerea o in
vazie imediată împotriva Cubei, a 
fost arestat de poliție.

Pe de altă parte, o profesoară de 
la o școală elementară din Dallas, 
Eleanor Cowan, care a scris revis
tei „Time“ o scrisoare în care con
damna atentatul criminal împotriva 
lui Kennedy și cercurile din Dallas 
care l-au inspirat, a fost concediată 
de directorul școlii. Acesta a pretins 
că profesoara a fost numai „suspen
dată“ pînă ce se va termina ancheta 
asupra scrisorii pe care „a îndrăz
nit“ s-o publice în amintita revistă.

orașului.

în acea 
„Dallas 

că un

„Se 
re- 
re- 
Ti- 
po-

In orașul Lima, capitala stalului Peru, s-a desfășurat o mare demonstrație 
populară. Participanții au cerut naționalizarea bogățiilor petroliere ale țării, 
aflate în prezent în mîinile monopolurilor străine.

sa viziteze Statele Unite, probabil 
în viitorul apropiat, printre care a 
citat pe cancelarul vest-german, 
Ludwig Erhard, președintele Italiei, 
Antonio Segni, primul ministru bri
tanic, Alec Douglas-Home, primul 
ministru canadian, Lester Pearson. 
El a spus, de asemenea, că va invita 
în S.U.A. pe președintele Mexicului, 
Adolfo Lopez Mateos. Johnson a 
precizat că în. ce privește o even
tuală vizită a președintelui Franței, 
de Gaulle, „nu au fost făcute încă 
planuri precise".

în cursul convorbirii, președintele 
și-a exprimat dorința de a se face 
economii la cheltuielile bugetare. 
„Doresc, a spus el, să cheltuiesc a- 
tît cît este necesar să se cheltuiască 
pentru ca țara noastră să progreseze 
neîntrerupt. Pentru aceasta nu 
vreau să risipesc nici un ban“.

Exprimîndu-și părerea că a reu
șit, în primele două săptămîni după 
preluarea funcției de președinte, să 
asigure „continuitatea guvernării“, 
Johnson a subliniat că actuala po
litică internă și externă a S.U.A. va 
fi promovată și pe viitor.

El a anunțat că a dat dispoziție 
ministrului apărării, Robert Mc
Namara, să plece la Saigon după 
conferința N.A.T.O. de la Paris de 
săptămîna viitoare, pentru a exami
na situația din Vietnamul de sud. 
El a comunicat ziariștilor că guver
nul va proceda la o reducere a per
sonalului Ministerului Apărării, în
deosebi a personalului civil, în ca
drul acțiunii de reducere a bugetu
lui militar pe anul viitor cu circa 
1 500 000 000 de dolari.

Vedere de pe șantierul hidrocentralei Kaunertal. în această pitorească vțțle 
a Tirolului se construiește cea mai mare hidrocentrală cu lac de acumulare dfh 
Austria. Ea va furniza anual 570 milioane kilowați-oră. Primele agregate ale 
hidrocentralei vor intra în funcțiune în toamna anului 1964.

Pe calea dezvoltării unor relații prietenești

STRĂINĂ

Problemele internaționale 

să fie rezolvate pe cale pașnică 

Declarațiile primului ministru al Indiei
DELHI 8 (Agei’pres). 

ministru
Nehru, a deschis sîmbătă la Delhi 
lucrările seminarului „Relațiile in
ternaționale și pacea în lumea în
treagă“. ' Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, Nehru a salutat Tratatul de 
la Moscova privitor la interzicerea 
parțială ă • experiențelor nucleare.

în cuvîntarea sa, Nehru a arătat 
că este necesar ca problemele in
ternaționale litigioase să fie rezol
vate pe cale pașnică. Problemele 
consolidării păcii între popoare, de
zarmării, lichidării colonialismului 
și rasismului sînt problemele cele 
mai actuale ale contemporaneității, 
care trebuie rezolvate cîfmai grab
nic.

Primul
al Indiei, Jawaharlal

Presa austriacă consacră în ulti
mele zile articole apropiatei vizite 
în Austria a ministrului de externe 
al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu. 
După cum se știe, această vizită are 
loc între 10 și 15 decembrie, la invi
tația ministrului de externe aus
triac, dr. Bruno Kreisky, care a vi
zitat în urmă cu cîteva luni țara 
noastră. Buletinul austriac de in
formații „Objektiv" subliniază im
portanța acestui schimb de vizite 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
Austria și R. P. Romînă.

în ultimele zile în presa austriacă 
s-a intensificat publicarea de știri, 
articole și comentarii în legătură cu 
țara noastră și, 
îndeosebi, cu dez
voltarea ei econo
mică. „Un calcul 
statistic, scrie pu
blicația „Mittei
lungen“, arată că în exportul de uti
laj petrolier la nivelul mondial, R.P. 
Romînă face parte dintre primele 
țări din lume. „Romînia poate fi 
socotită în prezent ca unul din cei 
mai însemnați producători euro
peni de produse chimice“, scria pu
blicația „Praktische Chemie“. „Fo
losirea rațională a bogățiilor solului 
în cadrul unei rețele de fabrici și 
combinate noi dintre cele mai mo
derne — notează revista — permite 
Romîniei să ofere străinătății pro
duse de înaltă calitate“.

După vizita sa în R. P. Romînă, 
ministrul de externe austriac, Bruno 
Kreisky, a declarat unui grup de 
ziariști că în Romînia se construieș
te mult și că în țară se dezvoltă in
dustria și agricultura. Ministrul co
merțului, dr. Bock, într-o conferin
ță de presă, a spus printre altele : 
„Convenția pe 5 ani încheiată în 
mai 1961 cu Romînia a avut ur
mări pozitive —■ așa cum arată

Bantustanele — „o perfecționare“ 
a politicii segregaționistfe

Zarva propagandistică a auto
rităților rasiste din Africa de sud 
în jurul creării unor așa-numite 
„Bantustane" nu poate ascunde 
caracterul adevărat al planului 
pus în aplicare de guvernul Ver- 
woerd : „Bantustanele“ — re
giuni de concentrare și izolare (a- 
devărată rezervație) a populației 
negre care luptă pentru emanci
pare și acordare de drepturi — 
împing mai departe politica de 
„apartheid“ promovată în Repu
blica Sud-Africană. Iată ce scrie 
în leaătură cu acest proiect ra
sist ziarul „NEW YORK TI
MES“ :

fi

„Aici, pe dealurile unde timpul 
este socotit în satele de cocioabe 
după data nașterii unui șef, sau 
după data unor inundații, Africa de 
sud creează primul din proiectatele 
ei Bantustane, sau enclave cu popu
lație exclusiv neagră.

Urmează să ia ființă opt Bantus
tane urmărindu-se să se reorgani
zeze Africa de sud pînă în anul' 
2 000, sub forma unei table de șah 
împărțite în regiuni albe și negre.

în prezent în Africa de sud albii 
sînt depășiți din punct de vedere 
numeric în proporție de patru la 
unu de către bantuși, membri ai di- 

, feritelor triburi negroide ale căror 
legende indică o origine nord-afri- 
cană. Cuvîntul bantu înseamnă «po
por». Strămutînd majoritatea ban- 
tușilor în enclave, guvernul speră 
să ajungă la punctul la care ban- 
tușii și albii vor fi aproape egali ca 
număr în cadrul regiunilor indus
trializate albe.

Măsurile prevăzute .urmăresc 
inducerea în eroare a opiniei pu
blice : «Va fi o țară împărțită, iar 
la O.N.U. nu se mai spune că Africa 
de sud are un «guvern al minori
tății albe» — a spus o oficialitate, 
în țara aceasta va fi un alb la fie
care negru“.

„Bantustanele sînt forma finală de 
segregație, un stat separat pentru 
o rasă separată — continuă ziarul. 
Bantușii din aceste «regiuni tribale» 
vor avea permisiunea să intre în 

• regiunile albe ca muncitori agricoli

ji servitori, dar statutul lor va 
aproximativ cel al nomazilor.

Pe o suprafață de 13,7 la sută din 
pămîntul țării pe care o vor ocupa 
Bantustanele, cei 11 300 000 africani 
urmează să aibă un cuvînt politic 
limitat.

în cadrul proiectatelor Bantus
tane, afirmă oficialitățile din Africa 
de sud, africanii se pot dezvolta pe 
propriile lor «linii naturale» în ca
drul moștenirii lor tribale și «aspira 
la cele mai înalțe niveluri în toate 
domeniile activității umane». Dar 
„guvernul va indica fiecărui bantus 
unde poate trăi și unde poate mun
ci. Zeci de mii de familii bantuse 
vor fi «repatriate» din orașele Afri
cii de sud în Bantustane. în cele din 
urmă, jumătate din populația ban- 
tusă va fi strămutată în enclave. 
Cealaltă jumătate, care lucrează în 
regiunile albe, va putea fi expe
diată oricînd în Bantustane.

Marile resurse ale țării — fer
mele din Transvaal, bogăția finan
ciară a orașului Johannesburg, mi
nele de aur din Orange, regiunile 
industriale Durban și Port Elizabeth 
— vor fi

Numai acei bantuși pe care gu
vernul îi 
economia 
torizați să rămînă în regiunile albe. 
După cum s-a exprimat o oficiali
tate guvernamentală, ei vor fi «no
mazi și nimic altceva».

în felul acesta, Africa de sud a 
elaborat programul Bantustanelor 
ca o perfecționare finală a politicii 
ei de apartheid, sau «despărțire», 
care decretează că cei 3 200 000 de 
albi din țară trebuie să fie despăr- 
țiți din punct de vedere rasial și fi
zic de cei 13 800 000 de bantuși, 
asiatici și «oameni de culoare» — 
cei de origine mixtă.

Primul Bantustan va fi Transkei, 
o rezervație tribală cam de supra
fața Danemarcei, 
seamnă «locul de 
fluviu».

Cea mai mare
Africii de sud, Transkei, este situat 
pe coasta de sud-est, între Oceanul 
Indian și protectoratul britanic 
Basutoland.“

Referindu-se la alegerile în urma 
cărora cei 1 500 000 de locuitori ban
tuși din Transkei vor dobîndi o 
„autoguvernare internă limitată, cu 
un parlament, teritorial", articolul 
arată mai departe :

„Teritoriul Transkei va fi guver
nat de un ministru principal bantus 
și de un cabinet format din cinci 
miniștri, dar guvernul lui • Ver- 
woerd va avea putere de veto asu
pra oricărei legi.

Ministrul principal va avea drep
tul să ia loc în forurile guvernului 
din «bunga», sau clădirea consiliu
lui, dar nu și la o masă din ceaină
ria de peste drum care este «numai 
pentru albi».

„O misiune diplomatică nefericită“

Numai pentru albi este și Umtata, 
capitala teritorială. Dacă ministrul 
principal dorește să rămînă peste 
noapte la Umtata, el va trebui să 
plece în afara orașului. Hotelurile 
din Umtata nu-1 vor găzdui.

Albii controlează toate zăcăminte
le de minereuri cunoscute în Trans
kei, toată industria teritoriului, cele 
26 de orașe ale sale și singurul port 
potențial la Oceanul Indian, Port St. 
Johns.

Africa de sud va păstra contro
lul asupra poliției, închisorilor, apă- urmărit prin 
rării, afacerilor externe, securității 
interne și vînzării de arme și mu
niții. Ea va controla, de asemenea, 
căile ferate, porturile, drumurile 
naționale, poșta, comunicațiile, imi
grarea, moneda și vămile bantuși- 
lor lăsîndu-le iluzia că se bucură de 
dreptul de autoguvernare“.

limitate numai la albi.

consideră esențiali pentru 
Africii de sud vor fi au-

Acest nume - în- 
dincolo de marele

din rezervațiile

In legătură cu vizita la Londra 
a ministrului spaniol Fraga Iri- 
barne, ziarul italian „AVANTI“ 
publică o corespondență în care 
se spune :

„Ministrul informațiilor și turis
mului din Spania, Fraga Iribarne, 
și-a încheiat vizita oficială la Lon
dra, o vizită nefericită care a servit 
la orice, în afară de încercarea de 
a risipi îndoiala democraților en
glezi în legătură cu guvernul spa
niol și metodele sale de activitate.

Fraga Iribarne a încercat să pre
zinte Spania într-o lumină nouă, 
mai liberală și niai puțin apăsătoa
re, dar nu a reușit să convingă pe 
nimeni. Spania — a spus el — are 
un guvern care se potrivește cu tem
peramentul poporului său. Noi — a 
adăugat — nu copiem schemele 
altor democrații parlamentare din 
Occident pentru că preferăm un gu
vern care ni se potrivește nouă. Noi 
cerem respect pentru guvernul 
nostru.

De respect, e bine să precizăfn 
imediat, nu poate fi vorba..

în legătură cu scrisorile de protest

a

iscălite de 102 și apoi de 188 de in
telectuali spanioli care cereau expli
cații în ce privește tratamentul inu
man la care au fost supuși minerii 
din Asturia, ministrul a fost foarte 
puțin explicit.

El a încercat să-și convingă inter
locutorii că în închisorile. spaniole 
s-ar afla doar 549 prizonieri politici, 
pe care el îi numește «deținuți spe
ciali» dintre care 160 ar fi «tero
riști» (este considerat «terorist», de 
exemplu, oricine participă la o 
grevă).

Ministrul Iribarne — scrie în 
încheiere corespondentul ziarului 
„Avanti“ — nu este profet Ia el a- 
casă, în Spania, și cu atît mai puțin 
a fost la Londra. A fost una din mi
siunile diplomatice cele mai nefe
ricite“.

în legătură cu aceeași vizită, zia
rul „IL GIORNO" menționează că 
Iribarne a fost întîmpinat de mun
citorii tipografi — în cursul vizitei 
pe care a făcut-o la un ziar londo
nez — cu lozinci și pancarte care 
cereau amnistie pentru deținuții po
litici

Concurența la 
constructorilor de

Intre societățile constructoare 
de avioane din țările occidentale 
se desfășoară o ascuțită luptă de 
concurență pentru dobîndirea de 
piețe de desfacere. Unele aspec
te ale acestei dispute sînt înfăți-

din Spania.

«•» sol 
avioane
articol din săptămî-

,FRANCE OBSERVA-
șate într-un 
naiul „7 
TEUR“.

„Marea cursă a început — scrie 
autorul, F. Tomiche. Statele Unite au 
luat și ' ele startul într-p competiție

pentru construirea unui avion su
personic". Despre ce este vorba ? „în 
urmă cu un an, Franța și Anglia, 
după lungi negocieri, au hotărît să 
construiască împreună un avion de 
transport supersonic, Pînă în prezent 
Statele Unite au dominat întotdea
una piața aeronautică mondială (a 
țărilor capitaliste — n.r.) și sînt as
tăzi, practic, singurii furnizori de 
avioane cu reacție nesupersonice cu 
rază lungă de acțiune. Obiectivul 

„Concorde“ (proiectul
franco-englez — n.r.) este să se ră
pească americanilor cvasi-monopolul 
asupra avioanelor de transport 
transatlantice.

Societățile Sud-Aviation (Franța) 
și British Aircraft Corporation (An
glia), constructorii lui „Concorde" 
prevăzuseră 'inițial două modele : cu 
rază lungă și cu rază medie de ac
țiune, dar se pare că ele au renun
țat în mod provizoriu la cel de-al 
doilea tip" — se arată mai depar
te în articol, dîndu-se unele carac
teristici ale aparatului aflat în con
strucție. Autorul arată că acesta ar 
urma să transporte 120—130 pasa
geri, străbătînd distanță Paris—New 
York în 3,10 ore, cu un tur-retur î-n 
24 de ore. Primul prototip ar urma 
să fie gata pentru zboruri de încer
care în 1966, urmînd să intre în ser
viciu 'în 1970.

„Prețul de vînzare evident că nu- 
a fost încă fixat, dar ar fi de ordinul 
a 10 milioane dolari sau 50 milioane 
de franci un aparat. De aici se 
poate vedea importanța sumelor a- 
flate în joc și influența pe care o 
pot exercita astfel de cheltuieli asu
pra balanței comerciale a unei țări 
dornice să dispună de o flotă aeria
nă modernă. Dacă Statele Unite ar 
cumpăra avioane „Concorde“ și-ar 
pierde dintr-o dată poziția privile
giată de vînzători, pentru a deveni 
cumpărători. Astfel, reușita lui 
„Concorde“ ar avea trei consecințe 
importante : ar afecta balanța co
mercială a S.U.A. și, în consecință, 
balanța de plăți ; în cazul — foarte 
puțin probabil — în care americanii 
nu ar cumpăra primul avion super
sonic disponibil, această abținere ar 
permite liniilor aeriene franceze și 
engleze să acapareze o parte mult

mai mare din traficul aerian mon
dial (ceea ce, indirect, s-ar repercu
ta de asemenea asupra balanței de 
plăți a S.U.A.) ; să răpească indus
triei aeronautice americane întîieta- 
tea sa de pînă acum într-un dome
niu de înaltă tehnologie.

Cum se explică faptul că indus
tria americană s-a lăsat astfel dis
tanțată ? — sorie autorul. întrebarea 
am pus-o mai multor specialiști a- 
mericani de la firmele constructoa
re Douglas, Lockheed, North Ame
rican.

în ansamblu, răspunsurile care 
mirau fost date pot fi rezumate ast
fel : De mai mulți ani, efortul prin
cipal al industriei noastre s-a în
dreptat spre problemele spațiului și 
rachetelor. Industriașii credeau că 
pot păstra fără greutate, în lipsa 
concurenței străine, marele lor a- 
vans. Proiectele franco-engleze nu 
fuseseră luate suficient în serios. în 
sfîrșit, constructorii doreau să lase 
societăților de transport aerian 
timpul de a amortiza în întregime 
modele cu reacție foarte costisi
toare ca «Boeing 707». Trezirea a fost 
brutală : Autoritățile competente a- 
mericane au numit nu de mult un 
consilier financiar special pentru 
problemele unui avion supersonic, 
iar F.A.A. (Federal Aviation Agency 
— Agenția federală de aviație) a a- 
doptat un „calendar viguros“. Au 
fost lansate oferte, iar șase cons
tructori s-au prezentat printre can
didați. Dar în cel mai bun caz, apa
ratul american nu va fi disponibil 
decît la un an după rivalul său 
franco-englez“.

„în această cursă — arată autorul, 
Statele Unite nu pleacă totuși în
vinse dinainte. Ele au numeroase 
atu-uri. Cel mai prețios, poate, con
stă în cunoașterea exactă a proiec
tului concurent. Astfel, nu este ex
clus că ele încearcă să realizeze un 
avion care are caracteristici superi
oare celor ale lui „Concorde“. Dar 
este inexact să spunem că cele două 
tipuri de aparate („Concorde“, pe de 
o parte și cel american, pe de altă 
parte — n.r.) pot fi complimentare. 
Ele vor fi concurente, și concurente 
înverșunate“.

creșterea nu lipsită de însemnătate a 
importului și exportului“.

Presa relevă că la dezvoltarea 
schimburilor comerciale dintre ță
rile noastre au contribuit schimbul 
de delegații tehnico-economice, par
ticiparea Romîniei la Tîrgul interna
țional de la Viena, precum și expo
ziția industrială austriacă de la 
București.

în ultimul an s-au intensificat și 
schimburile culturale și artistice 
dintre cele două țări. Dintre prezen
tele romînești în viața culturală a 
Austriei amintim participarea Filar
monicii „George Enescu“ din Bucu
rești, dirijată de maestrul George 
____________ Georgescu la săp- 

tămînile festive ale 
Corespondentă din Viena Sa? la Salzburg 

_ de George Geor
gescu, avîndu-1 ca 

solist pe pianistul Valentin Gheor
ghiu, recitalul baritonului Dan Iordă- 
chescu, recentele concerte dirijate 
de Mihai Brediceanu, expoziția de 
artă plastică romînească de la Viena, 
prezentarea, pe scenele vieneze, a 
pieselor dramaturgilor romîni Tudor 
Mușatescu și Alex. Voitin, toate 
primite cu căldură și bune apre
cieri în Austria.

Ridicarea legațiilor din țările res
pective la rangul de ambasade este 
o confirmare a dezvoltării favorabile 
a relațiilor bilaterale.

într-un șir de materiale publicate 
de ziariști austrieci care au vizitat 
în toamna aceasta R. P. Romînă, 
s-au găsit cuvinte elogioase la 
adresa importantelor transformări 
din țara noastră. „în această țară 
se desfășoară în prezent o însem
nată revoluție industrială“, a scris 
dr. Franz Bauer în oficiosul „Wiener 
Zeitung“. La rîndul său, Roland Nit- 
sche, redactor al ziarului „Neues 
Oesterreich", scria, într-un comen
tariu : „Austria trebuie să țină 
seama că în Romînia găsește un 
partener a cărei istorică structură 
agrară este pe calea unei furtunoase 
transformări industriale ale cărei 
dovezi impresionante au fost consta
tate la fața locului cu prilejul vizi
tei noastre de informare“.

ȘT. DEJU

LONDRA. în fața închisorii 
Brickston din Londra a avut loc la 
7 decembrie o demonstrație de pro
test împotriva întemnițării lui Peter 
Moule, secretarul general al „Co
mitetului celor 100“. La începutul 
acestei săptămîni, Peter Moule a 
fost condamnat la 4 luni închisoare 
pentru participarea la o demonstra
ție în sprijinul cererii cu privire la 
punerea în libertate a deținuților 
politici din Grecia.

RANGOON. La 8 decembrie cos- 
monauții sovietici Valentina Niko- 
laeva-Tereșkova, Valeri Bîkovskî și 
Andrian Nikolaev au sosit în capi
tala Birmaniei. La invitația gu
vernului birmanez, ei vor întreprin
de o vizită de trei zile în această 
țară.

AL,GER. Ministrul de externe aL" 
gerian, Bouteflika, a confirmat în 
cadrul unor declarații făcute zia
riștilor că președintele Republicii 
Algeriene, Ben Bella, va pleca peste 
puțină vreme la Tunis, unde se va 
întîlni cu regele Marocului, Hassan 
al Il-lea, și președintele Tunisiei', 
Bourghiba.

BANGKOK. — Postul de radio 
Bangkok a.anunțat că primul mi
nistru al Taițandei, Sărit Thanarat, 
a încetat din viață la 8 decembrie. 
Ministrul apărării, Thanom Kittika- 
chorn, a preluat în mod provizoriu 
funcția de prim-ministru.

BAGDAD. Agenția France Presse, 
citind postul de radio Bagdad, re
latează că ministrul apărării și co
mandantul șef-adjunct al armatei 
irakiene, generalul Takriti, a decla
rat' că toate unitățile militare ira
kiene, care fuseseră mobilizate 
pentru a zdrobi rezistența „Gărzii 
naționale“ baasiste, s-au înapoiat a- 
.cum în cantonamentele lor. Takriti 
a afirmat că în țară domnește în 
prezent liniștea.

*
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