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Aparate moderne pentru controlul osiilor 
la vagoane și locomotive 99

Anu! XXXIII Mr. 61&8 Luni 16 decembrie 1963

Atelierele de zonă C.F.R. pentru 
reparația materialului rulant din 
Buzău, Craiova, Timișoara, Sibiu, 
Oradea, Suceava au fost dotate cu 
defectoscoape ultrasonice. Cu ajuto
rul acestor aparate moderne se con
trolează cu rapiditate starea osiilor 
la vagoane și locomotive. La aceste 
unități au fost amenajate centre 
tehnice care execută acest control 
la osiile noi, la cele în exploatare 
de la vagoane, la locomotivele cu 
abur și Diesel-electrice. Prin folosi-

ultrasonice se 
mai rațională 

în depline 
; toate de

fecțiunile ascunse ale osiilor sînt cu 
ușurință descoperite. Inginerii și 
tehnicienii de specialitate studiază 
acum posibilitatea extinderii con
trolului cu defectoscoapele ultraso
nice asupra cusăturilor ondulate și 
a unor piese cu profil mai complicat 
de la materialul rulant al căilor 
ferate.

rea defectoscoapelor 
asigură o exploatare 
a materialului rulant, 
condiții de siguranță

Cine știe zootehnie, 
cîștigă“

un 
in- 
le- 
în- 
fu-

Printre colectivele care au raportat în
deplinirea mai devreme a sarcinilor de 
plan pe anul în curs se numără și cel de 
la Fabrica de mase plastice „București", 
în primele ti luni ale anului, productivi
tatea muncii a crescut aici cu 8,8 la sută 
față de sarcina stabilită. S-au obținut, tot
odată, economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 8 45(1 000 lei și impor
tante beneficii peste plan. Datorită măsu
rilor tehnico-organizatoricc luate, în cursul 
acestui an, calitatea produselor fabricate 
de 
In 
de

întreprindero s-a îmbunătățit simțitor, 
fotografie : aspect din hala de mașini 
injecție do la această întreprindere.

(Foto : M. CIOC)

La Uzinele „Electroputere“ din 
Craiova se introduc noi tehnologii 
în fabricarea motoarelor electrice. 
Recent, constructorii au realizat o 
mașină centrifugală cu care se 
toarnă cuzineții și au confecționat 
o serie de dispozitive speciale pen
tru prelucrarea lor mecanică. Pe a- 
ceastă cale au putut fi eliminate re
buturile, iar consumurile de mate
riale au înregistrat scăderi simți
toare.

Căutînd soluții constructive noi, 
care să prezinte cea mai mare sigu
ranță în exploatarea mașinilor e- 
lectrice de pe locomotivă, s-au ex
perimentat cu succes două noi ti
puri de bobinaje la rotorul genera
torului principal. Numeroase alte 
măsuri sînt menite să ducă în con
tinuare la îmbunătățirea construc
ției și tehnologiei locomotivei Die
sel-electrice. Printre ele se numără: 
îmbunătățirea confortului în cabina 
mecanicului și construirea unor dis
pozitive de montare, centrare și ve
rificare a port-periilor.

Toate acestea au făcut ca pe 
lîngă ameliorarea unor caracteris
tici funcționale ale locomotivei să 
se scurteze cu 2 luni ciclul de fa
bricație, față de prima locomptivă 
Diesel-electrică construită în '‘’țară, 
iar prețul de cost să fie redus cu 
•peste 20 la sută. ■■

■?* (Agerpres)

Brașov Peste 1100 apartamente
date anul acesta în folosință
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BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
De la începutul anului și pînă în 
prezent, constructorii Trustului 5 și 
ai întreprinderii 3 construcții din 
Brașov au dat în folosință oameni
lor muncii din acest oraș 1121 de 
apartamente noi. La recepție, ma-

majoritate a noilor blocuri ridi- 
„foarte 

constructorii lu-

rea
cate au primit calificativul 
bine“. în prezent, 
crează la finisajul a 11 blocuri din 
cartierele muncitorești Steagul roșu 
și Tractorul, 
apartamente 
sință pînă la

Ele au în total 420 de 
și vor fi date în folo- 
sfîrșitul anului.

Sărbătoarea tineretului din Salonta
SALONTA (coresp. „Scînteii"). — La 

Clubul sindicatelor din Salonta a avut 
loc sărbătorirea celor 200 de tineri — 
muncitori din întreprinderi și instituții 
și elevi ai Centrului școlar agricol din 
localitate — care au împlinit vîrsta de 
18 ani. Cu acest prilej tovarășul Teo
dor Maghiar, Erou al Muncii Socialiste,

președintele gospodăriei agricole colec
tive din comuna Mădăraș, a vorbit celor 
care au devenit majori despre viața de 
ieri și de azi a tineretului din patria 
noastră. Cei prezenți au participat apoi 
la un program cultural-artistic susținut 
de formații de amatori și la o seară de 
dans.

Din inițiativa biroului comitetu
lui raional de partid, între crescă
torii de animale din cele 51 de gos
podării colective ale raionului Făurei 
s-a organizat un concurs pe tema 
„Cine știe zootehnie, cîștigă“. Con
siliul agricol raional a întocmit 
regulament al concursului și a 
dicat pentru studiu teme strîns 
gate de problemele creșterii și 
grijirii animalelor, ale asigurării
rațelor. Ingineri și alți specialiști din 
gospodăriile colective i-au ajutat pe 
îngrijitori să se pregătească pentru 
concurs.

Concursul s-a desfășurat într-un 
cadru festiv, la căminele culturale, 
în fața tuturor colectiviștilor. La 
faza întîi a întrecerii (în cadrul fie
cărei gospodării) au participat ma
joritatea îngrijitorilor de animale, 
iar la faza a doua între comune s-au 
întrecut peste 500 de îngrijitori.

Conducerile gospodăriilor colec
tive din comunele Găiseanca, Ibria- 
nu, Balta Albă, Băile, precum și in
ginerii agronomi și zootehniști Ion 
Chica, Tudose Dumitru, Ion Giurcă, 
Maria Chitan și alții s-au ocupat 
cu deosebită atenție de organizarea 
acestui concurs.

Din rîndul crescătorilor și îngri
jitorilor de animale, bine pregătiți 
s-au prezentat Marița Trufașu, cres
cătoare de păsări de la G.A.C. din 
Grădiștea, Const. Enache din 
Dobre Piticaru din Plopu și 
Cîștigătorii au primit premii 
biecte și cărți.

Concursul a prilejuit un 
schimb de experiență și însușirea 
unor bogate cunoștințe de către uu 
mare număr de îngrijitori de ani
male.

Băile, 
alții, 

în o-

larg.

100000 de special o ri PETRE VERIGA 
coresp. voluntar

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
In cadrul primei etape a festivalului 
filmului pentru sate, care se desfă
șoară în raioanele Cislău, Tîrgoviște, 

. Rm. Sărat, Ploiești și Cîmpina, se 
organizează diferite acțiuni. Cămi
nul cultural din comuna Puchenii

într-un articol publicat recent în 
„Scînteia“ tov. Gh. Șerban, inginer 
șef la Fabrica de tricotaje „Moldo- 
va“-Iași, își exprima dorința de a 
cunoaște experiența altor întreprin-. 
deri în completarea cunoștințelor 
teoretice ale muncitorilor calificați 
la locul de muncă. Ne propunem să 
redăm, pe scurt, din experiența 
noastră în această privință.

în întreprinderea noastră există o 
preocupare permanentă pentru com
pletarea continuă a cunoștințelor 
teoretice ale muncitorilor calificați 
la locul de muncă. Majoritatea au 
fost cuprinși în cursurile de ridica
re a calificării. Lecțiile sînt legate 
de metode și procedee noi folosite 
în industria textilă, de cunoașterea 
și folosirea utilajelor moderne ctc. 
Aceste cursuri s-au organizat dife
rențiat, după gradul de calificare și 
pe meserii. Pentru muncitorii de la 
finisaj cursurile de ridicare a cali
ficării s-au organizat pe meseriile 
din cadrul atelierelor : albitori, vop
sitori, imprimeri și apretori.

Pentru completarea cunoștințelor 
teoretice ale muncitorilor, în între
prinderea noastră sînt organizate, de 
către cabinetul tehnic, și conferințe 
tehnice, care popularizează procedee 
tehnologice noi, metode avansate de 
muncă, arată căile pentru mai buna 
întreținere și folosire a utilajelor. In 
acest fel, muncitorii calificați la lo- 
cuț de muncă capătă cunoștințe teo
retice noi, legate de eficacitatea eco
nomică a folosirii metodelor avan
sate, a procedeelor tehnologice mo
derne, despre caracteristicile tehnice 
și funcționale ale mașinilor, tehnolo
gia de fabricație etc, întregindu-și 
pregătirea profesională.

în ridicarea nivelului de pregă
tire al muncitorilor calificați la

locul de muncă ne sprijinim în 
mare măsură pe aportul muncitori
lor fruntași, al maiștrilor și ingine
rilor. Aceștia țin la locurile de 
muncă expuneri teoretice privind 
procesul tehnologic și operațiile care 
se execută, organizează discuții pe 
marginea unor deficiențe consta
tate, desfășoară muncă de la om la 
om pentru însușirea experienței 
bune, a metodelor de lucru folosite 
de evidențiații în întrecerea socia
listă. Schimburile de experiență or
ganizate în fabrică sau la alte în
treprinderi s-au dovedit și ele un 
mijloc eficace de îmbogățire a cu- 

și profesionale 
transmitere 

metodelor a-

sînt deseori

noștințelor tehnice 
ale muncitorilor, de 
concretă și eficientă a 
vansate de lucru.

Expunerile teoretice
însoțite de demonstrații practice. 
Maiștri, tehnicieni sau muncitori cu 
o calificare înaltă, după ce expun 
teoretic în fața muncitorilor meto
dele noi apărute în domeniul res
pectiv, trec la demonstrații practice. 
Demonstrațiile, îmbinate cu expuneri 
teoretice, contribuie la consolidarea 
cunoștințelor profesionale, la cunoaș
terea metodelor de muncă avansate.

Ridicarea calificării majorității 
muncitorilor a contribuit la spori
rea productivității muncii, la îmbu
nătățirea calității produselor, la re
ducerea continuă a prețului de cost. 
Tocmai de aceea ne-am propus ca 
în anul viitor să generalizăm expe
riența obținută în această direcție, 
să găsim noi forme de îmbogățire a 
cunoștințelor 
ale

tehnico-profesionale
muncitorilor din fabrică.

VASILE UNGUREANU 
director al întreprinderii textile 

„Dacia“-București

In schimb de experiență

Pînă în prezent, 25 de în
treprinderi industriale din 
regiunea Cluj au raportat 

îndeplinirea planului anual înainte de termen. Prin
tre acestea se numără Exploatarea minieră Roșia 
Montană, „Carbochim“-Cluj, întreprinderea „9 Mai“ 
dim Turda, întreprinderea, industrială .de imateriale, de— 
construcții Cluj, Fabrica de produse zaharoase „Fe- 
leacul“-Cluj, salina Ocna-Dej, „Chimica“-Cluj și altele. 
Multe întreprinderi din regiune și-au realizat și an
gajamentele cu privire la economii și beneficii peste 
plan. Economiile realizate peste plan de către colecti
vele fabricilor și uzinelor din regiune se ridică la peste 
54 000 000 lei.

25 de întreprinderi 
din regiunea Chij

Peste 30 
de întreprinderi 

din regiunea Galați

în ultimele 5 zile, alte 11 
colective de întreprinderi 
din regiunea Galați au a- 
nunțat îndeplinirea plănu

ia principalii indicatori.lui anual de producție
Pînă acum, peste 30 de întreprinderi, uzine și fabrici 
din regiune și-au realizat înainte de termen sarcinile 
anuale de plan. Enumerăm dintre acestea Uzina de re
parații, Fabrica de plase și unelte pescărești, Direcția 
de navigație civilă din Galați, Uzina de reparații Te
cuci, Fabrica de conserve Tecuci, întreprinderea fo
restieră Brăila și altele.

PETRILA (coresp. „Scînteii"). — Minerii de la Pe- 
trila au obținut în anul acesta însemnate succese în 
domeniul armării mixte, cu lemn și metal, a abata
jelor cameră. Pe această bază, ei au redus consumul 
de lemn de mină cu peste 30 la sută față de vechile 
procedee de armare.

Zilele acestea, în abatajele cameră de la Petrila au 
venit oaspeți de la toate minele din Valea Jiului : șefi 
de sectoare, maiștri și șefi de brigăzi care lucrează 

,^-în astfel de abataje. Ei își vor însuși experiența mine
rilor de aici în aplicarea noii metffde de armare care se 
va extinde

Moșneni, raionul Ploiești, a inițiat 
un concurs pentru școlari cu tema: 
„Cine vizionează filme — răspunde" 
și o discuție cu țăranii colectiviști 
despre ceea ce au învățat din fil
mele documentare pe teme agro
zootehnice vizionate în cadrul festi
valului.

Acțiuni asemănătoare s-au. orga
nizat la toate cele 179 cămine cultu
rale și unități cinematografice să
tești, unde se desfășoară prima e- 
tapă a festivalului filmului. In cele 
două săptămîni 
la deschiderea 
mele prezentate 
zionate de peste

care au trecut de 
acestui festival, fil- 
la sate au fost vi- 
100 000 spectatori.

Teatru popular 
la Turnu Severin

TURNU SEVERIN (coresp. „Scîn
teii“). — La Turnu Severin s-a des
chis zilele acestea într-un cadru 
lestiv teatru] popular din localitate, 
primul teatru popular din regiunea 
Oltenia. Slabilindu-și planul de lucru, 
colectivul teatrului și-a pus ca sar
cină să prezinte în fiecare stagiune 
cite două piese de teatru în mai 
multe acte și cite două piese intr-un 
act. Vor fi date spectacole atît în 
orașul Turnu Severin, cit și în dife
rite localități din regiune. Cu pri
lejul inaugurării, colectivul teatrului 
a prezentat în premieră piesa „Gră
dina de trandafiri" de Andi Andrieș. 
Spectacolul s-a bucurat de succes.

în toate minele Văii Jiului.

prin
Economii însemnate 

reducerea ui de cost

în dorința unei mai bune cunoaș
teri reciproce și a dezvoltării cola
borării^ dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Tunisia, gu-

vernele celor două țări au hotărît 
să stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

120 de milioane lei reprezintă economiileAproape 
obținute în plus față de plan prin reducerea prețului 
de cost, realizate în zece luni de către întreprinderile 
industriale, de construcții și montaje aparținînd Mi- 
nisterului Industriei Petrolului și Chimiei. Majoritatea 
economiilor date peste plan provin din sectorul de ex
tracție și prelucrare a țițeiului și au fost obținute în 
principal prin creșterea valorii produselor extrase 
dintr-o tonă de țiței, reducerea consumului de energie, 
chimicale și alte materii prime, ca și prin depășirea 
planului producție-marfă. La rîndul lor, constructorii 
și montorii și-au adus contribuția la acest succes prin 
schimbarea unor soluții de execuție 
sumurilor de materiale.

și reducerea con- 
(Agerpres)

VACANTA
Au mai rămas numai cîteva zile pînă 

la începerea vacanței de iarnă — prilej 
de odihnă plăcută și instructivă pentru 
școlarii de pe întregul cuprins al pa
triei. încă de pe acum a fost alcătuit 
un bogat program de vacanță. Con
ducerile școlilor, profesorii, organiza
țiile U.T.M., cu sprijinul comitetelor 
de părinți, s-au îngrijit să ofere pionie
rilor și școlarilor — după munca rod
nică din timpul trimestrului de școală

ale tineretului se fac pregătiri 
pentru sărbătorirea revelionului 
tre elevii mai mari.

Muzeele, casele memoriale, 
mentele istorice, noile cartiere __ _ 
hitectura lor tinerească vor îmbogăți 
cunoștințele elevilor, constituind tot a- 
tîtea puncte ale itinerariilor „circuitu
lui orașului", inițiate în timpul vacan
ței la București, Cluj, Timișoara, Cra
iova etc. Cele mai multe dintre impre-

intense 
de că-

monu- 
cu ar-

<£> F um. sil .1 ăl L i
Bacăului, 

Trotuș, se

Creșterea tehnicității producției 
din uzina noastră, exigențele sporite 
față de calitatea rulmenților nece
sită o preocupare permanentă pen
tru ridicarea nivelului de cunoștințe 
profesionale al muncitorilor. în ca
drul fabricii noastre s-au organizat 
cursuri de completare a cunoștințe
lor profesionale, la care sînt înca
drați peste 500 de muncitori. Cursu
rile de ridicare a calificării, organi
zate pe meserii — rectificatori, 
strungari, mecanici, fochiști, turnă
tori — cuprind peste 900 muncitori. 
Pentru predarea lecțiilor au fost re
crutați maiștri, ingineri și tehnicieni 
din fabrică, cu o bună pregătire 
profesională, cu experiență în pro
ducție.

în desfășurarea acțiunii de califi
care și de ridicare a calificării mun
citorilor se constată totuși unele 
neajunsuri. O serie de ingineri, din
tre cei 
atrași la 
alcătuirea 
viciului 
preda lecții 
rectificare și bile-role. Inginerii de 
la serviciul metalurgic ar putea ține 
lecții în fața forjorilor și a termiști- 
lor privind prelucrarea la cald, pre
cum și în alte secții care dispun de 
mai puține cadre inginerești. în mai 
mare măsură ar putea fi atrași și

mai calificați, nu sînt 
ținerea lecțiilor și la 

tematicilor. Inginerii ser- 
tehnolog-șef ar putea 

în secțiile strungărie,

...„In ținutul 
lingă tîrgul 
găsesc saline foarte boga
te, numite în țară ocne... 
Dacă sapi în pămînt pînă 
la unul sau doi coți adîn- 
cirrie, găsești sarea cea 
mai curată și limpede ca 
porfirul și cristalul... Oc
nele acestea sînt neseca
te, cu toate că în unele 
lucrează zi de zi 
oameni...“.

Sînt rînduri 
din „Descrierea 
vei“ a marelui 
cărturar Dimitrie 
mir. Deși s-au scurs cir
ca două veacuri și jumă
tate de cînd au fost scri
se, timp în care extrage
rea sării n-a încetat, ză
cămintele Văii Trotușului 
sînt și astăzi la fel de 
nesecate.

Ritmurile mari de dez
voltare a economiei noas
tre naționale, construirea

sute de

extrase 
Moldo- 
nostru 
Cante-

complexului petrochimic 
de la Onești-Borzești au 
schimbat destinul sării și 
metodele de extragere. 
Sarea masivului de la 
Tg. Ocna a devenit mate
ria primă pentru combi
natul chimic, una din 
marile unități ale com
plexului petrochimic O- 
nești-Borzești. Metode 
moderne înlocuiesc tot 
mai mult pe cele vechi. 
Au apărut și aici sonde 
aidoma cu cele petroliere 
pentru extragerea sării. 
Nu-i cumva o greșeală. 
Sarea-i doar solidă ? Nu. 
E o importantă realizare 
a tehnicii noastre 
tă pentru prima 
Ocna Mureș.

La Gura Slănic 
forate două sonde. Apa 
extrasă din pînza freatică

aplica- 
oară la

au fost

a rîului Slănic este in
trodusă cu ajutorul unor 
pompe, printr-o coloană 
a sondei, în zăcămîntul de 
sare. Acolo, dizolvă sarea 
și printr-o altă coloană 
este readusă la suprafață 
— sub forma de saramură 
cu o concentrație de 310 
grame sare la fiecare 
litru — și condusă spre 
două rezervoare unde se 
depun o parte din impu
rități. Pe un saleduct — 
o conductă de 6 țoii — 
sarea își începe călătoria 
și după un drum de mai 
bine de 20 de kilometri 
ajunge la Borzești.

Extragerea sării 
sonde este mult mai 
nomică decît metoda
sică de extragere a sării 
sub formă solidă. Numai 
pentru

prin 
eco- 
cla-

actualului volum 
necesară combi-

Combinatul 
chimic Borzești. 
După ce trece 
prin instalația de 
purificare, solu
ția saturată de 
sare ajunge în 
instalația de e- 
lectroliză (foto
grafia din stin
gă). în fotogra
fia din dreapta : 
muncitorii Mir
cea Moise. Ion 
Magda și Con
stantin Aparas- 
chivei, care lu
crează la cele 
două sonde pen
tru extragerea 
sării, sub formă 
de saramură, de 
la Gura Slănic.

(Continuare în pag. IlI-a)
extragerea
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salină a 
de sare, 
natului chimic, ar fi ne
voie de 5 ori mai mulți 
muncitori. Unde mai pui 
mijloacele de transport, 
de încărcare și descărca
re, brațele de muncă pen
tru deservirea lor. Extra
gerea sării sub formă de 
soluție este complet me
canizată. Prin noua meto
dă se elimină și instalația 
pentru transformarea să
rii solide în soluție. Com
binatul primește sarea 
sub forma în care are 
nevoie de ea.

...Ajunsă în combinat 
soluția saturată de sare 
ia contact cu prima insta
lație din cadrul marii 
unități chimice, instalația 
de purificare. Aici, sarea 
este supusă unui trata
ment în urma căruia se 
elimină sărurile de calciu 
și magneziu care au înso
țit-o. Ea ajunge apoi du
pă un drum scurt în in
stalația de electroliză, 
unde prin descompunerea 
sării și apei, cu ajutorul 
curentului electric, rezul
tă trei produse principale 
pentru combinat : leșie 
de hidroxid de sodiu 
(soda caustică), hidrogen 
și clor.

Ca produse finite, leșii- 
le de sodă caustică cu o 
concentrație de 50 la sută 
sînt folosite în industria 
celulozei, petrolului și în 
alte ramuri; soda causti
că topită are largi între
buințări în industria chi
mică, iar soda caustică 
solzi este un produs de 
larg consum.

Ta Palatul pionierilor din Capitală, se pregătesc podoabe pentru pomul 
de iarnă și carnaval.

N. MOCANU

(Continuare în pag. Il-a)

— surprize dintre cele mai plăcute : 
spectacole de teatru, filme, sărbători
rea Anului Nou, drumeții și numeroa
se alte acțiuni îndrăgite de copii. Să 
răsfoim cîteva din filele „carnetului de 
vacanță".

In cinstea celei de-a 16-a aniversări 
a Republicii, elevii din școlile de la 
orașe și sate vor participa la serbări 
cultural-artistice, la întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, care le vor 
înfățișa realizări ale poporului nostru 
în opera de desăvîrșire a construcției 
socialismului, le vor povesti fapte din 
trecutul glorios de luptă al partidului. 
Pe scena sălii de teatru a Palatului 
pionierilor din București, în cadrul fes
tivității „Republică biruitoare", cele mai 
bune formații artistice pionierești vor 
trăi emoțiile plăcute ale „confruntării" 
cu publicul — profesori, părinți, prieteni 
și colegi de școală. Acestor manifestări 
li se adaugă montajele literar-muzicale 
„Republică, măreață vatră”, „Puternică, 
liberă...“, prin care cei mai tineri ce
tățeni vor aduce patriei dragostea și 
recunoștința lor.

Printre manifestările cultural-artis
tice organizate’ în această vacanță se 
înscriu și prezentările de cărți, serbă
rile pomului de iarnă cu tradiționalul 
„Plugușor“. Școlarii cei mici se vor în- 
tîlni cu eroii lecturilor preferate, în 
timp ce colegii lor mai mari vor sta 
de vorbă cu scriitori și oameni de cul
tură. Pentru elevii de la sate, căminele 
culturale organizează seri de basm sau 
lecturi-ghicitoare, atît de îndrăgite de 
copii, prezintă unele filme destinate 
special tinerilor spectatori. De pe a- 
cum, în școli și la casele de cultură

siile culese din aceste excursii vor fo
losi „drumeților veseli“ în concursurile 
la care vor participa. Și la capitolul 
„sport" sînt înscrise manifestări dintre 
cele mai interesante.

Excursiile locale vor prilejui cunoaș
terea frumuseților regiunii, a impor
tantelor obiective industriale din veci
nătatea școlii. In decorul alb al mun
ților, taberele de la Sinaia, Bușteni, 
Predeal, Tușnad, Pîrîul Rece și din 
alte localități pitorești din țară, caba
nele Bucegilor vor adăposti mai multe 
mii de admiratori ai peisajului alpin, 
în majoritate elevi ai școlilor sportive 
din București, Iași, Constanța, Tg. 
Mureș ctc. întrecerile pe pîrtiile de 
schi și de săniuș se vor împleti cu con
cursuri de cîntece și poezii, cu plimbări 
în aer liber.

Și acum, împreună cu cei peste 
2 000 de pionieri și școlari fruntași la 
învățătură din școlile Capitalei, să ri
dicăm un colț de cortină asupra „Car
navalului pionierilor“, organizat la Pa
latul Republicii, în prima zi a anului 
1964... Trîmbițașii vestesc deschiderea. 
O adunare veselă de dansatori, cosmo- 
nauți, eroi din basme cunoscute, per
sonaje din viața școlară, în centrul că
reia oaspeții dragi — moș Gerilă, în
soțit de prietenii săi — notele 9 și 10. 
La Palatul pionierilor, circa 7 000 de 
pionieri și școlari vor lua parte, timp 
de mai multe zile, la carnavalul „Pe 
vaporul veseliei“.

Iată doar cîteva din surprizele va
canței, care vor prilejui tineretului 
școlar clipe de neuitat.

M. IORDANESCU
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O seară la Reșița

Pe scenele teatrelor :

Filme

ora 20, în. 
juridice va 
de arii din

intri în Reșița cu trenul, 
se recomandă printr-un 
modern de blocuri munci- 
semne ale vjpții noi. Iar

noi pe ecrane

"'A ->

sala unde 
țin cursu-

Luni, 16 decembrie, ora 20, în studioul 
Radioteleviziunii din str. Al. Popov va 
avea loc un concert coral comemorativ 
Ion Vidu, organizat de Filarmonica do 
stat „George Enescu”. Dirijor : D. D. 
Botez. Cuvînt introductiv : prof. Dimitrie 
Stan.

Mar(i, 17 decembrie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne, va avea 
loc primul concert din ciclul „Vivaldi- 
Corelli”. Va interpreta o formație de 
cameră dirijată de Paul Popescu. Soliști : 
Radu Aldulescu și Dumitru Pop.

Joi, 19 decembrie, ora 19,50, în studioul 
Radioteleviziunii din str. Al. Popov va 
avea loc un festival Beethoven. Va inter
preta orchestra simfonică a Radiotelevi
ziunii dirijată de George Georgescu. în 
program : Uvertura „Coriolan“ ; Concer
tul în Re major pentru vioară și orches
tră — solist : Allan Loveday (Anglia) ; 
Simfonia a V-a.

Vincri, 20 decembrie, ora 20, la Casa 
oamenilor de știință se va prezenta un 
concert „Bach” în cadrul ciclului „Mu
zica de-a lungul veacurilor” organizat de 
Filarmonica de stat „George Enescu .

Sîmbătă, 21 decembrie ora 20, orches
tra simfonică a Filarmonicii . .de.stat 
„George Enescu” dirijată de Mihiii Bre- 
diceanu va prezenta un concert în stu
dioul Radioteleviziunii din str. Al. Po
pov. Concertul va fi repetat duminică 
22 decembrie,, ora 11.

Duminică, 22 decembrie, 
aula Facultății de științe 
avea loc un recital popular
opere, canțonete și piese instrumentale 
organizat de Filarmonica de stat „Geor- . 
ge Enescu” pentru studenții din Bucu
rești.

în orașul Cîmpulung Moldovenesc s-a dat în folosință un nou complex al cooperației meșteșugărești pentru 
deservirea populației. In noul complex, funcționează secții de croitorie, lenjerie, încălțăminte, coafură, frizerie etc. 
Paralel cu construirea de noi complexe, în regiunea Suceava au fost extinse și modernizate unități existente ale coo
perației meșteșugărești. De la începutul anului, rețeaua cooperației meșteșugărești din regiune a crescut cu peste 
70 de unități, ajungînd în prezent la 580. (Foto : GH. VINȚILĂ)

MĂSURI CONCRETE PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE LAPTE

Ca și alte unități agricole so
cialiste din raionul Tg. Mu
reș, gospodăria noastră are condiții 
favorabile pentru creșterea anima
lelor. în prezent, gospodăria deține 
în proprietate obștească 780 de bo
vine. Sectorul zootehnic aduce o 
parte însemnată din veniturile bă
nești ale gospodăriei.

Planul de producție al gospodă
riei colective a prevăzut pentru acest 
an realizarea a peste 2 000 litri lapte 
pe cap de vacă furajată. Ce măsuri 
am luat spre a realiza acest obiec
tiv ? Cheia măririi numărului de 
animale și a producției lor o con
stituie organizarea reproducției. în 
această privință rezultatele pot fi 
socotite bune atunci cînd natalitatea 
atinge un procent ridicat, care la 
taurine trebuie să fie de peste 85 la 
sută. Fiecare îngrijitor din gospo
dăria noastră știe acest lucru. Prin 
aplicarea unui complex de reguli și 
metode — întocmirea planului de 
montă și fătări, amenajarea unei 
stații de montă artificială, organiza
rea unui control sistematic asupra 
situației fiecărei juninci și vaci — 
s-au obținut rezultate pozitive. Pro

la taurine a fostcentul de natalitate 
de 90 la sută.

Creșterea unui 
mare de animale 
producții sporite 
depind în mare măsură de baza fu
rajeră. In centrul atenției noastre a 
stat tot timpul asigurarea furajelor 
pentru iarnă. Pe lîngă producția de 
pe 250 ha finețe naturale și peste 
400 ha cultivate cu leguminoase, am 
însilozat peste 300 de vagoane nu
trețuri : porumb, coceni, capitule de 
floarea-soarelui, colete și frunze de 
sfeclă de zahăr etc. In felul acesta 
avem asigurat necesarul de furaje 
pentru întregul, efectiv de animale.

Stabilirea rațiilor de furajare a 
vacilor, introducerea alimentării vi
țeilor la biberon, retribuirea mun
cii mulgătorilor după producția ob
ținută, organizarea cursurilor de 3 
ani pentru lucrătorii din sectorul 
zootehnic, adăpostirea efectivului de 
animale în condiții igienice etc. — 
iată o serie de măsuri care au con
tribuit mult la sporirea producției 
de lapte. în 3 trimestre s-au realizat

mai 
de

număr tot 
și obținerea 
de carne și lapte

în medie cîte 1 800 litri lapte pe cap 
de vacă furajată.

In gospodăria noastră sînt posibi
lități să obținem producții și mai 
mari de lapte. Pînă acum nu s-a in
trodus încă furajarea vacilor pe 
grupe de producție. Această metodă 
a dat rezultate bune în gospodăriile 
vecine. Producția de lapte diferă 
mult de la grajd la grajd; la grajdu
rile de la Buza, producția de lapte 
pe cap de vacă furajată în 10 luni a 
fost cu 200 litri mai mică decît la 
Mitrești. Consiliul de conducere al 
gospodăriei a analizat cauzele aces
tor neajunsuri și a stabilit unele 
măsuri pentru creșterea producției 
de lapte. Se vor organiza schimburi 
de experiență în cadrul cărora mul
gătorii fruntași, inginerul gospodă
riei, medicul veterinar vor arăta 
metodele cele mai bune de furajare 
și de îngrijire a vacilor. Se vor în
tocmi planuri de producție de lapte 
pe fiecare vacă furajată și se 
urmări zilnic îndeplinirea lor.

ALEXANDRU FÜLOP 
vicepreședintele G.A.C. din Văr

gata, raionul Tîrgu Mureș

va

Nutrețurile sînt mai bine gospodărite
Gospodăria noastră, situată în 

zona preorășenească, are un puternic 
sector zootehnic. Producția realizată 
de sector reprezintă 56 la sută din 
producția marfă a gospodăriei, din 
care valoarea laptelui e de 35 la sută. 
In prezent, gospodăria are 1 300 tau
rine, din care 588 vaci cu lapte. Anul 
trecut, noi am realizat o producție 
medie de 4 060 litri lapte de la fiecare 
vacă furajată. In acest an, pînă la 13 
decembrie s-au obținut -4 000 litri. 
Rolul hotărîtor în obținerea acestor 
producții l-a avut asigurarea bazei 
furajere, una din preocupările de 
bază ale consiliului gospodăriei. în 
unitatea noastră s-au luat măsuri 
pentru a asigura nutrețuri suficien
te și de bună calitate. Plantele fu
rajere au fost amplasate pe tere
nuri fertile, situate în apropiere de 
ferma de vaci. Din primăvară, tim
puriu, terenurile cultivate cu aceste 
plante au fost grăpate și îngrășate, 
folosindu-se urina diluată cu apă în 
proporție de 1:1 sau în stare nedi
luată împrăștiață pe zăpadă.

Anul acesta am avut secară 
masă verde ■ — 40 ha, trifolie- 
ne — 200 ha, borceag — 120 ha, cul
turi duble — 110 ha și bostănoase — 
30 ha. Aceste furaje au asigurat în
treaga cantitate necesară de furaj 
verde, din primăvară timpuriu pînă 
toamna tîrziu. Pentru obținerea unor 
cantități suficiente de masă verde 
s-au folosit și suprafețele pomicole.

Cu toate că acest an a fost se
cetos, de pe unele parcele s-au ob
ținut producții de peste 60 000 kg 
lucernă masă verde la ha, Pentru 
evitarea risipei de albumină din lu
cernă, aceasta s-a administrat vaci
lor în amestec cu plante bogate în 
substanțe zaharoase.

Pentru iarnă, gospodăria noastră a 
luat măsuri sa asigure furaje fibroa
se și suculente de bună calitate și în 
cantități suficiente, menite să men-

țină și în acest sezon producții ridi
cate de lapte.

Atît vara cit și iarna, furajarea 
animalelor se face în raport cu sta
rea fiziologică și producția de lapte. 
Se dă o atenție deosebită exempla
relor cu producții record, pregătirii 
vacilor înainte de fătare, stimulării 
producției în primele luni după fă
tare.

în gospodăria noastră se aplică se
lecția animalelor, pe seama datelor 
din registrele 'genealogice, iar potri
virea perechilor se face după un 
plan stabilit cu prilejul lucrărilor de 
clasare a animalelor.

O mare importanță în obținerea 
producțiilor ridicate de lapte au 
consfătuirile de producție organiza
te în cadrul fiecărei brigăzi. Se ana
lizează rezultatele din lunile prece
dente, sarcinile pentru luna urmă
toare, se stabilesc evidențiații în în
trecerea socialistă. La consfătuirile 
de producție pe brigăzi din zilele de 
1—5 ale fiecărei luni participă cîte 
un membru al comitetului de partid. 
El informează apoi consiliul gospo
dăriei și comitetul de partid despre 
problemele dezbătute și ce măsuri 
trebuie luate.

Pînă la 13 decembrie muncitorii 
gospodăriei noastre au obținut 982 hl 
lapte peste plan. Au realizat pro
ducții sporite comuniștii Gheorghe 
Zöllner, care va obține în medie 
pînă la sfîrșitul anului, de la cele 
15 vaci peste 4 800 litri lapte de la 
fiecare vacă precum și 20 de viței, și 
Ion Balteș, care a realizat sarcina de 
plan pe întregul an încă de la 9 oc
tombrie. Tinerii utemiști Hinț 
niel, Gadelmaier Konrad și alții 
lizează producții de peste 4 500 1 
te de la fiecare vacă furajată, 
îngrijitori cu dragoste de animale, cu 
o pregătire profesională corespunză
toare, care cunosc bine fiecare ani-

. mal și aplică cu strictețe învățămin
tele căpătate la cursurile agrozooteh
nice.

Rezultatele sînt mulțumitoare și 
în ce privește prețul de cost. Pînă în 
prezent, prețul de cost al unui litru 
de lapte este cu 17 bani mai redus 
decît cel planificat.

De un real folos în obținerea a- 
cestor rezultate a fost sprijinul a- 
cot X’at de comitetul de partid, care 
a îndrumat zilnic activitatea organi
zației de bază din sectorul zooteh
nic. în fiecare lună, în cadrul adu
nărilor generale se discută situația 
producției unei brigăzi și se indică 
ce măsuri trebuie luate. Consiliul 
gospodăriei analizează lunar nivelul 
producției și situația economică a 
fiecărei brigăzi.

In prezent^ în cadrul fermelor de 
vaci se iau măsuri pentru realizarea 
planului pe anul 1964. Planul pe a- 
cest an a fost deja realizat.

Furajele sînt bine adăpostite. Vom 
avea grijă ca ele să fie folosite cit 
mai rațional. •

Sîntem siguri că și pe viitor, sub 
directa îndrumare a organizației de 
partid, gospodăria noastră va reali
za producții de lapte din ce în ce 
mai mari și la un preț de cost tot 
mai redus.
Ing. zootehnist TEODOR FLENTEA 

G.A.S. Sibiu

Cînd 
orașul 
cartier 
torești, 
dacă sosești du'pă ce s-a întunecat, 
vezi deasupra coșurilor și țevării- 
lor încolăcite ale combinatului ri- 
dieîndu-se limbi roșietice, ca le
gendarele flăcări ce joacă peste 
comori. Aici legenda se confirmă : 
sub ele sînt într-adevăr comori.

Mai avem o jumătate de oră 
pînă la spectacol. Vizitez Casa 
de cultură, plină de oameni de 
toate vîrstele, dar mai ales ti
neri. îi văd discutînd vesel, ju- 
cînd șah sau adueîndu-și scaune 
pentru că cele ____________
din 
se 
rile Universită
ții populare au 
devenit neîndestulătoare. Voi în- 
tîlni oare aceeași animație la tea
tru ? Și va ști oare teatrul să 
ajungă la inima lor ?

„Ancheta“ de Al. Voltin este un 
spectacol primit cu interes de pu
blicul reșițean. Pe de o parte, 
pentru că evocă în chip convingă
tor anii încordați ai luptei oame
nilor muncii contra speculanților 
și sabotorilor burghezi. Pe de altă 
parte, pentru că este jucat sincer, 
pentru că personajele sînt întru
chipate cu autenticitate. Regizorul 
Petre Sava Băleanu a imprimat 
spectacolului ritmul dramatic ne
cesar, nu printr-un exces de miș
care și gesticulație ci cu simpli
tate și sobrietate (trăsături 'proprii 
și decorului creat de Ovidiu Mo- 
șinschi). Integrîndu-se concep
ției regizorale, care a trasat 
clar evoluția fiecăruia dintre eroii 
piesei, actorii au găsit un limbaj 
comun (deși aparțin unor genera
ții foarte diverse). Dacă artistul e- 
merit Gh. Damian i-a dat lui 
Axinte ponderea vîrstei, tînărul 
Constantin Popa a adus — în ro
lul la fel de tînăr al procurorului 
Ștefan pe care-1 interpretează — 
un avînt firesc. Cu grijă pentru 
detaliul caracteristic a fost com
pus rolul Floricăi de Tanța Lake 
Albuleanu. Am remarcat buna ți
nută scenică a artistei Leni Pin- 
țea (Yvonne), privirea expresivă, 
vocea sa profundă și atent stu
diată. Silvia Băleanu Popa ne-a 
convins de frumusețea, curățenia 
sufletească a Radei, în vreme ce 
Costin Prișcoveanu a urmărit, cu 
reală sensibilitate,, drumul sinuos 
al lui Bîrsan. Tipuri veridice au 
realizat și Maria Vodă, Cristian 
Pîrvulescu, Ștefan Petrescu, Con
stantin Nădejde. Trebuie să atra
gem totuși atenția că unii actori

vorbesc precipitat, cu o dicțiune 
nesatisfăcătoare. In contrast cu 
tonul dominant al spectacolului, 
am observat și unele tendințe de 
a scoate efecte ieftine (mai ales în 
interpretarea dată rolului lui Chi- 
rilă).

Esențial e însă că „Ancheta“ re
prezintă un moment pozitiv în ac
tivitatea — destul de inegală în 
ultimii ani — a Teatrului din Re
șița. Teatrul va putea face progre
se acordînd o atenție sporită alcă
tuirii unui repertoriu substanțial ; 
unele dintre bunele noastre piese 
contemporane nu 
la Reșița. O cale

s-au jucat încă 
utilă de ridicare 
a pregătirii co
lectivului este 
invitarea unor 
regizori din a- 
fară (cum s-a 
cazul „Anche-procedat și în 

tei“). Cu siguranță că mulți din
tre cei mai talentați regizori ai 
noștri n-ar refuza să pună în 

•scenă cîte un spectacol în acest 
mare centru muncitoresc.

Teatrul din Reșița a căpătat un 
important ajutor prin repartiza
rea, în acest an, a unui grup de 
absolvenți ai Institutului de artă 
teatrală din București. E bine că 
tinerii actori au primit, de la în
ceput, roluri interesante și de răs
pundere (cîțiva joacă în „An
cheta“). Am stat de vorbă cu 
ei și mi-au mărturisit că sînt mul
țumiți de primirea călduroasă ce 
li s-a făcut și că sînt hotărîți să
muncească se
rios, să învețe, 
consacrînd și o 
parte din tim
pul liber exer
cițiului actori
cesc. Tinerețea 
și talentul lor. 
alături de expe
riența și calită
țile artiștilor 
mai în vîrstă, 
constituie pre
mize favorabile 
pentru îmbună
tățirea conti
nuă a activității 
teatrului, pentru 
sporirea presti
giului său atît 
în fața publicu
lui reșițean cit 
și în cadrul miș
cării teatrale din 
întreaga țară.

A. BĂLEANU

Da- 
rea- 
lap- 
Sînt

rumul sării
(Urmare din pag. I-a)

O parte din hidrogenul rezultat 
de la electroliza sării este folosit 
în cadrul combinatului la obținerea 
alcoolilor grași, produși sintetici cu 
o largă utilizare în industria lacu
rilor și vopselelor, ca și la fabrica
rea detergenților. Folosirea deter- 
genților în locul săpunului permite 
economisirea unor însemnate canti
tăți de grăsimi vegetale și animale.

Cea mai largă utilizare o are însă 
clorul. Dintr-un balast pentru chi
mie, cum era considerat pînă nu de 
mult, clorul a devenit o materie 
primă de bază, cu o sumedenie de 
utilizări. Cea mai mare parte a clo
rului obținut este folosit în cadrul 
combinatului la fabricarea insecto- 
fungicidelor necesare agriculturii. 
Au devenit bine cunoscute Hexa- 
toxul, Duplitoxul și alte insecticide 
produse la combinatul din Borzești. 
Datorită lor, an de an vor putea fi 
ferite zeci și zeci de mii de hectare 
cu plante agricole de atacul dăună
torilor.

Tot din clor se obțin și alte pro
duse : clorura de metilen cu largi 
întrebuințări în industria de sinteză

organică sau ca solvent în industria 
de medicamente ; hipocloritul de 
sodiu, un alt produs rezultat din 
clor și sodă, folosit ca agent de 
înălbire în industria celulozei ș.a.

Un alt produs al clorului, acidul 
clorhidric de sinteză, combinat cu 
acetilena, servește la producerea 
policlorurii de vinii, o masă plas
tică cu foarte largi întrebuințări. 
De la bibelouri și servicii de 
ceai și cafea pînă la poșete, 
încălțăminte, geamantane sau haine 
din imitație de piele, de la fire sin
tetice pentru site industriale și di
verse piese rezistente la agenți chi
mici și pînă la conducte, tuburi sau 
plăci de 
mică — 
rură de 
sare.

Familia produselor obținute la 
combinatul chimic Borzești direct 
din sare sau din produse provenite 
din sare numără aproape 40 de 
membri. După intrarea în funcțiune 
a uzinei de policlorură de vinii, o 
altă mare unitate ti combinatului, 
numărul acestora va continua să 
crească. Drumul sării, este departe 
de a lua sfârșit.

protecție în industria chi- 
toate se obțin din policlo- 
vinil și indirect deci din

PE SCENA STAGIUNII PERMANENTE 
A ARTIȘTILOR AMATORI

Astă-seară, în cadrul stagiunii per
manente a artiștilor amatori are loc la 
Teatrul „C. I. Nottara“ un spectacol 
dat de formația de teatru a Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor. Artiștii vor prezenta piesa „Cita
dela sfărîmată" de, II. Lovinescu. Re
gia este semnată de Corado Negreanu.

Expoziție de cărți
La Biblioteca Centrală de Stat 

s-a deschis recent o expoziție de 
cărți valoroase aflate în fondul bi
bliotecii. Sînt prezentate vizitatori
lor o serie de cărți editate de cei 
mai vestiți tipografi din secolul al 
XVI-lea : „Cronica regilor poloni“ 
a lui M. Mechow, tipărită de Hie- 
ronim Victor în 1521, la Cracovia, 
„Geografia“ lui Ptolomeu apărută 
în tipografia lui Giordano Ziletti 
în 1574, la Veneția, o gazetă a 
timpului „Avisso" editată de Luigi 
Zanetti în 1595 la Roma ș.a. ■

Judecata nebunilor — 
producție a studioului 
„Mosfilm". Scenariul și 
regia : Grigori Roșul. 
Eroul principal este un 
biofizician dintr-o țară 
în care puterea o dețin 
trusturile și concernele 
și care refuză, în ciuda 
presiunilor la care e su
pus, să-și pună opera în 
slujba intereselor neo
fasciștilor și magnaților 
industriei de război. în 
distribuție : Vasili Li
vanov, Irina Skobțeva,

Belokurov,Vladimir
Vladimir Emilianov, Iu- 
rii Iakovlev, Olga Krasi
na, Maia “ 
Viktor Ilohreakov, 
Du nț, 
skaia, ....... ...... ....
Ariadna Senghelaia.

Micii visători — pro
ducție a studioului „Bie
lorus! ihn“. Filmul reu
nește trei schițe cine
matografice : „O zi din 
viața micuței Iulka" (re
gizor : O. Grecino), 
„Greșeala“ (regizor: A.

Bulgakova, 
' G. 

Liclia Suharev- 
Mihail Kozakov,

lasă-te de 
producție a 

din R. F.

Iastrebov), „Steaua de 
pe cataramă“ (regizor : 
V. Turov).

Agatha, 
crime — 
studiourilor
Germană. Scenariul după 
o idee de K. P. Gilmanh. 
Regia : Dietrich Hauk, 
Este o comedie satirică 
la adresa romanelor po
lițiste. In distribuție : 
Johanna von Koczian, 
Klaus Jürgen Wussow, 
Elisabeth Flickenschildt, 
Peter Vogel și alții.

O scenă din filmul „Agatha, lasă-te de crime

CĂMINUL CULTURALDIRECȚIA
Poșta săptămînii trecute a fost deose

bit de bogată în vești ce aduceau cu ele 
de pe întregul cuprins al țării ecoul u- 
nor interesante manifestări cultural-edu
cative. Lungile seri de iarnă ce păreau 
odinioară fără de sfîr.șit la sate, au că
pătat un nou contur, satul coleclivizat 
îmbogățindu-le cu imagini proaspete, 
concentrate ca intr-un focar în acel lă
caș de cultură atît de îndrăgit și de 
prețuit : căminul cultural.

Să răsfoim împreună cîteva din scri
sorile sosite la redacție în aceste zile, 

„Satul Avram Iancu, din raionul Criș. 
Zeci de colectiviști, de toate vîrstele, 
s-au adunat ca de obicei în încăperea 
caldă, urmărind cu pasiune și interes 
lecția inginerului zootehnist loan Dinu 
de la stațiunea experimentală din Chi- 
șineu-Criș. Mulți dintre oamenii pre- 
zenți aici sînt cunoscuți în gospodăria 
colectivă ca pricepuți îngrijitori de ani- ■ 
male. Tema lecției din seara aceasta 
este : „Hrănirea rațională, factor hotărî
tor în creșterea și ridicarea productivi
tății la animale“. Lectorul, bine docu
mentat, își însoțește explicațiile cu ima
ginile vizuale oferite de interesantul ma
terial didactic ajutător.

La. întrebările puse de inginer, 
cursanții răspund cu siguranță, dove
dind. că s-au pregătit temeinic. Colecti
viștii din Avram Iancu vor să învețe cit

Iarna e mai aspră in
La începutul anului, 

parchetul Valea Rea 
întreprinderii forestiere 
Curtea de Argeș, lemnele 
doborîte de muncitori ră
măseseră în pădure, bloca
te de troiene. Cînd s-a por
nit dezghețul, puhoaiele au 
năruit în calea lor pode
țele, căile de acces. Cîți- 
va oameni au trebuit 
să lupte cu apele dezlăn
țuite. Nu le-a 
lesne. Dar, cu 
au avut multe

— Căderea 
ne-a spus tînărul sortator 
Ion Văduva — ne găsește 
mai pregătiți anul acesta. 
Lemnele au fost transpor
tate din locurile cel mai 
greu accesibile și rînduite 
așa fel încît să poată fi 
scoase cu ușurință din pă
dure, Au fost amenajate 
mai multe drumuri de ac
ces. în special cele care duc 
spre rampa de încărcare a 
liniei ferate.

Pregătiri ■ asemănătoare 
s-au făcut și la noul par
chet forestier Tulburea. Pe 
o lungime de peste 1 km se 
văd întinse cablurile unor 
funiculare în construcție ; 
se lucrează la o șosea de 
acces. în inima pădurii, a- 
proape de locurile de mun
că, a fost ridicată și o 
cabană pentru 60 de mun
citori.

Dar în ce privește pre
gătirile de iarnă, la aceste 
parchete, care aparțin sec
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mai multe în această iarnă, pentru ca 
rezultatele muncii lor să fie mai spor
nice, ca gospodăria să se dezvolte {' 
mai mult“ își încheie scrisoarea prof. 
Marin Nedelcu.

Tot din regiunea Crișana ne

0

, scrie
corespondentul voluntar Teodor Crișan. 
El se referă la un eveniment devenit 
tradițional : „Festivalul filmului la 
sate“.

„Pe ulițele comunei Răpsig, raionul

în 
al

fost de loc 
acest prilej, 
de învățat, 
zăpezii —

torului Valea Lupului, nu 
întîlnești numai aspecte 
pozitive. Cei cărora li s-a 
încredințat răspunderea de 
a asigura din timp condiții 
optime pentru buna desfă
șurare a muncii forestieri
lor în sezonul rece nu prea 
s-au grăbit să întîmpine 
iarna așa cum se cuvine. 
La Cabana Tulburea am 
stat de vorbă cu mai mulți 
muncitori. Din discuții a 
reieșit că nu cunosc planul 
de măsuri privind pregăti
rea producției pentru pe-

Cum s-ar spune : există, 
dar nu e. La fel se întîm- 
plă și cu cabana din par
chetul Tulburea : s-a con
struit, termenul de dare în 
folosință a trecut de mult, 
dar cabana nu poate fi 
losită deoarece încă nu 
executat tîmplăria ! De 
ținut că I. F. Curtea
Argeș are o secție proprie 
de binale... Nu s-au făcut 
toate pregătirile pentru 
iarnă nici la parchetul Că
lugărița, nici la cabana 
parchetului Valea Rea. Si

fo- 
s-a 
re
de

însemnări de pe Valea Argeșului

rioada de iarnă. Multe lu
cruri care țin de organi
zarea muncii nu sînt puse 
la punct. Nu se simte aici 
o mînă de gospodar nici în 
întreținerea cabanei, în a- 
provizionarea cu alimente.

— E parchet nou— a în
cercat să găsească o jus
tificare șeful sectorului, 
tov. Dumitru Grecu. Pe 
aceeași poziție se situează 
și unii tovarăși din condu
cerea I. F. Curtea de Ar
geș. Ei vorbesc și de un 
plan de măsuri privind 
pregătirile de iarnă, „de
falcat pe parchete, cu 
sarcini și responsabilități 
precise“ ; acest „plan” nu 
este însă cunoscut în toate 
sectoarele și parchetele.

doar serile de iarnă sînt 
lungi. La întoarcerea din 
pădure, muncitorii fores
tieri sînt dornici să-și pe
treacă ceasurile de odihnă 
în mod plăcut și folositor, 
lingă aparatul de radio, ci
tind o carte sau un ziar, 
cum prea bine știu tovară
șii din comitetul sindicatu
lui de la I.F. Curtea de 
Argeș. în parchetul. Tulbu
rea, deși situat la mică dis
tanță de centrele populate, 
cit și la Călugărița și Va
lea Rea, presa este difuzată 
cu i întîrziere, iar bibliote
cile nu au decît. cîteva 
cărți. Printre volumele tri
mise muncitorilor din Va
lea.' Rea se află și unele 
care nu au nici în clin, nici

pădure
în mînecă, cu preocupările 
lor. Din comoditatea unor 
tovarăși de la Consiliul lo
cal al sindicatelor Curtea 
de Argeș, s-a dispus ca in
ventarierea cărților să se 
facă nu la cabane, cum ar 
fi firesc, ci... în oraș. Acest 
„original“ sistem îi lipsește 
vreme îndelungată 
muncitori de lectură.

★
Iarna a început. De 

ceea, se impune ca pregăti
rile în parchetele forestie
re să fie intensificate de 
către conducerea între
prinderii forestiere Curtea 
de Argeș, iar lipsurile 
fie grabnic înlăturate, 
ceste probleme trebuie 
preocupe și comitetul 
partid al întreprinderii. El 
trebuie să îndrume mai ac
tiv comitetul sindicatului 
pe întreprindere în organi
zarea și desfășurarea unei 
întreceri socialiste con
crete, vii, legate de speci
ficul fiecărui loc de mun
că Este nevoie de mai 
multă inițiativă, de mai 
multă operativitate în asi
gurarea pentru muncitorii 
forestieri a unor condiții 
optime de lucru, ca și de 
odihnă după orele de mun
că. Iarna e mai aspră în 
pădure și iată de ce măsu
rile care n-au fost luate 
pînă acum nu mai suferă 
amînare.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii“

Gurahonț, s-au aprins becurile. Gru
puri, grupuri, tineri și vîrstnici se în
dreaptă spre căminul cultural. Curînd, 
în sală nu mai afli un loc. Directorul 
căminului, învățătorul loan Oieș, le 
vorbește colectiviștilor despre importan
ța festivalului filmului. Apoi echi
pele artistice prezintă un scurt pro
gram. Oamenii urmăresc după aceea cu 
mult interes filmele documentare pe 
teme agricole din care trag multe în
vățăminte prețioase, precum și un film 
artistic. La plecare, în drum spre case 
ei își împărtășesc impresiile și-și dau 
întîlnire și în serile următoare la că
min".

Intitulîndu-și scrisoarea „în ritmul 
cîntecului și dansului" Costel Bîcu din 
comuna Orlea, raionul Corabia, regi
unea Oltenia, arată cu cită bucurie au 
participat colectiviștii la programul ar
tistic prezentat de echipele clin cadrul, 
căminului cultural. Mult au plăcut spec-

tatorilor cîntecele „La noi în gospodă
rie“ ca și „Azi muncim în colectivă“, 
precum și suita de dansuri populare. 
Ay vrea să arăt că soliștii de muzică 
populară Ioana Crăciun, Costin Teodor, 
Violeta Popovici s-au bucurat de un 
frumos succes. Manifestări ca cea des
pre care v-am scris au loc cu regulari
tate la căminul cultural.

Citind rînduiile așternute pe hh tie 
de corespondentul voluntar Ilie .Ștefana 
din Focșani, ai impresia că te numeri 
printre miile de colectiviști din comu
nele raionului care în aceste, seri de. 
iarnă își petrec atît de plăcut și de fo
lositor timpul liber.

în, comuna Păulești, bunăoară, d.iipă 
ce a fost prezentată în fața colectiviș
tilor conferința „Cum putein mări 1er- 
tilitate.a solului“, a urmat un interesant 
program compus din dansuri, cîntece 

■și momente vesele oferite de brigada 
artistică. într-una din seri, la căminul 
cultural din Vulturii, sute de colecti
viști au luat parte la un concurs pe te
ma „Să ne cunoaștem patria socialistă“. 
La Răstoaca au venit ca oaspeți meni-, 
brii formațiilor artistice ale căminului 
cultural din Jariștea. Cîntecelg, reedă’: 
rile, dansurile au fost răsplătite cu a-' 
plauze de numeroșii participanți la 
seara cultural-educativă.

Spațiul nu ne îngăduie să ne referim 
mai pe larg și la celelalte scrisori din 
poșta săptămînii. Vom arăta to
tuși că în relatările lor corespondenții 
voluntari P. Tărăboanță din comuna 
Brusturi-Tg. Neamț, Caro] Lucacj din 
comuna Gogan, raionul Sighișoara, G. 
Georgescu, din Ștefânești-Pitești, Nico
lae Dinu, din Cislău-Ploiești și mulți 
alții au înfățișat bogăția și varietatea 
manifestărilor culturale găzduite în se
rile de iarnă de căminele culturale.

să 
A- 
să 
de

CINEMATOGRAFE ; Judecata nebuni- 
lor (film pentru ecran panoramic) : Pa
tria (bd. Magheru 12—14). Cavalerul Păr- 
daillan — cinemascop : Republica (bd. 
Magheru 2). București (bd. 6 Martie 6), 
Excelsior (bd. 1 Mai 174), Feroviar (Ca
lea Griviței 80). Primul reportaj — cine
mascop : Carpați (bd. Magheru 29), Fes
tival (bd, 6 Martie 14), Grivița (Calea 
Griviței — podul Basarab) Agatha, la- 
sa-te de crime ! : Capitol (bd. 6 Martie 
16). Miorița (Calea Moșilor 127), Melodia 
(Șos, Ștefan cei Mare — colț cu str, 
Lizeanu, Flamura (Șos. Giurgiului 155). 
Tudor — cinemascop (ambele serii) : Ti
neretului (Calea Victoriei 
mina (Bd. 6 Martie 
(Calea Giulești 56), 
Văcărești 21), Aurora 
118). Ucigașul și fata : ______ ___
6 Martie 7), Buzești (str. Buzești 9—11). 
Modern^ (Piața G. Coșbuc 1). *
nemuritor : 
5-7). _______ ______ ____ _
(dimineața), A dispărut o navă (după- 
amiază) : Doina (str. Doamnei 9). Un 
ciclu de filme documentare : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Rosemarie : Cul
tural (Piața I. Pintilie 2) Trei zile după 
nemurire : Dacia (Calea Griviței 137). 
Arta (Calea Călărași 153). La vîrsta dra
gostei : Crîngași (Șos. C'rîngași 42). Car
men de la Ronda : Bucegi (bd. 1 Mal 
57). De Ia Apenini Ia Anzi — cinema
scop : Unirea (bd. 1 Mai 143). Pompierul 
atomic: Flacăra (Calea Dudești 22). 
Electra : Vltan (Calea Dudești 97). Elena 
din Troia —, cinemascop : Munca (Șos. 
Mihai Bravu 221), La făspîntle : Popular 
(str. Mătăsari 31)'. Vară și fum — cine-

48), Lu-
12), Ciulești 

Tomis (Calea 
(bd. Dimitrov 

Victoria (bd
____. —_________ Legea e 

lege : Central (bd. 6 Martie 2). Valsul 
. ....... filer : Union (str. 13 Decembrie 

Program de filme pentru copii

ION MÄRGINEANU /

mascop : Moșilor (Calea Moșilor 221). 
Mi-am cumpărat un tată — cinemascop : 
Cosmos (bd 30 Decembrie 89). Trei plus 
doua - cinemascop : Viitorul (str. M. 
Eirfinescu 127). Mamelucul : Coleptina 
(Șos Colentina 84). Ucigașul plătit — 
cinemascop ; Volga (Șos. I. Pintilie 61). 
Cînd vine pisica — cinemascop : Flo- 
reasça (str. J. S. Bach 2). Misterele Pa
risului — einem ».cop : Luceafărul (Calea 
Rahovei 118). Corlin : Progresul (Șos. 
Giurgiului 3). Frumoasa aventură • Lira 
(Calea 13 Septembrie 196) Taxiul morții ; 
Drumul Sării (str. Drumul Sării 30) Ma
rile speranțe: Ferentari (Calea Ferentari 
86). Camelia : Pacea (bd. Libertății 70— 
72). Rocco și frații săi (ambele serii) : 
Cotroceni (Șos. Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 _ Știință șl tehnică 
pentru tineretul școlar „Aurul negru"-, 
19,40 — Filmul : Soare șl umbră. 21,10 — 
Agendă muzicală. 22,00 - Telesport In 
încheiere — Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru ‘zilele de 17 

18 și 1.9 decembrie a. c. In țară: Vreme 
lece cu cer variabil, mai mult noros în 
sudul țării, unde va ninge temporar. In 
rest, ninsoare izolată. Vînt potrivit din 
est. Temperatura se menține coborîtă 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
6 și minus 16 grade local mai coborîtă, 
iar maximele între minus 7 șl plus 
3 grade. In București : Vreme rece cu 
cerul mal mult acoperit. Ninsoare tem
porară. Vînt potrivit. Temperatura coborîtă.
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TOULOUSE (prin telefon). Acest 
6—6, scor final al întîlnirii de rugbi 
dintre echipele reprezentative ale 
R. P. Romîne și Franței, trebuie în
scris între marile performanțe ale 
sportului nostru. După ultima vic
torie din 1958, renumita reprezenta
tivă a Franței, fie că a jucat la 
București sau acasă, la Bayonne, 
n-a mai învins reprezentativa noas
tră. De aceea, pregătirile au fost 
făcute cu deosebită atenție, iar pre
sa a dus o adevărată campanie, mai 
bine de .3 săptămîni. Michel Crauste 
și coechipierii lui au intrat pe te
ren ■ deciși să învingă, aici, la Tou
louse,- unde pînă și scara intrării de 
la ziarul „Midi Olimpique“ este de 
formă ovală și unde, cum se spune, 
este adevărata patrie a balonului 
oval.

Moraru și tovarășii lui de echipă 
au răsturnat însă toate pronosticu
rile și puțin a lipsit să cîștige. Ei au 
dominat și și-au impus jocul în toate 
compartimentele. Nu o dată i-am au
zit pe spectatori, exclamînd: „Adevă- 
rați campioni : la noi acasă, ne ma
nevrează cum vor ! Și de ce ma
nieră 1“

Dintre frazele folosite în mod cu
rent în cronicile sportive, una meri
tă să'fie repetată stăruitor în această 
seară : „Romînii și-au impus supe
rioritatea 1“. Este fraza cu care a în
cheiat transmisiunea la televiziune 
crainicul francez Roger Couderq. Cît 
despre fazele realizate de rugbiștii 
romîni, una demonstrează mai mult 
decît altele această autoritate. Este 
vorba de intercepția pe care a în
cercat-o Rahtopol și la care Claude 
Lacaze, frații Boniface, Razat (nume 
celebre în rugbiul internațional) au 
rămas pur’și simplu cu gura căsca
tă. Au'lipsit, știu eu, 2—3 cm ca ju
cătorul nostru să reușească această 
execuție, care va fi amintită în an
tologia rugbiului. Și este vorba de 
un tînăr de 22 ani, la prima sa se
lecție în echipa națională. Cînd ju
cătorul nostru a încercat intercepția, 
30 000 de oameni s-au ridicat în pi
cioare uluiți, 30 000 de spectatori 
care au văzut nenumărate meciuri 
de rugbi. în momentul acela, rugbiul 
romîn realiza, în totalitatea lui, cea 
mai frumoasă fază de joc.

Iată ce ne-a declarat Roger Cou
derq, crainicul televiziunii franceze: 
„Sper că am explicat milioanelor de 
telespectatori ce s-a întîmplat pe te
renul de la Toulouse. Cîteodată 
chiar imaginile televiziunii sînt in
suficiente pentru a demonstra cine 
este mai bun într-un asemenea joc. 
Dar cred că ne-am făcut datoria de

onoare față de jucătorii de rugbi ve- 
niți de la poalele Carpaților, care 
s-au dovedit cel puțin egali cu cei de 
la poalele Pirineilor".

Henri Garcia, șeful rubricii de 
rugbi de la ziarul de sport 
„L’Equipe“: „Pentru mine totul este 
clar: rezultatul romînilor este exce
lent ca scor, dar demonstrația făcută 
ca joc este și mai frumoasă.

Robert Barran, redactorul șef al 
„Miroir Sprint“-ului: „Mă bucură 
rezultatul și mai ales jocul practi
cat de romîni. De ani de zile urmă
resc evoluția rugbiului din patria

dv. și este o plăcere să constați ca 
anii de muncă ai specialiștilor, antre
norilor și entuziasmul unui tineret 
care are posibilități atît de mari 
au dus la o asemenea performanță“.

în sfîrșit, Michel Crauste, căpita
nul echipei Franței: „îi felicit pè ad
versarii noștri : știu să joace rugbi 
foarte bine. Și aceasta încèpînd cu 
fundașul, trecînd pe linia de 3/4 și 
ajungînd la primul jucător din gră
madă. Pe plan internațional, rugbiul 
romînesc reprezintă foarte mult“.

T. V.

Iată-ne deci la Tou
louse, în colțul tribunei 
a Il-a a stadionului 
Municipal... prin inter
mediul 
porter, 
de mii de 
pregătesc 
revanșa pe care așii ba- , 
Ionului oval,' într-o for- , 
mafie restructurată, o : 
vor obține fără doar și j 
poate asupra celor ce 
i-au învins la București , 
în 1960 și 1962 și i-au ; 
dominat la Bayonne, în , 
anul de „intermezzo“. t

Vechea capitală a '• 
Languedocului este ini- i 
ma rugbiului francez ; '< 
aici, conform unui pro- ■ 
verb bine cunoscut, : 
oaspeții pot aspira cel î 
mult la o înfrângere , 
onorabilă. Deasupra te- \ 
renului înghețat, soarele ; 
își arată dinții într-un 
zîmbet condescendent : ; 
pe semne că nici el nu i 
se îndoiește de victoria i 
gazdelor... Singurii care 
fac opinie separată sînt 
cei 15 băieți de pe ma
lurile 
mii de 
trie, ei luptă așa cum 
rareori 
aici, pe celebrele arene 
din sud. Nici măcar 
eseul lui Gachassin nu 
izbutește să-i tempe
reze ; deși au mai rămas 
puține minute pînă la

veșnic tînărul Pendu : 
dropgol de la 40 m.

— Cine a zis că ro
mînii nu joacă pe trei- 
sferturi ?! — exclamă
specialiștii din vestul 
continentului, prezenți 
la marele meci. Publi
cul începe să se impa
cienteze : ce așteaptă 
reprezentanții „cocoșu
lui galic" ?

In locul revirimentu
lui mult dorit, repriza 
secundă aduce modifi
carea scorului în favoa
rea romînilor : încerca
rea lui Rahtopol în
gheață inimile '— destul 
de chinuite și fără asta 
— entuziaștilor suporteri 
meridionali. Nedezmin- 
țindti-și temperamentul, 
„copiii Garonei“ aplaudă 
pe vizitatori și-și fluieră 
fără milă propria echi
pă. Adevărul este că 
frații Boniface, 
Crauste, Lacaze 
comp, nu joacă mai slab 
decît de obicei ; princi
palii „vinovați" sînt însă 
acești atleți cu inimi de 
aur și cu nume de o 
stranie rezonanță pen
tru urechile autohtone : 
Stănescu, Moraru, Cio
bănel, Chiriac, Teofilo- 
viei și coechipierii lor.

Așadar, prezumtivii 
învingători trebuie să 
facă eforturi pentru a 

. . w obține... egalarea I De-
pauză, ei contraatacă fu- fensiva noastră este însă 
ribund și obțin restabili- la post : șarjele adver- 
rea echilibrului, prin sărilor se năruie sub pla-

crainicului re- 
Peste treizeci 

gasconi se 
să aplaude

Dîmboviței : la 
kilometri de pa

s-a văzut, chiar

il

Dispută pentru balon între înaintări 
(Telefoto AGERPRES)

leri în „Cupa R. P. Romîne
Ancora Galați—Laminorul Brăila 

1-0; Grănicerul Șiret—Dinamo Bacău
1— 2; Victoria P. Neamț-Știința Galați
2— 3; Minerul Comănești—Textila Sf. 
Gheorghe 1—2 ; Marina Mangalia— 
Dinamo Victoria București 2—4; 
Tehnometal București — Victoria 
Giurgiu 3—3 ; Carpați Sinaia—Po
iana Cîmpina 2—0; Răsăritul Cara
cal—-Metalul Pitești 2—0 ; Progresul 
Balș—Metalul Turnu Severin 3-4; Si- 
derurgistul Hunedoara—Teba Arad
3— 1 ; Electromotor Timișoara—A.S. 
Cugir 1—0 ; Recolta Carei—Flamura 
roșie Oradea 1—0 ; Foresta Sighet— 
Minerul Baia Mare 2—5 ; C.I.L.

I
..Si

Tg. Mureș 2—0 ; A.S.Blaj—Rapid
Aiud—Minerul Deva 1—0 ; Măgura 
Codlea—C.S.M. Sibiu 0—1.

PRONOSPORT
Concursul nr. 50 din 15 decembrie

Franța — Romînia (rugbi)
Recolta Carei — Flamura roșie Oradea 
Ancora Galati — Laminorul Brăila 
Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina 
Electromotor Tim. — A. S. Cugir 
Alessandria — Pro Patria 
Catanzaro — Cosenza 
Padova — Udinese 
Palermo — Napoli 
Prato — Brescia 
Sinnnonthal — Parma 
Varese — Lecco

X
1
1
1
1

X
1

X 
1

X 
(anulat)

X

ÄCTdüÄlLIITATgA P
© Ieri a plecat spre Madrid echi

pa de fotbal Dinamo-București care 
va susține miercuri returul meciului 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
cu formația spaniolă Real Madrid. 
Au făcut deplasarea următorii jucă
tori : Datcu, Uțu, Popa, Nunweiller 
III, Nunweiller IV, Ivan, Ștefan, 
Petru Emil, Țîrcovnicu, Pîrcălab, 
Frățilă, Ene II, Unguroiu, Haidu.

• La Timișoara, pe un teren acope
rit de zăpadă și sub o ninsoare per
manentă s-a desfășurat ieri după-a- 
miază meciul internațional de fotbal 
dintre echipele Știința Timișoara și 
Tatran Presov (Cehoslovacia). Ti
mișorenii au cîștigat cu 3—1 după 
ce la pauză scorul fusese 1—1. Oas
peții au înscris primii, în minutul 
15 (prin Pavlovici I), iar timișorenii 
au egalat și au luat conducerea prin 
Lereter (min. 42 și 85) și Manola- 
che (min. 62).

• Sala sporturilor Floreasca va 
găzdui între 18 și 22 decembrie cel 
de-al patrulea și ultimul concurs al

finalei campionatului republican de 
tenis de masă. Pînă acum, în clasa
mentele celor cinci probe individu
ale conduc : Maria Alexandru (sim
plu femei), Radu Negulescu (simplu 
bărbați), Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu (dublu femei), Ne
gulescu, Rethi (dublu bărbați), Ella 
Constantinescu, Dorin Giurgiucă 
(dublu mixt).

® Luni 23 și marți 24 decembrie 
se dispută la Brașov finala campio
natului republican de gimnastică- 
juniori (individual și pe echipe). 
Titlul de campioană pe echipe și-l 
vor disputa reprezentativele de re
giuni.

e Incepînd de ieri dimineața, a- 
matorii de patinaj din Capitală au 
la dispoziție un nou patinoar. A- 
cesta a fost amenajat de clubul Di
namo în parcul sportiv din șos. 
Ștefan cel Mare 43. Patinoarul este 
deschis zilnic între orele 9—12 și 
15—18.

caje necruțătoare, iar 
fluierul galezului Wal
ther răsună tot mai des, 
sancționînd fault-urile e- 
chipei gazde. Cu cîteva 
minute 
Dupuy 
leze :
pentru liderii neîncoro- 
nați ai continentului ! 
De altfel, ei își mărturi
sesc amărăciunea îndrep- 
tîndu-se grabnic spre 
vestiar, în exclamațiile 
puțin binevoitoare ale 
publicului. Pentru ro
mîni în schimb — aplau
ze, ovații, felicitări. E și 
normal : un meci nul la 
Toulouse este o verita
bilă victorie, morală. Să 
nu uităm că aici însuși 
Wellington a smuls cu 
greu o „remiză“ acum 
150 de ani în.fața arma- 

. telor comandate de 
Soult...

Razat, —Bravos, roumains I 
et strigă tribunele, sufi

cient de clar ca să le au
zim și noi, la. 4 000 de 
kilometri, în difuzoarele 
aparatelor. Intr-adevăr, 
bravo băieți, admirabili 
luptători pentru culorile 
sportive ale' patriei ! O 
dată mai mtilt, ați dove
dit. că prestigiul rugbiu
lui romînesc este un bun 
cîștigat : dezvoltarea
sportului cu balonul oval 
reclamă insistent pre
zența voastră-printre pro
tagoniștii marilor com
petiții internaționale.

DAN DEȘLIU

înainte de sfîrșit, 
reușește să ega- 
slabă consolare

Atac la poarta echipei elvețiene 
hocheiști bucureșteni.
Ieri seară, pe patinoarul artificial 

„23 August“ a început turneul inter
național de hochei dotat cu „Cupa 
Dunării“. în deschidere, selecționata 
de tineret a orașului București a 
primit replica echipei elvețiene Le 
Locle. Hocheiștii romîni au pornit 
deciși la atac și după nouă minute 
conduceau cu 5'—0. Elvețienii au 
echilibrat jocul în reprizele a Il-a 
și a IlI-a. întîlnirea s-a terminat cu

Le Locle. Un nou gol pentru tinerii
(Foto : M. ANDREESCU) 

scorul de 8—3 (5—1 ; 1—0 ; 2—2) în 
favoarea echipei bucureștene.

Selecționata de seniori a Bucu- 
reștiului’ a întîlnit reprezentativa 
Sofiei șî a cîștigat cu 13—1 (3—0; 
5—0; 5—1).

Astăzi Turneul continuă.- :La ora 
17 are lom partida Le Locle-rselee- 
ționata București (seniori), iar ia ora 
19 Belgrad-Sofia.

Campionatul republican
au confirmat forma 
află actualul lider,

Ultimele runde 
bună în care se 
maestrul internațional Teodor Ghițescu. 
Înfrîngerea surprinzătoare suferită în 
fața lui Stanciu cu cîteva zile în urmă, 
nu numai că nu l-a descurajat ci dim
potrivă l-a făcut să lupte cu și mai 
mare voință. în următoarele 3 întîlniri 
de altfel, Ghițescu a realizat două 
puncte și jumătate. Aceasta i-a permis 
ca, după runda a 13-a, să mărească la 
un punct avansul față de principalul 
său adversar, Victor Ciocîltea. Fostul 
campion este departe de. forma pe care 
a arătat-o în semifinale. Să nu uităm 
că vineri, în partida cm Pavlov, , el era 
în situația de a fj 
cîteva mutări și 
Pavlov a acceptat 
Ciocîltea. Oricum 
meritul de a fi în 
șahist neînvins în finală.

Maestrul Corvin Radovici se anunță, 
alături de Ghițescu și Ciocîltea, cel mai 
autorizat pretendent la titlu. Șahistul 
ploieștean joacă cu prudența sa recu
noscută, cu multă seriozitate, cu un 
excelent simț pozițional.

Aseară s-a mai disputat una din 
partidele-cheie ale turneului final : 
Radovici, cu albele, l-a întîlnit pe Ghi
țescu. Deși întîlnirea lor era așteptată 
cu interes, cei doi șahiști au convenit

asupra remizei imediat după consuma
rea celor. 30 de mutări regulamentare.

Meciul dintre Stanciu și Ciocîltea s-a 
terminat cu victoria celui de-al. doilea 
după o partidă de mare luptă.

Alte rezultate : Partos-Szabo 0—1 ; 
Reicher-Șuteu 1—0 ; Pavlov-Nacht 
1—0 ; Naçu-Botez, Günsberger-Troia- 
nescu și Mititelu-Sutiman — remize. 
Partidele Soos-Alexandrescu și Neamțu- 
Vaisman au fost întrerupte.

în clasament conduce. Ghițescu cu 
10 p., urmat de Ciocîltea și Radovici 
cu 9j/2 p., Stanciu, Pavlov și Na çu 8 p.

făcut mat în numai 
doar - din neatenție 
remiza propusă de 
însă, Ciocîltea are 
continuare singurul

Baschet Etapa scorurilor mari
In cadrul campionatelor republi

cane de baschet, s-a disputat etapa 
a IlI-a a primelor serii și cea inau
gurală a seriilor secunde.

La masculin, în partida Știința 
București—Steaua (un adevărat der
bi al etapei), învingătorul a fost cu
noscut abia în ultimul minut de joc. 
Manifestând o formă deosebită, stu
denții construiesc multe atacuri, re- 
mareîndu-se mai ales prin eficaci
tate și viteză. La pauză . ei conduc 
cu 33—30. In continuare militarii 
joacă din ce în ce mai bine. Echipele 
conduc pe rînd la mici diferențe. In 
ultimele minute, Știința cedează 
însă pasul. Cîteva greșeli ale ad
versarilor permit echipei Steaua să 
cîștige meciul cu 74 la 69. Prin sco
rul de 133—62 realizat în fața Știin
ței Craiova, dinamov.iștii bucureș
teni au făcut dovada unei eficacități 
ridicate, dar nu și a unei bune apă
rări.

Dintre partidele feminine, mai in
teresantă a fost cea dintre Unirea și 
Știința. Scorul s-a menținut egal cea

mai mare parte a timpului. Insistând 
spre final studentele au cîștigat cu 
66—61 (28—28). In general ele s-au 
comportat mai slab ca de obicei.

Rapidistele au arătat din nou o 
formă bună cîștigînd la scor (104—50) 
întîlnirea cu formația Crișul..

Din seria a 11-a (feminin) am re
ținut jocul bun al formației bucu- 
reștene I.C.F. care a dispus de Olim
pia cu 58—50.

A. CONSTANTIN
★

rezultate — masculin: Știin- 
Mureș — Rapid 64—65 ; Di- 
Oradea — Steagul roșu

Alte 
ța Tg. 
nCLITlO Ay/ixttect — oi/tfityuo iușia 
Brașov 56—43; Știința Timișoara — 
Politehnica Cluj 101—69 ; Siderur- 
gistul Galați — Știința Cluj 54—59. 
Feminin : Voința Brașov — Știința 
Cluj 55—38 ; Voința Tg. Mureș — 
Mureșul Tg. Mureș 39—57 ; Voința 
Oradea — Voința București 49—53 ; 
Progresul București ■— Mătasea Du- 
dești 72—48.

a.
sălile 
Capi-

Sîmbătă și duminică, în 
„Recolta“ și „Floreasca“ din 
tală a avut loc o dublă întîlnire 
sportivă 
țioriatele 
baschet 
Ungare, 
gimnastică — elevilor romîni, iar la 
baschet — selecționatei oaspeților.

întrecerea de gimnastică a dat 
multe emoții concurenților și con
curentelor, ca și spectatorilor din 
tribune. După primele probe ale 
băieților, conduceau tinerii sportivi 
maghiari. Iată însă că la inele, bară 
fixă și sol, elevii romîni Levente și 
Norbert au execuții foarte frumoase 
care le aduc primele două locuri în 
clasamentul general. Aceasta asi
gură romînilor și locul I pe echipe, 
în întrecerea fetelor, 
a fost și mai strîn- 
să. Gimnastele ma
ghiare ocupă lo
cul I pe echipe 
cu 183,90 puncte 
la 182,55. Rezul
tatul putea fi al
tul dacă Elena 
Ceampelea, cea 
mai burță gimnas
tă romînă, nu că
dea în timpul 
exercițiului la bîr- 
nă. E adevărat că 
ea s-a revanșat la 
sol (obținînd vic
toria), dar puncta
jul total a rămas 
favorabil echipei 
R. P. Ungare.

Cum însă la bă
ieți echipa romînă 
cîștigase la un scor 
superior (277,15

internațională între selec- 
școlare de gimnastică și 

ale R. P. Romîne și R. P. 
Victoriile ău revenit : la

Fază din meciul 
de baschet dintre 
reprezentativele șco
lare ale R. P. 
mine și R. P. 
gare.

Miez de noapte. Spre bolta înste
lată se îndreaptă în aceste ceasuri 
târzii Ecuatorialul fotografic. Apara
tele automate dirijează „ochiul“ lu
netei după mișcarea lentă a stelelor. 
La intervale dinainte stabilite se 
prind, una după alta, pe peliculă, 
imagini ale spațiului astral. Noapte 
după noapte, timp de peste 6 ani, 
cercetătorii au efectuat nu mai puțin 
de 25 858 observații, toate în același 
scop : întocmirea catalogului de 
stele slabe, care nu se văd cu ochiul 
liber. La alcătuirea acestui catalog 
participă mai multe observatoare ale 
lumii. In zona de cercetare care a 
revenit Observatorului din București 
au fost stabilite pozițiile și toate ce
lelalte elemente de calcul pentru 
aproximativ 4 000 de stele slabe. In 
prezent, observațiile directe s-au ter
minat și se efectuează calculele pen
tru determinarea exactă a poziției lor 
în spațiu.

Continuă cercetările pentru întoc
mirea catalogului de stele sudice si 
a catalogului de stele strălucitoare, la 
care conlucrează, de asemenea, mai 
multe observatoare din lume.

dale moderne, iar recepționarea 
semnalelor orare se efectuează acum 
după un nou procedeu — metoda 
sincroscopică. Secția de determinări 
orare este, de asemenea, înzestrată 
cu ceasuri, cu plăci de cuarț. Mersul 
lor poate avea o deviație de numai 
o miime de secundă în 24 de ore. 
Cercetătorii corectează însă și această 
deviație cu ajutorul calculelor și re
perelor internaționale.
Observații asupra Soarelui

Determinările orare

Puțini sînt cei care știu că ceasu
rile după care este transmisă de că-, 
țre radioteleviziune „ora exactă“ 
sînt legate direct prin cablu cu cea
surile. speciale ale observatorului. Ora 
exactă este, rodul unor determinări 
orare zilnice, efectuate cu ajutorul 
observațiilor asupra mișcării stelelor 
și a comparațiilor făcute între sem
nalele orare — impulsuri de secundă, 
la „timpul universal“ — transmise 
de mai multe observatoare din lume. 
Cercetările astronomice în acest sens 
se fac cu ajutorul unei lunete spe-

Pe soare se pot observa (hinein- - 
țeles cu ajutorul aparatelor) anumite . 
puncte a căror suprafață se mărește ■. 
și devine de o luminozitate tot mal...., 
intensă. Sînt așa-numitele erupții. ... 
cromosferice, care au .influență -u -, 
asupra anumitor fenomene de pe Pă- ■. 
mint. Ultima erupție a fost înregis- . 
trată de observator în dimineața zi
lei de 10 decembrie. O erupție pu- 
ternică „sparge“ stratul ionic care, (. 
înconjoară Pămîntul. Acest strat joa- . 
că rolul unei „oglinzi" care reflectă 
undele radiofonice, înapoi, spre Pă-. . 
mint, împiedicîndu-le să se disper- f 
seze în spațiu. In timpul erupțiilor 
puternice, aparatele de radio au din- . . 
tr-o dată „paraziți“, care durează . * 
exact cît. fenomenul solar.

La intervale mari de timp, soac 
rele trece în așa-humita perioadă de ■ • 
activitate minimă, cînd fenomenele \. 
de la suprafața sa sînt mai rare, u- C 
dică în perioada soarelui calm. La 1 : 
ianuarie încep cercetările în cadrul ■ ■ 
anului soarelui calm. Deoarece îri 
această perioadă fenomenele sînt "mai 
rare, deci nu se mai suprapun, ele 
poț fi observate mult mai bine, sta- 
bilindu-se efectele pe care le au asu
pra Pământului. In prezent, la obser
vator se fac pregătiri intense pentru 
aceste cercetări astronomice.

Ț v

Calificarea în pas cu cerințele tehnicii noi

(Urmare din pag. I-a)

transmit :
Ieri la Tirana, în cadrul turneului bal

canic de fotbal, Rapid București a termi
nat la egalitate : 1—1 (1—0) cu Dinamo 
din localitate. Scorul a fost deschis de 
fotbaliștii romîni în minutul 6, prin Du- 
mitriu II. Dinamo Tirana a egalat cu 4 
minute înainte de fluierul final. Jocul a 
fost urmărit de aproape 25 000 de spec
tatori.

4r
în turneul internațional fulger de 

handbal de la Berlin primul loc a fost 
ocupat la egâlft'ate de echipă T.S.C. Ber
lin și selecționata R. D. Germane, urmată 
de echipele Frederiksberg Copenhaga, Ba
natul (R. P. Romînă) și Fortschritt Weis
senfels (R.D.G.). T.S.C. Berlin a dispus 
cu 9—5 de ^-Frederiksbeig, cu 11-—7 dè 
Banatul, cu ;7—5 de Fortschritt și a cedat 
cu 7—8 îd fața echipei R. D. Germane, i

★
Turneul internațional de. fotbal din R.D. 

Vietnam s-a încheiat cu victoria echipei 
Ț.S.K.A. Moscova, care a învins în finală 
(după prelungiri) cu 2—0 echipa Partizan 
Tirana. în meciul pentru locul trei Dublă 
Praga a întrecut cu 3—0 pe Honved Bu
dapesta. Formația Steaua București a jucat 
cu Legia Varșovia pentru locûl cinci. 
Fotbaliștii romîni au cîștigat cu 1—0 (0—0).

★
Alte două noi recorduri mondiale de 

haltere au fost stabilite în cadrul campio- 
' natelor U.R S.S. de la Kaunas. La cat. 
. mijlocie, Vladimir Berzilov a „smuls” 147 
kg, iar la stilul „aruncat” Anatoli Kali- 
nicenko a obținut 185,5 kg.

A
La Metz ș-a disputat meciul preliminar 

pentru campionatul mondial masculin de 
handbal dintre echipele Elveției și Luxem
burgului. Scor 29—16 pentru elvețieni. în 
cadrul aceleiași competiții, la Madrid echi
pa masculină a Spaniei a dispus cu 16—13 
(11—8) de echipa Franței.

★

Primul meci dintre echipele Iranului și 
Irakului din cadrul preliminariilor'turneu
lui olimpic de fotbal, desfășurat la Tehe
ran, s-a încheiat cu victoria iranienilor 
(4-0).

specialiști din serviciile producție și 
control tehnic de calitate.

Și în ce privește tematica ar mai 
trebui aduse unele. îmbunătățiri. 
S-ar putea renunța la anumite pro
bleme minore, cunoscute de cursanți. 
în schimb s-ar cuveni pus un accent 
mai mare pe predarea unor lecții 
care să cuprindă citirea desenelor și 

schemelor cinematice de la mașini, 
semnelor de prelucrare etc. Unele

a 
a

deficiențe se constată și în organi
zarea cercurilor. încadrarea munci
torilor nu s-a făcut diferențiat, pe 
categorii, predîndu-se aceeași lecție 
muncitorilor de categoria a 3-a și a 
7-a. Prin înlăturarea deficiențelor, 
cursurile dé calificare și de ridicare 
a calificării își vor spori, neîndoios, 
eficacitatea în producție.

ELIADE SOLOMON 
tehnician

Fabrica de rulmenți Bîrlad

sugestii

— 275,40) scorul general al întîlnirii 
a indicat victoria selecționatelor n- 
noastre.

în întîlnirea masculină de baschet, 
disputată ieri în sala Floreasca, am 
asistat la o schimbare de scor pe 
care nimeni n-o mai’ întrevedea. 
După ce a condus tot timpul parti
dei la diferențe apreciabile, iar cu 
5 minute înainte de sfîrșitul jocului 
a avut un avans de peste 10 puncte, 
selecționata romînă a fost egalată 
în ultimele secunde : (71—71). în 
prelungirea care a urmat, oaspeții 
au cîștigat cu scorul de 81—80.

Meciul, dinamic și spectaculos, a 
plăcut spectatorilor. în repetate rîn- 
duri ei au aplaudat cu căldură.

M. POPESCU

★
Peste 40 000 de spectatori au urmărit 

la Torino întîlnirca amicală dé fotbal din
tre reprezentativele Italiei și Austriei. Ita
lienii au obținut victoria cu scorul de 1—0 
(0-0).

o Pentru a se obține rezultate 
tot măi'bune în ridicarea calificării, 
cursul de așchiere a metalelor ar 
trebui împărțit după specificul me
seriei — în cursuri pentru strun
gari, frezori, rabotori. în acest fel 
vor putea. fi. cuprinse mai bine pro
blemele specifice fiecărei meserii în 
parte. Considerăm că ar fi mai sti
mulativ pentru muncitori dacă la 
examenele de ridicare a categoriei 
de încadrare s-ar da prioritate ce
lor care au urmat sau urmează 
cursurile . de ridicare a calificării, 
(ing. N. Prodaniuc, lector uzinele 
,,Tehnofrig“-CIuj).

o întreprinderea noastră produce 
sortimente variate din fire P.N.A. 
la care nu am reușit să înlăturăm 
complet fenomenul de piling (scă- 
moșare). Nu cunoaștem nici gradul 
de extindere și contracție la trico
turile executate din aceste fire, ceea 
ce duce uneori la nerespectarea 
consumului specific. Propunem ca 
specialiștii. Institutului de cercetări 
textile să ne acorde sprijin în re
zolvarea acestor probleme, contri
buind astfel la însușirea mai temei
nică de către muncitori a procesului 
tehnologic, (ing. Robert Brînzan, șe
ful producției, întreprinderea „Tî- 
năra Gardă“-București).

o La turnarea pistoanelor din a- 
liaje neferoase mai există un pro
cent mare de pistoane care nu co
respund prescripțiilor tehnice. Am 
propune direcției noastre generale 
din ministerul tutelar să ne sprijine 
în cunoașterea experienței bune a 
altor colective și a metodelor folo
site la elaborarea șarjelor la pis
toane pentru a le aplica și în între
prinderea noastră. Credem că și 
I.D.T. ne-ar putea veni în ajutor în 
rezolvarea acestei probleme. (Ștefan . 
Stănesou, reglor mașini form.ire, 
Uzina „Timpuri noi“-Bueurești).

• Considerăm că ar fi de un real 
folos în ridicarea cunoștințelor 
noastre profesionale dacă la unele 
lecții ar fi invitați și specialiști de 
la Institutul politehnic din Capitală : 
și Institutul de cercetări metalur
gice, care să vorbească, despre nou
tățile și problemele mai importante 
apărute în tehnică și în tehnologia 
de fabricație a unor produse. Și 
încă o problemă. Turnarea sub pre
siune este un procedeu modern re
lativ nou în industria noastră. 
Despre aceasta s-ă publicat încă 
destul de puțin. întreb Editura teh
nică : Ce lucrări tratînd turnarea 
sub presiune vor apărea în anul 
1964 ? (Vasile Citircan, reglor, Uzina.
Electromagnetica“-București).

lupta sportivă

Szolnok-ul, situat la 100 de kilo
metri depărtare de Budapesta, se nu
mără printre cele mai vechi orașe 
ale Ungariei. Prin aceste locuri, în 
timpul romanilor, se asigura una din 
legăturile comerciale cu Dacia.

Orașul este situat la întîlnirea 
între Zagyva și Tisa. Albia Tisei 
este țn această parte mai îngustă, 
ceea ce a favorizat în urmă cu sute 
de ani construirea primului pod 
peste acest mare afluent al Dunării. 
' Cu timpul, Szolnok-ul a devenit un 
nod important de cale ferată. Zilnic, 
mai bine de o sută de trenuri de 
persoane și de marfă pleacă de aici 
spre diferite colțuri ale țării.

Ca și alte orașe ale R.P. Ungare, 
Szolnok-ul a cunoscut o dezvoltare 
înfloritoare în anii puterii populare. 
Fabrici și uzine noi, cartiere întregi, ca de celuloză din paie. Depozitele 
de locuințe transformă înfățișarea o- pot „înghiți“ o cantitate de paie obți- 
rașului și .viața locuitorilor săi. nute din cultura a peste o mie de

Am vizitat orașul într-o zi de sfîr- holzi (1 hold — 0,57 ha). De aici, mo
șit de toamnă. Pe străzile centrale teria primă este transportată de 
stau alături trecutul și prezentul : benzi rulante in hala de tocat. Toate 
case vechi de sute de ani. cu ziduri operațiunile se fac automatizat, 
groase, printre care răsar blocuri Paiele străbat sute și sute de metri, 
elegante,- în culori vii, înălțate în 
ultimii ani.

Din Piața Libertății drumul cotește 
spre Tisa, traversată de un pod mo
dern de beton, dat în folosință la în
ceputul 
bertății 
Zagyva, 
mai nou

în blocurile noi, moderne, cu muș
cate roșii în ferestre, trăiesc munci
torii din fabricile orașului. In veci-

nătate, un vechi cartier, cu case mici, 
străduțe înguste și întortocheate, car
tierul turcesc, vizitat de locuitori ca 
un adevărat muzeu.

Szolnok-ul s-a schimbat mult, a 
devenit un oraș industrial. Peste ju
mătate din populația orașului lu
crează acum la atelierele centrale 
ale căilor ferate, la combinatul chi
mic, la fabricile de zahăr, de hîrtie,

De la corespondenlul 
nostru la Budapesta ■

de celuloză din paie, de mobilă, de 
tutun sau la diferite întreprinderi ale 
industriei locale.

Am făcut un prim popas la fabri-

.s
gluf

acestui an. Tot din Piața Li- 
pornește drumul spre rîul 
dincolo de care se află cel 
cartier al orașului.

prin diferite instalații, sînt supuse 
diferitelor procese pînă se transfor
mă în celuloză.

•— Fabrica noastră, îmi spune dis
pecerul fabricii, tov. Balogh Janos 
— se numără printre cele mai mo
derne. Producem anual, din paiele 
care pînă mai acum cîțiva ani se ar
deau în mare parte în cuptoare, mii 
de tone de celuloză. Dacă am fa
brica celuloză din lemn și nu din 
paie, ar trebui, să tăiem anual 15 000

holzi de pădure. O pădure, nu 
mă — accentuează el. zîmbind.

La combinatul chimic am aflat că 
recent a fost dată în folosință o 
nouă secție, cea de superfosfați. Cîteț 
va zeci de mii de tone de îngrășă- 
mînt chimic vor pleca, anual clin 
noua secție spre ogogfe.

In oraș s-a construit și o fabrică 
de mobilă. Construcția ei a început 
în 1956 și a. fost dezvoltată în con
tinuare. In acest scop, numai in ar 
cest an s-au investit peste 9 milioa
ne de forinți. Anul viitor, cînd lu
crările de construcții vor fi înche
iate, producția va fi de trei ori mai 
mare decît în prezent. Peste 35 000 
de garnituri moderne de mobilă 
vor ieși anual pe poarta fabricii. Vor 
fi instalate mașini moderne în va
loare de 150 000 000 forinți. Procesul 
de producție va fi în bună parte 
mecanizat și automatizat.

Gazdele ne informează și de faptul 
că geologii sînt pe cale să dea la ivea-: 
lă o parte din tainele subsolului o- 
rașului. In ultimul timp se fac fo
raje pentru descoperirea și valorifi
carea zăcămintelor de petrol, care 
s-ar găsi în subsolul perimetrului pe 
care se află așezat Szolhok-ul.

Gospodarii orașului îți vorbesc cu 
însuflețire despre preocupările lor — 
construirea unei noi fabrici de pîi- 
ne, modernizarea uzinei de apă, ri
dicarea a noi școli și blocuri de lo
cuințe — toate menite să îmbunătă
țească viața locuitorilor orașului și 
să-l facă zi de zi mai frumos.

A. POP



S C î N T E I A

N. A. T. O.In ajunul sesiunii

Cuvîntarea rostită de N. S

MOSCOVA 15 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, în cu
vîntul de încheiere rostit la 13 de
cembrie la Plenara C.C. al P.C.U.S., 
N. S. FIrușciov a consacrat un loc 
important problemelor internaționale 
și politicii externe a guvernului so
vietic. El a spus, printre altele, că gu
vernul sovietic studiază în prezent 
posibilitatea unei anumite reduceri 
a efectivului forțelor armate ale 
U.R.S.S. și intenționează să propună 
la viitoarea sësiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. o anumită reduce
re a cheltuielilor militare în bugetul 
pe anul 1964.

N. S. Hrușciov a arătat : „Sîntem 
ocupați cu îndeplinirea unor gran
dioase planuri de construcție. Noi 
vrem însă să avertizăm pe cei care 
în relațiile cu țările socialiste pun 
accentul pe forța armelor, pe cei 
care, sînt otrăviți de delirul revanșis- 
mulüi : ziua în care ei ar cuteza să 
dezlănțuie o agresiune ar fi ziua lor 
cea din urmă. Uniunea Sovietică 
dispune în suficientă măsură de tot 
ce este necesar pentru a frîna pe 
orice agresor, pentru a asigura secu
ritatea poporului nostru, a popoare
lor țărilor socialiste“.

Subliniind că politica coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri socia
le diferite este singura linie rezona
bilă în timpurile noastre, vorbitorul

Jomo Kenyatta prezentînd mulțimii declarația de independență, 
timp ce asistența scandează „Uhurti“ (libertate).

Kenya a devenit al 33-lea stat independent din Africa. în fotografie :
Tz---- prezentînd mulțimii declarația de independență, în

WL
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în cadrul luptei de eliberare națională din Venezuela, un grup de pa- 
trioți au capturat recent un avion al trupelor guvernamentale.

Sg® y

Nava „Magga Dan" a ridicat ancora din portul Anvers transportind spre 
Polul Sud pe membrii unei expediții științifice belgiano-daneze.

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI TUNISIEI, BURGHIBA
BIZERTA 15 (Agerpres). — In ca

drul unei conferințe de presă ținută 
duminică la Bizerta, în cea de-a 
treia zi a festivităților care au mar
cat evacuarea acestei baze militare 
de către trupele franceze, președin
tele Tunisiei, Habib Burghiba, a de
clarat că, după părerea lui, evacuarea 
Bizertei va contribui și la evacuarea 
altor baze militare de pe teritorii 
străine. El a menționat ca exemplu 
că evacuarea bazelor militare de la 

■ Suez a făcut sa fie obținută mai ușor 
evacuarea bazei de la Bizerta.

Răspunzînd la o întrebare, pre
ședintele Tunisiei a spus că mulțu
mește „pentru sprijinul necondițio
nat acordat de țările socialiste în 
lupta noastră împotriva dominației 
colonialiste“.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii” Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi și Instituții, Tiparul i Combinatul Poligrafio Casa Scînteii

Hrușciov la încheierea lucrărilor Plenarei C. C. al P, C. U. S

a arătat că U.R.S.S. nu propune o 
întrecere în pregătirea războiului, ci 
o întrecere, pe tărîmul păcii. „Am 
vrea să credem, a spus el, că această 
concepție va precumpăni și la oame
nii de stat ai puterilor occidentale și 
că ei se vor supune imperativului 
vremii, cererii popoarelor de a trece 
la dezarmare“.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la declarația lui Dean Rusk, 
făcută recent la Adunarea Asocia
ției naționale a fermierilor, că „în 
prezent nu putem să ne simțim în 
siguranță separat de restul planetei 
noastre“. Apreciind ca bună o ase
menea remarcă, N. S. Hrușciov a 
spus că este de dorit ca raționa
mente de acest fel să fie cît mai 
multe, dar important este ca ele să 
fie întărite prin acțiuni corespun
zătoare.

Apoi, vorbitorul a caracterizat ca 
fiind periculoase acțiunile acelor 
cercuri din S.U.A. care încep să in
tensifice din nou încordarea în jurul 
Cubei. El a condamnat agresiunea 
pe care aceste cercuri o desfășoară 
în Vietnamul de sud. Reafirmînd 
declarația guvernului sovietic că 
Cuba revoluționară nu va rămîne 
fără apărare, vorbitorul a spus că 
Uniunea Sovietică salută năzuințele 
guvernului Cubei de a-și normaliza 
relațiile cu S.U.A.

Subliniind că încheierea Tratatu-

în cadrul festivităților de la Bi
zerta. consacrate evacuării trupelor 
străine de la baza militară din acest 
oraș, la 14 decembrie președintele 
Burghiba a inaugurat prima rafină
rie petrolieră din Tunisia. Ea va 
prelucra anual 1 milion tone petrol, 
urmînd ca într-un viitor apropiat 
să ajungă pînă la 1,5 milioane tone. 
Toate nevoile de petrol ale țării vor 
fi acoperite de această 
ea va fi una dintre cele 
întreprinderi industriale de pe con
tinentul african. La inaugurare a 
luat parte președintele algerian Ben 
Bella, precum și ceilalți oaspeți 
străini invitați la festivitățile de la 
Bizerta.

rafinărie 
mai mari

lui cu privire la interzicerea parți
ală a experiențelor cu arma nucle
ară și realizarea acordului de a nu 
plasa pe orbită în jurul Pămîntului 
obiecte cu arma nucleară la bord, 
constituie „doar un început“, N. S. 
Hrușciov a arătat că principalul 
constă în a păși pe calea dezarmării 
reale, sau, cum se mai spune încă, 
a dezarmării fizice și de a merge pe 
această cale pînă la capăt. „Sîntem 
dispuși să încheiem imediat un 
acord cu privire la dezarmare și să-l 
traducem în viață“.

N. S. Hrușciov a vorbit despre în
semnătatea deosebită a Plenarei 
C. C. al P.C.U.S. pentru dezvoltarea 
rapidă a industriei chimice. „Plena
ra va ocupa un loc de frunte în 
construcția comunistă“. în înfăptu
irea programului de dezvoltare a 
industriei chimice, Uniunea Sovie
tică se bazează pe propriile sale 
forțe^și posibilități, pe colaborarea 
cu țările socialiste frățești. Faptul 
că U.R.S.S. se adresează firmelor 
capitaliste, care vor să facă comerț 
și să cîștige de pe urma comenzilor 
sovietice, reprezintă un factor su
plimentar pentru dezvoltarea chi
miei, a spus vorbitorul.

în încheiere, N. S. Hrușciov a de
clarat că în afară de 
durilor sociale se va ] 
jorarea directă a 
reducerea prețurilor :

: creșterea fon- 
proceda la ma- 

salariilor, la 
mărfurilor.
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Căpitanul Galvao, unul din 

liderii opoziției din Portuga
lia, refugiat în Brazilia, a fost 
invitat în calitate de petițio
nar Ia O.N.U., unde s-a dis
cutat situația din coloniile 
portugheze. în fotografie : 
Căpitanul Galvao pe aeropor
tul din New York.

Ancheta asupra misterelor din Dallas“
Publicistul francez Claude Julien 

reia în ziarul „LE MONDE“ din 12 
decembrie tema „Anchetei asupra 
misterelor din Dallas“.

„Prea multe mistere — scrie auto
rul — înconjoară drama din Dallas, 
iar comportarea poliției locale im
pune multe îndoieli serioase.

Printre numeroasele elemente enig
matice este unul care nu s-a bucurat 
de atenția pe care o merită. Dr-ul 
Robert R. Shaw, directorul secției de 
chirurgie toracică de la Parkland 
Memorial Hospital, unde J. Kennedy 
a fost transportat îndată după aten
tat, a făcut la 27 noiembrie urmă
toarea declarație :

„Primul glonț a pătruns în tra
heea președintelui Kennedy în par
tea din FAȚĂ a gîtului și a coborît 
în plămînul DREPT“. Acest glonț a 
fost extras la autopsia făcută la spi
talul naval de la Bethesda, în Mary
land, și a putut deci să fie examinat. 
Dr-ul Shaw a'adăugat că a fost „pu
țin deconcertat“ (a little baffled) de 
acest glonț, deoarece „asasinul se 
afla în SPATELE lui și totuși glon
țul a intrat prin FAȚĂ". Cuvintele 
dr-ului Shaw nu pot fi trecute cu 
vederea. Nu este vorba de unul din 
acei martori oarecare care s-au con
trazis de mai multe ori, semănînd 
confuzie. El este cel care a condus 
echipa de 12 medici care au încercat 
în zadar să-l salveze pe J. F. Ken
nedy.

Faptul că primul glonț — care n-a 
fost cel ucigător — a venit din față, 
este de asemenea stabilit de către 
o fotografie luată de un martor al 
asasinatului. Filmul făcut de. un a- 
mator constituie o confirmare su
plimentară. Polițiștii din escortă au 
considerat ei înșiși că acest prim foc 
de armă fusese tras din față. Intr-a
devăr, motocicliștii au pornit în vite
ză de-a lungul peluzei spre podul cu 
care șoseaua se unește, puțin mai de
parte, adică, așa cum au relevat zia
rele americane, „spre punctul de 
unde asasinul a tras în mod aparent“. 
‘Mașina prezidențială se afla în acel 
moment între pod și imobilul unde 
a fost regăsită pușca cu lunetă. Acest 
imobil aflîndu-se în spate și puțin în 
dreapta mașinii prezidențiale, ar pă
rea dificil să se creadă că un glonț 
pornit dintr-acolo l-ar fi putut lovi

Sesiunea Adunării
Generale a O. N. U.

a țărilor Africii și

Comitetului au mai 
delegații unui număr 
țări. Proiectele de re-

NEW YORK 15 (Agerpres). — în 
ședința din 14 decembrie a Comi
tetului Politic special al O.N.U., 
care dezbate problema componen
ței principalelor organe ale O.N.U., 
a luat cuvîntul reprezentantul so
vietic, N. T. Fedorenko.

Problema componenței Comitetu
lui General, care nu reclamă o 
schimbare a Cartei O.N.U., a spus 
reprezentantul sovietic, poate fi re
zolvată în cadrul actualei sesiuni a 
Adunării Generale, ceea ce ar asi
gura o reprezentare echitabilă în a- 
cest comitet 
Asiei.

în ședința 
luat cuvîntul 
mare de alte 
zoluție prezentate de 37 de țări afro- 
asiatice propun creșterea numărului 
membrilor Consiliului de Securitate 
de la 11 la 15 și a Consiliului Eco
nomic și Social — de la 18 la 27 
membri.

Reprezentanții Angliei și Franței 
au propus să se amîne rezolvarea 
problemei cu privire la extinderea 
sau la o nouă repartizare a locurilor 
în Consiliul de Securitate 
siliul Economic și Social 
pînă la cea de-a XlX-a 
Adunării Generale.

și în Con- 
al O.N.U., 
sesiune a

L« L Brejnev 
șî-a încheiat vizita 

în R. S. Cehoslovacă
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 15 

decembrie s-a întors la Moscova, ve
nind din Cehoslovacia, delegația de 
partid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de Leonid Brej
nev, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. Delegația 
a participat la festivitatea consacra
tă celei de-a XX-a aniversări a Tra
tatului de prietenie, asistență mu
tuală și colaborare postbelică sovie- 
to-cehoslovac.

După decretarea 
excepționale in

stării
Aden
— în ulti-

en- 
de

CAIRO 15 (Agerpres). 
mele zile autoritățile coloniale 
gleze au arestat la Aden 2 000 
persoane — au declarat, în cadrul 
conferinței de presă care a avut loc 
la Cairo, Arradjii, reprezentant al 
Partidului Popular Socialist, și Ha
lid Aii, membru al Comitetului 
Executiv al Congresului sindicate
lor din Aden. Ei au dat publicității 
o declarație în care protestează cu 
hotărîre împotriva măsurilor luate 
de autoritățile engleze din Aden.

După decretarea stării excepțio
nale au fost aruncate în închisoare 
peste 5 000 de persoane. Sute de 
cetățeni au fost ' expulzați. Au fost 
arestați toți liderii Congresului sin
dicatelor și ai Partidului Popular 
Socialist. Declarația cere să se a- 
corde ajutor și sprijin moral forțe
lor progresiste din Aden în lupta 
lor pentru eliberarea neîntîrziată a 
tuturor celor arestați și pentru ri
dicarea stării excepționale din țară.

pe J. F. Kennedy prin față pentru a 
se fixa apoi în plămînul său drept.

Dr.-ul Shaw s-a întrebat dacă J. F. 
Kennedy nu s-a întors spre stingă 
pentru a vorbi cu d-na Kennedy. 
Dar filmul pare să indice că pre
ședintele privea drept în fața lui. 
Numai ancheta balistică poate spu
ne dacă focul a pornit într-adevăr 
din spate. Dacă nu, un asasin se afla 
postat în față, probabil pe pod, iar 
glonțul a putut atunci să lovească 
prin față și să se fixeze în plămînul 
drept.

în acest caz, Oswald nu ar fi sin
gurul autor al asasinatului, presupu- 
nînd că ar fi participat la acesta. 
Fie că este străin dramei sau că nu 

Răsfoind presa străină

este decît unul din actori, s-ar pu
tea înțelege atunci de ce unii au voit 
să-l suprime.

Ruby, în ce-l privește, a putut să 
acționeze singur și din proprie ini
țiativă ? Nu e prima dată că se 
pune această întrebare. Dacă poli
țiștii sau anumiți polițiști l-au lăsat, 
din neglijență, să intre într-un local 
unde n-avea ce căuta, această ne
glijență a antrenat moartea unui om 
și cere o pedeapsă. A fost vorba de 
o simplă neglijență ? S-ar putea 
admite, dacă Ruby ar fi fost pentru 
polițiștii locali un necunoscut : ei ar 
fi putut, de pildă, să-l ia drept zia
rist... Dar Ruby era foarte bine cu
noscut de polițiștii din Dallas pentru 
că era informator al poliției“.

In continuare, în articol se spune : 
„Potrivit unor statistici, în 1960 au 
fost comise în Texas 1 420 de asasi
nate, dar numărul execuțiilor pentru 
ucideri s-a ridicat la numai 5. Dallas, 
în acest bilanț, ocupă un loc de 
frunte.

Care este situația la Dallas ? Car
tea intitulată „The Decision Ma
kers“ („Cei care iau hotărîrile“), 
scrisă de fiica unui judecător și re
cent apărută, furnizează răspunsu
rile la această întrebare. In fruntea 
orașului se găsesc cei 7 key leaders 

■ (lideri-cheie), toți oameni de afa
ceri, ale căror nume nu sînt citate. 
Despre fiecare — ni se dau asigu-

Ca în fiecare an, în această pe
rioadă de epuizare a filelor calenda
rului, la Paris au sosit miniștrii de 
externe, ai apărării și de finanțe din 
cele 15 țări ale pactului N.A.T.O. Cu 
începere de la 16 și pînă la 18 de
cembrie, ei voir lua parte, în palatul 
de la Port Dauphine, la sesiunea de 
toamnă a organului de conducere 
a coaliției, consiliul ministerial 
N.A.T.O.

Ordinea de zi nu este cunoscută 
încă, dar în cercurile pariziene de 
presă se spune că problema rapor
turilor cu țările socialiste va fi dis
cutată pe larg. „Pe plan politic, scrie 
de pildă agenția France Presse în
tr-un comentariu consacrat sesiunii 
N.A.T.O., se va vorbi mult despre 
relațiile Est-Vest“. Agenția citată se 
referă la posibilitatea ca miniștrii 
întruniți la Paris să ia în discuție 
perspectivele unui tratat de neagre
siune între țările membre ale 
N.A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia cît și alte 
aspecte ale relațiilor politice dintre 
Est și Vest, precum și să discute din 
nou diversele puncte de vedere oc
cidentale în legătură cu extinderea 
relațiilor comerciale cu țările socia
liste.

Ziarele își exprimă diferite păreri 
cu privire la spiritul în care se vor 
desfășura discuțiile. Fapt este că, 
în anul care se apropie de sfîrșit, 
s-a realizat o oarecare îmbunătățire 
a climatului internațional, — adop
tarea tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare în trei 
medii și semnarea lui de peste 100 
de țări ale lumii constituind un a- 
numit pas spre destindere. Este un 
fapt absolut incontestabil că ceea ce 
așteaptă și cere opinia publică din 
toate țările este ca, în anul ce ur
mează. să fie întreprinși noi pași în 
această direcție. Sesiunea N.A.T.O. 
va arăta dacă și în ce măsură par- 
ticipanții la sesiune țin seama de a- 
ceste cerințe.

în ultimul timp, în presa de aci, 
precum și în- alte ziare occidentale 
s-a vorbit mult despre criza 
N.A.T.O., despre contradicțiile sale. 
Fără a intra în analiza acestora, 
trebuie subliniat că principala con
tradicție a N.A.T.O. se manifestă toc
mai între orientarea sa militaristă și 
cerințele popoarelor, care se pronun
ță pentru lărgirea destinderii, curma
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, așezarea relațiilor inter
naționale pe temelia coexistenței 
pașnice.

în presă se semnalează, ca un fapt 
care reține interesul, unele declara
ții sau luări de poziție oficiale, deși 
inconsecvente în sensul unei politici 
mai apropiate de cerințele imperioa
se ale actualității. Ziarele au 
publicat astfel relatări asupra dis
cursului rostit vineri de pre
ședintele S.U.A., Johnson, la o re
cepție oferită șefilor de misiuni di
plomatice la Washington. „Trebuie 
să fim atenți la punctele de peri
col, dar în măsură egală atenți la 
punctele de interes comun, se 
spune în acest discurs. Atît în 
problemele mari cît și în cele mici, 
trebuie să mergem înainte împre
ună. Nu există altă cale pentru noi 
toți pe această planetă mică“. Pri
mul ministru englez, Douglas Home, 
a declarat în Camera Comunelor 
că, la reluarea lucrărilor Comite
tului celor 18 state pentru dezarma
re de la Geneva, există posibili
tatea inițierii de discuții științifice 
între Anglia, S.U.A. și U.R.S.S. în 
problema detectării experiențelor 
nucleare subterane, adăugind că e- 
laborarea de comun acord a unei 
metode de detectare ar îngădui ge- 

rări — se spune că este suficient 
de bogat și de puternic pentru a 
accepta sau a respinge, fără a con
sulta pe nimeni, orice plan cu pri
vire la Dallas. Pe treapta a doua se 
găsesc 60 de alți lideri (top level lea
ders) exclusiv oameni de afaceri, 
dintre care mulți au averi cifrate la 
milioane de dolari.

Această structură funcționează de 
25 de ani. In carte se afirmă că ni
mic nu se poate petrece în oraș — 
cu excepția unei catastrofe natu
rale — fără acordul acestei ierarhii 
care controlează consiliul municipal 
și toate personalitățile alese.

Scrisă înainte de drama petrecu
tă la 22 noiembrie, cartea aceasta 
pare serioasă și, în orice caz, bine 
documentată. Din ea reiese că poliția 
din Dallas, procurorul (care este un 
prieten al lui Ruby), și multe alte 
personaje importante nu și-au pu
tut ocupa actualele lor posturi fără 
acordul celor 7 key leaders și al 
celor 60 de top level leaders, care 
aparțin cu toții aristocrației dola
rului dintr-un oraș deosebit de bo
gat“.

Claude Julien își încheie astfel 
articolul : „Oricare ar fi adevărații 
responsabili ai asasinatului, rămîne 
un fapt că rareori un gangster cu
noscut pentru crimele sale a putut fi 
vreodată condamnat din altă cauză 
decît pentru delictul de fraudă fis
cală. N-a trecut mult timp de cînd 
marii patroni ai «sindicatului cri
mei» au fost arestați în timpul con
sfătuirii lor de la Appalachin, dar 
au fost pe urmă eliberați. Sindica
tul crimei nu se interesează cîtuși 
de puțin de președinți. Dar impuni
tatea aproape totală de care se 
bucură arată cît este de dificil pen
tru poliție și pentru justiție să in
tervină cu eficacitate“.

ir
presa americană au apărut 

că Oswald ar fi fost agent se
al F.B.I.-ului. Ziarul „Inquire“ 
apare la Philadelphia, făcînd o

In 
știri 
creț 
care 
aluzie la acest fapt, a publicat un 
material semnat de corespondentul 
său din Dallas, J. Golden, în care a- 
cesta afirmă că cu puțin înainte de 
atentatul la viața lui Kennedy a- 
gentul J. Hosty al F.B.I. a stat multă, 
vreme de vorbă cu Oswald într-un 
automobil in fața casei sale.

Grecia, noul guvern a re- 
cheltuielile militare ale 

disproporționat de mari și 
problema reducerii lor.

neralizarea tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor. Minis
trul de externe al Belgiei, P. H. 
Spaak, a făcut mai multe declara
ții în ultima vreme arătînd că „po
sibilitățile coexistenței, pașnice tre
buie explorate și că țările care nu 
sînt printre cele mai mari trebuie 
să încerce să contribuie la această 
politică de destindere internațio
nală“. în 
levât că 
țării sînt 
a pus
Aci este comentat cu interes un ar
ticol din ziarul grec „Eleftheros 
Typos“ în care se semnalează o a- 
numită tendință spre reducerea 
cheltuielilor militare, citîndu-se ca 
exemple declarația ministrului apă

do-

alte 
din

rării al S.U.A. că numărul trupelor 
americane în străinătate va fi res- 
trîns treptat pînă în 1965 cu scopul 
micșorării cheltuielilor de întreți
nere a lor, hotărîrea guvernului 
francez de a reduce stagiul militar 
în 1964, comunicatul din Haga care 
anunță reducerea numerică a arma
tei olandeze și comunicatul cana
dian privind reducerea unităților 
militare de rezervă cu scopul de a 
se economisi 50 de milioane de 
lari.

în ziarele de aci apar însă și 
știri din țările N.A.T.O., care, 
păcate, contrastează cu cele prece
dente. Din S.U.A. s-a anunțat un 
proiect de lansare, în 1967 sau la 
începutul anului 1968, a unui „la
borator militar spațial” pilotat de 
echipaj uman, ceea ce contravine 
eforturilor ce se depun pentru de
militarizarea spațiului cosmic și 
pentru folosirea sa numai în scopuri 
pașnice. La întoarcerea sa de 
la Washington, unde a avut con
vorbiri cu colegul său american, 
McNamara, ministrul vest-german 
al apărării, von Hassel, a declarat 
că primul vas experimental al 
propusei forțe nucleare multilate-; 
rale a N.A.T.O. — un distrugător, 
echipat cu rachete „Polaris“ — va 
fi lansat la apă anul viitor, adău
gind că Germania occidentală va da 
pentru echipajul distrugătorului,

Poziții diferite față de viitoarele tratative G.A.LT.
GENEVA 15 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la viitoarele tratative tari
fare care vor avea loc în primăvara 
anului viitor la Geneva în cadrul 
G.A.T.T., la care, după cum se știe, 
se preconizează reducerea reciprocă 
cu 50 la sută a tarifelor vamale între 
Statele Unite și țările Pieței comu
ne, agenția United Press Internatio
nal relatează că această reducere ar 
forța Piața comună să-și revizuiască 
politica sa comercială.

Pe de altă parte, agenția arată că 
Germania occidentală este interesa
tă în reușita acestor tratative, în 
timp ce Franța caută să o prevină. 
Politica agrară comună concepută de 
Franța, scrie U.P.I., ar obliga Ger
mania occidentală și alte țări ale

LONDRA. Harold Wilson, liderul 
Partidului laburist, a declarat că 
„partidul său salută orice inițiativă ra
țională privind o întîlnire la nivel 
înalt menită să destindă încordarea 
dintre Est și Vest“. El a subliniat că 
o propunere privind întâlnirea la ni
vel înalt trebuie să exprime tendința 
spre reglementarea relațiilor interna
ționale.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P. sîmbătă a sosit în Polo
nia într-o vizită neoficială, vice-can- 
celarul Austriei B. Pittermann. El s-a 
întîlnit în localitatea Wisla cu F. Wa- 
niolka, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. In timpul întrevederii a 
avut loc un schimb de păreri într-o 
serie de probleme referitoare la co
laborarea economică polono-austriacă.

PNOM PENH. Agenția U.P.I. a- 
nunță că șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, a anunțat 
sîmbătă că a hotărît să recheme am
basadorul și întregul personal al mi- 

de la Londra.
15 decembrie a 

venind din Praga 
Hien, șeful dele-

siunii cambodgiene
MOSCOVA. La 

sosit la Moscova 
prof. Nguyen Van 
gației Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de,sud.

NEW YORK. Potrivit datelor fur
nizate de Asociația națională pentru 
propășirea populației de culoare, în 
cursul verii trecute au fost arestate 
10 000 de persoane pentru că au par
ticipat la demonstrații. Numai în ora
șul Jackson (statul Mississippi), unul 
din centrele rasismului, au fost ares
tați 1 000 de demonstranți. Mulți 
dintre aceștia au fost acuzați de a fi 
„instigat la tulburări", fiind condam
nați la închisoare pe diferite termene.

SIBU. Marea Britanie Și Federația 
Malayeză au căzut de acord să aducă 
noi întăriri de trupe și un mare nu
măr de elicoptere în Sarawak pen
tru a intensifica represiunile îm
potriva patrioților care luptă pentru 
independență. Potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, se așteaptă ca aproxi
mativ 10 000 militari englezi și 
malaezi să participe la aceste opera
țiuni. Forțele de infanterie se vor 
folosi de elicoptere pentru a efectua 
acțiuni de recunoaștere și atacuri îm
potriva patrioților.

LIMA. Congresul al XX-lea al Fe
derației Studenților Universitari din 
Ecuador, care a avut loc în orașul 
Cuenca, a hotărît să ducă lupta împo
triva dictaturii instaurate în țară ca 
urmare a loviturii de stat militare, 
pentru eliberarea deținuților politici, 

șase ofițeri și 62 de ostași. Tot el a 
recunoscut însă că acest proiect, 
în oare cercurile militariste de la 
Bonn văd o cale de acces spre 
armele nucleare, nu a întrunit pînă 
acum decît asentimentul S.U.A. și 
Germaniei occidentale, în timp . ce, 
„alte țări N.A.T.O. nu au manifes
tat nici un interes în această 
privință, iar Anglia nu este entu
ziasmată de această idee“.

Astfel de știri arată că orientarea ■ 
spre continuarea cursei înarmărilor 
continuă să-și pună amprenta asu
pra activității coaliției. De altfel, 
existența unor adînci divergențe 
în N.A.T.O., la care trebuie a- 
dăugate divergențele tot mai ascu
țite ce se manifestă în cadrul Pie
ței comune, constituie tocmai prin
cipalul motiv pentru care comenta
torii ziarelor și agențiilor de presă 
declară că nu se așteaptă ca sesiunea 
Consiliului ministerial al coaliției să 
ia de astă dată hotărîri importante. 
France Presse consideră astfel că 
„va fi vorba, într-un fel, de o sesiu
ne de „espectativă“. Ziarul „Paris 
Jour“ scrie : „în realitate la sesiune 
nu vor fi înregistrate hotărîri spec
taculoase, pentru două motive : de
oarece. chiar dacă vor avea loc dis
cuții violente în ședințele închise 
există totuși, pentru moment, un a- 
cord tacit între cancelarii să nu se 
prezinte Consiliului ministerial re
zoluții ce ar exprima aceste dificul
tăți ; a doua rațiune, care ar fi de 
altfel ea singură suficientă, este că. 
asupra unor puncte esențiale, 
știe dinainte că miniștrii N.A.T.O. 
nu ar putea să se pună de acord cu 
privire la rezoluții comune“. Și zia
rul dă ca exemplu două probleme 
capitale ale alianței : forța multila
terală și problemele strategice.

în sfîrșit, „New York Times“ 
rată că o asemenea desfășurare a 
sesiunii N.A.T.O. s-ar datora și fap
tului că „oameni noi" se află în frun
tea a numeroase guverne occiden
tale

O concluzie apare evidentă. Dacă 
va exista atenție și receptivitate 
față de starea de spirit, față de ce
rințele popoarelor, se va „descoperi“ 
că cerința lor majoră este ca. în 
1964, prin eforturile tuturor gu
vernelor. linia măsurilor spre des
tindere, care a repurtat succese în 
1963, să fie continuată și dezvoltată.

se

a-

T. VORNICU

Pieței comune să cumpere o serie de 
articole alimentare necesare. ■ din 
Franța, care are un surplus în acest, 
domeniu. Dar, apreciază agenția. 
R.F.G., care în mod curent importă 
cea mai mare parte a produselor sale 
alimentare din Statele Unite și Da
nemarca, se teme să sacrifice expor
turile sale industriale de care depin
de economia sa pentru politica agra
ră preconizată de Franța.

Comentînd contradicțiile franco- 
vest-germane, agenția menționată 
adaugă că R. F. Germană, susținută 
în Piața comună de Olanda, dorește 
să fie sigură că tarifele vor fi masiv 
reduse înainte de a accepta cererea 
Franței în domeniul politicii agrare.

experiențe 
dezarmare

Albă a

înfăptuirea reformei agrare, în apăra
rea suveranității naționale. Congresul 
a subliniat hotărîrea studenților din 
Ecuador de a lupta în apărarea păcii, 
pentru interzicerea oricăror 
cu arma nucleară, pentru 
generală și totală.

WASHINGTON. Casa 
anunțat că actualul ambasador al 
S.U.A. în Mexic, Thomas Mann, a 
fost numit în funcția de secretar de 
stat adjunct pentru problemele inter- 
americane în locul lui Edwin Martin.

BUENOS AIRES. Printr-un decret 
prezidențial au fost reintegrați în 
locurile lor de muncă 5 000 de func
ționari bancari concediați de fostul 
președinte Frondizi în cursul grevei 
din 1959. Această măsură a fost ce
rută de Confederația Generală a 
Muncii, de Mișcarea pentru unitatea 
și coordonarea sindicală, precum și 
de alte organizații politice și sindi
cale din Argentina.

CAIRO. Comitetul Executiv al 
Consiliului economic al Ligii arabe, 
a cărui sesiune are loc în prezent la 
Cairo, a adoptat în unanimitate prin
cipiul de creare a unei piețe comune 
arabe.

SEUL. Pe străzile orașului Seul s-a 
desfășurat duminică o demonstrație 
de protest împotriva hotărîrii guver- ' 
nului sud-coreean de a elibera din 
închisoare pe unii dintre ofițerii su
periori ai fostului președinte Li Sîn 
Man care s-au făcut vinovați de cri
me și falsificarea alegerilor din anul 
1960. Demonstranții, în rîndurile că
rora se aflau un mare număr de fe
mei, au scandat lozinci în__ ___
condamnat această măsură a guvernu
lui sud-coreean,

LIMA. Referindu-se la discuțiile 
din Organizația Statelor Americane 
în Jurul pretinsei „subversiuni cuba- 
ne“ în Venezuela, ziarul peruvtan 
„Unidad” le califică drept un com
plot menit să justifice o nouă agre
siune împotriva Cubei. Subliniind că 
declarațiile războinice ale președin
telui Venezuelei, Betancourt, creează 
0 „si?.uat‘e primejdioasă în regiunea 
Mării Caraibilor, ziarul scrie că gu
vernul peruvian nu trebuie să permi
tă să fie atras într-o aventură militară 
împotriva Cubei.

LOS ANGELES. în urina spargerii 
unui baraj de la un lac de acumulare 
la marginea populatului cartier In
glewood, sute de tone de apă cu noroi 
au acoperit cartierul, distrugînd peste 
200 de case și avariind alte 2 000,

I

care au


