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La timp și

Nave în construcție la Șantierul naval Oltenița

stațiunile 
fac pre-

în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei
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în această perioadă, în 
de mașini și tractoare se 
gătiri intense pentru campania agri
colă de primăvară — se revizuiesc 
și se repară mașinile și utilajele, 
mecanizatorii își îmbogățesc cunoș
tințele profesionale. în numeroase 
S.M.T. se acordă o mare atenție 
executării la timp și la un înalt ni
vel calitativ a reparațiilor. La 
S.M.T. Castelu, Mircea Vodă, re
giunea- Dobrogea, Inotești, regiunea 
Ploiești, Roseți, regiunea Bucu
rești, etc., lucrările au început încă 
din toamnă, imediat după termina
rea lucrului în cîmp. Datorită a- 
cestui fapt și bunei organizări a 
muncii, în aceste unități s-a reușit 
să se repare cea mai mare parte din 
utilajul agricol necesar în campa
nia de primăvară. Rezultate bune 
au fost obținute și în numeroase 
alte stațiuni, îndeosebi din regiu
nile Dobrogea, Brașov și Ploiești.

Există însă unități unde aceste 
lucrări sînt rămase în urmă. In
tr-o serie de stațiuni de mașini și 
tractoare, mai ales din regiunile 
Bacău, Argeș și Iași, reparațiile sînt 
mult întîrziate.

Cum se explică această situație ? 
în aprovizionarea S.M.T.-urilor cu 
piese de schimb există serioase defi
ciențe determinate de faptul că 
unele întreprinderi furnizoare nu 
și-au îndeplinit obligațiile contrac
tuale. Organele tutelare n-au luat 
din timp măsuri eficiente pentru a 
asigura ca toate întreprinderile să 
livreze la termen și în sortimen
tele stabilite piesele de schimb ne
cesare. Se impune ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini să 
analizeze temeinic situația și să ia 
măsuri urgente.

Exemplul a numeroase stațiuni de 
mașini și tractoare dovedește că s-au 
obținut rezultate bune acolo unde a 
existat preocuparea de a se înlocui 
unele piese deficitare cu altele vechi 
recondiționate, unde munca a fost 
bine organizată și s-a exercitat un 
control permanent asupra modului 
cum se desfășoară reparațiile. In 
alte locuri. însă, s-a așteptat totul 
de la centru, fără să se depună e- 
forturi pentru valorificarea tuturor 
posibilităților existente în fiecare 
S.M.T. și pentru sprijinirea unități
lor între ele. Trustul stațiunilor de 
mașini și tractoare și consiliile agri
cole regionale și raionale trebuie să 
analizeze cu atenție cauzele întîr- 
zierii reparațiilor în unele unități și 
să ia măsuri operative pentru înlă
turarea lor.

Trustul S.M.T., urmărind ca între-

prinderile industriale să livreze la 
timp întreaga cantitate de piese de 
schimb, 
și să 
țiunilor 
în

Asigurarea
semințelor

are datoria să îndrume 
sprijine conducerile sta

de mașini și tractoare 
valorificarea mai bună a 

tuturor pieselor care pot fi recon
diționate. Așa cum se procedează în 
unitățile fruntașe, în toate S.M.T. 
piesele care nu prezintă un grad de 
uzură accentuat trebuie să fie re
condiționate și utilizate.

Mecanizatorii sînt chemați să se 
preocupe îndeaproape și de calita
tea lucrărilor de reparații — fac
tor de 
pentru 
șinilor 
timp a 
ce este necesar ca recepționarea 
tractoarelor Și mașinilor să se facă 
cu toată exigența, imediat ce 
ies din reparații și nu abia la 
cheierea campaniei. Nu trebuie 
mise reparații de slabă calitate, 
cute în mod pripit.

Sarcini de mare răspundere pen
tru realizarea tuturor acestor lucrări 
revin organelor și organizațiilor de 
partid și consiliilor agricole. Ele sînt 
chemate să desfășoare o muncă po
litică și organizatorică intensă în 
rîndurile mecanizatorilor, să ia mă
suri ca reparațiile tractoarelor și 
mașinilor agricole să fie terminate 
la timp și la un înalt nivel cali
tativ.

cea mai mare însemnătate 
buna funcționare a ma
in cîmp, executarea 

lucrărilor agricole. Iată
Ia 
de

ele 
în- 
ad- 
fă-

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
în unitățile agricole socialiste din 
regiunea Crișana se fac intense 
pregătiri pentru _ lucrările agricole 
de primăvară, 
din regiune 
te 650 de 
pluguri și 52 
semănătorilor 
grape și altele. Fruntași la revizuirea 
și repararea tractoarelor sînt meca
nizatorii de la S.M.T. Cefa și Și- 
cula. Rezultate bune s-au obținut și 
la stația de uscat și calibrat porumb 
din Oradea. Organizîndu-și temei
nic lucrul și întreținînd mașinile în 
perfectă stare de funcționare, co
lectivul stației a reușit să depă
șească, pînă în prezent, cu 2 300 de 
tone planul de uscare la porumb 
știuleți și cu 1 800 de tone planul de 
oalibrare și sortare. In prima săptă- 
mînă a lunii ianuarie, la laboratorul 
regional pentru controlul semințelor 
au continuat să sosească probele 
pentru culturile care vor fi însămîn- 
țate în primăvară. In acest timp 
au fost primite peste 500 de probe 
de semințe de legume. A fost anali
zată puterea de germinație a semin
țelor de porumb, borceag. ovăz, mă- 
zăriche, cînepă.

în S. M. T.-urile 
s-au și reparat pes- 
tractoare, 1100 de 
la sută din numărul 
de păioase și porumb,

ng

La S.M.T. Orăștie, regiunea Hunedoara, s-au obținut rezultate bune la 
repararea tractoarelor și mașinilor agricole. în fotografie : Mecanicul Dumitru 
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Un nou cargou de 4 500 tone 

lansat la apa
cîteva 

unei 
mun- 

tehnicienii 
în- 
un 

bo- 
din

numai
la apă a 
de tone,

Si
Galați au 
întrecerii 

a primit
pe graficul 

succes : ieri
Dunării primul cargou
an. Este al 16-lea cargou

GALATI. — La 
zile după lansarea 
motonave de 2 000 

' citorii, inginerii
Șantierului naval
scris 
nou 
tezul 
acest
de 4 500 tone construit pînă acum 
pe șantierul de la Galați. Lansarea 
a avut loc cu aproape o lună mai 
devreme față de data stabilită în 
plan. în comparație cu primul vas 
de acest tip. la noul cargou s-au 
consumat cu circa 100 de tone de 
metal mai puțin. în același timp, 
încă de la proiectare i s-au adus o 
serie de îmbunătățiri caracteristi
cilor tehnice. O contribuție deose
bită la realizarea noului cargou au 
adus inginerii proiectanți Constan
tin Stanciu și O. Băncescu, tehnici
anul C. Tinici, inginerul Ștefan 
Drugescu. maistrul Nicu Macovei, 
muncitorii Gheorghe Irimescu, Pe
tre Nica, Ion Savin. Gheorghe Vi- 

' șan. Ene Teodor și alții.

COLECTIVELE ALTOR Iimnii
ANGAJAMENTE

de

de 
cu

La Termocentrala 
electrică Doicești

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la Termocentrala electrică de 
la Doicești și-au luat, in cinstea ce
lei de-a. XX-a aniversări a elibe
rării patriei, următoarele angaja
mente în întrecerea socialistă pe a- 
cest an :

— să reducă consumul speci
fic de combustibil convențional 
cu 1 gram pe kWh ;

— să reducă consumul pro
priu tehnologic de energie elec
trică cu 200 000 kWh față 
plan ;

— să reducă consumurile 
materiale și lubrifianți 
370 000 Iei ;

— să sporească cu 1 la sută 
productivitatea muncii față de 
plan ;

— să realizeze, prin valorifi
carea mai deplină a resurselor 
interne, economii suplimentare 
Ia prețul de cost în valoare de 
750 000 Iei. Pînă la 23 August se 
vor realiza economii peste plan 
la prețul de cost în valoare de 
500 000 Iei.

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan, energeticienii de la Doicești au 
făcut propuneri valoroase menite să 
ducă la realizarea angajamentelor 
luate. Printre acestea se numără 
punerea în funcțiune a camerei de 
comandă termică a cazanelor pen
tru menținerea riguroasă a parame
trilor la valorile optime, executarea 
reparațiilor de bună calitate, con
fecționarea în atelierele proprii a 
unor piese de schimb etc.

A

CEREA SOCIALISTĂ
Fiecare tonă
valorificată

față de

prețului 
economii

4

țiței
superior

de-

de execuție a navelor
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CLUJ. — Spre Tureni, raionul 
Turda, se îndreptau duminică dis- 
de-dimineață sănii cu colectiviști 
din Rediu, Aiton, Vîlcele și din alte 
comune. Colectiviștii din Tureni i-au 
invitat să petreacă duminica alături 
de ei. Colectiviștii oaspeți au vizi
tat o expoziție înfățișînd rezultatele 
obținute de colectiviști în producția 
vegetală și animală și un stand de 
cărți agrozootehnice.

BAIA MARE. Numeroși maramu
reșeni și-au petrecut duminica în mij
locul naturii. Amatorii de turism și 
sport au avut ieri o zi plină. La com
plexul turistic Borșa, la cabanele Mo- 
goșa. Izvoarele și Apa Sărată, la Bel- 
tiug s-au întîlnit cîteva mii de oa
meni din Baia Mare, Baia Sprie, Satu 
Mare, Sighet și Vișeu. Mulți au par
ticipat sau au urmărit întrecerile de 
schi și săniuțe. Un interesant concurs 
de schi a avut loc pe pîrtia din apro
pierea , cabanei Mogoșa. Și-au arătat 
îndemînarea 50 de schiori amatori, 
unii trecuți de mult de prima tine
rețe, alături de schiori... sub 10 ani.

Nu au fost uitați nici cei rămași în 
orașe. Casa sindicatelor din Baia Mare 
a organizat o dimineață de basm pcn-

Răspunsuri la 200 de întrebări

Brigadierii Gheorghe Miron și Ion 
Mureșan și-au împărtășit experiența 
lor, arătînd oaspeților cum, aplicînd 
regulile agrotehnice, au obținut re
colte bune de grîu și porumb la 
hectar. Oaspeții au vizitat și ferma 
de vaci a gospodăriei, construcțiile 
noi, maternitatea de scroafe, ferma 
de oi.

tru copii, o conferință pe teme inter
naționale și o seară pentru tineret. 
Teatrul de stat a prezentat piesele 
„Citadela sfărîmată“ și „Băieții ve
seli", iar Ansamblul de cîntece și dan
suri al sfatului popular regional — 
un spectacol muzical-coregrafic.

Multe din mani
festările care au loc 
la căminele cultu
rale din regiunea 
Galați se desfășoară 
cu sprijinul intelectua
lilor de la orașe. In 
cursul zilei de ieri, 16 
brigăzi științifice s-au 
deplasat la sate, în ra
ioanele Focșani, Pan- 
clu și Bujoru. In dis
cuțiile cu inginerii, 
medicii, profesorii și 
ceilalți membri ai bri
găzilor, colectiviștii au 
primit răspunsuri la 
peste 200 de întrebări. 
Mulți s-au interesat

de influența condi
țiilor climaterice din 
acest an asupra stării 
de vegetație a culturii 
griului, de modalită
țile de a combate u- 
nele boli la animale, 
au cerut lămuriri pri
vind folosirea raționa
lă a 
grajd ; 
lucruri 
despre
Cosmos, cum a apărut 
și a evoluat scrisul 
etc. Brigăzile științifi
ce stârnesc un larg 
interes printre săteni. 
Anul acesta, comitetul

gunoiului de 
alții au aflat 

interesante 
zborurile în

regional de cultură și 
artă a sporit numărul 
brigăzilor științifice la 
60, de la 37 cite au 
fost anul trecut. In 
iarna aceasta, brigă
zile au avut peste 140 
de întîlniri cu colecti
viștii.

Tot în cursul zilei 
de ieri, 25 de confe
rențiari au ținut expu
neri în comune din ra
ionul Brăila. Majorita
tea manifestărilor du
minicale au fost ur
mate de spectacole 
prezentate de formații 
artistice de amatori și 
profesioniste. Ieri la Căciulata

Primii oaspeți
PITEȘTI. în stațiunile de pe Va

lea Oltului a sosit la odihnă prima 
serie de oaspeți a anului 1964 — 
peste 3 000 de oameni ai muncii din 
diferite colțuri ale țării. Anul a- 
cesta, stațiunile Călimănești-Că- 
ciulata, Govora și Olănești vor 
găzdui cu 1 000 de persoane mai 
mult decît anul trecut, cînd numă
rul oaspeților a trecut de 72 000. 
Pentru îmbunătățirea continuă a 
deservirii oaspeților, au fost ter
minate recent sau sînt în curs o 
serie de lucrări gospodărești : reno
vări de pavilioane balneare și de 
vile, completarea mobilierului, mo
dernizarea blocurilor alimentare 
etc. în urma unor studii și cerce

tări de speciali
tate a fost lărgit 
profilul stațiunii 
Călimănești: aici 
sînt tratate a- 
cum și afecțiuni 
ale ulcerului ga
stric și duode
nal, precum și 
gastritele croni
ce hiperacide.

La cluburile și 
bibliotecile sta
țiunilor de odih
nă se organizea
ză cu regularita
te recenzii de 
cărți, procese li
terare, confe
rințe pe teme 
medicale, audiții 
muzicale 
Frumusețile 
turale ale 
Oltului și 
numentele
rice din regiune 
au atras 
numeroși 
sioniști 
oaspeții 
nilor.

etc. 
na- 
Văii 
mo- 
isto-

și ieri 
excur- 
dintre 
stațiu-

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la Rafinăria Brazi, una din cele 
mai mari unități de prelucrare a ți
țeiului din țară, și-au propus urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe 1964 :

— depășirea producției 
globale cu 3 500 000 lei ;

— depășirea producției mar
fă cu 2 500 000 lei;

— productivitatea muncii va 
crește cu 0,5 la sută 
pian ;

— prin reducerea 
de cost se vor realiza
suplimentare în valoare de 
milioane Iei ;

— se vor realiza beneficii 
peste pian în valoare de 2 mi
lioane lei ;

— prin reducerea pierderilor 
de' țiței și produse 'petroliere 
se vor obține economii de 1 250 
tone produse ;

— se vor livra peste prevede
rile planului 2 000 tone benzi
nă cu cifra octanică 90 ;

— calitatea normal-butanului 
fabricat pentru obținerea cau
ciucului sintetic va fi îmbună
tățită, redueîndu-se conținutul 
în propan de la circa 1 la sută 
cît a fost în 1963, la maximum 
0,15 la sută în 1964.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SE 
VA REALIZA:

— la producția globală o de
pășire a planului cu 2 500 000

— la producția marfă o 
pășire a planului cu 1 800 000 
lei ;

— economii la prețul de cost 
în valoare de 2 500 000 lei ;

— beneficii peste plan în va
loare de 1 250 060 lei ;

— se vor reduce pierderile de 
produse petroliere cu 900 tone.

Pentru realizarea angajamentelor 
luate în întrecere se vor introduce 
numeroase îmbunătățiri ale proce
selor tehnologice și în organizarea 
producției.

Iată ce ne-au declarat cîțiva 
muncitori și tehnicieni din între
prindere în legătură cu măsurile ce 
vor fi aplicate în perioada urmă
toare :

Constantin Dudu, operator la sec
ția de solventere : „In secția noas
tră vom acorda o mare atenție func
ționării normale a instalațiilor. In 
acest fel vom îmbunătăți calitatea 
hidrocarburilor aromate (conținutul 
de parafine în extractul aromatic 
va fi redus la maximum 0,2 la sută) 
și vom realiza în 
plus 1000 
produse de 
fel“.

Ing. Titus 
xandrescu,
secției I reformare 
catalitică : „In
scurt tim.p vom 
trece la modifica-

Constructorii navali de la șantie
rul Oltenița, intr-o însuflețită adu
nare în care au dezbătut cifrele de 
plan pe anul 1964, și-au luat urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe acest an :

— depășirea planului pro
ducției globale cu 1,5 milioane 
lei ;

— livrarea peste planul pro
ducției marfă a unor produse în 
valoare de 3 000 000 lei ;

— depășirea productivității 
muncii cu 0,3 Ia sută față de 
sarcina planificată ;

— vor fi lansate suplimentar 
față de plan nave cu o capaci
tate însumînd 3 000 tone.

Pînă la 23 August se vor 
realiza economii suplimentare 
în valoare de 700 000 lei și vor 
fi lansate înainte de grafic 3 
vase.

Planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice stabilit de colectivul Șan
tierului naval Oltenița prevede, în
tre altele, extinderea cu 45 la sută 
a sudurii automate și semiautoma
te, montarea unei mașini de îndoit 
țevi și a unei nțacarale de 35 tone, 
folosirea pe scară largă a materia
lelor sintetice, îmbunătățirea con
trolului calității sudurii etc.

tone 
acest

Ale- 
șeful

(Continuare 
în pag. III-a)

e întâmpină, în holul clubului
II din Lupeni, o carte de vizită 

ocupînd un întreg perete, pe o supra
față de... douăzeci de metri pătrați. E 
compoziția murală „Constructorii“, rea
lizată prin succesive scobiri în straturi 
de diferite culori după procedeul de
numit sgrafit. Lucrarea are forță șl 
expresivitate. Afli cu plăcută surprin
dere că autorii ei sînt cîțiva artiști 
amatori, muncitori și elevi, din cercul 
de artă plastică al acestui club. Ei au 
creat compoziția anul trecut, în cinstea 
Zilei minerului. Și este, într-adevăr, o 
carte de vizită : a talentelor cultivate 
cu grijă și pasiune.

Însuși coridorul călăuzind spre ate
lierul amatorilor e interesant conceput, 
ca o „prefață" în imagini, menită parcă 
să te familiarizeze cu lucrările celor pe 
care urmează să-i întâlnești în fața șe
valetului. Gravuri, uleiuri, acuarele — 
instantanee surprinzînd frumusețea Văii 
Jiului și eroismul oamenilor ei — alcă
tuiesc o permanentă retrospectivă. Cînd 
am intrat în atelier, întâmplarea a făcut 
să asist la un moment semnificativ. In
structorul cercului de artă plastică dis
cuta cu directorul celei mai noi școli 
din Lupeni, recent construită în cartie
rul Braia. Directorul venise cu o rugă
minte : dacă e posibil să fie dăruite 
școlii cîteva lucrări semnate de artiștii 
amatori, pentru înfrumusețarea proas
petelor ei săli și coridoare. Cum de nu, 
cu plăcere I a venit răspunsul. Aveam 
apoi să aflu că această cerere nu era 
cîtuși de puțin neobișnuită. Gravuri și 
tablouri create în cercul de artă plastică 
din Lupeni se află răspîndite pe la nu 
puține instituții și așezăminte culturale 
din Valea Jiului. Socotiți-le cum vreți, 
obișnuite sau nu, dar aceste fapte în
chid în ele un adevăr frumos : intere
sul, popularitatea de care se bucură 
printre mineri penelul și penița mînuite 
cu talent și stăruință de tovarășii lor. 
Prilej de mîndrie : la a doua și a treia 
bienală de artă plastică a amatorilor, și-au recunoscut chipul, imaginea văii 
cei din Lupeni au fost distinși cu titlul 
„Cerc fruntaș pe țară". Cînd, în urmă 
cu cîțiva ani, țara noastră a fost pre
zentă la expoziția internațională de 
amatori organizată la Londra, un sfert 
dintre lucrările romînești au purtat 
semnătura celor din Lupeni. La o altă 
expoziție internațională, de la Kato
wice, unde au fost reunite creații ale

aceste 
ele au 

solul 
locale 

Nu e 
elibe-

artiștilor amatori din 
industria minieră, 
țara noastră a trimis 
14 gravuri în alb- 
negru, toate din 
Lupeni.

S-ar părea, jude
cind după 
rezultate, că 
înflorit pe 
unei tradiții 
mai vechi, 
așa. Pînă la
rare n-a existat în 
Lupeni nici măcar 
un singur profesor 
de desen. Talente 
vor fi fost, desigur, 
menea unui zăcămînt de cărbune care 
ar fi trebuit scos la suprafață. Cine să 
le fi scos „la ziuă“ ? Și, ca într-o gra
vură în alb-negru închinată talentului, 
mi-a apărut în față — contrastând pu
ternic cu pata de odinioară — fascicolul 
de lumină sub care, în cîțiva ani doar, 
au fost scoși „la ziuă“ aici peste 200 de 
iubitori ai plasticii. Nu toți, firește, vor 
depăși treapta prețuirii competente a 
frumosului. Dar iată că de pe acum, 
cîțiva dintre ei, mulțumită tocmai con
dițiilor de care se bucură, au pășit mai 
departe ; unii dintre foștii membri ai 
cercului își șlefuiesc talentul la institu
tul clujan de arte plastice, alții se pre
gătesc, urmînd secțiile pedagogice ale 
unor institute, să devină profesori de 
desen.

Ele erau însă ase-

Erau la început puțini. O mînă de 
entuziaști. Și, ceea ce de mult nu 
se mai întâmplă în Lupeni, primele lot 

ieșiri pe teren cu șevalete și carnete de 
schițe în curtea minei, în incinta noilor 
blocuri, pe dealurile dimprejur, au fost 
întâmpinate cu uimire. Au urmat, apoi, 
expozițiile — vreo 90 de-a lungul ani
lor din urmă — care au transformat 
uimirea într-o apreciere caldă. Minerii

lor în lucrările mereu împrospătate, pe 
care s-au obișnuit să le întîlnească la 
club. Aptitudinile au început să se cris
talizeze, preferințele să se diversifice, 
degetele să fie mai stăpîne pe uneltele 
frumosului. Revărsarea dinții a senti
mentelor în linii și culoare, pe pînză și 
hîrtie, adeseori stângace, nesigură, a 
fost îndreptată pe albia studiului răb-

In fata șevaletului
dator. La sfîrșitul orelor de muncă, oa
menii își însușesc cunoștințe de anato
mie, de perspectivă, de istoria artei. Un 
aparat de proiecție îi introduce în lu
mea lui Michelangelo și da Vinci, a 

ama- 
grupe. 
pasio-

lui Grigorescu și Luchian. Pe 
tori îi găsești lucrînd în
Unii, cei mai mulți, sînt
nați de grafică ; alții — de pictură^ ; 
avansații alcătuiesc o secție de crea
ție. Iar recent s-a înfiripat secția 
de artă decorativă, menită, printre al
tele, să ajute la ridicarea calității artis
tice a gazetelor de perete și a pavoa
zării din întreprinderile orașului. Mulți, 
foarte mulți copii își dezvoltă aptitudi
nile în grupele anume rezervate lor. 
Printre fiii minerilor unii sînt deosebit 
de înzestrați. Astfel că la secția da 
creație vezi lucrînd în fața șevaletelor, 
cot la cot, cîte un muncitor cu tâmplele 
ninse alături de un pionier ce i-ar 
putea fi nepot. Talentul, elanul nu sa 
împiedică de bornele vîrstelor.

Frămîntări creatoare animă pe fieca
re dintre acești amatori. Setea de cu
noștințe și pofta de lucru, bogăția ima
ginilor vieții înconjurătoare șl dorința 
de a le oglindi prin trăsături cît mai 
sigure plutesc tonic în atmosfera de 
creație a atelierului. Comună tuturor, 
în momentul de față, este dorința de 
a-și exprima cele mai adînci sentimente 
într-o lucrare colectivă — albumul de 
grafică închinat celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Cu penelul 
și penița muiate în culorile vii ale Văii 
Jiului,

VICTOR VÏNTU
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Calificarea în pas cu cerințele tehnicii noi

Din articolele publicate în „Scînteia“, la rubrica 
„Calificarea — în pas cu cerințele tehnicii noi“, 
s-au desprins rezultatele și experiența bună a unor 
întreprinderi în organizarea și desfășurarea acțiunii 
de îmbogățire a cunoștințelor tehnico-profesionale

ale muncitorilor, precum și posibilitățile de îmbu
nătățire a acestei activități. Se pune însă întreba
rea : Pe ce mai trebuie pus accentul în ridicarea 
continuă a calificării muncitorilor ? Redăm mai jos 
unele păreri în această privință.

Organizarea de grupe la locuri
de muncă apropiate

Problema pregătirii ca
drelor de muncitori are o 
deosebită importanță pen
tru sectorul nostru, unde 
tehnica nouă de foraj și 
extracție ia o tot mai largă 
dezvoltare. în acest dome
niu s-au obținut o serie de 
rezultate hune. Totuși nu 
se poate spune că au fost 
epuizate toate posibilitățile 
de îmbunătățire a acțiunii 
de calificare și ridicare a 
calificării muncitorilor pe
troliști. Frecvența la cursu
rile de ridicare a calificării 
nu este încă mulțumitoare 
în toate schelele. Una din 
cauze o constituie disper
sarea locurilor de mun
că, distanța, uneori foar
te mare, la care lucrea
ză sondorii față de lo
cul unde se țin lec
țiile. Transportul lor, de la 
locurile de muncă la 
cursuri, se face cîteodată 
defectuos (nu se asigură în
totdeauna la timp mașinile 
necesare), ceea ce împiedi
că buna desfășurare 
cursurilor, 
problemei 
oamenilor la cursuri, comi
tetele sindicatelor ar putea 
da un sprijin 
trebui luate 
organizare a 
mai restrînse 
muncă apropiate, pentru a 
se înlătura 
cursurilor la 
ților.

Sînt pe 
cînd lectorii nu urmăresc 
continuitatea lecțiilor, cum 
s-a constatat la Trustul de 
extracție Tîrgoviște. O vină 
are în această privință și 
direcția noastră generală, 
care n-a reușit în suficien
tă măsură să urmărească și 
să organizeze cît mai bine

a
La rezolvarea 

transportului

mai mare. Ar 
și măsuri de 
unor grupe 

la locurile de

concentrarea 
centrul unită-

alocuri cazuri

programele și tematica lec
țiilor pentru cursurile de 
ridicare a calificării, să 
atragă la ele pe toți mun
citorii din producție, 
rămas neîncadrați mun
citorii 
instalații aparatele de mă
sură și control.

Reușita acțiunii depinde 
și de grija conducerilor 
schelelor. Trustul de ex
tracție Momești a obținut 
rezultate bune prin pregă
tirea din vreme a cadrelor 
necesare (eficacitatea aces
tui lucru s-a văzut mai ales 
în procesul de automatizare 
a sondelor). Conducerea 
schelei Țicleni, care are in
stalații de înaltă tehnicita
te, s-a preocupat însă mai 
puțin de pregătirea din 
timp a unui număr sufi
cient de cadre cu calificare 
profesională corespunză
toare pentru conducerea și 
supravegherea acestor in
stalații. Iată de ce consi
der că în acest an este ne
cesar să se dea o mai mare 
atenție bunei desfășurări 
a cursurilor de ridicare a 
calificării, legării lor de 
problemele pe care le ri
dică tehnica actuală și a- 
ceea care va fi introdusă 
în schelele de foraj și ex
tracție. Ar fi bine ca cen
trul de documentare al mi
nisterului, în colaborare cu 
direcția de personal și în- 
vățămînt din minister, să 
ia măsuri pentru asigura
rea cursurilor cu material 
didactic, în special cu dia- 
filme și material grafic.

Ing. GH. PACOSTE 
director general 

în Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei

Au

care deservesc la

pe marginea lucrărilor teh
nice apărute. Aceasta ar 
spori și mai mult interesul 
muncitorilor pentru stu
diul cărților tehnice și ar 
folosi în ridicarea califică
rii lor profesionale. Con
ducătorii de întreprinderi 
ar trebui să manifeste o 
grijă deosebită pentru do
tarea bibliotecilor cu cît 
mai multe cărți tehnice 
noi, care să fie larg popu
larizate in secții și ateliere, 
iar muncitorii să fie cît 
mai repede și mai bine in
formați despre conținutul 
acestor cărți. Ar fi foarte 
necesar să se întocmească 
și să se editeze în conti
nuare îndrumătoare tehni
ce pentru cei care urmează 
cursurile de calificare și 
ridicare a calificării. în a-

cest an, ministerul nostru 
va publica noi îndrumă
toare tehnice pentru prin
cipalele meserii.

Consider că Institutul de 
cercetări forestiere, prin 

■ specialiștii săi, poate fi so
licitat mai mult să sprijine 
acțiunea de ridicare a ca
lificării. în acest fel s-ar 
putea organiza în între
prinderi un număr sporit 
de instructaje axate în 
special pe introducerea 
tehnologiei avansate, pe u- 
nele procedee moderne de 
șlefuire și finisare, de as
cuțire, montare și întreți
nere corectă a sculelor 
tăietoare din exploatările 
forestiere și din fabrici.

La sfîrșitul anului trecut au fost reluate — sub auspiciile Aso
ciației cineaștilor (ACIN) — „Serile prietenilor filmului“, con
sacrate prezentării unor realizări și creatori de prestigiu, care au 
intrat în istoria celei de-a șaptea arte. Am solicitat pe regizorul 
Victor Uiu, președintele ACIN, să răspundă la cîteva întrebări 
cu privire la aceste seri de 'cultură cinematografică.

numeroase pagini de antologie cinema
tografică, realizări uneori încă nepre
zentate pe ecranele noastre sau care 
sînt necunoscute noii generații de 
spectatori. Pe lîngă selecția exigentă a 
filmelor, este deosebit de importantă 
comentarea lor competentă, înfățișarea 
perioadei în care au fost create, a ten
dințelor pe care le ilustrează etc. în a- 
cest scop, ACIN a solicitat colabo
rarea unor regizori și critici, propu- 
nîndu-și să antreneze, în continuare, 
la acțiunea de răspîndire a culturii ci
nematografice, un cerc larg de oameni 
de cultură.

— Ce vă propuneți pentru a înlesni 
participarea unui număr mai mare de 
iubitori ai filmului la aceste vizio
nări ?

— Este în studiu crearea, pe lîngă 
. ACIN, a unui cinematograf consa
crat acțiunilor de acest fel. Asemenea 
săli există în foarte multe țări. Pe 
lîngă posibilitatea de a se asigura un 
număr mai mare de proiecții, un ci
nematograf cu această destinație va 
face cu putință realizarea condițiilor 
de vizionare pe care le necesită pre-
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— înainte de toate, ne-a 
spus Victor Iliu, aș vrea să 
subliniez însemnătatea actu
ală a problemei formării și 
dezvoltării culturii cinemato
grafice a publicului. în țara 
noastră, ridicarea generală a 
nivelului de cultură al mase
lor determină interesul unor 
cercuri mereu mai largi față 
de cunoașterea în profunzime 
a fenomenului artistic, iar o 
artă atît de populară cum 
este cinematograful canali
zează în mod deosebit acest 
interes. De aceea, Asociația ci
neaștilor și-a propus, între o-

Émit

■ gihwKwJE

Mai mult material documentar
la mdemina cursanțiior

Ing. ANATOLIE FUCHS 
director în Ministerul 
Economiei Forestiere

Cunoștințe teoretice strins legate 
de practica șantierelor

Industria de prelucrare 
a lemnului cunoaște în țara 
noastră o mare dezvoltare. 
Numai în cursul anului 
trecut au intrat în func
țiune 14 unități noi în ca
drul combinatelor cu pro
fil complex. Atît pentru 
unitățile nou construite, cît 
și pentru cele în curs de 
construcție, ministerul nos
tru a luat măsuri în vede
rea asigurării lor cu cadre
le necesare. Cu trei ani 
înainte de darea în func
țiune a unei noi întreprin
deri, s-au recrutat, din lo
calitățile respective, tineri 
care au fost trimiși să în
vețe la școli profesionale 
de pe lîngă fabrici cu pro
fil asemănător. Cu un an 
mai devreme de intrarea în 
funcțiune a unei întreprin
deri, au fost angajați și 
muncitori din meseriile e- 
lectricieni, mecanici și lă
cătuși, în vederea formării 
lor pentru instalațiile spe
cifice economiei forestiere, 
în acest scop, pe lîngă 
pregătirea teoretică, aceș
tia au luat parte la lucră
rile de montaj și de rodaj 
de la unitatea con-

struită pentru care au fost 
pregătiți, ajungînd să cu
noască temeinic anumite 
automatizări la partea e- 
lectrică, hidraulică sau 
pneumatică de la noile li
nii tehnologice.

în domeniu] ridicării ca
lificării muncitorilor din 
ramura noastră, mai exis
tă însă unele lucruri de fă
cut. După părerea mea, 
verificarea cunoștințelor 
dobîndite de muncitori ar 
trebui făcută mai des și 
după un program dinainte 
stabilit. Verificările să țină 
seama de complexitatea u- 
tilajelor și proceselor teh
nologice din unitățile in
dustriale și să fie urmate 
de seminarizări. La dispo
ziția muncitorilor să fie 
puse din vreme materiale 
documentare, să li se 
consultații. In acest fel 
rificările și seminariile 
fi mai eficace.

Un accent deosebit 
cere pus pe atragerea unui 
număr mai mare de mun
citori la cabinetele teh
nice și bibliotecile din în
treprinderi. Cu ei se pot 
purta aici discuții rodnice

dea 
ve- 
vor

se

In cadrul trustului nos
tru au fost inițiate o serie 
de acțiuni privind califi
carea și ridicarea califică
rii muncitorilor construc
tori, obținîndu-se rezultate 
bune. După părerea mea, 
iată ce ar mai trebui făcut 
în această direcție.

De la școala profesio
nală de construcții din lo
calitate, șantierele trustu
lui nostru primesc in fie
care an numeroși tineri 
constructori, calificați în 
meseriile de zidari, dul
gheri, parchetari, mozai
cari, zugravi, instalatori, 
în marea lor majoritate, 
ei sînt bine pregătiți pro
fesional, devenind con
structori de nădejde ai 
șantierelor. Socotim însă 
că pentru îmbunătățirea 
pregătirii practice a elevi
lor mai sînt necesare unele 
măsuri. După părerea 
noastră, ar trebui să se or
ganizeze „șantiere școli“ 
unde să lucreze elevii. A- 
cest lucru ar spori dra
gostea și răspunderea ele- 
viloi- pentru meseria alea
să, constituind totodată o 
treaptă importantă de ve
rificare. pe parcurs, a cu
noștințelor lor teoretice și 
practice. S-ar putea studia 
și posibilitatea ca absol
venții școlii profesionale 
să parcurgă un stagiu în 
producție de cel puțin șase 
luni pentru a-și completa 
astfel pregătirea practică 
la nivelul unui muncitor 
calificat de categoria a 
IlI-a. Stagiul ar putea fi 
stabilit la aprecierea în
treprinderii ori a șantie
rului unde lucrează absol
ventul, prelungindu-se sau 
micșorîndu-se de la caz la 
caz.

Este știut că pe șantiere 
o mare parte din munci
tori sînt califi- _______
câți la locul de 
muncă. Aceștia /
au nevoie însă, B
spre deosebire fi
de cei calificați Jj
în școală, de o 
serie de cunoș
tințe teoretice. 
De aceea ar fi 
bine ca ei să fie

înscriși la cursuri de 
scurtă durată, cu scoatere 
din producție, lucru posi
bil pe șantiere în perioada 
de iarnă.

Pentru 
ridicare 
dea cele 
täte, 
părerea noastră, să se re
zolve și alte probleme. De 
un real folos pentru mun
citori ' ar fi editarea în
tr-un tiraj sporit a unor 
cărți tehnice destinate 
constructorilor, completate 
operativ cu tot ce apare 
nou în meseria respectivă. 
Ne așteptam ca tov. ing. 
Aurel Oprean, directorul 
Editurii tehnice, să arate 
în articolul său, publicat 
nu de mult în „Scînteia“, 
ce face editura concret și 
pentru sectorul de con
strucții, ținîndu-se seama 
de metodele noi de progre
sele înregistrate în dome
niul tehnicii de execuție a 
lucrărilor. Ar trebui, de 
asemenea, să se editeze, 
într-un număr suficient de 
exemplare și normativele 
de execuție pentru toate 
categoriile de lucrări.

în construcții se întîl- 
nește cel mai mare număr 
de meserii. întrucît unele 
din ele nu pot fi cuprinse 
în acțiunea de ridicare a 
calificării (lăcătuși-meca- 
nici, sudori, bobinatori, 
frezori, strungari, șoferi 
etc.), ar fi bine ca prin 
grija consiliului sindical 
regional să se organizeze 
cursuri de ridicare a cali
ficării pentru aceste me
serii care să cuprindă 
muncitori din mai multe 
întreprinderi.

Ing. ION IONESCU 
inginer-șef 

Trustul regional 
de construcții Argeș

ca acțiunea de 
a calificării să 
mai bune rezul- 

este necesar, după

biectivele sale, să organizeze și să 
sprijine diferite acțiuni pe linia răs- 
pîndirii culturii cinematografice și, 
implicit, să contribuie là cultivarea 
bunului gust, la orientarea și educa
rea estetică a spectatorilor. „Serile 
prietenilor filmului“ — a căror bună 
desfășurare este rodul activității pe 
care o depun cu tragere de inimă 
membri ai ACIN, lucrători ai Arhivei 
naționale de filme, ai organelor 
difuzare ș.a. — reprezintă una 
aceste acțiuni.

— Ce figurează în viitoarele 
grame ale acestor „seri“ ?

— în colaborare cu Arhiva națională 
de filme vor fi selecționate în conții 
nuare producțiile cele mai reprezenta
tive pentru diferitele cicluri ale „se
rilor“. Un ciclu de filme este menit 
să dea o imagine a dezvoltării cine
matografiei din diferite țări ; o. 
serie de vizionări sînt consacra
te începuturilor cinematografiei ro
mînești. în ciclul „Mari realiza
tori“ vor fi incluse opere ale unor 
creatori ca Eisenstein, Griffith, Dov- 
jenko, René Clair, Chaplin, De Sica, 
Visconti. Un al treilea ciclu este închi
nat unor mari actori de film. Tradițiile 
comediei cinematografice ca și cele ale 
filmului documentar fac obiectul unor 
cicluri speciale. Desigur că nu mi-am 
propus să enumăr toate operele și toți 
creatorii sau interpreții ce figurează în 
program. Merită însă arătat că Arhiva 
națională de filme, al cărui fond se îm
bogățește continuu, este în măsură să 
pună la dispoziție din ce în ce mai

dé 
din _ T_.

zentarea filmelor de arhivă, traduce
rea dialogurilor la cască pentru fil
mele netitrate etc. Cred că într-un 
viitor apropiat vom putea răspunde, 
cu sprijinul forurilor de care depinde 
rezolvarea acestei probleme, într-o 
măsură sporită interesului manifestat 
de publicul bucureștean față de „Se
rile prietenilor filmului“. Aș vrea să 
mai amintesc că au fost organizate 
„Seri ale prietenilor filmului“ și în 
alte orașe — bunăoară Timișoara — 
urmînd ça astfel de manifestări să fie 
inițiate în curînd și la Iași, Cluj etc. 

în încheiere, președintele ACIN 
ne-a spus : — Interesul maselor față 
de cultura cinematografică se vădește 
nu numai în participarea la „Seri ale 
prietenilor filmului“, dar și în forma
rea de cinecluburi în numeroase loca
lități din țară, cele mai multe avînd 
drept activitate principală vizionarea 
colectivă și organizarea unor dezba
teri în jurul filmelor. în colaborare 
cu C.C.S., cu U.T.M., Asociația cine
aștilor se va ocupa de orientarea și de 
sprijinirea acestor cinecluburi, care 
string laolaltă mulți iubitori de film.

prp-

O scenă din spectacolul „Grădina cu trandafiri“ interpretată d» actori ai 
Teatrului popular din Tumu Severin

en muzica
Joi, 16 ianuarie, ora 19,15, în 

studioul din str. Al. Popov va avea 
loc concertul Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii. In program : 
Concertul pentru orchestră de 
coarde de Adalbert Winkler (primă 
audiție); Simfonia a II-a de Arthur 
Honegger; Concertul în Si bemol 
major op. 4 nr. 6 pentru orgă și or
chestră de Haendel, solist : Mihail 
Rădulescu; Suita a II-a de balet 
,.Romeo și Julieta" de Serghei Pro
kofiev. Va dirija Ludovic Baci.

Vineri, 17 ianuarie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va 
avea loc un recital de vioară susți
nut de Avy Abramovici. La pian 
Constantin Ionescu-Vovu.

Sîmbătă, 18 ianuarie, ora 20, or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“, dirijată de 
Mihai Brediceanu, va prezenta un 
concert în studioul Radioteleviziu
nii din str. Al. Popov. In program: 
Concert pentru orchestră de P. 
Hindemith; Suita de balet „Curtea 
veche“ de M. Jora; Concertul pen
tru pian și orchestră în Sol major 
de Mozart (solistă: Maria Fotino),

poemul simfonic „Don Juan“ de R. 
Strauss. Concertul se va repeta du
minică, 19 ianuarie, ora 11.

Cadru din filmul „Placido**
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Zăpadă de ianuarie în noile cartiere ale Sibiului
* Foto : GH. VINȚILĂ

Sporirea continuă a producției a- 
gricole necesită ea, pe lîngă dotarea 
agriculturii cu tractoare și mașini 
agricole moderne, creșterea produc
ției de îngrășăminte chimice și a- 
cordarea de asistență tehnică din 
partea specialiștilor, colectiviștii, 
lucrătorii din G.A.S. și S.M.T. să-și 
însușească și să aplice pe scară tot 
mai largă cuceririle științei agri
cole și experiența unităților frun
tașe. Interesul oamenilor muncii din 
agricultură pentru metodele de 
lucrare a pămîntului și de creștere 
a animalelor este dovedit de parti
ciparea a aproape un milion de 
cursanți la învățămîntul agrozooteh
nic de masă cu durata de trei 
ani, de zecile de mii de cadre de 
conducere din G.A.C., specialiști, bri
gadieri și alte cadre care învață 
anual la casele agronomului, de nu
mărul mare al celor care audiază 
diferite conferințe, participă la con
sfătuiri și schimburi de experiență, 
studiază diferite cărți de speciali
tate și aplică cele învățate.

Unul din mijloacele care contri
buie la introducerea cuceririlor ști
inței și tehnicii noi în procesul de 
producție agricolă îl constituie ca
sele laborator din gospodăriile co
lective. Organizate pentru prima 
dată în anul 1953 numărul lor a 
crescut necontenit, ajungînd la circa 
800. încă din primii ani de organi
zare, casele laborator au reușit să 
obțină însemnate realizări, atrăgînd 
mii de colectiviști la munca crea
toare de sporire a producției. Gos
podăriile colective din comunele 
Pribești și Mogoșești, regiunea Iași, 
printre cele dintîi din țară care au 
înființat case laborator, introducînd 
în cultură soiuri de grîu valoroase, 
au obținut în primii ani producții de 
grîu cu peste 200 kg mai mult la 
hectar decît celelalte gospodării din 
vecinătate. Tot la aceste gospodării, 
prin plantarea de vară a cartofilor, 
s-a obținut o producție de 21 870 kg

la ha, cu mult superioară față de 
alte gospodării din regiune.

Peste tot, cele mai bune rezultate 
au fost obținute acolo unde activi
tatea caselor laborator a fost orga
nizată și orientată de cadrele tehni
ce spre rezolvarea unor probleme 
pe care le ridică procesul de pro
ducție al unității respective și unde 
această activitate s-a bazat pe par
ticiparea largă și activă a colecti
viștilor din gospodărie. In prezent 
sînt bine cunoscute, pentru rezulta
tele lor, numeroase case laborator 
cum sînt cele din gospodăriile co
lective Smeeni — Ploiești, Luncani
— Cluj, Topoloven.i — Argeș, Po
iana Mare — Oltenia, Lenauheim
— Banat, Hălchiu —Brașov și al
tele.

Pentru ca în toate gospodăriile 
colective casele laborator să poată 
aduce o contribuție efectivă la spo
rirea producției vegetale și anima
le, ele trebuie să desfășoare o acti
vitate variată, pe baza unui plan a- 
nual de muncă care face parte in
tegrantă din planul de producție al 
gospodăriei.

Recent, Secția de învățămînt și 
propagandă din Consiliul Superior 
al Agriculturii, generalizînd experi
ența bună cîștigată în decursul ani
lor, a elaborat și difuzat la toate gos
podăriile colective un nou regula
ment despre organizarea și funcțio
narea oaselor laborator. Cunoașterea 
profundă a sarcinilor oaselor labora
tor, a modului cum trebuie să-și des
fășoare munca va contribui la îm
bunătățirea activității acestora.

O latură importantă a activității 
caselor laborator este cea demon
strativă. Aceasta cuprinde acțiunile 
prin care, în cadrul unor demon
strații practice, colectiviștii iau cu
noștință de modul cum trebuie exe
cutate unele lucrări agricole, cum 
trebuie îngrijite animalele, cum 
funcționează unele utilaje, mașini 
agricole și altele. în acest scop se 
organizează loturi demonstrative în

eondiții de producție, în special la 
culturile de bază sau pe grupe de 
animale. Rolul lor este de a scoate 
în evidență importanța aplicării re
comandărilor științei și tehnicii noi 
pentru creșterea producției vegetale 
și animale.

O bună experiență în această pri
vință are casa laborator din gospo
dăria colectivă Cobadin, regiunea 
Dobrogea. Pe loturile demonstrative 
organizate aci s-a urmărit compor
tarea diferitelor specii și soiuri de 
plante agricole și eficiența măsuri
lor agrotehnice aplicate. Astfel, în 
1963 au fost cultivate două soiuri 
de sorg, iarbă grasă și diferiți hi
brizi de porumb. Pe lîngă faptul 
că s-a demonstrat că în condițiile 
gospodăriei sorgul și iarba grasă 
dau producții mari și’ ca atare baza 
furajeră poate fi asigurată mai bine, 
de aci s-au obținut și cantități în
semnate de semințe necesare gene
ralizării acestor culturi. în sectorul 
zootehnic a fost organizat un lot de 
vaci pentru a se urmări eficienta 
folosirii unor cantități mai mari de 
furaje însilozate. Prin aceasta s-au 
obținut rezultate însemnate în spo
rirea producției de lapte. Pe loturile 
demonstrative, participantă la în- 
vățămîntul agrozootehnic au exe
cutat diferite lucrări, li s-a explicat 
de către inginerul agronom eficaci
tatea măsurilor aplicate și au luat 
parte la recoltarea culturilor pen
tru a se convinge de rezultatele 
obținute. Și în alte gospodării co
lective s-au obținut realizări asemă
nătoare.

Deoarece organizarea loturilor de
monstrative și urmărirea rezultate
lor se face cu respectarea unor re
guli tehnice adecvate, această mun
că trebuie să se facă sub directa 
conducere a inginerului sau tehni
cianului agronom, iar la grupele de 
animale, sub conducerea inginerului 
zootehnist sau medicului veterinar. 
Temele propuse să fie demonstrate 
sau urmărite în loturile demonstra-

Concerte-lecții pentru elevi
In cadrul ciclurilor de concerte- 

lecții pe care Filarmonica de stat 
„George Enescu" le organizează 
pentru elevi, la școala medie „Ma
tei Basarab“ va avea loc joi, 16 ia
nuarie, ora 19, un concert pe tema 
„Instrumentele în orchestra sim
fonică". Lector: Liviu Glodeanu. 
Exemplificările vor fi susținute de 
instrumentiști ai orchestrei simfo
nice a Filarmonicii. La școala me
die „Gheorghe Lazăr“ va avea loc 
vineri, 17 ianuarie, ora 19, un con
cert „Bach-Haendel“. Vor interpre
ta: Emilia Petrescu, Marius Rintz- 
ler, Mihai Constantinescu, Cornel 
Gheorghiu, Filip Pitaru-Bulimar. 
Duminică, 19 ianuarie, la ora 20, în 
sala mică a Palatului R. P. Romi
ne va avea loc un concert coral 
pentru elevii școlilor medii din 
Capitală. In program : Muzică d'e 
Ion Vidu și de alți clasici ai muzi
cii corale romînești.

aceasta
pe ecrane

A treia repriză — pro
ducție a studioului „Mos- 
film". Scenariul : A. Bor- 
șciakovski. Regia : E. Ka
relov. Acțiunea filmului 
se petrece în anul 1942, 
într-un oraș din Uniunea 
Sovietică aflat sub ocu
pație hitleristă.

Privește înapoi cu mî- 
nie — producție a studiou
rilor engleze. Scenariul : 
Nigel Kneale, după piesa 
lui John Osborne. Regia : 
Tony Richardson.

Placido — producție a

studiourilor spaniole. Re
gia : Louis G. Berlanga. 
Filmul a fost distins cu 
Marele Premiu la Festi
valul filmelor comice și 
umoristice de la Bordi- 
ghera 1963.

Qivitog — producție a 
studiourilor din Danemar
ca. Scenariul : Leck Fis
cher. Regia : Erik Balling. 
Filmul ne prezintă un 
grup de oameni în luptă, 
cu natura ostilă și plină 
de primejdii din regiunea 
polară.

five trebuie să fie strîns legate de 
planul de producție al gospodăriei, 
să corespundă perspectivelor de 
dezvoltare ale unității și să țină 
seama de condițiile economice și 
pedoclimatice locale ca și de nevoile 
generale ale economiei naționale.

în ce privește activitatea experi
mentală, aceasta constă în efectua
rea unor experiențe proprii ce pot 
fi executate de către specialiștii din 
gospodărie. Se înțelege că activita
tea de cercetare cere anumite con
diții, anumite cunoștințe fără de 
care nu poate să se desfășoare cu 
rezultate corespunzătoare. De aceea, 
specialiștii din unități trebuie să se 
consulte și să ceară ajutorul stațiu
nilor experimentale, atît în ce pri
vește stabilirea temelor de cerce
tare, cît și în ce privește organiza
rea muncii și urmărirea rezultate
lor. Stațiunile experimentale, la rîn- 
dul lor, au datoria să acorde ajuto
rul tehnic necesar.

O altă latură a activității casei 
laborator este munca de propagandă, 
în această privință ele aduc un 
aport prețios la desfășurarea învă- 
țămîntului agrozootehnic. Potrivit 
programelor de învățămînt, o dată 
cu lecțiile teoretice lectorii orga
nizează și o serie de demonstrații 
practice legate de conținutul lor. 
Acestea se fac cel mai bine cu 
ajutorul oaselor laborator, care pun 
la dispoziția cursanților diferite 
mostre de produse agricole, colecții 
de semințe, diafilme, utilaj și 
aparatură de cercetare etc. în multe 
locuri, acum în plină desfășurare 
a învățămîntului agrozootehnic, 
lectorii, după expunerea lecției, 
trec în casa laborator unde or
ganizează diferite experiențe, pre
zintă soiuri de plante care îi ajută 
pe colectiviști să aprofundeze cele 
predate la lecție. De curînd, Consi
liul agricol regional Ploiești a orga
nizat un schimb de experiență pri
vind folosirea materialului didactic 
la exemplificarea lecțiilor și legarea 
conținutului lor de nevoile practi
ce. Cu acest prilej, participanții la 
schimbul de experiență, ingineri a- 
gronomi și zootehniști din unitățile 
agricole socialiste au vizitat casele 
laborator din gospodăriile colective 
Cîndești și Gherășeni.

Tot în cadrul muncii de propa
gandă, casa laborator organizează

prelucrarea unor cărți sau broșuri 
de specialitate prin care este popu
larizată experiența înaintată a dife
ritelor gospodării. Permanent apar 
broșuri de popularizare a unor me
tode noi de muncă, recomandări ale 
Consiliului Superior al Agriculturii 
cu privire la măsurile ce trebuie 
luate pentru realizarea de produc
ții sporite la principalele culturi 
agricole. De asemenea, consiliile a- 
gricole regionale au luat măsura de 
a se edita diferite broșuri de popu
larizare a experienței înaintate. A- 
ceste broșuri trebuie citite și pre
lucrate de către specialiștii din gos
podării cu brigadierii, șefii de echi
pă. și ceilalți colectiviști.

în cadrul caselor laborator, spe
cialiștii organizează consultații teh
nice și discuții pe teme cerute de 
creșterea continuă a producției a- 
gricole și dezvoltarea gospodăriei, 
întîlniri cu fruntașii din gospodărie 
și unitățile vecine în vederea gene
ralizării experienței bune. De ase
menea, se organizează audiții la 
radio, vizionări de programe agri
cole la televizor, prelucrarea și di
fuzarea materialelor de propagandă 
agricolă vizuală ca afișe, planșe, 
pliante, foi volante etc.

Pentru a desfășura această acti
vitate complexă, în numeroase gos
podării colective s-au procurat pen
tru casele laborator diferite utilaje, 
aparate de proiecție pentru diafilme, 
mulaje, machete, exponate de plăti
te, insectare, albume documentare și 
de asemenea s-au amenajat biblio
teci care posedă literatură agrozoo
tehnică de specialitate, reviste, ziare 
și altele. Dar pentru a desfășura o 
activitate rodnică nu este suficient 
numai acest lucru. Trebuie să aibă 
permanent în vedere că scopul acti
vității caselor laborator este de a a- 
sigura introducerea pe scară largă a 
noului din știință și tehnică, a ex
perienței înaintate în procesul de 
producție agricolă, de a desfășura o 
activitate multilaterală de masă în 
vederea dezvoltării continue a nive
lului de cunoștințe agrozootehnice 
ale colectiviștilor.

Această activitate trebuie să aibă 
ca rezultat creșterea necontenită a 
producției șl productivității muncii, 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriei colective.

Ing. PETRE MARTIN 
Consiliul Superior al Agricultori^
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Campionatele republicane de baschet 
au continuat cu desfășurarea jocurilor 
din etapa a Vil-a. Progiamul a cuprins 
multe înlîlniri echilibrate, fapt reflectat 
în bună măsură de rezultatele finale ale 
acestora. în provincie au fost înregis
trate două mari surprize ; la Oradea li
derul clasamentului masculin. Știința 
Cluj, a suferit prima înfrângere din ac
tualul campionat, fiind învins de for
mația Dinamo din localitate (44- 43). 
iar la feminin — formația Mureșul Tg 
Mureș a obținut o surprinzătoare vic
torie (53—45) în dauna Științei Bucu
rești, campioana de anul trecut, Jucînd 
la Brașov, echipa masculină Steaua 
a învins Steagul Roșu cu 94- 72.

Datorită bunei comportări de pînă 
acum a fonnațiiloi masculine Dinamo- 
București și Știința Timișoara, întîlni
rea lor de ieri, disputată în sala Flo
reasca din Capitală, a atras un număr 
mare de spectatori. In primele două 
minute tabela de marcaj indica scorul 
de 6—1 în favoarea timișorenilor. După 
alte două minute însă, dinamoviștii 
conduc cu 7—6, iar la pauză cu 31—24.

Repriza secundă a marcat o revenire a 
jucătorilor de |a Știința, soarta meciu
lui fiind totuși decisă abia în ultimele 
cinci minute, cînd oaspeții au condus 
de cîteva ori. Avînd mai multă sigu
ranță în aruncările de la semidistanță, 
dinamoviștii cîștigă cu 70—66.

Întîlnirea dintre echipele masculine 
Știința București și Politehnica Cluj 
s-a încheiat cu victoria bucureștenilor 
cu 66-—62.

în deschidere la cele două meciuri 
masculine a avut loc partida Voința 
București—Știința Cluj din campiona
tul feminin. Jucînd organizat în cea 
mai mare parte a timpului, clujencele 
au lăsat impresia că vor cîștigă. Sigure 
de victorie, ele slăbesc însă ritmul spre 
sfîrșit. Cu două minute înainte de fluie
rul final scorul era egal : 47—47. Bucu- 
reștencele înscriu apoi 6 „coșuri" și 
cîștigă cu 59—47.

ZAKOPANE 12 (Agerpres). 
stațiunea de sporturi de iarnă de la 
Zakopane (R. P. Polonă) a avut loc 
duminică un concurs internațional 
de biatlon. Reprezentativa 
Polone a ocupat primul loc 
zultatul total de 4h 12’58”, 
de R. P. Romînă II — (4h
R. P. Polonă II - (4h 29’03”), R. D. 
Germană — (4 h 40’10”) și R. P. 
Mongolă — (5h 28’47”). în clasamen
tul general individual victoria a re
venit schiorului polonez I. Sobk- 
zak — (lh 21’18“). Schiorii 
s-au clasat pe următoarele
4. D. Zangor — (lh 26’05’’); 5. Gh. 
Cimpoia (lh 27’40“) ; 11. N. Țeposu 
(lh 34’07“).

R. P. 
cu re- 
urmată 
27’52”),

OBERHOF 12 (Agerpres). 
minică a continuat la Oberhof con
cursul internațional feminin de schi- 
fond. Proba de ștafetă 3x5 km s-a 
încheiat 
Germane 
gelhauer) 
lh 01’35”.
toare s-au clasat echipele R. P. Po
lone (lh 01’51”) și R. S. Cehoslovace 
(lh 03’49”). Echipa reprezentativă a 
țării noastre a înregistrat timpul 
lh 07’43”, ocupînd locul 6.

cu victoria echipei R. D 
(Nestler, Zschoegner. Spie- 
care a parcurs distanta în 
în urma formației cîștigă-

de

Din colțul tribunei

Cu și fără nervi

Baschetbaliștii de la Dinamo 
București și cei de la Știința Timi
șoara s-au întîlnit ieri pe terenul de 
joc din sala Floreasca. Meciul lor 
— considerat derbiul etapei — a 
avut o desfășurare pasionantă, insă 
nu și corespunzătoare din punct de 
vedere calitativ. Ambele formații 
ținteau la fel de mult victoria, suc
cesul in acest meci înlesnind învin
gătorilor continuarea cursei spre 
titlu. Din păcate însă, goana după 
victorie a avut un efect negativ a- 
supra desfășurării focului. E drept, 
s-au înscris multe puncte, unele chiar 
din faze frumoase, dar mai de fie
care dată jucătorii au acționat ner
vos, comițînd faulturi (văzute sau nu 
de arbitri), sau făcînd greșeli tehnice.

A urmat apoi întrecerea dintre 
Știința București și Politehnica Cluj, 
formații situate în partea a doua a 
clasamentului. Jocul lor a plăcut 
publicului. Ritmul a fost viu, s-a 
jucat corect, cu numeroase acțiuni 
spectaculoase. Aplauzele i-au răs
plătit pe baschetbaliști.

Cum de reușesc meciuri frumoase 
echipe cu loturi modeste, mai puțin 
experimentate, și nu pot realiza ace
lași lucru — deși ar fi firesc — toc
mai formațiile fruntașe ale basche
tului în special cînd joacă între ele ? 
Pentru partidele menționate mai sus 
explicația pare să fie următoarea : 
Știința București și Politehnica Cluj 
au jucat fără nervi, dar hotărît, cu 
voință. In schimb, protagoniștii eta
pei s-au întrecut parcă în a da drum 
liber nervilor.

I. D.

Pentru micii înotători 
și atleți

• Ieri dimineață, bazinul acoperit 
'Floreasca a fost rezervat copiilor. Un 
afiș, aflat la intrare, anunța : „Concurs 
de clasificare rezervat copiilor pînă la 
14 ani“. Timp de 4 ore, micii înotători 
— reprezentînd diferite cluburi din Ca
pitală — s-au întrecut la cele 4 proce
dee (liber, bras, spate, delfin) pe distan
ța de 50 metri. Acest concurs, primul 
din cele 8 ce se vor desfășura în tot 
cursul anului, s-a bucurat de succes ; 
au participat peste 250 de copii.

• In sala de atletism Floreasca 
s-a desfășurat prima etapă a cam
pionatului de atletism în sală pentru 
copiii bucureșteni. Concurenții s-au în
trecut la probele de 50 m plat, lun
gime și înălțime. Unele cluburi au pre
zentat mai multe echipe : Steaua — trei. 
Rapid și Viitorul — cite două. S-a re
marcat prezența la această întrecere a 
micilor atleți de la A. S. Confecția. De 
ce cluburi mari, ca Metalul, Progresul 
și Olimpia, nu și-au trimis reprezen
tanți la acest concurs ?

PRONOSPORT
Concursul nr. 2 din 12 ianuarie a.c.

Atalanta — Internazionale 
Catania - Roma 
Fiorentina — Bari 
Juventus — Genoa 
Lanerossi — Mantova 
Lazio — Bologna 
Messina — Modena 
Milan — Spa! 
Sampdoria — Torino 
Parma — Palermo 
Cosenza — Varese 
Lecco — Cagliari

(1-3)
(0-0)
(1-0)
(0-0) 

anulat
(1-2) 2
(2-0) 1 
(1-1) X 
(0-0) X 
(0-I) 2 
(0—1) 2

anulat

romîni 
locuri : ,..și la Poiana Brașov

Ofensivă dinamovistă. Mingea la Marian Spiridon

au parti- 
seniori și

slalom și

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Pe 
un timp frumos, cu soare, dar din 
păcate cu puțină zăpadă, s-a desfă
șurat ieri dimineață la Poiana Bra
șov concursul de deschidere a sezo
nului de schi. La întreceri 
cipat numeroși concurenți 
juniori.

întrucît pe pîrtiile de
coborîre zăpada a fost insuficientă, 
probele respective nu s-au mai des
fășurat. Singurele probe au fost cele 
rezervate fondiștilor. Iată cîștigăto- 
rii : seniori (10 km) — Gheorghe Cin- 
cu (Armata-Brașov) 28’41“ ; juniori 
(5 km) — Marcel Cojan (Tractorul 
Brașov) 15’44“7/10 ; junioare (3 km) 
— Rodica Stoian (Tractorul Brașov) 
15’19“.

La locul de start, ca și la sosire se 
aflau ieri sute de brașoveni, precum 
și excursioniști veniți din alte re
giuni ale țării.

Turneul zonal 
de sah

9

BUDAPESTA 12 (Agerpres). 
prima rundă a turneului zonal de șah 
de la Kecskemet (R. P. Ungară), Florin 
Gheorghiu a făcut remiză cu Tringov 
(R. P. Bulgaria). în runda a 2-a, Gheor
ghiu va juca cu albele împotriva lui 
Pachman (R. S. Cehoslovacă). Alte re
zultate înregistrate ; Clarcke (Anglia)- 
Langeweg (Olanda) întreruptă ; Szabo 
(R.P.U.)-Bilek (R.P.U.) remiză ; Pach
man (R.S.C.)-Hort (R.S.C.) 1-0; Ma- 
tanovici (Iugoslavia)-Damianovici (Iugo
slavia) remiză ; Bhend (Elveția)-Pitsch 
(R.D.G.) întreruptă ; Bednarski (R.P.P.)- 
Prameshuber (Austria) 1—0 ; Hecht 
(R.F.G.)-Attard (Malta) 1—0.

Noi meciuri internaționale 
ale hocheiștilor romîni

cum s-a anunțat, peste cîteva 
sosi în țara noastră echipa

După 
zile va 
cehoslovacă de hochei pe gheață Tesla 
Pardubice. Hocheiștii cehoslovaci vor 
juca la 18 ianuarie la Brașov cu echipa 
olimpică a R. P- Romîne. A doua zi, pe 
patinoarul artificial din Capitală, va 
avea loc meciul revanșă.

Tesla Pardubice este una din frunta
șele hocheiului cehoslovac. Ea a dispus 
cu scorul de 10—5 (6—0 ; 1—4 ; 3—1) 
de V.T.Z. Chomutov, care ne-a vizitat 
recent țara. în echipă figurează o serie 
de jucători valoroși ca Vanek, Dolana, 
Mares, Mach și Dvoracek.

Agențiile de presa transmit

instalației de distilație atmosje-rea
rică nr. 1 pentru a avea posibilitatea 
redistilării și fracționării benzinei re
formate — fracție grea — în scopul 
îmbunătățirii calității benzinelor su
perioare cu cifra octanică 90 și 92 
Vom introduce procedeul de rege
nerare simultană a catalizatorului 
din cele 4 reactoare în vederea re
ducerii timpului de revizie și folo
sirii mai bune a capacităților 
prelucrare".

de

angajat, 
cinstea 

a elibe- 
în 1964

Nicolae Ștefan, maistru principal 
în secția depozit: „Pentru creșterea 
producției de benzină cu cifră octa
nică ridicată și de alte produse va
loroase vom acorda o atenție sporită 
selecționării componenților de pro
duse și utilizării lor Amestecurile 
de benzină vor fi făcute direct in 
liniile tehnologice ale instalațiilor 
în loc de rezervoare, măsură ce va 
contribui la reducerea pierderilor 
de produse petroliere și la micșora
rea consumului de energie".

ș

valoare de 2 500 000 lei ; 
obțină beneficii peste 
1 500 000 lei.
LA 23 AUGUST, CO- 

FABRICU VA

— să realizeze economii peste 
plan în

— să 
plan de

PÎNĂ
LECTIVUL
REALIZA PESTE PLAN UR
MĂTOARELE :

— depășirea planului produc
ției globale cu 2 500 000 lei ;

— depășirea planului produc
ției marfă cu 1 500 000 Iei ;

— realizarea de economii 
peste plan în valoare de 
1 500 000 lei ;

— obținerea de beneficii peste 
plan de 1 000 000 lei.

în scopul realizării angajamente
lor, colectivul fabricii a stabilit un 
plan de măsuri care să asigure o 
mai bună organizare a muncii în ca
drul brigăzilor și folosirea mai de
plină a rezervelor interne.

Dezbătînd sarcinile de plan pe a- 
nul 1964, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la Fabrica de 
confecții din Oradea s-a 
in întrecerea socialistă în 
celei de-a XX-a aniversări 
rării patriei, să realizeze 
următoarele :

— să depășească planul anual 
la producția globală cu 4 000 000 
lei ;

— să depășească planul anual 
la producția marfă cu 2 500 000 
lei ;

— să îmbunătățească calita
tea produselor cu 0,5 la sută, 
ajungîncl astfel ca 97 la sută din 
întreaga producție de confecții 
să fie de calitatea I-a ;

— să introducă în fabricație, 
peste sarcina de plan, noi mo
dele de confecții ;

— să depășească cu 1 la sută 
sarcina de creștere a producti
vității muncii ;

cu prăjina a reve- 
john Uelses

săritură 
nit lui 
4,90 m.

cu
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au
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de 
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meciuri 
compe-
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De la corespondentul nostru la Moscova

ridicarea 
pregătire 
muncito-

pri- 
re- 
iar 
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în 
cu

Kazah- 
bogate 
se în- 
Indată

domeniul agriculturii, che- 
să contribuie la 
a nivelului de

Echipele 
șe’ de volei 
ținut noi 
în cadrul
tiflei pentru Cupa 
F.R.V. Iată cîteva 
rezultate — mas
culin : Progresul
— Știința Cluj 
0—3 ; Dinamo — 
Farul 3—0 ; Rapid
— Minerul Bihor 
3—1. Știința Galați
— Știința Timișoa
ra 3—0; C.S.M.S.
— Petrolul 3—0.
Feminin : Farul — 
Dinamo 3—1 ;
C.P.B. — Știința 
București 3—1 ;
C.S.M.' Sibiu — 
C.S.M. Cluj 3—0 ; 
Rapid — Știința 
Cluj 1—3 ; Pro
gresul — Voința 
Craiova 3—1.

în fotografie : 
fază din meciul 
Steaua — Trac
torul (1—3).

Patinatoarele sovietice 
fao ultimele pregătiri la 
Celiabinsk în vederea 
Jocurilor Olimpice de la 
Innsbruck. In mare formă 
s-a dovedit duminică Ta
tiana Sidorova, care a sta
bilit un nou record mon
dial la 500 m cu timpul de 
45” 2/10. Prima „sută" 
metri a fost parcursă 
Sidorova în 10” 8/10. 
la începutul anului, pa
tinatoarele sovietice 
stabilit 6 noi recorduri 
mondiale, anunțîndu-se 
din nou principalele favo
rite la Jocurile Olimpice.

★

Tradiționalul cros de la 
Mar del Plata a fost 
cîștigat la această ediție 
de alergătorul argentinean 
Osvaldo Suarez care a par
curs cei 10 km în 29’ 36". 
Pe locul doi a sosit alge- 
rianul Ameur (29’ 38”), iar 
pe locul trei francezul 
Texerau (30’ 31” 7/10).

★

Cu prilejul unui concurs 
de atletism pe teren aco
perit, desfășurat la Boston, 
cunoscutul atlet american 
John Thomas a realizat la 
săritura în înălțime 2,18 m. 
Recordul mondial pe te
ren acoperit este de 2,24 
m și aparține sovieticului 
Valeri Brumei. Proba de

In timpul concursului de schi desfășurat ieri Ia Poiana Brașovului

TUȘNAD (prin telefon). 
— Pe pista de gheață spe
cial amenajată pe lacul 
Ciucaș din frumoasa sta
țiune balneo-climaterică, a 
avut loc sîmbătă și dumi
nică concursul de patinaj 
viteză dotat cu „Cupa Di
namo". La întreceri au luat 
parte fruntași ai acestui 
sport, precum și patinatori 
tineri din diferite orașe ale 
țării. Un succes deosebit 
au obținut patinatorii clu
bului organizator care au 
cîștigat majoritatea probe
lor. în cursele seniorilor, 
la 500 m primul s-a clasat 
Emilian Papuc (Dinamo), în 
48"4/10, iar la 3 000 m co
legul său de club Dan Lă- 
zărescu în 5'24"3/10. La 
senioare, Eva Farkaș (Mu- 
reșul-Tg. Mureș) a cîștigat 
probele de 500 m (55"8/10) 
și 1 500 m (2'55"8/10).

La juniori, dinamovistul

Victor Sotirescu, cîștigător 
al probelor de 500 m 
(47"9/10) și 3 000 m (5’36" 
6/10) a stabilit un nou re
cord republican la această 
din urmă probă. Junioara 
Eleonora Laurențiu (Mure- 
șul-Tg. Mureș) a stabilit 
un nou record la 500 m 
(56”5/10) și a cîștigat proba 
de 1 500 m (3'07'7/10). La 
categoria copii 14—15 ani, 
Ion Fazekaș (Dinamo) a 
ocupat locul I la 500 m și 
1 000 m, iar Anelise Ștefani 
(Voința Brașov) în probele 
de 100 m și 500 m.

Totalizînd cel mai bun 
punctaj în clasamentul ge
neral, dinamoviștii bucu- 
reșteni au cîștigat trofeul 
concursului. Pe locul doi 
s-a clasat reprezentativa 
clubului Mureșul-Tg. Mu
reș.

In fotografie : campionul 
republican Emilian Papuc.

★

Echipa selecționată 
hochei pe gheață a Japo
niei și-a continuat turneul 
în Europa jucînd la Lang
nau în Elveția cu repre
zentativa secundă a acestei 
țări. Hocheiștii elvețieni 
au obținut victoria cu 
scorul de 8—5 (3—1 ;
3—3; 2—1).

■A-
Pe patinoarul stadionului 

Bislet din Oslo, patinatorii 
norvegieni și sovietici au 

•evoluat într-un nou con
curs de verificare. Valeri 
Kaplan (U.R.S.S.) a cîști
gat proba de 500 m în 
41” 6/10. Pe locul doi s-a 
clasat norvegianul Villy 
Haugen (41” 8/10). Record
manul mondial al probei, 
Evgheni Grișin, a ocupat 
locul 6 (42” 2/10). Iuri Iu- 
mașev a terminat pe 
mul loc la 5 000 m cu 
zultatul de 7’ 55” 9/10. 
olandezul Liebrechts 
dovedit cel mai rapid 
cursa de 1 500 m 
timpul de 2’ 11”.

★

Turul ciclist al Franței 
pentru amatori („Tour do

l’Avenir“) va avea loc a- 
nul acesta între 1 și. 18 
iulie, de-a lungul a 2 C17 
km, împărtiti în 13 etape. 
Startul se va da din orașul 
Antibes, urmînd ca sosirea 
să aibă loc la Paris. Ci
cliștii vor avea o singură 
zi de odihnă (la 9 iulie) 
în localitatea Hossegor. 
Cea mai lungă etapă (Ban- 
dol — Montpellier) măsoa.- 
ră 230 km. Etapa a 5-a 
Tarascon-sur Ariege — 
Foix (36 km) se va disputa 
:ontra-cronometru.

★

în cadrul unei ședințe a 
biroului federației interna
ționale de hochei pe iar
bă, ținută la Paris, au 
fost stabilite cele 10 echi
pe care — alături de Pa
kistan, India, Spania, An
glia și Japonia, — vor 
participa la turneul olim
pic de la Tokio Aceste e- 
chipe sînt : Canada, R F. 
Germană, Australia, Belgia, 
Franța, Olanda, Malaezia, 
Noua Zeelandă, R. P. Po
lonă și Kenya. Cea de-a 
16-a echipă va fi cunos
cută după desfășurarea 
meciului de baraj dintre 
formațiile R.A.U. și Rho- 
desiei.

Sesiunea de comunicări științifice
Institutului de cercetări metalurgice

Duminică dimineața s-a deschis 
cea de-a IV-a sesiune de comunicări 
științifice a Institutului de cercetări 
metalurgice (ICEM).

Participă cadre de conducere ale 
Ministerului Industriei Metalurgice 
și Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, academicieni, re
prezentanți ai unor institute de cer
cetări științifice, ai Consiliului na
țional al inginerilor și tehnicienilor, 
reprezentanți ai marilor unități me
talurgice din țară, cadre didactice 
din învățămîntul tehnic superior, 
fruntași în producție, ingineri și 
tehnicieni.

Iau parte de asemenea specialiști 
din R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă și R. P. Ungară, 
care vor susține comunicări științi
fice de specialitate.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de ing. Ion Marinescu, mini
strul industriei metalurgice. Ing. 
I. Tripșa, directorul Institutului 
de cercetări metalurgice, a prezen
tat apoi referatul : „Perspectivele 
cercetării metalurgice în R. P. Ro
mînă“. în continuare 
tul numeroși invitați 
peste hotare.

în zilele de 13. 14
în sălile Institutului 
București vor avea loc ședințele de 
comunicări în cele 4 secții de spe
cialitate — fontă, oțeluri, tratamente 
termice, termotehnică ; deformări 
plastice, încercări fizico-metalice, 
sudabilitate ; refractare, semicocs ; 
aliaje, pulberi,, analize. Agerpres

au luat cuvîn- 
din tară și de ,

și 15 ianuarie, 
politehnic

După recenta plenară a C.C. al 
P.C.U.S. care a trasat sarcinile dez
voltării industriei chimice, o inten
să activitate domnește în numeroa
sele întreprinderi din această ramu
ră, precum și pe șantierele uzinelor 
și fabricilor aflate în construcție pe 
întinsul Uniunii Sovietice.

în bazinul Karatau din 
stan, geologii descoperiseră 
zăcăminte de fosforit, care 
tind pe o mare suprafață, 
după ce geologii și-au terminat pros
pecțiunile, excavatoarele au dat pri
mele lovituri de cupă la noua mină 
din Karatau. Din barăcile primilor 
veniți s-a născut o nouă locali
tate minieră. Apoi s-a ridicat 
prima clădire a unui combinat chi
mic pentru prelucrarea minereului. 
Și astfel, pe harta țării a mai răsărit 
o localitate — Karatau. Primele 
tone de fosforit de la Karatau 
au luat drumul spre marile com
binate din Djambul și Kokand, unde 
fosforitul se va transforma în super- 
fosfat. Anul acesta, de aici se vor 
trimite colhoznicilor din Kazahstan 
și din Asia Centrală sute de mii de 
tone de îngrășăminte.

Soligorsk, un alt oraș al chimiei, 
aflat în Bielorusia, s-a ridicat și el 
rapid. Cu cinci ani în urmă, pe acele 
meleaguri au apărut primele funda
ții de beton. Cine trece azi pe 
la Soligorsk va vedea acolo mine de 
potasiu, un combinat chimic în pli
nă dezvoltare și localitatea propriu- 
zisă, adăpostind zeci de mii de locui
tori. Fabrica de îmbogățire a mine
reului a fost ridicată într-un an și 
șapte luni. Combinatul — inima ora
șului — se lărgește necontenit, 
transformîndu-se de fapt în cîteva 
combinate.

Multe știri relatează inițiative me
nite să sprijine aplicarea măsurilor 
pentru chimizarea agriculturii și ri
dicarea producției agricole. La Vo- 
ronej, savanții, profesorii și spe
cialiștii Institutului de cercetări a- 
gricole. precum și ai altor institute 
de cercetări din oraș s-au adresat 
savanților, profesorilor și specialiști-

lor din institutele de învațammt su
perior și din cele de cercetări știin
țifice în 
mîndu-i 
continuă 
tehnică al colhoznicilor și 
rilor din sovhozuri.

O regiune trezită la viață
In anii puterii sovietice, Iakuția 

s-a trezit la viață, și-a dezvăluit co
morile nebănuite, ascunse în taigaua 
nesfîrșită și în tundra înghețată. 
Pe cursul superior al rîului Indi- 
ghirka au fost descoperite zăcăminte 
de aur aflate aproape la suprafață, 
în alte locuri, metalul prețios este 
extras „la zi“ cu ajutorul unor drăgi 
puternice, care mușcă cu dinții lor 
de oțel nisipurile și rocile aurifere, 
concasează și macină „materia pri
mă“, extrăgînd apoi aurul prin 
spălare.

Aproape de cercul polar a apărut 
un nou oraș — Mirnîi, orașul căută
torilor de diamante. Kimberlitul 
(minereu diamantifer) este prelucrat 
cu metode industriale ; la sfîrșitul 
procesului de producție, pe benzile 
rulante apar cristalele de diamant 
atît de căutate astăzi nu atît pentru 
strălucirea lor, cît pentru numeroa
sele lor utilizări în tehnica modernă. 
Uneori se găsesc aici diamante de 
mărimi neobișnuite. Unul din ele, 
descoperit de curînd de maistrul Mi
hail Taburov, are forma ovală și 
cîntărește 51.6 carate ; I s-a dat nu
mele „Valentina Tereșkova“, în o- 
noarea primei femei-cosmonaut.

în apropiere de Verholansk. lîngă 
paralela 70. geologii au detectat un 
bogat zăcămînt de cositor. După ei 
au venit constructorii care. înfrun- 
tînd gerurile de minus 40 grade, au 
deschis mine, au ridicat stații de 
flotare Astfel a apărut în Arctica 
bazinul de cositor Deputatski — cel 
mai mare de acest fel din Uniunea 
Sovietică.

Subsolul Iakuției este bogat, de a- 
semenea. în cărbune, gaze, naturale, 
corindon, wolfram etc. Industria ex
tractivă ocupă primul loc în econo-

mia republicii ; urmează apoi indus
tria forestieră, cea de construcții na
vale. pescuitul și vînatul. Iakuții, 
ciuccii și evencii sînt vestiți vînă- 
tori de vulpi polare, argintii și al
bastre, ale căror blănuri se bucură 
de o bună apreciere la tîrgurile in
ternaționale.

Dacă înainte de revoluție băști
nașii nici nu aveau măcar un alfa
bet propriu, astăzi în Republica Au
tonomă Iakuția există 618 școli se
cundare cu peste 100 000 elevi. 16 
școli medii tehnice cu 6 200 elevi, iar 
la Iakutsk — capitala republicii — 
funcționează o universitate cu peste 
3 000 de studenți. Mai bine de 500 
de cercetători științifici lucrează în 
15 institute, printre care se numără 
și Institutul de fizică cosmică re
cent înființat.

Iakuția a devenit în anii puterii 
sovietice o republică cu o economie 
și cultură înfloritoare.

Undele radio cercetează 
planetele

un 
de 

în- 
so-

anul

spu- 
tînăr

„Izvestia" a publicat recent 
articol semnat de un grup 
specialiști, referitor la acțiunile 
treprinse de oamenii de știință
vietici în domeniul cercetării plane
telor cu ajutorul radiolocației. Au
torii articolului — acad. V. Kotelni
kov, A. Șahovski, O. Rjiga, V Du
brovin — sînt propuși pentru de
cernarea premiului Lenin pe 
1964.

Radiolocația planetară — se 
ne în articol — e un domeniu
al astronomiei, apărut în ultimii 3-4 
ani și care in ciuda acestei scurte 
perioade, a dat savanților posibili
tatea de a obține noi informații 
despre mișcarea planetelor și struc
tura suprafețelor lor. Se știe, de 
pildă, că norii groși care acoperă 
planeta Venus nu permit astronomi
lor o cercetare directă a suprafeței 
sale. Undele radio pătrund însă prin 
pătura groasă de nori și „izbindu-se“ 
de suprafața planetei se reflectă, a- 
ducînd pe pămînt informații pre
țioase.

în Uniunea Sovietică a fost creat 
un radiolocator unic, care folosește 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. Cu ajutorul său. începînd 
din 1961 s-au emis unde radio spre 
Venus Mercur. Marte și Jupiter.

Primele încercări de radiolocație 
cu Venus au 
1958 în Statele 
an mai tîrziu. 
cum a devenit 
s-au dovedit 
confundînd unele zgomote intîmplă- 
toare provenite din eter cu semna
lele acustice reflectate de planetă. 
Trei ani mai tîrziu. s-au întreprins 
— de astădată cu succes — noi ex
periențe concomitent în Uniunea 
Sovietică. S.U.A și Anglia. Undele 
radio au smuls, cu acest prilej, 
misterioasei planete Venus unele 
informații prețioase. Coeficientul de 
reflectare a undelor emise a fost de 
două ori mai mic decît în cazul ra- 
diolocației cu Luna, ridicîndu-se 
doar pînă la 12—18 la sută. Dacă 
suprafața planetei ar fi fost acope
rită cu apă. coeficientul ar fi atins 
sută la sută. S-a stabilit, de aseme
nea. că perioada de rotație a plane
tei Venus este destul de mare — 
4 800—7 209 ore — iar direcția de 
rotație este inversă celei pe care o 
efectuează în jurul Soarelui.

Acțiunile de radiolocație cu planeta 
Mercur au prezentat greutăți obiec
tive datorită dimensiunilor reduse 
ale planetei și depărtării ei de Pă- 
mînt. Totuși, radiolocatorul a înre
gistrat un coeficient de reflecție a- 
propiat de cel al Lunii. Rezultate 
interesante au fost primite de pe 
Marte ; radiolocatorul a înregistrat 
un coeficient mai mic, iar uneori un 
coeficient mai mare decît pe Venus, 
ceea ce dovedește că pe Marte sînt 
suprafețe plane foarte întinse.

Undele radio au vizitat nu de mult 
și uriașa planetă Jupiter. întorcîn- 
du-se pe pămînt după un drum de 
un miliard două sute milioane de 
kilometri. Semnalul primit confirmă 
observațiile astronomilor cu privire 
la mișcarea de rotație rapidă a lui 
Jupiter, egală în timp cu zece ore

Ce vor întîlni cosmonauții cînd 
vor „coborî" pe Marte sau Venus ? 
Mări sau oceane, munți stîncoși sau 
poate pustiuri întinse cu nisipuri ? 
La dezlegarea acestor taine radiolo- 
cația contribuie într-o măsură din 
ce în ce mai mare.

fost întreprinse în 
Unite și repetate, un 

în Anglia. Dar după 
cunoscut, rezultatele 
greșite, cercetătorii

A. MUNTEANU
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Conferința arabă h nivel snail

îmi bu mu imNAȚioMiĂ
Tulburări in Zanzibar
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MOSCOVA. La 11 ianuarie s-au 
încheiat lucrările celei de-a 15-a se
siuni a Consiliului științific al Insti
tutului unificat de cercetări nucle
are de la Dubna. Sesiunea a 
examinat rapoartele privind cele 
mai importante 'cercetări efectuate 
în anul 1963 și a aprobat planurile 
de activitate ale laboratoarelor pe 
anul 1964 care urmăresc dezvălui
rea în continuare a tainelor structu
rii materiei.

Reacții in
fermă pe poziția sa de a nu restabili 
nici un fel de relații cu Filipinele și 
Indonezia înainte ca acestea să o 
recunoască.

a- 
de

Zanzibarul, alcătuit din insula cu 
același nume, insula Pemba și o se
rie de alte mici insule, este situat 
pe coasta de est a Africii, avînd o 
populație de circa 300 000 de locui
tori și o suprafață de 2 650 kmp. Din 
anul 1880, Zanzibarul a avut statut 
de protectorat britanic. In iunie 
1963, în urma unei îndelungate lupte 
de eliberare națională, Zanzibarul 
și-a cucerit autonomia internă, pen
tru ca la 10 decembrie 1963 
să-și dobîndească independența de
plină.
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CURTE ȘTIRI
DELHI, Agențiile occidentale de 

presă au anunțat că la Calcutta și 
în alte localități din Bengalul de 
vest au avut loc ciocniri violente 
între hinduși și musulmani. în urma 
acestor incidente au fost ucise nu
meroase persoane.

LONDRA. Purtătorul de cuvînt 
al opoziției laburiste în Camera Co
munelor, P. Gordon Walker, a înmî- 
nat duminică ministrului afacerilor 
externe al Angliei documentul inti
tulat „Pași noi pe calea spre dezar
mare", întocmit în baza propuneri
lor formulate zilele trecute de lide
rul laburist Harold Wilson.

ZANZIBAR

Convocarea Plenarei C.C. al P.C.U.S
ZANZIBAR 12 (Agerpres). — Știri 

încă neconfirmate transmise 
gențiile occidentale de presă anun
ță că în Zanzibar guvernul a fost 
răsturnat.

în dimineața zilei de 12 ianuarie, 
un grup de circa 600 de persoane au 
ocupat cu forța armelor sediul și 
cazărmile poliției. Polițiștii aflațiîn 
cazarmă au fost făcuți prizonieri, 
iar autovehiculele și armamentul 
fost capturate.

Știri de asemenea incomplete 
nunță că în urma schimbului 
focuri au fost ucise și rănite nume
roase persoane. Toate comunicațiile 
telegrafice directe între Zanzibar și 
Londra au fost întrerupte. Legătu
rile pe calea aerului au fost sus
pendate. Patrule ale răsculaților 
circulă pe străzile Zanzibarului.

Se anunță, de asemenea, că sulta
nul și primul ministru al Zanziba
rului s-au îmbarcat pe o navă și au 
părăsit țara în direcția Dar Es 
Salam. înainte de a părăsi țara sul
tanul a proclamat starea excepțio
nală, iar, potrivit declarației unui 
purtător de cuvînt al Ministerului 
pentru relațiile cu Commonwealthul 
al Angliei, guvernul Zanzibarului a 
cerut Angliei ajutor militar pentru 
restabilirea ordinei. Agenția Reuter 
anunță că Duncan Sandys, ministrul 
britanic pentru relațiile cu țările 
Commonwealthulul, a plecat de ur
gență pe calea aerului în Zanzibar.

KUALA LUMPUR 12 (Agerpres). 
După publicarea comunicatului co
mun în legătură cu tratativele din
tre președinții Indoneziei și Filipine- 
lor, un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe malayez a 
declarat că „nu vede nici o posibili
tate de convocare a unei conferințe 
tripartite pentru a discuta proble
mele în suspensie în condițiile at
mosferei ostile existente“. El a sub
liniat, însă, că este posibilă totuși 
organizarea unor contacte informa
tive, Malayezia, a adăugat el. rămîne

jawaharlaî Nehru reales 
lider al partidului 

Congresul național indian
DELHI 12 (Agerpres). — în Capi

tala statului Orissa, orașul Bhu- 
banesvar, și-a încheiat lucrările cel 
de-al 68-lea Congres al Partidului 
Congresul național indian. în rezo
luția „Cu privire la situația interna
țională“, adoptată în unanimitate la 
Congres, partidul de guvernămînt 
al Indiei subliniază intenția sa 
fermă de a urma o politică externă 
independentă, de neparticipare la 
blocuri și de prietenie cu toate ță
rile. Congresul a ales organele de 
conducere ale partidului. Jawaharlal 
Nehru a rămas în continuare liderul 
partidului.

PRIMUL MINISTRU AL CANADEI 
INVITAT ÎN FRANȚA

OTTAWA 12 (Agerpres). — La in
vitația președintelui Franței, de 
Gaulle, primul ministru al Canadei, 
Lester Pearson, și ministrul aface
rilor externe, Paul Martin, vor face 
începînd de la 14 ianuarie o vizită 
în Franța. Agenția France Presse re
latează că în cursul celor trei zile, 
cît va rămîne în capitala Franței. 
Pearson va avea o serie de întreve
deri cu președintele Franței, de 
Gaulle, și cu membrii guvernului 
francez asupra actualei situații 
ternaționale. precum și asupra 
blemelor economice si culturale 
interesează cele două țări.

in- 
pro- 
care

Programul 
guvernului marocan

litigi- 
în or- 
regio- 
se va

RABAT 12 (Agerpres). — Ahmed 
Bahnini, primul ministru al Maro
cului, a prezentat în parlament pro
gramul guvernului marocan. EI a 
declarat că Marocul va continua 
politica de neaderare și va re
zolva problemele teritoriale 
oase prin tratative pașnice, 
ganizațiile internaționale și 
nale, a subliniat el. Marocul 
pronunța pentru desăvîrșirea de
colonizării și va 
tinderea încordării 
la dezarmare.

Ahmed Bahnini 
generale politica

contribui la des- 
internaționale și

a expus în linii 
=___ __ k economică a gu
vernului care în esență nu va suferi 
nici o schimbare.
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SINGAPORE 12 (Agerpres). — în 
drum spre Londra, Peter Thorney- 
croft, ministrul apărării al Angliei, 
a sosit la 12 ianuarie la Singapore. 
După cum se știe, el a întreprins o 
vizită la bazele și fortificațiile mili
tare engleze din Orientul îndepărtat. 
Ultimele teritorii vizitate au fost 
Brunei. Borneo de nord și Sarawak.

într-o conferință de presă la Sin
gapore, Thorneycroft s-a declarat 
satisfăcut de rezultatele inspecției 
în teritoriile din nordul insulei Ka
limantan unde, potrivit aprecierii 
lui, trupele engleze și malayeze de
țin controlul asupra situației. Vorbi
torul a subliniat necesitatea găsirii 
unei căi de soluționare a stării de 
încordare din aceste teritorii, deoa
rece altfel „poate izbucni o explo
zie“. El a menționat faptul că în 
Borneo de nord, Brunei și Sarawak 
există o puternică mișcare de parti
zani.

Răspuns la întrebările cititorilor

CANALUL PANAMA
Ziarele din ultimele zile au relatat despre evenimentele din zona 

Canalului Panama. Schimburile de focuri dintre trupele americane și 
civilii panamezi, care manifestează în sprijinul revendicărilor statului 
Panama, s-au soldat cu morți și răniți de ambele părți. Sesizat de plân
gerea Republicii Panama, Consiliul de Securitate a examinat această 
problemă și a decis să suspende dezbaterile pe timpul tratativelor care 
au început între cele două părți. In legătură cu aceste evenimente, mai 
mulți cititori ne-au cerut precizări cu privire la istoricul și însemnă
tatea Canalului Panama. Răspundem prin articolul de mai jos.

Conchistadorii spanioli 
descoperă „Marea Sudului"
în peregrinările sale spre Apus 

pentru găsirea unui drum spre Indii, 
Cristofor Columb descoperă în 1492 
continentul care avea să se numeas
că mai tîrziu America. Perspectiva 
unor profituri ușoare îi atrage pe 
conchistadorii spanioli în aventura 
explorărilor. Unul dintre aceștia, Ro
drigo de Bastidas, debarcă în anul 
1501 pe teritoriul actualului stat 
Panama. Povestirile indienilor au
tohtoni despre existența unui mare 
ocean dincolo de munți trezesc 
interesul lui Vasco Nunez Balboa, 
care se afla în fruntea primei 
colonii spaniole înființată pe țăr
murile golfului Darien. Din po
vestirile indienilor rezultă că mai la 
sud există o țară a aurului. Peru, 
căci ea era „țara aurului", va deveni 
obiectivul nr. 1 în planurile con
chistadorilor spanioli. în căutarea 
aurului, Balboa străbate spre sud cu 
greu cei aproximativ o sută de kilo
metri. El a fost primul european 
eare a văzut „Marea Sudului", cum 
i-a zis el oceanului necunoscut pe 
care ceva mai tîrziu Magellan îl va 
denumi Oceanul Pacific.

Spre a-și crea o bază pentru 
viitoarele expediții, spaniolii se in
stalează pe litoralul Pacificului și 
întemeiază în anul 1519 orașul Pa
nama. După cucerirea . Perului, Pa
nama devine unul din principalele 
centre ale colonizării spaniole în A- 
merica Centrală și de Sud, fiind un 
important punct strategic și de 
tranzit. Pe aici treceau spre metro
polă imensele bogății jefuite în co
loniile din America de Sud. Și totuși 
existau greutăți evidente. Comorile 
aduse pe corăbii trebuiau transpor
tate peste istm, strîmta limbă da

MOSCOVA 12 (Agerpres).—-Presa 
sovietică de duminică publică co
municatul privind convocarea Ple
narei C.C. al P.C.U.S., la 10 fe
bruarie. Plenara va dezbate proble
ma „Despre intensificarea producției

CAIRO 12 (Agerpres). — în Ca
pitala R.A.U. au luat sfîrșit pregă
tirile în vederea deschiderii la 13 
ianuarie a Conferinței arabe la ni
vel înalt. Președintele R.A.U., Nas
ser, a fost prezent duminică de la 9 
dimineața pînă la 5 după-amiază pe 
aeroportul din Cairo pentru a întîm- 
pina pe șefii delegațiilor țărilor 
arabe.

Au sosit președintele Algeriei, 
Ben Bella, regele Hussein al Iorda
niei, Ibrahim Abboud, președintele 
Sudanului, generalul Amin El Ha
fez, președintele Consiliului națio-

NICOSIA 12 (Agerpres). — Toate 
barajele care despărțeau cele două 
comunități din Cipru au fost ridi
cate. Circulația, atît la Nicosia cît și 
în celelalte orașe ale țării, și-a re
luat cursul normal — transmit cores
pondenții din Nicosia ai agențiilor 
de presă.

La Londra, Atena și Ankara dom
nește o vie activitate diplomatică 
legată de pregătirea conferinței de 
Ia Londra care se va deschide la 15 
ianuarie. Ministrul afacerilor exter
ne al Turciei, F. C. Erkin, a declarat 
la sosirea sa la Londra că poziția 
Turciei la conferință va fi îndrep
tată „spre obținerea unor garanții 
suplimentare pentru comunitatea 
turcă“.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne al Greciei, Palamas, a decla
rat că țara sa va sprijini punctul 
de vedere al președintelui Maka
rios, în sensul revizuirii acordurilor 
de la Londra și Zurich.

Șeful delegației ciprioților greci, 
Glafcos Clerides, a declarat la ple
carea din Nicosia că la conferința de 
la Londra intenționează să prezinte 
o serie de propuneri în vederea so
luționării crizei cipriote. Trebuie să 
salvăm independența Ciprului, a 
spus el. Este necesară „o constituție 
mai suplă“ care în același timp 
garanteze drepturile minorității.

Ministrul afacerilor externe 
Ciprului, Kyprianou, a declarat, 
asemenea, că este necesară modifi
carea actualei constituții ale cărei 
prevederi cu privire Ia drepturile 
minorității sînt o sursă a conflicte
lor între comunitățile greacă și turcă 
din Cipru.

în aceeași zi a părăsit Ankara, 
plecînd spre Londra, și delegația 

pămînt (55 km) dintre cele două 
oceane, iar apoi din nou încărcate 
în corăbii cu destinația Spania. 
Cheia rezolvării acestor greutăți ? 
Străpungerea în punctul cel mai în
gust a fîșiei care leagă marile con
tinente ale Americii de Nord și A- 
mericii de Sud. Dar Spania, a cărei 
putere începe să decadă, se temea să 
se angajeze într-o lucrare de aseme
nea proporții.

Suflul mișcării pentru indepen
dență națională, care a cuprins la 
începutul secolului al XIX-lea Ame
rica Latină, s-a resimțit și în Pana
ma. In anul 1821 teritoriul Panama 
devine independent intrînd în ace
lași timp în componența Federației 
Columbiei. Tinerele republici sînt și 
ele animate de ideea construirii u- 
nui canal prin istmul Panama. Si
mon Bolivar, unul din marii patrioți 
luptători pentru independență, pro
pune construirea canalului cu parti
ciparea mai multor state.

La mijlocul secolului trecut se ac
centuează rivalitatea anglo-america- 
nă pentru a pune stăpînire pe dru
murile maritime în Atlantic și Pa
cific. în 1846 Statele Unite reușesc 
să-și asigure dreptul la tranzit fără 
vamă peste istmul Panama. Disputa 
pentru Panama nu se încheie însă. 
Terminarea în 1869 a Canalului de 
Suez a atras atenția asupra posibi
lităților de a cîștiga profituri fabu
loase pe calea construirii unui ase
menea canal.

„Panamaua" și zeci de mii 
de victime omenești

Ferdinand de Lesseps, om de afa
ceri șl diplomat francez, sub condu
cerea căruia s-a desfășurat construc
ția Suezului, oferă un proiect de 
străpungere a istmului de Panama, 

agricole pe baza folosirii largi a în
grășămintelor, dezvoltării irigațiilor, 
mecanizării complexe și aplicării rea
lizărilor științei și experienței îna
intate pentru sporirea grabnică a 
producției agricole“.

Azi îșâ înceipe lucrările la Cairo

nai al Comandamentului revoluției 
din Siria, mareșalul Aref, președin
tele Republicii Irak, prințul moște
nitor Hassan Rida al Libiei, Sabah 
Al-Salim Al Sabah, primul minis
tru al Kuweitului.

Presa egipteană de duminică a 
publicat la loc de frunte articole în 
legătură cu conferința arabă la ni
vel înalt la care, după cum s-a mal 
anunțat, șefii de state și guverne 
arabe vor discuta acțiunile ce tre
buie luate împotriva planului Izrae- 
lului de a schimba cursul apelor 
Iordanului.

ciprioților turci condusa de Rauf 
Denktash, președintele Camerei 
comunității turce din Cipru,

La New York, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a avut o întreve
dere cu Adman Kural, reprezentan
tul permanent al Turciei la O.N.U., 
în legătură cu desemnarea de către 
secretarul general al O.N.U. a unui 
reprezentant personal în Cipru în
sărcinat să supravegheze menținerea 
ordinii în insulă.

ATENA. Partidele Uniunea Na
țional Radicală (E.R.E.) și Partidul 
Progresist au hotărît să prezinte o 
listă comună la viitoarele alegeri 
parlamentare care vor avea loc la 16 
februarie în Grecia.

NEW YORK. Marguerite Oswald, 
mama lui Lee Oswald, asasinul pre
zumtiv al președintelui Kennedy, a 
declarat că dacă fiul ei a fost vino
vat, atunci el trebuia să aibă com
plici sau să fi fost implicat într-un 
complot. Ea a anunțat că intențio
nează să întreprindă singură cerce
tări pentru a lămuri situația.

care a fost primit cu mare însufle
țire la Paris. Sub conducerea lui ia 
naștere „Compania generală pentru 
construirea unui canal interoceanic“. 
Numai că începerea lucrărilor a fost 
folosită ca un bun prilej pentru rea
lizarea scopurilor unei mîini de afa
ceriști și escroci. Au rămas de po
mină delapidările, cheltuielile pen
tru coruperea unor parlamentari, 
care și-au vîndut votul în favoarea 
acordării concesiei acestei companii. 
De atunci „panamaua“ definește a- 
cest gen de „afaceri".

Din pricina lipsei de capitaluri și 
a atitudinii de subminare a proiec
tului de către unele cercuri america
ne, nemulțumite de apariția france
zilor în această zonă, compania a dat 
faliment.

Lucrările sînt reluate în 1894 de 
către o nouă companie franceză, dar 
conducătorii ei par interesați mai 
ales în vînzarea avantajoasă a con
cesiunilor pentru construirea cana
lului. Opt ani mai tîrziu ea trans
mite Statelor Unite drepturile sale, 
în schimbul a 200 milioane de franci. 
Columbia, căreia îi aparținea ist
mul Panama, s-a opus tratatului ; 
parlamentul columbian a refuzat 
ratificarea lui. Lucrurile au evoluat 
în sensul că a fost organizată o lo
vitură de stat în urma căreia Pa
nama s-a desprins de Columbia, de
venind „stat independent“. După 
numai 15 zile tratatul a fost în
cheiat.

Istmul a fost străpuns. La 10 oc
tombrie 1913 s-a înlăturat ultimul 
obstacol. Micul vapor „Louise“ a fost 
primul care a trecut dintr-un ocean 
în altul. La 17,. decembrie a trecut 
vasul „Fram“ al exploratorului Nan
sen. Noua cale navigabilă a fost în 
linii generale terminată în anul 1914. 
Din cauza primului război mondial, 
deschiderea pentru trecerea vaselor 
din toate țările a fost amînată pen
tru anul 1920.

Construcția Canalului Panama 
a însemnat însă și o uriașă tragedie 
omenească. Mii de oameni fuseseră 
aduși în această zonă mlăștinoasă a
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TAIPE. Kenneth Chen, șeful Ser
viciului meteorologic din Taivan, a 
fost dat în judecată sub acuza
ția că poartă răspunderea pen
tru urmările taifunului care a ‘bîn- 
tuit Taivanul în septembrie 1963, 
deoarece pe baza prevestirilor sale 
că taifunul nu va atinge insula, 
populația a renunțat la măsurile de 
protecție. 239 de persoane și-au 
pierdut atunci viața.

In fața închisorii din Stanleyville. Un grup da congolezi așteaptă să fie admiși 
pentru a-și vedea rudele întemnițate

Revendicările panamezilor După catastrofa vasului „Laconia', supraviețuitori din rîndurile echipajului 
au fost debarcați Ia Amsterdam în drum spre patrie

pădurilor tropicale cu o climă foarte 
dăunătoare sănătății. Nenumărați au 
căzut victimă malariei și frigurilor 
galbene — un flagel al acestor re
giuni tropicale. Numai în timpul 
primei companii franceze au murit 
din cauza condițiilor și a muncii 
supraomenești peste 50 000 de oa
meni.

Zona canalului totalizează o su
prafață de 1.432 kmp. din teritoriul 
statului Panama și cuprinde o bună 
parte a terenurilor fertile (aproxi
mativ jumătate din suprafața țării 
este muntoasă). Canalul are o mare 
importanță, căci el deschide calea 
cea mai scurtă dintre Europa și Pa
cificul Oriental.

Populația statului Panama a con
siderat întotdeauna condițiile trata
tului cu S.U.A. drept dezavan
tajoase. Ziarul „New York Herald 
Tribune“ scria de curînd că numai 
în cursul anului 1962, S.U.A. au obți
nut de pe urma exploatării Canalu
lui Panama un venit de 60 milioane 
dolari. în schimb, statului pe terito
riul căruia se află canalul i-a reve
nit doar suma de 1 930 000 dolari.

După numeroase demonstrații ale 
populației, în cursul anului trecut 
la Washington au avut loc tratative 
între reprezentanții S.U.A. și cei ai 
Republicii Panama cu privire la re
vizuirea unor puncte ale tratatului. 
Deși prin acordul încheiat între 
cele două părți, tratatul a fost par
țial revizuit, acest lucru nu 
tisfăcut cererile poporului 
mez.

Manifestațiile populare au 
nuat. în cadrul, dezbaterilor din 
Consiliul de Securitate, reprezen
tantul panamez a declarat că zona 
Canalului Panama „nu mai trebuie 
să-și mențină statutul actual, care 
constituie un motiv de discordie“ și 
a afirmat că „este indispensabil ca 
zona Canalului să fie naționalizată 
sau internaționalizată". în cursul 
tratativelor care au început între 
S.U.A. și Panama, s-a ajuns deo
camdată la un acord asupra necesi
tății de a se pune capăt incidentelor 
și de a se continua eforturile pen
tru reglementarea conflictului prin 
mijloace pașnice.

a sa- 
pana-

conti-
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OME MA TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE — Jurnalul Annei 

Frank — cinemascop: Patria (bd. Ma- 
gheru nr. 12—14), Victoria (bd 6 Martie 
nr. 7), Aurora (bd. Dimitrov nr. 118), Mo
dern (Piața G. C'oșbuc nr. 1). Pisica de 
mare: Republica (bd. Magheru nr. 2). 
București (bd. G Martie nr. G), Excelsior 
(bd. 1 Mal nr. 174). Melodia (șos. Ștefan 
cel Mare, colț cu str. Lizeanu). A treia 
repriză — cinemascop: Carpați (bd. Ma
gheru nr. 29), Flamura (șos. Giurgiului 
nr. 155), Medicamentul care ucide (seria 
Il-a) : Capitol (bd. 6 Martie nr. 16). Pa- 
rașutiștii: Festival (bd. 6 Martie nr. 14). 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127), Giulești 
(Calea Giulești nr. SG). Tudor — cine
mascop (ambele serii): Central (bd. 6 
Martie nr. 2), Buzești (str. Buzești nr. 
9—11), Viitorul (str. M. Emlnescu nr. 127) 
Colentlna (Sos Colentina nr. 84). Ei cu
ceresc cerul: Lumina (bd. G Martie nr 
12). Ah, acest tineret!: Union (str. 13 De
cembrie nr. 5—7). Program pentru copii 
(dimineață): Doina (str. Doamnei nr. 9). 
Agatha, Iasă-te de crimei: Doina (după 
amiază), Pacea (bd Libertății nr. 70__72).
Program de filme documentare: Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie nr. 18). Cavalerul Par- 
dallian — cinemascop: înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștll-Nol). Pompierul 
atomic: Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2) 
Medicamentul care ucide (ambele serii): 
Feroviar (Calea Grivițet nr 80). Tomis 
(Calea Văcărești nr 21). Floreasca (str. 
J. S. Bach nr. 2). Gol printre lupi — 
cinemascop: Dacia (Calea Grivlței nr 
137). Contele de Monte Cristo (ambele 
serii) : Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42) 
Nu-i loc pentru ai treilea: Buceg! (bd 
1 Mal nr. 57). Cînd vine pisica — cine
mascop: Unirea (bd. 1 Mai nr. 143). Le
gea e lege: Flacăra (Calea Dudeștl nr. 
22). Taxiul morții: Vitan (Calea Dudești 
nr. 97). Valsul nemuritor: Munca (Șos 
Mlhal Bravu nr. 221) Ucigașul șl fata: 
Popular (str. Mătăsarl nr. 31). Misterele 
Parisului — cinemascop: Moșilor (Calea 
Moșilor nr. 221). Moartea se numește En
gelchen: Cosmos (bd. 39 Decembrie nr. 
89). La vîrsta dragostei: Volga (Șos. I. 
Pintilie nr. al). Elena din Trola __ cine- 

Demonstranți 
namezi, luptîndu-se 
cu poliția, încearcă 
să arboreze steagul 
țării alături de dra
pelul S. U. A. în 

zona canalului

Tclefoto Agerpres

In zilele de încor
dare din Cipru. Mi
litari turci postați 
în fața ambasadei 
Turciei din Nicosia

mascop: Luceafărul (Calea Rahovel 
118). Tinerii — cinemascop: 
(Șos. Giurgiului nr. 3). Mi-am 
un tată — cinemascop: Drumul 
Drumul Sării nr. 30). Ultimul 
Gun Hill: Ferentari (Calea ' 
nr. 88).

TELEVIZIUNE — 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 __ Știință șl tehnică pen
tru tineretul școlar: „Mașini... istorice". 
19,40 — Program de romanțe. 20,10 - Re
vista spectacolelor. 21,00 — Amintiri de 
Iarnă — pagini din muzica lui Ceaikovskl 
— transmisiune de la Moscova. In înche
iere — Telesport buletin de știri și bu
letin meteorologic.

nr.
Progresul 
cumpărat 
Sării (str. 
tren din 
Ferentari

CUM E VREMEA
ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece, cu cerul senin, exceptând Transil
vania și Banatul, unde a fost variabil. 
Vîntul a suflat slab, prezentînd ușoare 
Intensificări în Dobrogea din sectorul 
nord-vest. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 7 grade 
la Cîmpulung Muscel si Curtea de Ar
geș și minus 15 grade la Clu.1. Satu 
Mare, Zalău șl Tg. Mureș. Local s-a 
semnalat ceață In București : Vremea 
s-a menținut rece, cu cerul senin. Vînt 
slab. Temperatura maximă __ minus 4 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
Și 1G ianuarie. In țară : Vremea se va 
menține rece, cu nopți geroase mai ales 
în prima parte a intervalului. Cerul va 
ft mai mult senin. vînt slab pînă Ia 
moderat. Temperatura în general sta
ționară : minimele vor fi cuprinse în
tre minus 8 șl minus 18 grade. Iar ma
ximele între minus 8 șl plus 2 grade. 
Local mal ridicate spre sfîrșituî Interva
lului. Seara șl dimineața — ceață. In 
București : Vreme rece, cu nopți geroa
se. Cerul mai mult senin. Vînt slab. 
Temperatura în ușoară creștere. Seara 
șl dimineața ceață slabă.
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