
i

Inleia
Luni 20 ianuarie 1964Anul XXXIII Nr. 6142

în ziarul de azi:

Organ al Comitetului Central al P.M.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VâJ

Pentru agricultură, cadre

• Dr. Constantin Stoica — Fi
nisaje de calitate din materiale 
cu polimeri și mase plastice 
(pag. 2-a).
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• Sport (pag. 3-a).
• Răsfoind presa străină : „Au

tobuze capricioase“ ; Rhodesia 
de nord în fața alegerilor gene
rale (pag. 4-a).

DIN TOATĂ TARA

Olimpiada de fizică
BAIA MARE (coresp. 

„Scînteii"). — La Școala 
medie nr. 1 din orașul Baia 
Mare s-a desfășurat dumi
nică etapa interșcolară a 
Olimpiadei de fizică. La 
lucrările scrise care s-au 
dat cu acest prilej au par
ticipat peste 150 de elevi

dintre cei mai sîrguincioși 
— reprezentanți ai celor 5 
școli medii și ai școlilor 
profesionale și de maiștri 
din localitate. In acest an 
la etapa interșcolară s-au 
prezentat mai mulți elevi 
decît anul trecut.

Al 25 000-lea vizitator

Baza tehnico- ----------
materială a agri- Ing. VASILE POPA
culturii regiunii președintele Consiliului agricol 
Galați a crescut regional' Galați
an de an. Numai ——
stațiunile de ma
șini și tractoare din regiune dețin 
peste 3 000 tractoare fizice, mii de 

: plughri, semănători, combine și alte 
mașini agricole, moderpe.

Problema creșterii ' producției nu 
se rezolvă însă numai prin dotarea 
agriculturii cu trac.toare și cu ma
șini agricole. Paralel cu sporirea 
numărului acestora sînt: necesare 
cadre capabile de mecanizatori, care 
să 'știe să ‘le mînuiască cu pricepere 
și randament sporit. De nivelul de 
pregătire. al mecanizatorilor, de pri- 
ceperea lor, de. gradul de disciplină 
și conștiinciozitate depinde execu
tarea la timpul optim și de bună 
calitate a lucrărilor agricole și, deci, 
obținerea unor recolte mari.

în regiunea noastră' sînt destule 
exemple care arată că'acolo unde a 
existat preocupare pentru ridicarea 
nivelului de cunoștințe al tractoriș
tilor, mașinile agricole au fost mai 
bine întreținute, au funcționat fără 
întrerüpere în timpul campaniilor 
agricole, lucrările s-au executat la 
timp și la un nivel agrotehnic su
perior, ceea ce a dus la producții 
mari la hectar. Gospodăriile colec
tive din raza S.M.T. Ianca, cu toate 
condițiile climaterice nefavorabile, 
au obținut în anul trecut, la hectar, 
o producție medie de 1 540 kg grîu, 
3 206 kg porumb boabe, 
rioarea-soarelui. Efectuînd 
de toamnă, înșămînțînd la 
de calitate, aplicînd lucrări 
rotativă, trei prașile mecanice 
întreaga suprafață, mecanizatorii 
din brigada a VIII-a de la S.M.T. 
Făurei, care deservesc gospodăria 
colt ctivă Găiseanca, au contribuit 
la realizarea unei producții de po
rumb de 4 014 kg la ha pe o supra
față de 736 ha.

Alături de S.M.T.-urile fruntașe 
sînt altele ca Berești, Bujoru, Te
cuci, unde nivelul de pregătire pro
fesională al tractoriștilor este mai 
scăzut. Din ’ această cauză deseori 
au loc defecțiuni la tractoare și ma
șini agricole, întîrzie executarea lu
crărilor, iar calitatea lor nu e la 
nivelul cerut.

Pentru ridicarea continuă a cali
ficării profesionale a mecanizatori
lor existenți în S.M.T.-uri, consiliul 
agricol regional a luat numeroase 
măsuri. S-a organizat la Casa agro
nomului din Brăila instruirea, în 
mai multe serii, a tuturor șefilor de 
brigăzi din S.M.T.-uri. Instruirea a 
cuprins probleme de organizare a 
muncii brigăzilor de tractoare, in
dicații tehnice privind exploatarea 
tractoarelor și mașinilor agricole, 
precum și recomandări privind ca
litatea lucrărilor agricole care tre
buie executate în gospodăriile co
lective deservite de stațiunile de 
mașini și tractoare. Instruirea șefi
lor de brigadă din S.M.T.-uri a fost 
făcută de către specialiști mecanici 
și agronomi cu multă experiență de 
la consiliu] agricol regional, din 
gospodăriile colective și din stațiu
nile de mașini și tractoare.

în scopul executării lucrărilor a- 
gricole de calitate, înaintea campa
niei din primăvara anului 1963, sub 
îndrumarea comitetelor raionale de 
partid, consiliile agricole au organi
zat consfătuiri cu toți mecanizatorii 
din S.M.T.-uri. Cu acest prilej s-a 
analizat activitatea desfășurată, re
zultatele bune obținute, scoțîndu-se 
în evidență în mod deosebit neajun
surile ivite în exploatarea rațională 
a tractoarelor și a mașinilor agricole 
și în executarea de calitate a lucră
rilor. Consfătuirile au fost de un 
real folos în activitatea din anul 
1963 a mecanizatorilor, constituind 
și un valoros schimb de experiență 
privind executarea la timpul optim 
și de calitate a lucrărilor agricole.

Consiliul agricol regional, prin 
serviciul S.M.T., 
manent ^instructaje 
cu mecanizatorii, în 
terii temeinice a 
S.P.C.-2 și a noilor 
toare și mașini agricole, al reglării

și funcționării lor 
în bune condiții în 
timpul exploatării. 
In sprijinul in
struirii mecaniza
torilor din S.M.T.- 

adus o contribuție deosebită 
2 centre permanente de în
de pe lîngă S.M.T.-urile

1 965 kg 
ogoare 

timp și 
cu sapa 

pe

organizează per- 
sau consfătuiri 
scopul cunoaș- 
semănătorii 2- 
tipuri de trac-

uri, au 
și cele 
struire 
Șendreni și „1 Mai“ Brăila. Cu pri
lejul dotării S.M.T.-urilor din re
giunea noastră cu noile tipuri de 
tractoare, de pildă, consiliul agricol 
regional a organizat instruirea me
canizatorilor privind funcționarea, 
reglarea, întreținerea tehnică și ex
ploatarea, acestor mașini. Ca urmare, 
tractoarele au fost date în exploa
tare imediat, contribuind la execu
tarea însămînțărilor și a arăturilor 
de toamnă în timp optim.

Pe lîngă instruirea permanentă a 
mecanizatorilor din stațiunile de 
mașini și tractoare, cu sprijinul 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
consiliul agricol regional s-a preo
cupat îndeaproape de calificarea 
noilor cadre de mecanizatori nece
sare agriculturii regiunii, noastre. 
Pe lîngă S.M.T.-urile din regiunea 
Galați s-au organizat 11 școli profe
sionale de mecanici agricoli de 3 
ani, care școlarizează peste 2 300 
elevi. Anual vor absolvi aceste 
școli peste 600 mecanizatori ; ei vor 
lucra în brigăzile care vor deservi 
gospodăriile colective dé unde 
fost recrutați.

Sub îndrumarea comitetului 
gional de partid, consiliul agricol re
gional s-a ocupat cu grijă, în per
manență, de desfășurarea în bune 
condiții a procesului de învățămînt 
în aceste școli. în acest scop au fost 
amenajate 52 săli de clasă, dormi
toare cu o capacitate de 2 430 locuri, 
13 ateliere dotate cu numeroase 
tractoare, mașini agricole și alte ma
teriale didactice. în școlile profesio
nale de mecanici agricoli predau 
obiectele de specialitate cadre di
dactice bine pregătite (72 profesori 
cu pregătire superioară) fapt care 
asigură ținerea lecțiilor la un nivel 
corespunzător. Conducerile acestor 
școli au fost îndruțnate să organizeze 
practica elevilor în cele mai bune 
S.M.T.-uri, să ia măsurile necesare 
pentru ca aceștia să fie repartizați 
să lucreze alături de cei mai buni 
mecanizatori.

Nu se poate spune că în activita
tea desfășurată în școlile profesio
nale de mecanici agricoli n-au exis
tat și anumite deficiențe. Au fost 
cazuri cînd în unele școli (cea de la 
S.M.T. Tecuci, de pildă) unii profe
sori nu respectau întocmai orarul în
tocmit. S-au semnalat și situații cînd 
conducerea altor școli, (cele de la 
S.M.T. Jirlău, S.M.T. Viziru, S.M.T. 
„1 Mai“-Brăila, bunăoară) n-au con
trolat în suficientă măsură activita
tea desfășurată de elevi în practică. 
Datorită controlului permanent exer
citat de organele regionale de partid, 
de stat și agricole asupra modului 
cum se desfășoară procesul de în
vățămînt în școlile profesionale de 
mecanici agricoli și practica în pro
ducție a elevilor, asemenea deficien
te au fost înlăturate operativ, asi- 
gurîndu-se astfel elevilor cunoștințe 
temeinice, folositoare în activitatea 
lor viitoare.

Tot în scopul ridicării calificării 
continue a mecanizatorilor din sta
țiunile de mașini și tractoare, în 
toamna anului 1963, consiliile agri
cole regional și raionale au orga
nizat învățămîntul de masă de 3 ani 
cu mecanizatorii în toate S.M.T.- 
urile conform instrucțiunilor Con
siliului Superior al Agriculturii. In 
acest an funcționează la anii I și II 
67 cercuri cu 3 088 mecanizatori. în 
S.M.T.-uri s-au organizat și 11 ci
cluri de conferințe la care participă 
332 mecanizatori. Prin consiliile a- 
gricole raionale au fost instruiți 
toți lectorii care predau la această 
formă de învățămînt, organizîn- 
du-se astfel predarea unor lecții de 
bună calitate. Pentru desfășurarea 
în bune condiții a învățămîntului 
de masă cu mecanizatorii, consiliul 
agricol regional exercită un control

In vizită într-una din sălile muzeului

a

au

re-

1 388 444 vizitatori 
au pășit pragul Mu
zeului de istorie 
orașului București in
cei cinci ani de ac
tivitate. Interesul 
este justificat. Patri
moniul muzeal cu
prinde peste 100 000 
de obiecte. Colectivul 
de muzeografi de aici 
organizează și nume
roase expoziții tema
tice atît la sediu cit 
și în întreprinderi, 
cluburi, case de cul
tură, gospodării de 
stat și gospodării co

lective, școli etc. Pa
ralel se țin conferin
țe de popularizare a 
cunoștințelor privind 
istoria Bucur eștiului, 
se organizează simpo
zioane, seri de între
bări și 
concursuri, 
zeu au ; 
nizate, 
și cicluri de 
nicări științifice, 
ultimii cinci ani, 
zeul de istorie a 
șului București a 
blicat numeroase 
crări de cercetări

(Continuare în pag. Il-a)

răspunsuri, 
La mu- 

fost orga- 
de asemenea, 

comu- 
In 

Mu- 
ora- 
pu- 
lu-

științifice și de popu
larizare.

De asemenea în 
colaborare cu Institu
tul de arheologie al 
Academiei R.
mine, au fost execu
tate săpături 
puncte ale Capitalei, 
scoțindu-se 

. mărturii 
privind 
culturii materiale 
teritoriul 
lui din 
pînă în 
XIX-lea.

A

BACĂU (coresp. „Scîn- 
i“). — Si ieri, ca și în ce

lelalte duminici, o bună par
te a locuitorilor orașului Ba- 
:ău au umplut sălile de 
pectacole, expozițiile, clubu

rile. în prima jumătate a zi
lei, sute de iubitori ai muzi
cii au audiat, în sala teatru
lui de stat, concertul-lecție 
intitulat : „Impresionismul
francez și muzica contempo
rană“, concert organizat de 
filarmonica de stat din loca
litate, cu concursul criticului

de artă J. V. Pandelescu și 
al pianistei Liana Șerbescu, 
în cadrul ciclului „Muzica 
de-a lungul veacurilor". Un 
mare număr de cetățeni au 
vizitat sălile muzeului regio
nal și îndeosebi secția de 
artă, unde au admirat minu
nate lucrări ale unora dintre 
marii noștri pictori. Ieri, aici 
a fost înregistrat cel de-al 
25 000-lea vizitator de la 
deschiderea secției de artă 
care a avut loc în august 
1963.

Vînătoare... fără arme
ORADEA (coresp. „Scîn

teii“).— în actualul sezon 
de vînătoare au fost orga
nizate în regiunea Crișana 
și acțiuni de prindere a a- 
nimalelor în stare vie. 
Astfel au fost prinși peste 
1 300 iepuri, 1 800 potîr-

nichi, precum și 34 de iezi 
de căprioară. Vînatul viu 
va fi valorificat prin orga
nizațiile de comerț exte
rior. Tot în acest sezon fi
lialele de vînătoare au 
lorificat peste 60 000 
verse piei de vînat.

Constructorii din Tg. Mureș înalță în acest an noi blocuri 
de locuințe însumînd 830 apartamente. Dintre acestea, 
Ia 477 lucrările au și început. Alte blocuri, terminate re

cent, cum e și cel din fotografie, primesc locatarii 
Foto : AGERPRES
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P. Ro-

Festivalul filmului 
la sate

la iveală 
prețioase 

dezvoltarea 
pe 

Bucureștiu- 
paleolitic și 
veacul al

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“).
La 211 cinematografe sătești din regiu
ne s-a desfășurat ieri în continuare 
Festivalul filmului la sate. Filmele „Tu
dor“, „Lupeni 29", „Setea“, „Codin“ 
și altele se bucură de mult succes. în 
comunele unde nu sînt aparate de 
proiecție au fost prezentate filme de 
către cele 8 caravane cinematografice.

Valorificare mai bună a resurselor
Petroliștii SCHELEI DE EXTRAC

ȚIE ȚICLENI sînt hotărîți să întîm- 
pine cea de-a XX-a aniversare a e- 
liberării patriei cu noi realizări în 
producție. Cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan, numeroși petroliști au 
făcut propuneri prețioase menite să 
ducă la o mai eficientă valorificare 
a resurselor ce le au în cadrul între
prinderii, să promoveze continuu noi
le procedee și metode de lucru. Co
lectivul schelei și-a luat următoarele 
angajamente pe acest an :

— Depășirea planului produc
ției globale cu 1 850 000 lei și a 
planului producției marfă cu 
2 600 000 lei ;

— EXTRAGEREA
PLAN A :

— 6 000 tone țiței ;
— 500 tone gazolină ;
— circa 15 milioane metri cubi 

gaze ;
— creșterea productivității 

muncii cu 1 la sută față de sar
cinile de plan ;

PESTE

— economii la prețul de cost în 
valoare de 1 milion lei.

PÎNĂ LA .23 AUGUST SA 
REALIZEZE PESTE PLAN :

— depășirea producției globale 
cu 1 100 000 lei și a producției 
marfă cu 1 400 000 lei ;

— 4 000 tone țiței ;
— 10 milioane metri cubi gaze ;
— 350 tone gazolină' ;
— 700 000 lei economii peste 

plan la prețul de cost.
Pentru realizarea sarcinilor de 

plan și a angajamentelor, petroliștii 
de la Țicleni au propus luarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice, prin
tre care : aplicarea la un număr spo
rit de sonde a tratamentelor cu sub
stanțe tensio-active, a injecțiilor cu 
apă sărată, montarea de regulatoare 
de nivel cu acțiune pneumatică la 
toate separatoarele de gaze, extinde
rea la toate sondele a deparafinării 
mecanice și electrice.

Deservire exemplară 
a consumatorilor

Colectivul TRUSTULUI DE ALI
MENTAȚIE PUBLICĂ „CARPAȚI“- 
BRAȘOV și-a luat următoarele an
gajamente în acest an :

— să depășească planul de 
desfacere cu 3 la sută ;

— să depășească ponderea 
producției proprii prevăzută în 
sarcinile de plan cu 3,5 Ia sută ;

— să realizeze 250 000 Iei e- 
conomii la cheltuielile de circu
lație și beneficii peste plan în 
valoare de 300 000 Iei ;

— să dea în folosință cu 40 
de zile înainte de termen noua 
sală de mese cu o capacitate de 
30!) locuri la complexul Ruia din 
Poiana Brașov.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ REA
LIZEZE :

In cel mai frumos parc de odihnă 
' din Galați, „Grădina publică“, a 
fost terminată și dată în folosință 
construcția unul nou și modern 
local de alimentație publică, „Bra- 
teș“. In sălile sale elegante ca și pe

terase vor putea fi deserviți sute de 
consumatori. Construcția oferă o ve
dere larg desfășurată a lacului Bra- 
teș, înviorat acum de priveliștea ce
lor care practică „pescuitul la copcă“.

In fotografie : terasa restaurantului

INTFRVIU CU UN RAFT

— 200 000 lei economii la 
cheltuielile de circulație și 
260 000 lei beneficii peste plan ;

— să înființeze o secție „Gos
podina“ în Brașov și două 
chioșcuri în gară.

Puterea cuvîntului dat

în raft. Și, cu toate acestea, e tot 
de la „Industria Linei"-Timișoa
ra, care a făcut, între altele, un 
material de rochii, foarte căutat, 
din lînă cu mătase, în culori vii, 
moderne.

— Înțeleg, am spus, stofa a dat 
examen în fața cumpărătorului și 
a căzut...

— Altele cad la obiectul „mo
dă" — completă raftul. Ce în
seamnă a fi la modă ? înseamnă 
a ține seama de cerințele cum
părătorilor, a fi sensibil la mo
bilitatea solicitărilor, să știi per
manent ce se cere și ce nu se 
mai cere, dar să și educi 
gustul ; cumpărătorilor.. Mulți au 
observat ■ că articolul de rochii 
pentru femei — 197—06—2, cum 

scrie la factură 
— în carouri 
flaușate, nu mai 
merge. S-a vîn- 
dut o dată foar
te bine — și a- 

cere. De ce să se

De fapt, intrasem în magazin 
ca orice cumpărător. Mi-a atras 
privirile un raft plin, îndesat.

— Bine asortat ? — îl întrebai 
pe gestionar.

— Da’ de unde, ca și înainte de 
'Anul Nou — se auzi o voce de 
hipertensiv.

M-am întors. Era raftul care 
vorbea.

— De mai multă vreme sînt a- 
ranjat ca o vitrină din care nu se 
mișcă nimic.

M-am gîndit : un raft bătrîn și 
conservator se desparte greu de 
mărfurile lui. Mi-a ghicit parcă 
gîndul :

— Tocmai pe dos. Mărfurile se 
despart greu de mine.

Cum clienții nu prea dădeau 
semne că au de ___________
gînd să 
ranjeze, 
solicitat 
terviu. ___________
bări n-a fost 
nevoie să-i pun; raftul era în- 
tr-o dispoziție confesivă.

— Cine să le cumpere ? — mă 
întrebă el. Fii drăguț și dă jos 
stofa ceea în dungi. Ce părere ai?

Era o stofă de lînă și fibre 
P.N.A.

— Vezi, e de calitate foarte 
bună — o prezentă raftul. Traini
că. O porți mult. De la Fabrica de 
postav Buhuși. Și, 
uită nimeni la ea. 
Un desen învechit, 
bătrînești numai 
Oamenii o văd, zic : păcat de ca
litate... Brînză bună în... Și se 
duc la celelalte rafturi, unde gă
sesc mărfuri în desene frumoase, 
originale, cum sînt cele de 
„Partizanul roșu".

N-avea dreptate raftul ? Cui 
i s-a întîmplat, supărat că 
poate cumpăra o marfă de calita
te din pricina desenului, să se în
trebe de ce s-a irosit materia pri
mă bună pe un model urît, neins
pirat, fără gust și fără fantezie ?

— Ai văzut tergalul de alături? 
— se interesă raftul. E de la 
„Postăvăria Română“. A prins, 
cum se zice la noi. Are culoare 
frumoasă, un desen plăcut. E re
ușit, se caută. Uită-te acum la 
stofa de palton pentru femei, a- 
ceea bej cu maro. Cînd i se în- 
tîmplă s-o arate, vînzătorul, ca să 
convingă clientul, o laudă din pă
cate :

— E de efect.
O fi. Dar asupra cumpărători

lor n-are nici un efect. Din cauza 
culorii, stofa stă și îmbătrînește

Zilele acestea, alături de colective- întinde, alunecă, determinînd o scă- 
le din numeroase întreprinderi și-a dere de 3—400 de ture. Din această 
stabilit angajamentele în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării 
țării și colectivul de textiliști de la 
„Filatura Românească de Bumbac“ 
din Capitală. Angajamentele pre
văd producerea peste prevederile 
planului ■ a unei cantități importante 
de fire pieptănate din bumbac, îm
bunătățirea calității firelor, economii 
substanțiale 
tele.
Tehnicianul 

Serviciul de

de bumbac-puf și al-

Cum poate fi folosită mai rațional materia primă ? Iată tema discuției pe care o poartă ingi
nerul Ilie Ștefanov cu filatoarele de la secția ring Foto i M. CIOC

Radu Popescu de la 
organizare și normare 

a muncii din în
treprindere ape
lează la planul de 
măsuri tehnico-or
ganizatorice și-ți 
spune: „Angaja
mentul de a pro
duce peste plan 
70 000 kg de fire 
pentru țesături și 
tricotaje fine va fi 
realizat“.

Ce s-a prevă
zut? Măsurile teh
nico - organizato
rice sînt multe la 
acest capitol. Să 
luăm un exem
plu.

La 52 de mașini 
de filat, sistemul 
de transmisie 
curele late, 
piele, va fi înlo
cuit cu curele tra
pezoidale. Eficien
ța măsurii este in
contestabilă. de
oarece ringurile 
trebuind să func
ționeze cu 10 000 
de ture pe minut, 
din cauza încălzi
rii și dilatării, cu
reaua de piele se

cu 
din

cauză, fusele se rotesc și ele ceva 
mai încet, iar copsurile (niște tuburi 
conice de carton) 475-500 la număr, 
pe fiecare ring, vor înfășură pe ele 
mai puține fire. Curelele trapézoï
dale lucrînd pe trei suprafețe au a- 
derență mai bună și asigură turația 
dorită : 10 000. Cinci ringuri func
ționează deja cu noul sistem de 
transmisie. Pe parcurs vor fi mo
dificate și celelalte ringuri prevăzu
te în plan.

Desigur că la realizarea angaja
mentului de mai sus concură și alte 
măsuri. 20 de mașini cu inele, care 
lucrează cu un regim de 9 400 de 
ture pe minut, vor fi modificate 
pentru 10 000 de turații. Turațiile a- 
cestea, care nu spun prea multe, vor 
contribui la sporirea producției cu 
9 000 kg de fire pe an.

Așa cum glăsuiește un alt anga
jament, textiliștii de la F.R.B. vor 
da fire pieptănate cu o rezistență 
sporită cu 8,9 la sută față de nor
mele actuale.

Ce înseamnă aceasta ? Pînă în 
prezent un fir de bumbac Nm 100/2 
(adică 100 de metri de fir răsucit în 
două, la un gram) pieptănat, gazat, 
mercerizat, rezista în laborator la 
greutatea de 459 de grame, iar apoi... 
se rupea. Firul cu caracteristici fi- 
zico-mecanice îmbunătățite va re
zista la 500 de grame, adică va fi 
mai bun cu 8,9 la sută. Aceasta în
seamnă că și în țesătoriile care vor 
lucra cu asemenea fire vor fi mai 
puține ruperi la războaie, îleci se va 
obține o pînză mai frumoasă, mai 
aspectuoasă.

Dar pînă a se ajunge să se încer
ce rezistența firului, calitatea sa, în 
laborator e nevoie să fie luate în 
prealabil o serie de măsuri. Balotu
rile de bumbac sînt controlate încă 
de la intrarea în fabrică, pentru a 
nu pătrunde pe fluxul tehnologic

loturi neomogene. Pentru a realiza 
acel 8,9 la sută din angajament, 
textiliștii de la F.R.B. acordă o mare 
atenție controlului materiei prime, 
reglării adecvate a mașinilor pe în
tregul flux tehnologic, dau atenție 
pînă și nodurilor care se fac la fini
saj cînd se înădește un fir.

Ștefan Dumitrescu lucrează ca 
ajutor de maistru în grupa a IV-a de 
mașini unde este brigadieră comu
nista Despa Florica.

Se îngrijește ca mașinile să mear
gă din plin, să nu aibă fuse inacti
ve sau descentrate, curelușe rupte 
etc. Munca lui se contopește cu a- 
ceea a întregului colectiv din fabri
că, care s-a angajat să economiseas
că anul acesta, prin folosirea rațio
nală a materiilor prime, 35 000 kg 
de bumbac-puf. Preocupat ca lucră
toarele să nu aibă „mașini încurca
te“, ca pneumafilele să funcționeze 
bine, el aduce o contribuție de sea
mă la realizarea angajamentelor co
lectivului.

Grija pentru economisirea bum
bacului este prezentă în fiecare 
sector al întreprinderii. 35 000 kg de 
bumbac-puf sînt suficiente pentru 
obținerea a 225 000 de metri țesături 
superioare, adică o lungime egală cu 
distanța dintre București și Galați. 
Dintr-o asemenea cantitate de pînză 
se pot confecționa peste 70 000 că
măși bărbătești de poplin sau zefir.

★
Angajamentele luate în întrecerea 

socialistă de către colectivul de 
muncă al întreprinderii Filatura Ro
mânească de Bumbac sînt mai mul
te. Am scris despre cîteva dintre 
ele, dar toate au o temelie solidă ; 
la baza lor stau măsuri tehnico-or
ganizatorice bine chibzuite. Puterea 
cuvîntului dat, elanul creator al su
telor de textiliști vor transpune an
gajamentele în fapte.

V. MOLNAR
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totuși, nu se 
E urîtă foc. 
în dungi, îm- 
ce o privești.

la

nu 
nu

cum nu se mai
mai facă ? Stofa de palton maro, 
flaușată, nu mai e nici ea la ni
velul cerințelor actuale. De ce să 
mi se pună în raft mărfuri care 
nu se caută ? Am eu o bănu
ială că mai sînt oameni care se 
consideră exponenți ai maselor 
de cumpărători, fără să știe ce se 
cere anume. Ei împing pe rețea 
mărfuri nesolicitate și tot ei le 
comandă în continuare, fără a se 
interesa dacă se vînd sau nu, 
dacă au sau nu căutare.

Mărfurile se impun prin bun 
gust, eleganță, originalitate. Co
menzile așteptate sînt cele care au 
în vedere interesele cumpărători
lor, solicitările lor, care reflectă 
rapid schimbările produse în cere
rea de consum. Altfel — pățești 
ca mine. îmi place și mie, nu nu
mai rafturilor vecine, să fiu în
conjurat, solicitat. Sînt un raft 
sociabil. Nu mă supăr, chiar dacă 
un client e pretențios. Așa e și 
bine să fie omul nostru de azi. Să 
aleagă, să prefere ceea ce îi con
vine mai bine. Poate să-mi scoa
tă și toate stofele — numai să 
plece mulțumit.

Și să-ți mal spun ceva care o 
să te surprindă. Nimănui nu-i 
place să fie arătat cu degetul. 
Mie însă îmi place să fiu arătat 
cu degetul de cumpărător. Asta 
înseamnă : mătasea aceea e fru
moasă, stofa aceea o vreau. Șl 
știu atunci că am șl eu mărfuri 
căutate care plac cumpărătorilor.

V. SEBASTIAN



DIN Pim
în școală nouă.

La întoarcerea din vacanța de iarnă, 
elevii școlii profesionale de mecanici 
agricoli de pe lîngă S.M.T. Cîrcca, ra
ionul Craiova, au avut o plăcută sur
priză ; reînceperea cursurilor în școală 
nouă. Școala are 8 săli de clasă, 2 
laboratoare dotate cu mașini și aparate, 
sală de lectură, bibliotecă etc. (De la 
MARIUS CHIȚĂ, tehnician).

Rezerve interne vatoriîîcate

Comisia pentru descoperirea rezerve
lor interne de la Combinatul de indus
trializare a lemnului Pitești a analizat 
posibilitatea folosirii capetelor rămase 
de la buștenii care se derulează, soco
tite pînă de curînd deșeuri. Studiind 
această problemă, inginerul Saru Fulga 
a propus ca din acestea să se confec
ționeze dîbluri pentru C.F.R. Pe a- 
ceastă cale Fabrica de placaj din ca
drul Combinatului va realiza anual 
economii în valoare de peste 300 000 
lei. (De Ia FLOREA TISTULEASA, 
muncitor).

Reparații de calitate

Mecanizatorii S.M.T.-Surduc, din ra
ionul Zălau, se grăbesc să termine la 
timp repararea întregului parc de trac
toare și mașini necesare în campania 
agricolă de primăvară. Pînă acum, ei au 
reparat 70 de tractoare, 86 pluguri, 73 
semănători, 10 cultivatoare, 34 poli- 
discuri și 67 grape stelate. Mecanizato
rii acordă o mare atenție calității re
parațiilor. S-au evidențiat echipele con
duse de Nicolae Taloș și loan Medve. 
(De Ia AUREL PRODAN, ing. agro
nom).

Brigadă fruntașă la citit

La căminul cultural din comuna Bră- 
tești, raionul Tîrgoviște, se desfășoară 
în aceste zile de iarnă o bogată acti-

säptMiw
vitate culturală, la care participă nu
meroși colectiviști. Recent s-a inițiat 
aci un concurs al brigăzilor din gospo
dăria colectivă pentru titlul de brigadă 
fruntașă la citit. Pînă acum, primul loc 
îl ocupă colectiviștii din brigada I-a. 
Colectiviștii Toma Andrei, Alexandru 
Voica, Ilie Andrei, Constantin Lungu și 
Marin Matiță au citit cu interes multe 
cărți agrozootehnice despre creșterea 
animalelor, îngrijirea păsărilor, cultura 
plantelor pentru siloz, precum și lucrări 
literare. (De la ION NEAGU, corespon
dent voluntar).

Pregătesc răsadnițele

Gospodăria colectivă din comuna 
Dridu, raionul Urziceni, va cultiva 
anul acesta cu legume suprafața de 
65 ha. Colectiviștii au și amenajat a- 
proapo 700 mp răsadnițe calde și au 
transportat Ia grădină însemnate can
tități de gunoi de grajd. Totodată ei 
pregătesc sămînța necesară pentru în
treaga suprafață. (De la VASILE 
ZAMFIR, colectivist).

De ce „se mai întîmplă

în ziua de 15 iulie 1963 m-am pre
zentat la cooperativa „Unirea meșteșu
garilor“ din Vaslui cu un aparat de 
radio nou, care se încălzea prea tare. 
Meșterul l-a examinat și mi-a spus că 
dacă plătesc 72,30 lei, îl drege pe loc. 
Ceea ce am și făcut. „N-o să se mai în
călzească ! Eu garantez“ — a zis el 
cînd ieșeam din atelier. Acasă, cînd 
am pus aparatul în funcțiune, nu nu
mai că se încălzea, ci frigea. In aceeași 
zi am dus aparatul înapoi, povestindu-i 
ce-am pățit. „De, se mai întîmplă“ — 
s-a scuzat meșterul. Și mi-a promis că 
într-o săptămînă îl va repara. Dar au 
trecut 7 luni și aparatul de radio tot 
nereparat a rămas. (De la VASILE CA- 
ZACU, str. Lascăr Catargiu 33, Vaslui).

Pentru agricultură, 
cadre de mecanizatori 

bine pregătite
(Urmare din pag. I-a)

permanent asupra modului cum sînt 
asigurate condițiile materiale, asu
pra calității lecțiilor predate, frec
vența cursanților și altele.

De la deschiderea cursurilor și 
pînă acum au fost trimise în două 
rînduri de la nivelul regiunii colec
tive de activiști și specialiști care au 
controlat felul cum este organizat și 
cum se desfășoară învățămîntul de 
masă în unitățile agricole socialiste, 
au ajutat conducerile respective și 

pe lectori să ia măsurile necesare pen
tru ca lecțiile să se predea la timp, 
să răspundă problemelor pe care le 
ridică producția în unitatea respec
tivă, să fie interesante, atractive. în 
afară de aceasta, în fiecare lună 
consiliul agricol regional a analizat 
împreună cu lectorii felul cum se 
desfășoară cursurile și conținutul 
învățămîntului, a organizat cu acest 
prilej un larg schimb de experiență 
între lectori în vederea răspîndirii 
metodelor bune de predare folosite 
de unii dintre aceștia. Așa se explică 
faptul că în cele mai multe locuri 
învățămîntul se desfășoară bine, 
contribuie la ridicarea nivelului pro
fesional al mecanizatorilor.

Ridicarea nivelului profesional al 
mecanizatorilor din S.M.T. prin 
buna organizare a învățămîntului 
de masă și profesional, instruirea 
mecanizatorilor în mod permanent 
pentru a cunoaște mașinile noi in
troduse în agricultura țării noastre și 
condițiile de. exploatare ale acestora 
vor contribui la obținerea unor pro
ducții sporite în cadrul gospodării
lor agricole colective pe care le de
servesc stațiunile de mașini și trac
toare.

Expoziția Cik Damadian

ale capitalismului contempo- 
colonialismul. Din păcate u- 
din desenele acestei serii nu 
prea inteligibile, căci artistul

cultură și de artă ro- 
străini. Recunoaștem 
lui Tudor Arghezi, 
Richter, G. Storin, ori 
pe care desenatorul i-a

Intri în expoziția lui Cik Dama
dian pregătit să vezi caricaturi, 
căci autorul îți e cunoscut, din ga
zete, în postura epigramistului sau 
a polemistului din literatură, cu 
reacții prompte față de fenomenele 
vieții interne și externe, activ, in
cisiv. Expoziția îți dezvăluie, însă, 
mai ales alte laturi ale activității 
lui Damadian — cea de ilustrator 
de cărți și cea de portretist. întîl- 
nirea cu lucrările expuse e plăcută, 
căci o dată cu încercarea de a ataca 
cu mijloace mai complexe teme ge
neroase, autorul se arată a fi un 
bun desenator, inteligent și in
ventiv.

Sînt expuse trei cicluri de ilus
trații, dintre care acelea la „Sufle
te moarte“ de Gogol sînt cele mai 
spontane și mai interesante. Fie
care din tipurile reprezentate — 
Nazdriov, Pliușkin, Sobakievici etc. 
— trăiește și e bine individualizat ; 
o linie suplă, vioaie le dă ac
cente expresive. Activitatea vii
toare în domeniul ilustrației de 
carte va aduce desigur, roade 
te fel de bune în creația ți
nui interpret serios al operei lite
rare, cum este Cik Damadian.

Numeric, expoziția e dominată 
de portrete, în majoritate ale unor 
oameni de 
mini și 
chipurile 
Sviatoslav 
ale altora, 
zărit 1a un concert sau în sate de 
teatru. Uneori asemenea portrete, 
care corespund notațiilor rapide, 
■reținînd mai cu seamă trăsături fi
zice ale celui portretizat, își îm
plinesc misiunea prin apariția în 
presă, 1a momentul oportun. Cînd 
le reia cîte o dată — e cazul cî- 
torva lucrări expuse acum — Da
madian încearcă să-și înfrîngă 
dexteritatea de a da asemănarea 
exterioară cu modelul, și să ne o-

sculptorulDin portretele expoziției
Ion Jalea

tori de 1a Teatrul Național din 
București. Comparînd această se
rie, fie cu unele Portrete contem
porane de Iser, fie cu caricaturile 
de actori ale lui Ion Sava, obser
văm la aceștia, în mult mai mare 
măsură, adîncirea psihologică și 
caracterologică a personajelor.

Inventivitatea lui Damadian se 
remarcă îndeosebi în ciclul „Gîn- 
duriile se pot desena“, o suită de tu
șuri în care personajul e făcut, în 
aceeași planșă, cu o culoare în sta
rea lui reală și cu alta în situația 
pe care dorește să o aibă. Astfel, 
înfumuratul se vede de trei ori mai 
mare în oglindă ; vînătorul care 
s-a urcat în pom de frica ursului, 
pierzîndu-și arma, se imaginează 
cu fiara 1a picioare, împușcată etc. 
Procedeul amintește desenele lui 
Jean Effel în care este folosită 
umbra personajului pentru a crea 
situații similare.

O serie de șarje, intitulată „Ca
ractere fără caracter“, au ca obiect 
negativismul, lașitatea, beția sau 
tare 
ran, 
nele 
sînt
nu le caracterizează într-o formă 
suficient de convingătoare.

Expoziția lui Cik Damadian ne 
arată efortul de creație al cunos
cutului grafician dotat cu vervă 
intelectuală, care caută să-și mlă
dieze mijloacele artistice, încercînd 
să exprime prin linia sa, cînd sub
țire, cînd vehementă, idei artisti
ce

Agenda muzicală
Joi, 23 ianuarie, ora 19,50, orchestra 

simfonică a Radioteleviziunii va prezenta 
un concert în studioul din str. Al. Po
pov. în program : „Omagiu lui Enescu” 
de Theodor Grigoriu ; Simfonia a III-a 
în sol minor de Albert Roussel (primă 
audiție) ; Concertul nr. 2 pentru pian și 
orchestră de Bêla Bartok. Solist : Nico
lae Brînduș ; Toccata Și Fuga în re mi
nor de Bach-Stokowsky. Va dirija Etna- 
noil Elenescu.

Simbătă, 25 ianuarie, ora 20, în stu
dioul Radioteleviziunii din str. Al. Popov 
va avea loc concertul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat „George E- 
nescu”. în program : Serenada în Sol 
major de Mozart ; Concertul pentru or
gă și orchestră do Alfred Mendelsohn. 
Solist : Horst Gehan ; „Petrușca” de 
Stravinski. Dirijor : Iosif Conta. Concer
tul se va repeta duminică, 26 ianuarie, 
ora 11.

La clubul Uzinei „Semănătoarea”, or
chestra „Barbu Lăutaru” a Filarmonicii 
de stat „George Enescu” va prezenta 
vineri, 24 ianuarie, ora 16, un concert de 
muzică populară. Dirijor : Nicu Stănescu, 
artist emerit. Soliști i Maria Lătărețu, 
Ana Ispas, Vlad Dionisie, Ion Cristorea- 
nu și alții.

Specialiștii își spun cuvîntul

FINISAJE DI CALITATE DIN MATERIALE
CU POLIMERI Șl MASE PLASTICI

în execuția construcțiilor din țara 
noastră s-au înregistrat, în ultimii 
ani, progrese însemnate. Tehnica 
nouă pătrunde tot mai mult pe șan
tiere. Metodele moderne, industriale, 
de execuție, utilajele de mare pro
ductivitate, materialele noi au de
venit mijloace sigure în mîna con
structorilor de a grăbi ritmul lucră
rilor, de a scurta termenele de dare 
în folosință a construcțiilor.

Există, însă, un domeniu — al fi
nisajelor — unde se cer depuse în 
continuare eforturi susținute ca și 
ritmul lor de execuție să țină pasul 
cu ridicarea structurii de rezistență 
a construcțiilor. O importanță deo
sebită pentru reducerea duratei de 
execuție a finisajelor prezintă utili
zarea pe scară largă a materialelor 
noi de construcție, înlocuirea în cea 
mai mare parte a proceselor umede. 
Ne vom referi, în cele ce urmează, 
la avantajele și posibilitățile de ex
tindere pe șantiere a materialelor 
din polimeri și mase plastice, care 
pot fi produse în prezent în canti
tăți suficiente. Ele se pot folosi în 
orice perioadă a anului, indiferent 
de condițiile climaterice.

Tencuieli și mortare
Tencuielile pe bază de polimeri se 

folosesc, cu bune rezultate la finisa
rea pereților din cărămizi, blocuri 
ceramice sau de beton, prefabricate, 
panouri; rnari sau elemente spațiale, 
precum și din alte materiale. Ele au 
aderență mare, rezistență la_ agenți 
corozivi și uzură, putînd fi în ace
lași timp colorate. Se pot realiza 
astfel aspecte' în relief și cu efecte 
decorative variate. Adaosul de poli
meri, ca latex de cauciuc, acetat de 
polivinil, polimeri de uree formal- 
dehidă.și altele, modifică și îmbu
nătățește caracteristicile materiale
lor respective de tencuit. Printre 
polimerii cu o largă folosire se află 
emulsia de acetat de polivinil. A- 
cest material mărește randamentul 
de lucru al. constructorilor, are in
fluență favorabilă asupra caracte
risticilor fizico-mecanice ale tencuie
lilor (mărește rez.stența 1a compre

siune de circa 3 ori, iar 1a uzură 
de 10 ori). Vopsirea sau stropirea 
cu emulsie de acetat de polivinil a 
suprafeței tencuielilor sau betoane- 
lor mărește rezistența 1a uleiuri și 
benzină și evită formarea și depu
nerea prafului, asigurînd o întreți
nere ușoară.

Tencuielile cu polimeri se prelu
crează pînă 1a 5-6 ore de la prepa
rare. Tehnologia de aplicare este 
simplă, similară cu cea a tencuieli
lor obișnuite, putînd fi folosită pe 
toate șantierele.

Din materiale cu polimeri se pot 
realiza totodată, prin presare, pre
fabricate, plăci pentru placaje, 
pardoseli colorate cu pigmenți după 
dorință, care se folosesc 1a finisaje 
și se montează după metodele obiș
nuite. Astfel de elemente se pot 
prefabrica cu structuri de izolare 
termică și fonică, îneît 1a punerea 
în operă, lucrarea e terminată com
plet. Prepararea materialului este 
simplă, însă impune respectarea ri
guroasă a rețetei indicate, folosind 
componenți din grupele de polimeri, 
corespunzători scopului urmărit în 
exploatare. Materialul se poate a- 
plica în timp de 3 ore de 1a prepa
rare. întărirea și darea în exploata
re se fac în cîteva ore, realizîndu-se 
astfel scurtarea timpului afectat fi
nisării construcțiilor.

O problemă importantă pune fi
nisarea prefabricatelor, și anume 
sub aspectul găsirii și stabilirii me
todelor și a materialelor eficiente 
decorative și rezistente 1a acțiunea 
agenților atmosferici în exterior și 
1a condițiile de exploatare în inte
rior. Experiența arată că este foarte 
rațional ca prefabricatele să fie fi
nisate în fabrica unde se confecțio
nează. Aceasta pentru că realizarea 
compoziției de beton colorat, cu 
pigmenți și agregate diferite, apte 
de a fi finisate mecanic, stă 1a în- 
demîna fabricilor de prefabricate, 
în fabrici se pot procura și centra
liza și utilajele necesare, evitîndu-se 
executarea pe șantier a. unor fini
saje, care sînt mult mai scumpe și 
se realizează cu indici de producti
vitate scăzuți. Productivitatea utila

jelor de finisare mecanică este 
mare : un muncitor finisează zilnic 
cu bucearda circa 16 m p., cu peria 
centrifugă circa 170 mp, iar cu pe
ria mecanică circa 250 m p.

Pentru prelucrarea, nivelarea și 
finisarea suprafeței prefabricatelor 
se folosesc și cimenturi polimerizate, 
care se pot aplica pe suprafața aces
tora încă înainte de a se răci după 
tratamentul termic. Compoziția se 
întărește după 1—2 ore, formînd un 
înveliș aderent, rezistent și imper
meabil, iar uscarea se face în 5-10 
minute.

Zugrăveli, vopsitorii
Pentru zugrăveli, cea mai largă 

aplicare au 1a noi materialele pe 
bază de emulsie de acetat de polivi
nil, 1a care se adaugă materiale de 
umplutură fin măcinate și pigmen
tate, obținîndu-se astfel colorații 
intense sau pastel. Vopselele pe 
bază de emulsie de acetat de polivi
nil sînt rezistente 1a apă, 1a alcooli, 
1a acțiunea razelor solare și sînt 
permeabile 1a vapori de apă. Se u- 
sucă repede (1/2—2 ore) și au ade
rență mare 1a beton, mortar, cără
midă, lemn, glet de ipsos etc. Vop
selele emulsionate se pot aplica pe 
suprafețe incomplet uscate, pe ten
cuieli sau direct pe beton.

Zugrăvelile și suprafețele vopsite 
cu aceste materiale se întrețin ușor 
prin spălare cu apă și săpun. Pe o 
serie de șantiere s-au introdus și se 
folosesc pe scară largă zugrăveli și 
spoieli cu var și coloranți de apă. 
Acestea sînt formate din amestec de 
var, humă, caolin,- ipsos, pigmenți, 
adaos fungicid și polimeri (acetat 
de polivinil de tipul „plastvar“ — 
produs de Trustul 1 construcții). 
Astfel de materiale sînt rezistente 
la apă și uzură, permeabile la va
pori de apă, au aspect proaspăt și se 
pot folosi și 1a executarea frescelor.

Folosirea vopselelor pe bază de 
alchidal (rășină sintetică) sub formă 
de lacuri și emailuri pentru vopsi
torii 1a pereți (tencuiți și gletuiți) 
dă rezultate foarte bune, obținîn
du-se diverse culori și nuanțe. Ră-

fere mai mult : personalitatea ce
lui portretizat. în acest sens, nu 
putem avea decît aprecieri dintre , 
cele mai bune pentru lucrările 
„Lucia Sturdza Bulandra în Ma- 
mouret“ și „Ion Jalea“. Ni s-au 
părut interesante unele teme din . 
domeniul observației imediate, din 
viața de zi cu zi, ca aceea din ci
clul „Prisosilă“ sau lucrarea „Ță
ran din Maramureș“.

Cîteva caricaturi, făcute cu vervă 
satirică sînt portrete ale persona
jelor din „O scrisoare pierdută“ de 
I. L. Caragiale, întruchipate de ac-

originale.
RADU VARIA

Spectacol cu concursul 
baritonului italian 

Àldp Protți
Duminică seara baritonul italian

Aldo Protti a interpretat rolul lui 
Iago din opera „Othello“ de Verdi. 
Alături de artistul italian și-au 
dat concursul Garbis Zobian, Arta 
Florescu, Mihaela Botez, Constan
tin Iliescu, Vasile Diaconescu, Va
lentin Loghin. Conducerea muzi
cală a aparținut dirijorului Egizio 
Massini. Publicul a aplaudat, cu 
căldură pe artistul oaspete și pe 
ceilalți interpreți care au contri
buit la realizarea spectacolului.

(Agerpres)

Pe ecranele cinematografelor

HM Filme noi
Magazin-film — producție a stu

diourilor „Defa“-Berlin. Este o re
vistă cinematografică alcătuită din 
scheciuri muzicale, momente satirice, 
parodii etc. în rolurile principale : 
Manfred Krug, Helga Göring, Doris 
Abesser, Stefan Lisevski, Fred Froh
berg. Formația muzicală : Trio Enzo, 
își dă concursul orchestra Günther 
Oppenheimer.

Podul — producție a studiourilor 
din R.F.G., în regia lui Bernhard 
Wield. Filmul redă tragedia a șapte 
adolescenți care — înșelați de pro
paganda demagogică nazistă — au 
nimerit în viitoarea necruțătoare a 
războiului în ultimele lui zile.

din Brăila a prezen- 
premieră „Suflete

Teatrul de stat 
lat de curînd în 
tari“ de Camil Petrescu. Regia: Con
stantin Sîrhu. In fotografie : 
Dumitru Pîslaru (în rolul lui 
Pietrarii) și Ioana Gitta Baciu

Iul Ioanei Boiu)

actorii 
Andrei 
(în ro-

La Lectoratul central
In cadrul manifestărilor intitulate 

„Pagini din folclorul poporului nos
tru“, care se organizează în sala Lec
toratului central din str. Biserica Amzei 
nr. 5-7,va acea loc marți, 21 ianuarie, 
ora 19, expunerea „Pe-un picior de 
plai“ consacrată baladei populare. Va 
vorbi Adrian Fochi, cercetător la 
Institutul de studii sud-est europene. 
Joi 23 ianuarie, ora 19, conf. univ. 
Dumitru Almaș va vorbi despre „105 
ani de la unirea Țărilor romîne".

Ca și în „Bun venit, 
domnule Marshall“ — 
amuzantă și seînteie- 
toare satiră cinema
tografică, care a rulat 
cu vreo zece ani in 
urmă — cineastul spa
niol Luis Garda Ber
langa întreprinde și în 
acest al doilea film al 
său prezentat la noi 
o vehementă denunța
re a pretinsei armonii 
sociale din lumea ca- 

\ pitalistă. Tonul apare 
însă de astă dată mo
dificat. Verva și hazul 
din „Bun venit, dom
nule Marshall“ cedea
ză locul umorului ne
gru, mușcător și grav; 
amuzamentului comic 
abundent îi este pre
ferat sarcasmul la a- 
dresa unei lumi înte
meiate pe nedreptate.

Acțiunea se consu
mă în ajunul sărbăto
rilor de iarnă, într-un 
oarecare 
provincie 
nia. Ni

D O"

de ser- 
tot sub 

„Coci-

de toa-

șinile alchidice se combină cu ule
iuri vegetale sicative ; vopselele 
respective au proprietăți superioare 
de aderență, elasticitate și rezisten
ță te acțiunea agenților atmosferici. 
Asemenea vopsiri sînt indicate pen
tru băi, bucătării și medii cu umidi
tate ridicată.

Industria noastră produce un sor
timent 
Ele au 
täte la 
zești, 
țiile de pe litoral și altele, 
vopsitoriilor cu materiale din poli
meri este mai redus cu circa 10—15 
la sută, față de cele obținute din u- 
lei de in. Zugrăvelile și vopsitoriile 
executate din asemenea materiale 
se fac într-un timp scurt, dînd po
sibilitate constructorilor să reducă 
termenele de dare în folosință, să 
realizeze o calitate superioară 1a 
lucrările de finisaj.

O largă extindere ia folosirea vop
selelor formate din ciment și poli
meri. Vopselele de ciment polimeri
zate se aplică 1a fel ca celelalte și au 
calități superioare, rezistență 1a uzu
ră și aderență mare la majoritatea 
materialelor de construcții (beton, 
zidărie, tencuieli, lemn, plăpi fibro- 
lemnoase) ; se întăresc în 30—90 de 
minute, sînt permeabile 1a aer și 
vapori de apă, 
mare. Costul lor 
față de vopselele de ulei sau alte 
materiale.

bogat din astfel de vopsele, 
fost aplicate cu bune rezul- 
construcțiile din Onești, Bor- 
București, Brașov, construc- 

Costul

au durabilitatea 
este mai redus

Placaje și tapete

obțin și din hîrtie imprimată cu stra
turi de acetat de polivinil, clorură 
de polivinil sau polietilenă cu dese
ne și reliefuri vopsite sau colorate 
în nuanțe diferite. Ele sînt imper
meabile și dau senzația de cald (1a 
atingere). Prin folosirea acestor ta
pete s-au obținut decorațiuni de 
nivel ridicat și culori frumoase, u- 
șor de întreținut (se spală cu apă 
și săpun) ; costul decorațiunilor este 
mai redus față de cele similare 
executate din 
riale.

Ca material 
„marmorocul“, 
mături de marmură (1a anumită 
granulație) de diferite culori natu
rale. Acest material a început în 
ultimul timp să fie larg utilizat. Din 
el șe pot obține desene și decora
țiuni diverse prin așezarea granu
lelor de marmură pe țesături de 
fibre din sticlă și aglomerarea lor 
cu polimeri esterici. Este un mate
rial strălucitor, decorativ și rezis
tent 1a uzură, 1a apă și la agenți 
atmosferici ; se aplică pe pereți cu 
adezivi din polimeri.

Pardoselile din materiale cu poli
meri — care iau o extindere tot mai 
mare — se aplică direct pe elemen
tul de rezistență, planșeul de beton 
sau prefabricate, 
formează un strat 
cît pardoselile din 
dale, PAL, PFL, 
le înlocuiește. Materialele pe bază 
de polimeri pentru pardoseli se 
prezintă sub forma de covoare, plăci 
și mase de șpaclu. Covoarele pe 
suport textil și fără suport textil și 
lignolitul sînt colorate în diferite 
nuanțe, rezistente 1a apă, agenți at
mosferici și 1a uzură.

întreținerea și curățirea pardose
lilor din materiale cu polimeri se 
fac ușor. Prin aplicarea în execu
ție a acestor pardoseli se realizează 
economii la materialele lemnoase și 
indici de productivitate superiori ; 
ele sînt mai ieftine cu 5—20 1a sută 
față de sistemele clasice de pardo
seli, avînd grosime și greutăți re
duse față de acestea.

în extinderea utilizării materiale
lor noi este necesară o preocupare

ulei sau alte

nou de tapetat 
fabricat din

mate-

cităm 
sfărî-

Aceste pardoseli 
mai rezistent de- 
seînduri, parchet, 
mozaic, pe care

La placarea pereților se folosesc 
tot mai mult plăcile aglomerate 
din lemn și cele fibrolemnoase. A- 
ceste placaje se pot obține de di
mensiuni diferite și în culori și 
nuanțe foarte variate.

Placajele acoperite cu rășini de 
melamină formaldehidă se folosesc 
mai ales pentru încăperi cu umidi
tatea ridicată (băi. bucătării). Lipi
rea plăcilor pe pereți se face cu 
clei și adezivi pe bază de polimeri. 
Costul acestor materiale e mai scă
zut decît al placajelor din lemn sau 
tîmplăria obișnuită.

Dintre materialele care pot fi fo- ,maț intensă din partea întreprinde
rilor pro(juc§|-oarej a proiectanților 
și a constructorilor de pe șantiere. 
Cu ajutorul lor se realizează indici 
de economicitate mai ridicați, con
fort sporit și lucrări de calitate su
perioară; 1a nivelul cerințelor și al 
exigențelor actuale.

Dr. CONSTANTIN STOICA 
din Institutul de proiectări 

pentru construcții și industria 
materialelor de construcții

losite cu’succes la placaje se nu
mără și plăcile din clorură de poli
vinil plastifiât, de diferite dimen
siuni și culori. Aplicarea lor se face 
prin lipire cu adezivi de polimeri 
sau copolimer de acetat și clorură 
de polivinil, în amestec cu alte ma
teriale. Placajele respective pot fi 
prinse și cu baghete sau cu cadre 
de șipci, redueîndu-se cu mult 
timpul de execuție.

Tapetele pe bază de polimeri se

orășel de 
din Spa- 

se descrie 
mascarada pusă la 
cale de protipenda
da orașului, pentru a 
oferi un tablou de fa
țadă al bucuriei ge
nerale, al „fraterniză
rii" dintre clase. To
tul e bineînțeles regi
zat adhoc și filmul 
destramă metodic și 
consecvent impresia 
trandafirie, falsă, pe 
care vor să o produ
că organizatorii.

La început, atmo
sfera pare radioasă, 
festivă. S-ar zice că 
buna dispoziție și ani
mația stîrnite de a- 
propierea sărbătorilor 
plutesc pretutindeni. 
Pe străzi, difuzoare 
cheamă oamenii cu 
stare să celebreze 
„cina cu săracii, orga
nizată de firma Coci- 
nex“ ; în birourile 
băncii, directorul su
cursalei oferă funcțio
narilor elegante țigări 
de foi ;
treg alai zgomotos, cu

în gară, un în-

A C I
microfoane și aparate 
de fotografiat, avînd 
în frunte pe onorabi
lele doamne din comi
tetul filantropic și 
sfîrșind cu bieții bă- 
trîni aduși de la azil 
pentru a întregi „de
corul“, a venit să în
tâmpine o trupă de 
artiști din capitală ; 
cortegiul sărbătoresc 
parcurge apoi drumul 
pînă în centru unde 
are loc un fel 
bare (evident 
egida firmei 
nex“).

Dar, dincolo
tă această agitație, a- 
parent veselă, exube
rantă, iese treptat la 
iveală, tot mai insis
tent și mai clar, ade
vărul dureros al unei 
societăți prost alcătui
te, în care nici un fel 
de manifestări demon
strative, de paradă, nu 
pot ascunde prăpastia 
adîncă dintre exploa
tatori și exploatați. 
După ce pozează zîm- 
bind de conveniență 
în fața fotoreporteri
lor și a crainicilor ra
dio, o familie bogată 
îl lasă singur la masă 
pe „invitatul" adus de 
la azil ; în casa altor 
oameni avuți, un bă- 
trîn sărac moare îna
inte de a mai putea 
beneficia de „carita
tea“ gazdelor, care 
nu-și ascund iritarea 
provocată de funesta 
împrejurare și se agi
tă să scape mai re
pede de defunct, nu 
fără a face în preala
bil caz de mila 
evlavioasă.

întâmplările 
lănțuie din ce 
mai dramatic,
cran capătă viață, 
accente satirice coro
sive, tabloul unei 
lumi dominate de in
dividualism feroce. Fi
lantropia burgheză 
reprezintă o minciu
nă grosolană. Mitul

se 
în
Pe

lor

în- 
ce 
e- 
cu

posibilității înțelege
rii dintre bogați și 
săraci e 
pulverizat necruțător, 
cu o forță artistică re
marcabilă. ' A

Preluînd un filon ÿ 
din tradițiile romanu
lui picaresc spaniol, 
filmul urmărește în 
principal avatarurile 
unui singur erou : obi
ditul Placido, care tre
ce din loc în loc, zbu- 
eiumîndu-se disperat 
să facă rost de banii 
necesari pentru a plăti 
prima rată la trici
cleta cu motor obținu
tă pe credit. Pe de 
altă parte, în modul 
cum Berlanga observă 
și descrie minuțios' și 
exact peisajul social 
al orașului intrat în 
febra sărbătofilo'r de 
iarnă, în modul cum 
obiectivul cinemato
grafic străbate ' străzi
le, intră în locuințele 
oamenilor, fixează la
conic uh portret din 
cîteva detalii revela
toare, — deși cu unele 
efecte 
face 
fluența neorealismu
lui. Cineastul nu imită 
însă ; filmul poartă, 
indiscutabil, amprenta 
personalității sale ori
ginale.

Cuvintele unui çîri- 
tec sfîșietor, ale cărui 
intonații răsună . ne
așteptat pe ultimele 
imagini, vin să subli
nieze încă o dată 
ideea urmărită de 
realizator : „Nu există, 
milă pe lumea aceasta, 
și nu va exista“. Dar 
in această concluden
tă declarație finală se 
întrevede — odată cu 
spiritul critic al ci
neastului — și scepti
cismul său amar, 
care, din păcate, în
chide orizontul filmu
lui, limitîndu-i mesa
jul demascator.

atacat și

cărțtate — se 
simțită in-’

MÏHAI LUPU

CWEMA ° IFSELEVttKU^IE
Placido : salaCINEMATOGRAFE ;

Palatului R. P, Romîne (orele 19,30, se
ria de bilete nr. 908), . . ' LI. Z
Martie nr. 16), Feroviar (Calea Griviței 
nr. 80), Floreasca (str. J. S. Bach nr. 2). 
Pisica de mare : Victoria (bd. o Martie 
nr. 7), Bucegi (bd. 1 Mai nr. 57), Miorița 
(C'alea Moșilor nr. 127). Privește înapoi 
cu mînic : rulează 1- ------ *-----
Patria (bd.
București (bd. 6 Martie nr. 
frățlrea între ............. ____
reștii-Nol), Grivița (Calea Griviței, po
dul Basarab), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare colț cu str. Lizeanu), Qivitoq : 
Republica (bd. Magheru nr 2), Festival 
(bd. 6 Martie nr, 14), Excelsior (bd. 1 
Mai nr. 174). Magazin film : Carpați (bd. 
Magheru nr. 29). Medicamentul care u- 
cide (ambele serii) : Central (bd. 6 Mar
tie' nr 2), Aurora (bd. Dimitrov nr. 110), 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Elena 
din Troia — cinemascop : Lumina (bd. 
0 Martie nr. 12). Moby Dick : Union 
(str. 13 Decembrie nr 5—7). Program de 
filme pentru copii (dimineața) : Doina 
(str. Doamnei nr. 9). Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Doina (după-amia- 
ză). Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
împărăția oglinzilor strîmbe : “ ' „ '
(Șos. Crîngași nr. 42) Timpuri Noi (bd. 
6 Martie nr, 18, 
program de filme documentare). Jurna
lul Alinei Frank — cinemascop : Giu- 
lești (Calea Glulești nr. 5(5). Dacia (Ca
lea Griviței nr. 137). ~. . ' W
cărești nr. 21). A dispărut o navă : Cul
tural (Piața I. Pințilie nr. 2). Nu-i loc 
pentru al treilea : Buzgști (str Buzești 
nr. 9—11). Cu toții acasă : Unirea (bd. 
1 Mai nr. 143), Vitan (Calea Dudeștl nr. 
97). Minna von Barnhelm : Flacăra (Ca
lea Dudeștl nr. 22). Gol printre lupi — 
cinemascop : Munca (Șos. Mihai Bravu 
nr. 221). Cavalerul Pardaillan — cinema
scop : Popular (str. Mătăsarl nr. 31). 
Drumul Sării (str. Drumul Sării nr, 30). 
Asatha, lasă-te de crime l : Arta (Calea

Capitol (bd. 6

la cinematograful 
Magheru

popoare
nr. 12—14),

6), In- 
(bd. Bucu-

C'rîngași
rulează însoțit de un

cinemascop : Giu-
TonȚis (Calea Vă-

Călărași nr. 153), Arhiva secretă de pe 
Elba : Moșilor (Calea Moșilor nr. 221) 
Ah, acest tineret ! : Cosmos (bd. 30 Del 
cembrie nr. 89), Cotroceni (Șos. Cotro- 
ceni nr. 9). Ucigașul și fata : Viitorul 
(str, M. Emlnescu nr. 127), Pacea (bd. 
Libertății nr. 79—72). Tinerii — cinema
scop : C'olentina (Șos. Colentina nr. 84). 
Misterele Parisului — cinemascop : Vol
ga (Șos. I. Pințilie nr. 01). A treia re-4 
priză — cinemascop : Luceafărul (Ca-4 
lea Rahovei nr. 118). Parașutiștii ; Fia-f 
mura (Șos. Giurgiului nr. 155),.-Lira (Ca-^. 
lea 13 Septembrie nr. 196), Ferentari (Ca-4 
lea Ferentari nr. 86).

TELEVIZIUNE : - Orele 19,00 _ Jur
nalul televiziunii. 19,10 — știință și teh- 
nică pentru tineretul școlar : întîlnire ? 
cu... Volta, Ampère, Ohm și Columb. . 
19,40 — Filmul „Venit! mîinù” 21,20 
Un înaintaș aț muzicii romîriești : Ga-- 
vrii Musicescu, prezentare de Ioana;* 
ștefănescu. 21,40 — Telesport. în îriche«::: 
iere : Buletin de știri și buletin meteo»; 
rologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 21, . 

22 și 23 ianuarie. In țară : Vreme scfiim-:;* 
bătoare cu cerul mai mult noro.s în 
nordul și estul țârii și -în- general .senim* 
în rest. Ninsori slabe locale. Vînt slab;-... 
pînă la potrivit, predomi.nîna din vest./; 
Temperatura în creștere; ușoară. -Miriil-; -- 
mele vor fi cuprinse între minus 3 și 13*.. 
grade, local mai'eoborîtë, iar maximei^' 
între 2 și minus 8 grade. Ceață locală 
mai ales în vestul țării In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul mai mult 
senin noaptea. Vint slab pînă Ia potri
vit din vest. Temperatura ușor variabi« 
lă. Ceață în a doua parte a intervalului;
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Din coliul tribuneibaschet

de baschetu E loc destul pentru mai bine

bucu- 
cîști- 
Pină
9, a-

„Cupa campionilor europeni" la

echipei timișorene, 
a jucat la nivelul posibili-

„zonalul" de la
Infrînge-
Pachman

★

(coresp. „Scînteii“). —• Du- 
s-au disputat două me- 
baschet din cadrul catego- 
în primul, echipa femi-

j ^Șusținînd ;așea- 
I ra, în sala Flo- 
reasca, cel de-al 
treilea meci cu 
Galatasaray Is
tanbul — meci 
decisiv pentru ca
lificarea în sfer
turile de finală 
ale „Cupei cam
pionilor europeni“ 
—• echipa mascu
lină de baschet 
Steaua București 
a obținut victoria 
cu 57—56 (28—35). 
Scorul final, ca și 
cel de la pauză, 

' este desigur edi
ficator pentru a- 
cei ' dintre" cititorii' 
noștri care n-au 
putut urmări — 
în sală sau din 
relatarea radiofo
nică — desfășura
rea partidei. Așa 
cum începuseră, 
se părea că 
reștenii vor 
ga ușor, 
în minutul 
vansul lor era de 
3—4 coșuri. în 
continuare însă, 
ei greșesc mult în 
atac, ça și în a- 
părare. Oaspeții 
refac terenul pier
dut și iau condu
cerea în - minutul 
13. Galatasaray 
termină în avantaj 
(35—28).

Meciul are o desfășurare mai pa
sionantă în repriza secundă. Scorul 
se modifică de mai multe ori, cînd 
în favoarea. unei echipe, cînd a 
celeilalte. Greșelile tehnice, ca și 
ieșirile nervoase, devin tot mai frec
vente la majoritatea jucătorilor. în
tocmai ca în seara precedentă, soarta 
partidei (de această dată și cali
ficarea) se decide în ultimele se
cunde. Cînd mai erau, de jucat doar 
15 secunde, Steaua, conducea cu 
57—; îl. Oaspeții se apropie apoi la 
un punct, transformînd două arun
cări libere, dar nu mai au și timp 
pentru a obține victoria. Sirena cro- 
nometrului electric

Luptă pentru minge sub panoul echipei Galatasaray 
prima repriză meciului și o dată cu ea arbitrii în

trerup jocul. Scor final deci : 57-56 
pentru Steaua.

Campionii noștri s-au calificat, e 
adevărat ! însă nu trebuie deloc ne
glijat faptul că ei au arătat serioase 
lacune de pregătire tehnică, 'precum 
și lipsuri în orientarea pe teren. A- 
ceste ultime două partide jucate în 
compania campioanei Turciei au scos 
din nou la iveală nu numai caren
țele echipei Steaua, ci ale baschetu
lui nostru în general. Rămînerea lui 
în urmă pe plan european ar trebui 
să preocupe serios pe specialiștii fe
derației și ai U.C.F.S.

sună sfîrșitul N. DAMIAN

T

Pe acest soclu, situat în apropierea trambu
linei de la Bergisel, va fi aprinsă la 29 ia
nuarie flacăra olimpică. Ea va rămîne a- 
prinsă pe toată durata jocurilor olimpice

• Schiorii sovietici au dominat con
cursul preolimpic de fond desfășurat la 
Brassus (Elveția). Proba de 15 km a 
revenit lui Pavel Kolcin, care a realizat 
excelentul timp de 44’50”. El a fost 
urmat de Ghenadi Vaganov — (45’06”) 
și B. Ghizatulin (45’34”). Albert Lo

mov (U.R.S.S.) s-a clasat pe primul 
,oc la sărituri contînd pentru combi-

nata nordică, oea mai lungă săritură a 
sa măsurînd 84 m.

• în Italia, la Madonna din Campig-
lio, ș-a disputat concursul internațional 
pentru cupa „Tre-Tre“, Au avut loc 
două probe de coborîre cîștigate de 
Willi Bogner (R.F.G.) — l’27’’91/100 
și „Wolfgang Bartels (R.F.G.) —
l’26”89/100. Acesta din urmă, un elec
trician în vîrstă de 23 ani, a reușit să-i 
învingă pe Egon Zimmerman și Karl 
Schrantz, ambii din echipa Austriei, 
care se numără printre principalii favo- 
riți ai J.O, Lungimea pîrtiei a fost de 
2 465 m, avînd o diferență de nivel 
de 748 m.

• Patinatorii maghiari și-au conti
nuat pregătirile. în vederea J. O. de 
la Innsbruck. Din echipă fac parte G. 
Ivankai, M. Martos, Cornelia Iuhasz la 
patinaj viteză și Jancso Ebert și Suzane 
Hirasch la patinaj artistic.

• Echipa de hochei pe gheață a Iu
goslaviei a susținut un meci amical la 
Kitzbuehel (Austria) cu formația Ek 
Kitzbuehel în care activează mai mulți 
jucători canadieni. Hocheiștii austrieci 
au terminat învingători cu scorul de 
8—0.

® Un concurs preolimpic de schi a 
avut loc în stațiunea austriacă Spittal. 
Proba de slalom uriaș a fost domina
tă de austriacul Pepi Stiegler —

Numai la
Acum cîteva zile, la redacție a so

sit o scrisoare din partea conducerii 
Școlii medii nr. 5 „M, Sadoveanu“ 
din Capitală, în care, printre altele, 
se arată : „în . școala noastră exis
tă un număr destul de mare de 
elevi încadrați la diverse cluburi 
sportive. Mtilți dintre ei sînt buni 
sau foarte buni la învățătură, dis
ciplinați, obținînd performanțe deo
sebite și în sport : Bota Alexandru 
din clasa a Xl-a este un bun înotă
tor, Moiș Elena din clasa a Vl-a este 
campioană republicană la patinaj 
artistic, Țancu Elena din clasa a 
Xl-a face parte din secția de volei 
a clubului Rapid. Cu astfel de elevi 
școala se mîndrește.

Există însă și o categorie de elevi 
'»„vîrfuri sportive, speranțe ale 

sportului“, curn le place să se auto
intituleze — care la școală obțin 
note slabe sau sînt certați cu disci
plina. Moraru Vladimir, elev în cla
sa .& X-a A, este nedisciplinat, are 
o atitudine ' arogantă față de profe
sori S-a discutat cu el, cu antreno- 
ruț. Dimeca,sub a cărui îndrumare 
face înot la Clubul sportiv școlar. 
Dar/degeaba.. Zagăr M., coleg de 
sport cu Morarii,. lipsește de la 
școală, are apucături huliganice. 
Din-cauza absențelor șr a neglijării 
studiului, ambii au note mici ba 
chiar sînt și corijenți pe primul tri
mestru. Mnațacanian Lucian, ciclist 
la clubul Voința, ca șl Crjstolovea- 
nu T., fotbalist la. clubul Dinamo, au 
și ei o situație precară la învăță
tură“, V V' '

Iată, deci, o problemă deosebit de 
importantă : Cum .șe ocupă clu
burile,. antrenorii de activitatea 
școlară a tinerilor sportivi, ce aten
ție acordă situației lor la învăță
tură. Majoritatea acestora sînt elevi 
fie la cursurile de zi — cum este 
cazul celor menționați mai sus — 
fie la cursurile serale sau la cele

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“).— 
în sala de sport din Timișoara a 
avut loc ieri meciul de baschet din
tre echipa studenților din localitate 
și Dinamo Oradea. Partida, care a 
luat sfîrșit cu .scorul de 69—55 
(35—32), pentru echipa Știința, a 
avut o desfășurare interesantă, mai 
ales ca evoluție a scorului. De două 
ori în timpul meciului scorul a fost 
egal, pentru ca în final localnicii să 
se distanțeze și să cîștige. Cei pre- 
zenți nu au fost însă satisf.ăcuți de 
comportarea 
care nu 
tăților.

CLUJ 
minică 
ciuri de 
riei A. 
nină Știința Cluj a întîlnit forma
ția Mureșul-Tg. Mureș. Jocul a fost 
dinamic, cu faze palpitante. Tinerele 
jucătoare de la Știința au condus 
tot timpul cu cîte 6—7 coșuri. Spre 
sfîrșitul partidei, mureșencele pre
sează, reduc din handicap și preiau 
conducerea. Dar, cu un finiș mai 
puternic, studentele cîștigă cu sco
rul de 59—53.

în al doilea meci (Politehnica 
Cluj — Rapid București) victoria a 
revenit bucureștenilor cu scorul de 
71—68. Spectatorii au răsplătit cu 
aplauze fazele frumoase create de 
rapidiști, ca și replica puternică pe 
care ținerii clujeni au dat-o acestei 
formații fruntașe.

*
întîlnirea masculină de baschet 

Știința București-Știința Tg. Mureș, 
disputată ieri dimineață în sala Flo- 
reasca din Capitală, a fost destul de 
echilibrată. Deși oaspeții, datorită 
rezultatelor bune înregistrate în ac
tualul campionat, se anunțau favo- 
riți, au fost totuși învinși de o 
echipă care a luptat tot timpul cu 
multă ardoare. Principala „armă“ a 
învingătorilor au fost intercepțiile și 
contraatacurile rapide, ceea ce le-a 
permis să depășească o echipă for
mată din jucători mai înalți. Rezul
tatul partidei : 84—77 în favoarea 
studenților bucureșteni.

în „deschidere“ la acest meci s-au 
întîlnit echipele feminine Unirea 
București și Voința Tg. Mureș. A- 
vînd o formație mai omogenă și mai 
bine pregătită, bucureștencele 
cîștigat cu scorul concludent 
76—53.

Principala atracție a 
programului sportiv de 
la finele săptămînii a 
constituit-o, desigur, 
revanșa Steaua-Gala- 
tasaray.

Obișnuiți cu teribi
lele capricii ale bas
chetului — mai precis, 
ale baschetbaliștilor 
— amatorii de „co
șuri“ nu se îndoiau că 
vor avea de înfruntat 
destule emoții, avînd 
în vedere avantajul 
substanțial cu care 
porneau oaspeții, după 
meciul de la Istanbul. 
Totuși, puțini ar fi bă
nuit că va fi necesa
ră și o a treia partidă, 
al cărei rezultat a stat 
sub semnul incertitu
dinii pînă în ultima se
cundă. Se vede trea
ba că Nedef, Folbert, 
Niculescu și coechipie
rii lor au decis să ve
rifice rezistența ner
voasă a suporterilor, 
făcîndu-i să treacă, la 
fiecare nouă întîlnire 
internațională, prin 
grele încercări... In
contestabil, momente
le dramatice, răsturnă
rile de situație își au

farmecul lor, contri
buind la dinamismul 
spectacolului. N-ar 
strica însă ca, la pro
xima ocazie, băieții de 
la Steaua să ne „me
najeze“ cît de cît — la 
acest capitol — rezol- 
vînd cu mai multă 
promptitudine duelul 
pentru calificare.

Un îndemn oare
cum asemănător s-ar 
putea adresa și ho- 
cheiștâlor care, la ora 
de față, sînt în preaj
ma plecării spre Inns
bruck. Faptul că, atît 
sîmbăță cît și dumini
că, în întUnirile cu e- 
chipa cehoslovacă Tes
la Pardubice au domi
nat ades, realizînd faze 
spectaculoase, nu ne 
poate consola de ine
ficacitatea exasperan
tă a triourilor ofen
sive, nici de bîlbîielile 
apărării, atît de scump 
plătite în ambele în- 
tîlniri. La drept vor
bind, rezultatele obți
nute de hocheiștii 
noștri sînt inferioare 
posibilităților pe care 
aceștia le au, pentru 
că, așa cum s-a mai a

rătat, un singur minut 
de relaxare poate nă
rui tot ce-au clădit 
de-a lungul a trei re
prize. Să sperăm că 
în marea întrecere de 
la Innsbruck, ei vor 
găsi resursele de ener
gie și voință pentru a 
reprezenta cu cinste 
culorile țării.

După cum, în altă 
ordine de idei, pasio- 
nații eșichierului nu
tresc încă speranțe în- 
tr-o revenire a tânăru
lui nostru reprezentant 
la 
Kecskemet, 
rea la 
pare să-i fi scăzut în- 
trucîtva potențialul a- 
gresiv, căci Florin 
Gheorghiu nu este cu
noscut drept un adept 
al remizelor. Și totuși, 
în această importantă 
competiție care a a- 
juns la jumătate, cam
pionul mondial de ju
niori mai poate avea 
un cuvînt de spus. 
Ne-am bucura, firește, 

■l auzim.sa-

au 
de

(1’27’’57/100). La feminin, primul loc 
a fost ocupat de Marielle Goitschel 
(Franța) — 1’10’90/100. Slalomul spe
cial (masculin) s-a încheiat cu victo
ria japonezului Joshiharu Fukuhara. 
El a parcurs o pîrtie de 480 m (cu 67 
și respectiv 65 de porți) în 98”45/100) 
(timp înregistrat în ambele manșe). 
Hias Leitner (Austria) a fost al doilea, 
cu 98”65/100.

© Echipele de biatlon ale U.R.S.S; 
și Elveției s-au întîlnit într-un meci 
amical la Brassus. Primele 4 locuri în 
clasament au fost ocupate în ordine 
de schiorii sovietici : Valentin Psent- 
tin — lh31” ; N. Puzanov ; Al. Pri
valov și campionul mondial Melanin.

/

Ieri după-amiază, în runda a Vil-a a 
turneului zonal de șah de la Kecskemet 
(R.P. Ungară) Florin Gheorghiu a întrerupt 
partida cu Attard (Malta). De dimineață, 
șahistul romîn a terminat remiză partida 
întreruptă cu Hecht. Pe primul loc în cla
sament este Bjlek cu 5 puncte. Fl. Gheor
ghiu are 2J4 puncte și o partidă între
ruptă.

★
La Grenoble au luat sfîrșit campiona

tele europene de patinaj artistic. în ultima 
zi a competiției a fost cunoscut campjo-

sport performanțe?
fără frecvență. Este lesne de înțeles 
că prima îndatorire a elevilor este 
să învețe cu seriozitate, să lupte 
împotriva mediocrității, pregătin- 
du-se temeinic pentru profesia pe 
care o vor îmbrățișa. în privința 
sportului, se poate afirma cu certi
tudine că, în majoritatea cazurilor, 
el și învățătura fac — cum se spune 
— „casă bună“. Mulți elevi sînt 
deopotrivă fruntași la carte și în 
activitatea sportivă. Este vorba de 
conștiința fiecărui sportiv-elev, dar 
fără îndoială, și de colaborarea

La redacție a sosit 
o scrisoare

strînsă dintre școală, părinți și clu
bul sportiv.

Din păcate, unii sportivi, sub 
pretextul antrenamentelor, al con
cursurilor, uită că principala lor 
obligație este învățătura, lipsesc 
nemotivat (sau prea ușor motivat) 
de la școală, periclitîndu-și prin 
aceasta situația școlară. La recenta 
sesiune de examene pentru cei în
scriși la cursurile fără frecvență, 
canotorul A. Ivănescu, ciclistul W. 
Ziegler s-au prezentat complet ne
pregătiți la unele lucrări scrise. 
Pîrcălab ~
ounoiscuți, 
bună la școală. Raksi și Suciu, 
de la clubul „Steaua“, n-au prea 
fost văzuți în acest an pe la școală 
și de aceea există pericolul de a fi 
exmatriculați.

Firește, vina principală pentru 
neglijarea Învățăturii o poantă res
pectivii sportivi. Este totuși de mira
re de ce antrenorii lor tolerează a- 
cest lucru. Un adevărat antre
nor își face datoria nu numai 
ocupîndu-se de pregătirea teh-

și Popa, sportivi bine 
in-au mici ei o situație

In parchetul de pe Valea Leucei al I.F. Sinaia. Buștenii doborîți sînt secțio
nați cu ajutorul fcrăstraielor mecanice

Noutăți din economia forestieră

nico-sporitivă a tinerilor, ci și in- 
teresîndu-se permanent, îndeaproa
pe, de frecvența lor la școală, 
de greutățile pe care le au în pri
vința studiului. Nici pe departe nu 
poate fi corespunzătoare atitudinea 
antrenorilor care — asemeni antre
norului Dimeca — se mulțumesc că 
„sportivii vin mereu la antrenament 
și fac treabă“. Chiar conducerile unor 
cluburi nu se interesează cu serio
zitate de situația școlară a sportivi
lor lor. Ba mai mult, ele însele în
calcă dispozițiile în vigoare, care 
subliniază că elevii sau studenții cu 
note la limită (și 
limită) nu pot 
antrenamente sau 
sportive. Urmărirea 
răspundere a felului cum 
sportivii în învățămîntul de cultură 
generală sau superior este o 
rire a fiecărui club sau

bineînțeles, sub 
fi primiți la 

la competiții 
permanentă, cu 

învață

îndato- 
asocia- 

ție sportivă. Nu mai puțin răspun
zătoare de acest lucru sînt federa
țiile de specialitate. Adesea cu bună 
știință, ele trec peste normele sta
bilite și cheamă la antrenamente 
sportivi care, elevi sau studenți 
fiind, își neglijează pregătirea la 
învățătură.

Sînt suficiente temeiuri să se con
sidere că multe lipsuri de ordin 
educativ întîlnite pe terenurile de 
sport sau în comportarea unor spor
tivi în societate își găsesc explicația 
și în colaborarea slabă dintre clu
burile sportive și școala, facultatea 
sau locul de muncă al sportivilor 
respectivi. „Această colaborare — 
se arată . în scrisoarea menționată 
— ar înlesni mult rezolvarea pro
blemei educării tineretului sportiv. 
Sîntem convinși 
trage concluziile

Este și scopul

că cei avizați vor 
necesare“, 
rîndurilor de față.

I. DUMITRIU

DAN DEȘLIU

Z,ZZ > z >J

Pe patinoarul ar
tificial din Capi
tală, selecționata 
olimpică a țării 
noastre a întîlnit 
aseară în meci re
vanșă cunoscuta 
formație ceho
slovacă Tesla Par
dubice. Acest joc, 
ca și cel din 
ziua precedentă, 
a stârnit inte
res în rîndul 
publicului bucu- 
reștean, știut fiind 
faptul că „olimpi
cii“ romîni ur
mează să plece zi
lele viitoare la 
Innsbruck pentru 
a participa la J.O.

Jocul de aseară 
cheiștilor oaspeți cu 
(4—2; 2—0; 1—1), ceea ce arată în
tocmai comportarea echipelor pe 
teren în cele trei reprize. Echipa 
romînă a fost egala adversarei sale 
de abia în ultima repriză.

Trebuie spus că de această dată, 
sportivii noștri au jucat mai puțin 
convingător decît o făcuseră în pri
mul meci cu Tesla, cînd au creat

a revenit ho- 
scorul de 7—3

LA CASA SILVICULTORULUI

La Casa silvicultorului din Azuga 
s-a desfășurat zilele acestea un instruc
taj organizat de Ministerul Economiei 
Forestiere, la care au participat aproa
pe 100 de ingineri-șefi și ingineri teh
nologi ai fabricilor de cherestea din 
țară. Obiectivul urmărit este îmbună
tățirea calității sortimentelor de che
restea din fabrici. Referatele prezentate 
de specialiști din Direcția industriali
zării lemnului din M.E.F. au tratat 
probleme ca : specializarea fabricilor ; 
sortarea și conservarea produselor ; 
mijloacele de asigurare a calității pro
ducției ; creșterea productivității gate
relor ; prelucrarea superioară a fagului 
și stejarului etc. Fiecare referat a fost 
însoțit de exemplificări practice și ur
mat de discuții și propuneri concrete.

care mecanică a lemnului fată de anul 
trecut.

NOI MECANICI
DE LOCOMOTIVE C.F.F.

La centrul de calificare forestieră din 
Cluj a început pregătirea unei noi se
rii de mecanici de locomotive pentru 
căile ferate forestiere. Pentru buna 
pregătire a viitorilor mecanici (cursu
rile vor dura 7 luni) se predau lecții 
teoretice și practice în cadrul sectoru
lui c.f.f. Cluj, cu concursul cadrelor de 
specialitate.

VALORIFICAREA DEȘEURILOR
DIN PĂDURE

CREȘTE PARCUL AUTO FORESTIER

transmit
nul european la masculin. Din nou fran
cezul Alain Calmat, student în medici
nă, și-a înscris numele pe tabloul câștigă
torilor acestei competiții. Calmat a tota
lizat 2 227,6 puncte, fiind urmat de Man
fred Schnelldorfer (R.F.G.) și cehoslovacul 
Karel Divin.

★
în meci retur pentru preliminariile cam

pionatului mondial măsoulin de handbal 
în 7, echipa Elveției a învins la Lucerna, 
cu scorul de 36—12 (18—7), echipa 
Luxemburgului. învingători și în primul 
meci (29—16) handbaliștii elvețieni s-au 
calificat pentru turneul final din R.S. Ce
hoslovacă. Ei vor juca în grupa C (Praga), 
alături de echipele Franței, R. S. Ceho
slovace și Danemarcei.

★
Noul campion absolut al Europei la pa

tinaj viteză este tînărul sportiv sovietic Ant 
Antson. Răsturnînd toate pronosticurile, 
Antson a reușit pe patinoarul Bislet din 
Oslo o mare performanță, în fața valoro
șilor patinatori norvegieni și suedezi. El a 
cîștigat proba de 1500 m cu un nou re
cord mondial : 2’09“8/10. La totalul celor 
4 probe Antson a realizat 180,842 puncte 
(record al Europei). Pe locurile următoare 
s-au clasat I. Iumasev (U.R.S.S.) 180,948 
puncte, Ivar Moe (Norvegia) — 181,143 
puncte și Knut Johanesen (Norvegia) — 
181,288 puncte.

•fc

Recent, revista „France Football” a pu
blicat un bilanț al anului 1963 stabilind tot
odată clasamentul celor mai bune echipe de 
fotbal din Europa. în alcătuirea acestui cla
sament nu sînt luate în considerație meciu
rile pentru turneul olimpic. Pe primul loc 
este situată reprezentativa Suediei, care n-a 
pierdut nici un meci din cele 7 susținute 
în cursul anului trecut. Pe locurile urmă
toare; potrivit clasamentului întocmit de 
revistă, se află Belgia, Italia, Iugoslavia, 
Anglia, U.R.S.S. etc.

Referitor la echipa R. P. Romîne, cla
sată pe locul 15 (din 26 de echipe), co
mentatorul revistei sus-amintite scrie : „Ro- 
mînia n-a pierdut nici un meci ; a obți
nut o victorie (3—2 cu R.D. Germană) și 
două meciuri nule (cu Turcia și R. P. Po
lonă). Avînd însă jocuri puține, echipa ro
mînă nu poate fi clasată la un loc mai 
bun”.

R. S. Cehoslovacă și Austria, care în 
1962 se aflau pe primele locuri în Europa, 
ocupă acum doar locul 20.

PRONOSPORT
Concursul nr. 3 din 19

Intemazionale—Milan 
AtaJanta—Spăl 
Bologna—Roma 
Catania—Messina 
Fiorentina—Mantova 
Lazio—Juventus 
Modena—Lanerossi 
Sampdoria—Genoa 
Torino—Bari 
Cagliari—Udinese 
Foggia—Varese 
Napoli—Brescia

ianuarie a.c.
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acțiuni mai închegate, cu pase în 
viteză. Totodată, ritmul jocului 
„olimpicilor“ a fost neuniform, a- 
ceștia neinsistînd tocmai în fazele 
de finalizare. înaintașii rămîn încă 
deficitari în trasul la poartă. Ob
sedați prea mult de unele greșeli 
ale apărării — e adevărat elemen
tare — ei se demoralizează și joacă 
fără vlagă, lipsiți de orizont.

Iată carențe către care jucătorii, 
antrenorii echipei trebuie să-și în
drepte toată atenția atît la antrena
mentele ce vor urma, cît și în me
ciurile din cadrul turneului olimpic.

Din primele zile ale anului, sectorul 
economiei forestiere a fost dotat cu încă 
50 autocamioane pentru transportul 
lemnului din exploatările care sînt în 
plin sezon de lucru. Ele au fost repar
tizate întreprinderilor de 
zare și transporturi forestiere 
Brașov, Miercurea Ciuc și 
Neamț. Mecanizatorii forestieri
ză acum la echiparea noilor mijloace 
auto cu trolii pentru încărcarea meca
nică a buștenilor. Anul acesta, munca 
în exploatările forestiere se începe cu 
aproape 1 000 autotrolii, ceea ce repre
zintă o dublare a capacității de încăr-

mecani- 
de la 
Piatra 

lucrea-

în parchetele de exploatare din pă
duri rămîn întotdeauna resturi din do- 
borîre, corhănire și alte operațiuni« 
Dintre acestea, crăcile ocupă un vo
lum destul de mare, ce se valorifica în 
cantități reduse. în ultimii ani a început 
să se folosească metoda legării crăcilor 
în snopi. Specialiștii au stabilit că cel 
puțin 150 000 tone de crăci pot fi va
lorificate de către D.R.E.F.-uri prin a- 
ceastă metodă. INCEF a creat două 
tipuri de dispozitive pentru presat și 
legat crăcile, care au fost trimise la 
fiecare D.R.E.F. împreună cu docu
mentația de confecționare a lor spre a 
putea fi multiplicate în funcție de ne
cesitățile locale. Cu ajutorul acestor 
dispozitive va fi valorificată o mare 
cantitate de crăci.

Noi tipuri de 
radiatoare electrice

Zilele acestea, oamenii sovietici 
au repurtat două mari succese prin 
darea în funcțiune a ultimelor tur
bine ale „gigantului" de pe Angara, 
hidrocentrala Bratsk, și terminarea 
primei porțiuni a conductei de gaze 
Buhara-Ural, Redăm mai jos 
cîteva știri despre realizările 
structorilor comunismului.

— Potrivit programului de 
cetări științifice în domeniul 
sirii energiei atomice în 
pașnice, în orașul Harkov a fost 
terminată construcția unui accele
rator linear de electroni cu o ener
gie de două miliarde electron-volți.

— De pe șantierul canalului Ir- 
tîș-Karaganda se anunță că albia 
acestui rîu artificial a înaintat 
mult în stepă. Pentru a ajunge la 
destinație, apele Irtîșului vor fi 
nevoite să străbată o cale de a- 
proape o jumătate de kilometru 
pe panta muntelui. Pentru a rea
liza această performanță, ele vor 
fi împinse pe pantă de 25 de sta
țiuni de pompare care au o capa
citate egală cu cea a centralei hi
droelectrice Dneproghes.

— Prin electrificarea a 2 000 km 
de cale ferată în anul trecut, lun-

alte 
con-

cer- 
folo- 

scopuri

gimea totală a magistralelor de 
cale ferată electrificate din 
U.R.S.S. a ajuns la 20 000 km. Prin
tre căile ferate electrificate în 
ultimii ani se numără magistrala 
transsiberiană Moscova-Lacul Bai- 
cal, lungă de 5 500 km. Au fost 
trecute la tracțiunea electrică 
toate căile ferate de acces spre 
Moscova, multe sectoare din 
Ucraina și din ținuturile transpo- 
lare, din Ural și Transcaucazia, 
Siberia și Extremul Orient.

— De pe conveierul combinatu
lui pentru construcția de case 
„Glavmosstroi“ din Moscova au 
coborît pînă acum elemente pre
fabricate suficiente pentru con
struirea unui oraș întreg. Anul 
trecut, combinatul a pus la dispo
ziția moscoviților peste 313 000 mp 
suprafață locuibilă.

In întreprinderile locale din 
Brzesko (R. P. Polonă) a început 
de curînd producția în serie a 
unor noi tipuri de radiatoare elec
trice speciale pentru încălzirea 
locuinței.

Aceste radiatoare au în interior 
plăci cromomagnetice în care sînt 
așezate spiralele de încălzire. 
După 8 ore de încălzire, plăcile a- 
ting o temperatură de 800 grade 
C și apoi, fără a mai consuma e- 
nergie electrică, mențin în conti
nuare căldura timp de 16 ore.

La Budapesta, în cartierul Arigal- 
föld, pe locul unde înainte se aflau 
cîteva barăci, s-a construit o între
prindere de aparate medicale. In 
fotografie : Clădirea întreprinderii

h portul Haiphong
Recent, în portul Haiphong 

(R. D. Vietnam) au intrat în func
țiune trei noi debarcadere, avînd 
fiecare o capacitate zilnică de în
cărcare și descărcare de 2 000— 
2 500 tone. Muncitorii din port au 
contribuit, prin inovațiile efectuate 
la mecanizarea a numeroase ope
rații ale muncii lor. Astfel, în 
cursul anului 1963, 75,4 la sută din 
operațiile de încărcare și descăr
care au fost efectuate cu mijloace 
mecanizate.

IO
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Revendicările unor organizații panameze 
privind statutul canalului

/

Linus Pauling se pronunța in favoarea 
zonelor denuelearizate

CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager
pres).— Agențiile de presă anunță că 
la 18 ianuarie consiliile municipale 
din Panama, întrunite într-un con
gres extraordinar, au adoptat o re
zoluție cerînd anularea tratatelor 
existente între Statele Unite și Re
publica Panama.

Tot la 18 ianuarie s-a întrunit în 
capitala panameză „Comitetul de 
restaurare națională“, compus din 
personalități panameze din lumea di
plomației, industriei și afacerilor. 
Comitetul a anunțat că va trimite 
peste cîteva ■ zile la Washington o 
misiune specială avînd sarcina să in
formeze opinia publică americană a- 
supra poziției statului Panama față 
de criza actuală.

Comitetul a anunțat, de aseme
nea, că va sublinia patru puncte ca 
bază a revendicărilor panameze față 
de S.U.A. : 1. Eliminarea clauzelor
care acordă Statelor Unite concesio
narea pe termen nedefinit a zonei 
canalului Panama ; 2. Stabilirea su
veranității statului Panama asupra 
acestei zone, autoritatea S.U.A. limi-

tîndu-se exclusiv la administrarea 
canalului ; 3. Revizuirea împărțirii 
beneficiilor canalului ; 4. Canalul
trebuie să folosească mai multe bra
țe de muncă panameze, numai cîteva 
posturi de specialiști urmînd să ră- 
mînă în mîini străine.

Ambasada panameză 
din Washington 

și-a închis porțile
Cei nouă diplomațî panamezi ră

mași la Washington după suspenda
rea relațiilor diplomatice și reche
marea ambasadorului Guillermo 
Arango se pregătesc să părăsească 
Statele Unite. Numai personalul 
consulatului general, compus din trei 
funcționari, va rămîne pe loc.

Pe de altă parte, Departamentul 
de Stat a precizat că pentru moment 
nu intenționează să încredințeze 
vreunei puteri străine reprezentarea 
intereselor sale în Panama.

A XH-a conferință 
Pugwash va avea loc 

în India
DELHI 19 (Agerpres). — între 27 

ianuarie și 1 februarie în străve
chiul oraș indian Jaibur din statul 
Rajasthan se va desfășura cea de-a 
XlI-a conferință internațională Pug
wash a oamenilor de știință pentru 
dezarmare șl securitate internațio
nală. La conferință vor participa 
aproximativ 100 de oameni de 
știință din diferite țări ale lumii.

întrevederi în problema cipriota
LONDRA 19 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la întrevederile în pro
blema cipriotă care au continuat să 
aibă loc la 19 ianuarie la Chequers, 
reședința primului ministru brita
nic, între ministrul pentru relațiile 
cu Commonwealth ul al Angliei, 
SandySj și delegațiile cipriote, agen
ția France Presse menționează că 
„ele se desfășoară în speranța că

In Zanzibar

Viata se normalizează
ZANZIBAR 19 (Agerpres). —
Referindu-se la atmosfera gene

rală din Republica Zanzibar, agen
ția United Press International men
ționează că după succesul preluării 
puterii de către noul guvern, viața 
în Zanzibar revine la normal. Pe 
străzi nu mai circulă patrule înar
mate. Femeile africane, care de obi
cei poartă haine negre, menționea
ză corespondentul din Zanzibar al 
agenției Reuter, s-au îmbrăcat de 
sărbătoare.

vor permite să se obțină, oarecare 
progrese în cadrul Conferinței care 
își va relua lucrările la Londra“.

Un purtător de cuvînt al delega
ției ciprioților greci a declarat în 
legătură cu aceste ■ întrevederi. că 
„este vorba despre conversații con
fidențiale. Au avut loc schimburi 
de vederi dar nu este nimic de rele
vat în legătură cu acest stadiu“.

Corespondentul ziarului „Pravda“ 
din Zanzibar, referindu-se la nor
malizarea situației din această țară, 
arată că, potrivit unor cercuri gu
vernamentale, printre sarcinile po
liticii interne ale noii conduceri se 
numără, în primul rînd, întărirea u- 
nității. Este necesar, se relevă în 
aceste cercuri, să se asigure drep
turi egale tuturor locuitorilor din 
Zanzibar — atît arabilor cît și afri
canilor. Corespondentul menționea
ză că guvernul a hotărît transfor
marea unităților care au participat 
la răsturnarea vechiului regim în 
armată regulată.

La Zanzibar au sosit la 19 ianuarie 
circa 100 de polițiști din Tanganica 
pentru a sprijini noul guvern în 
menținerea ordinei. Ei au fost salu
tați de către președintele Zanziba- 
ruliui, Abeid Knaume.

Agențiile de presă anunță, pe de 
altă parte, că fostul sultan al Zan- 
zibarului a părăsit la 19 ianuarie o- 
rașul Dar Es Salam (Tanganica) ple- 
cînd spre Londra.

OTAWA 19 (Agerpres).— Răspun- 
zînd la întrebarea: „Ce trebuie fă
cut pentru a menține pacea și a 
evita un război nuclear“, dr. Linus 
Pauling, laureat al Premiului Nobel, 
se pronunță în săptămînalul „Cana
dian Weekly“, în.favoarea păcii „în- 
tr-o nouă perioadă-a istoriei mondia
le, în care războiul să fie interzis, iar 
problemele internaționale să fie re
zolvate în conformitate cu dreptul 
internațional spre folosul tuturor 
popoarelor.

Programul electoral 
al partidului E. D. A.

ATENA’ 19 (Agerpres). — Campa
nia electorală din Grecia se află în 
plină desfășurare. La 19 ianuarie au 
fost date publicității la Atena liste 
definitive ale capdidaților din par
tea partidelor Uniunea de centru și 
E.D.A. în aceeași zi la Salonic a a- 
vut loc primul miting al adepților 
partidului Uniunea națională radi
cală (E.R.E.).

Partidul Uniunea democrată de 
stînga (E.D.A.) a anunțat că a propus 
candidați în 31 din cele 55 de cir
cumscripții electorale din Grecia. în 
celelalte 24 de circumscripții electo
rale E.D.A. a cerut adepților săi să

Primul pas important în această 
direcție l-a constituit Tratatul din 
anul 1963 cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
cele trei medii. Apoi a urmat revo
luția O.N.U. cu privire'la interzice
rea plasării pe orbită în jurul Păr 
mîntului a armei nucleare.

Trebuie făcuți pașii următori. Ä șl 
fost încheiat un acord în carele 
prevede că Antarctica va rămîne’o 
zonă denuclearizată. Este necesarlsă 
fie create alte zone similare“5*- ’ 

voteze pe cei mai progresiști și con
secvenți candidați democrați ai U- 
niunii de centru.

La 19 ianuarie, E.D.A. a dat pu
blicității programul său electoral în 
care cere restabilirea libertăților 
democratice și sindicale.

în domeniul politicii externe 
E.D.A. cere o politică dé prietenie 
cu toate popoarele, transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, a- 
doptarea unei politici de neutrali
tate activă.

E.D.A. propune un amplu program 
economic pentru ridicarea nivelului 
de trai al poporului grec.

Imagini din viața internațională

Imagine do la conferința pentru Cipru care se desfășoară Ia Londra
Locuitorii din Atena au făcut o primire entuziastă prizonierilor politici elibe
rați la 1 ianuarie din închisoarea Egina. Mulți dintre ei erau deținuți aici încă 

din 1945

Cresc tforțeîe
dan G u s ne e a

CONAKRY 19 (Agerpres). — în- 
<tr-o conferință de presă, oare a 
avut doc la Conakry, Amilcar Cabrai, 
secretarul general al Partidului a- 
firiean al independenței din Gui
neea portugheză și Insulele Capu
lui Verde, a făcut un bilanț al luptei 
de eliberare națională desfășura
tă în 1963 în această colonie por
tugheză. El a subliniat că în 
1963 lupta patrioților din Gui
neea portugheză s-a desfășurat în 
trei etape principale. Prima etapă 
o constituie trecerea de la re-

p a t r i o ț î I o r 
portugheză 

zistența pasivă la acțiuni militare 
împotriva trupelor coloniale. în 
cursul celei de-a doua etape, dez
voltarea mișcării de partizani a dus 
la eliberarea regiunilor din sud — 
cele mai bogate regiuni ale țării. în 
cea de-a treia etapă, partizanii și-au 
desfășurat activitatea atît în regiu
nile centrale, cît și în cele de vest. 
„Forțele noastre, a declarat Cabrai, 
au crescut și sîntem ferm hotărîți 
mai mult de cît oricînd să ne eli
berăm cît mai curînd posibil de sub 
jugul străin“.

Se intensifică mișcarea antîsalazaristă

La Frankfurt pe Main are Ioc procesul celor 22 de naziști care au participai 
la exterminarea deținuților din lagărul de la Auschwitz. In fotografie: aspect 

din sala tribunalului In timpul conferinței arabe la nivel înalt, care a avut loc la Cairo

ROMA 19 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat zarului „Unită“, 
Ruy Luiz Gomez, unul din condu
cătorii Mișcării antifasciste portu
gheze, a declarat că din Frontul pa
triotic pentru eliberarea națională 
(organizație care luptă pentru eli
berarea Portugaliei de sub regimul 
salazarist) fac parte grupări socia-

Vestigii cartagineze 
in Sardinia

ROMA 19 (Agerpres).— în partea 
vestică a Sardiniei, la Sirai, s-au 
descoperit pentru prima oară vesti
giile unei așezări cartagineze nea
tinsă de ocupația romană ulterioară.

Lucrările de excavare au fost în
cepute în august 1963 sub auspiciile 
Universității din Roma, în urma se
sizărilor unui tînăr din localitate 
care a descoperit pietre de o formă 
ce i s-a părut ciudată.

Scoaterea la suprafață a întregii 
așezări va necesita cîțiva ani, dar 
chiar și rezultatele săpăturilor efec
tuate pînă în prezent aduc o contri
buție însemnată la istoria civiliza
țiilor mediteranene din primul mi
leniu înaintea erei noastre.

liste, partidele comunist, republi
can, precum și unele grupări de 
orientare liberală. Gomez a relatat 
despre represiunile sălbatice aVt po
liției portugheze împotriva oi.rjărei 
manifestări de nemulțumire față de 
regimul dictatorial. Potrivit unor 
date preliminare, în cei 36 de ani 
de dictatură fascistă, în Portugalia 
au fost arestate peste 50 000 de per
soane care au fost schingiuite după 
metode medievale.

Mișcarea antisalazaristă, a arătat 
Gomez, contribuie la lupta de elibe
rare națională a popoarelor din colo
niile portugheze.

Avocații Iul Ruby 
insistă...

DALLAS 19 (Agerpres). — La 20 
ianuarié, tribunalul din Dallas va 
începe reexaminarea cererii lui 
Jack Ruby, asasinul lui Lee Oswald, 
de a fi pus în libertate, pe cauțiune. 
Procedura, începută la 23 decem
brie, a fost amînată după prima 
ședință, judecătorul Joe Brown re- 
fuzînd să satisfacă această cerere.

După cum relatează agenția 
U.P.I., avocații lui Ruby vor susține 
că clientul loi- „a acționat fără pre
meditare, pradă unui acces momen
tan de nebunie“. Cu prilejul primei 
înfățișări martorii au arătat însă că 
Ruby nu și-a pierdut calmul nici în 
momentul crimei, nici după aceea în 
cursul interogatoriului său.

Dezbaterile vor dura mai multe 
zile, deoarece avocații lui Ruby au 
convocat 25 de martori : polițiști, 
agenți ai F.B.I.-ului, medici, zia
riști.

NOI AITĂNUNTE ÎN CAZUL TOPLITZ
Relatările unui martor

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Fos
tul deținut în lagărele de concen
trare germane, Ivan Volkov, a vă
zut cum hitleriștii au ascuns în 
apele lacului Toplitz lăzi metalice 
grele. Povestirea acestui martor este 
publicată în ziarul „Gudok“ din 19 
ianuarie.

Ivan Volkov relatează cum din 
mai 1944 el și alți deținuți au fost 
trimiși pentru transportul unor lăzi 
metalice în greutate de la 30 pînă 
la 100 kg.

„Spre sfîrșitul războiului, poves
tește Ivan Volkov, mașini sub pază 
strictă mergeau spre sud — în Alpi. 
Aflîndu-mă într-unul din aceste 
convoaie, într-o noapte, într-un sat 
oarecare, am observat o tăbliță indi
catoare pe care scria „Toplitz“. Cînd 
mașina s-a apropiat de lac am fost 
siliți' să încărcăm lăzile în bărci. 
Cînd bărcile s-au înapoiat, în ele nu 
se aflau decît soldații — lăzile și 
deținuții dispăruseră. La fel s-a în- 
tîmplat și în cursele următoare".

TRÀINÀ
„Autobuze capricioase
„Ar fi -ridicol să se plece la război 

în autobuz“, a declarat cu ironie 
Donald Stokes, director general al 
companiei engleze „Leyland Motor 
Corporation“. El a precizat că gu
vernul cuban își propune să achizi
ționeze de la firma sa 1450 de 
vehicule. „Aceasta este o afacere 
foarte bună pentru industria engle
ză de automobile. Regretăm că ame
ricanii sînt nemulțumiți, dar Cuba 
este pentru noi un debușeu tradițio
nal“, a încheiat el.

în presa britanică s-a subliniat 
însemnătatea tranzacției încheiate, 
arătîndu-se că Anglia are nevoie de 
o echilibrare a comerțului cu Cuba. 
Corespondentul din New York al 
ziarului englez „TIMES“ a precizat : 
„în 1963 Anglia a exportat în Cuba 
mărfuri în valoare de 2 500 lire ster
line, importînd din această țară za
hăr și alte mărfuri în valoare de 
aproximativ 13 500 000 de'lire ster
line. Acordul cu privire la autobuze 
va îmbunătăți această situație...“.

„La Washington au urmat imediat 
critici oficiale cu privire la această 
tranzacție“, comentează revista „U 
S. NEWS AND WORLD REPORT“, 
arătînd și motivul lor : „Această afa
cere, în valoare de cîteva milioane 
de dolari, a produs o mare spărtură 
în blocada economică a S.U.A. îm
potriva Cubei“. Iar caricaturistul a- 
merican Mauldin exprimă situa
ția într-un desen apărut în 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE“, 
sub titlul „Autobuze capricioase“, în 
care o coloană de autobuze „fabri
cate în Anglia și vîndute Cubei“ 
sfarmă bariera intitulată „Embar
goul S.U.A.".

Același ziar publică o relatare 
despre „criticile mînioase aduse în 
Congres“ cu privire la tranzacție. 
Astfel, senatorul republican Mundt, 
cunoscut ca autor al unui amenda
ment îndreptat împotriva dezvol
tării comerțului Est-Vest (respins 
anul trecut de Senat), a dat glas

temerilor ce-1 frămîntă : „Mi-e tea
mă că în curînd vom fi martori ai 
unui. număr cu mult mai mare de 
schimburi comerciale pe care le vor 
încheia prietenii și aliații noștri cu 
Cuba, China comunistă și Rusia“. 
Senatorul Thomas Dodd a cerut și el 
Angliei să „cîntărească consecințele 
politice ale continuării comerțului cu 
Cuba“. Presa engleză a răspuns a- 
cestor afirmații arătînd că tranzac
ția corespunde intereselor economiei 
britanice și a respins argumentul 
că ea ar avea o semnificație strate
gică. „Doar cei cu o fantezie exage
rată — a scris „THE ECONOMIST“
— pot considera autobuzele ca măr
furi strategice“.

Cu toate acestea, presiunile au 
continuat. Intr-un editorial, , ziarul 
englez „GUARDIAN“ a scris : „Gu-. 
vernul american nu-i poate opri pe 
cubani să cumpere autobuze engle
zești, dar el poate refuza intrarea 
și folosirea porturilor americane a- 
celor vase care au transportat încăr
cături destinate Cubei. Acest puter
nic șantaj i-a înspăimântat atît de 
mult pe proprietarii englezi de nave, 
îneît nu a putut fi găsit nici un sin
gur vas englez care să transporte 
autobuzele companiei „Leyland“ la 
Havana. După ce a făcut în zadar 
apel la amiralitate pentru a închiria 
un purtător de avioane spre a trans
porta autobuzele în Cuba, „Leyland 
Company“ a aranjat să închirieze 
vasele necesare din R. D. Germană. 
Prin urmare tot ce a izbutit să facă 
guvernul american a fost să dea o 
lovitură marinei comerciale engle
ze“. „Oare ar fi ajuns americanii
— se întreabă ziarul în continuare — 
să înscrie pe lista neagră un vas al 
marinei engleze de război, dacă a- 
cesta ar fi transportat în Cuba o 
încărcătură perfect legală ? Sau 
poate că ar fi exclus vasul acesta 
din N.A.T.O. ? Absurditatea unei a- 
semenea idei ilustrează bine absur-

ditatea actualului boicot american“. 
„Speranța cea mai bună de pace în 
întreaga lume,‘conchide ziarul, este 
de a lăsa toate popoarele să-și vadă 
de treburile lor și de a-i ajuta pe 
toți oamenii să-și cîștige traiul“.

într-o corespondență din Washing
ton publicată de ziarul londonez 
„TIMES“ se arăta, printre altele : 
„Supărarea provocată aci de vînza- 
rea în Cuba a autobuzelor engleze, 
care și-a găsit exprimarea în Con
gres... constituie, .se pare, o indicație 
că . încrederea în boicotul economic 
moare cu încetul“.

Față de reacția opiniei publice din 
Anglia, în presa americană încep să 
se facă auzite afirmații mai realiste. 
„Tranzacția cu autobuzele... consti
tuie un important succes economic“ 
pentru guvernul cuban, recunoaște, 
de pildă, „NEW YORK TIMES“ : 
„Acordînd un credit pe termen de 
cinci ani și posibilitatea de a achi
ziționa o nouă serie de 1 000 de au
tobuze, britapicii recunosc, de, fapt, 
că regimul din Cuba nu poate fi răs
turnat prin presiuni economice. Fie 
că-i este sau nu pe plac, Washing
tonul trebuie să recunoască faptul 
că aliații noștri... consideră intensi
ficarea schimburilor comerciale ca 
fiind în interesul lor și putînd con
tribui la îmbunătățirea atmosferéi 
de pace“.

Rhodesia de nord
in fața alegerilor generale

Dizolvarea Federației Rhodesiei 
și 'Nyassalandului in ultima zi a a- 
nului 1963 a constituit unul din e- 
venimentele importante ale anului 
politic african. La 20 și 21 ianuarie 
în Rhodesia de nord vor avea loc 
alegeri generale, în urma cărora va 
fi creat un guvern african. Noua 
situație creată constituie obiectul 
unor comentarii în presa occiden
tală. Intr-un editorial al ziarului 
„LE MONDE“ se spune :

„Unii defuncți nu mai sînt plînși 
chiar din ziua funeraliilor, pentru 
ca în schimb să nu mai existe decît 
preocuparea de a rezolva probleme
le delicate ale succesiunii lor. A- 
ceasta este și soarta Federației A- 
fricii Centrale, a cărei dizolvare a 
fost hotărîtă în luna iulie 1963, dar 
care a încetat să existe oficial nu
mai la 31 decembrie. în acest inter
val, comitete și subcomitete au re
zolvat. transferul puterilor federale 
— și a datoriei publice federale — 
celor trei state anterior asociate. 
Ele au menținut existența diferite
lor organisme de interes comun, în 
special în ce privește energia elec
trică, transporturile aeriene și fero
viare.

Scadențele cele mai importante 
rămîn totuși pentru lunile urmă

toare. Unele figurează pe primele 
locuri în agenda politică africană. 
Altele, nu mai puțin de neamînat, 
sînt încă nedeterminate. Printre pri
mele, alegerile generale din Rhode
sia de nord urmează să-l investeas
că pe Kenneth Kaunda în funcția 
de prim ministru al unui guvern 
«autonom»“.

în legătură cu alegerile gene
rale care urmează să ducă Rho
desia de nord spre autoguvernarea 
internă, ziarul „FINANCIAL TI
MES“ apreciază că Partidul unit al 
independenței naționale (U.N.I.P.), 
condus de dr. Kaunda, „este parti
dul care se bucură de cel măi mare 
sprijin în țară. Alegerile vor avea 
loc pe baza dreptului de vot univer
sal, deși zece locuri de pe o listă 
specială au fost rezervate alegăto
rilor albi. Principalii alegători, a- 
proape cu toții negri, vor alege 65 
de : membri în noua adunare legis
lativă. Manifestul electoral al doc
torului Kaunda, în care acesta face 
alegătorilor 14 promisiuni inclusiv 
învăță.mîntul gratuit și pensii de bă- 
trînețe, s-a bucurat de aprobare în 
întreaga țară.

Alegerile vor avea loc în condiții 
grele — în toiul sezonului - ploios ; 
atunci cînd plouă, în Rhodesia de 
nord drumurile se transformă în

rîuri și rîurile în torente ; mii de 
țărani africani vor trebui să mear
gă pe jos mile întregi de-a lungul 
unor cărări pline de noroi și să 
treacă rîuri umflate de ploi pentru 
a ajunge la centrele de vot“.

Referitor la problemele ce se pun 
în viitorul apropiat guvernanților 
africani, ziarul scrie : „Ceea ce 
dr-ul Kaunda dorește mai mult ca 
orice este să asigure un regim sta
bil cît mai repede posibil. Prin
tre problemele cele mai mari 
cărora va trebui să le facă față, 
presupunînd că va prelua puterea, 
va fi pericolul încetinirii activi
tății administrative din cauza de
misiei funcționarilor publici din 
ministerele preluate de la gu
vernul federal. între timp, lupta 
muncitorilor africani din regiunea 
minelor de cupru ar putea duce la 
revendicări de salarii mai mari și o 
africanizare mai rapidă... Firește, a- 
tuul dr-ului Kaunda este viabilita
tea economică a teritoriului și pers
pectivele lui excelente. Dar cadrul 
progresului Rhodesiei de nord nu 
va devenii clar decît după ce ruine
le federației vor fi fost curățite și 
noul guvern ferm instaurat în func
ție".

Scurte știri
WASHINGTON. După cum a- 

nunță agenția TASS, secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, l-a in
vitat în seara zilei de 18 ianuarie 
pe ambasadorul U.R.S.S. la Wa
shington, A. F. Dobrînin, și i-a re
mis răspunsul președintelui S.Ù.A. 
Johnson, la mesajul președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, adresat șefilor de 
state și guverne.

TOKIO. Sîmbătă seara, la To
kio, a avut loc o întîlnire între pri
mul ministru japonez, Ikeda, și pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, care 
se află de cîteva zile în Japonia. Au 
participat și miniștrii de externe ai 
celor două țări — Ohira și Suban- 
drio.

BUENOS AIRES. Intre guvernele 
Franței și Argentinei au loc tratati
ve în vederea stabilirii pe teritoriul 
argentinian a unui număr de familii 
de fermieri francezi care au părăsi*' 
Algeria la proclamarea independe 
ței acestei țări. La Buenos Aires'^a 
anunțat că încă în cursul acestei 
luni în Argentina urmează să soseas
că un prim grup de 70 de familii 
franceze care vor fi colonizate în 
provincia Entre Rios.

LONDRA. Agenția France Presse 
anunță că Agatha Christie, faimoasă 
autoare engleză de romane polițiste, 
a dispărut în împrejurări misterioa
se. Mașina sa a fost găsită pe uri 
drum de țară. Scriitoarea este în 
vîrstă de 71 de ani.

BRUXELLES. In Belgia, la îm. 
ceputul acestui an, au fost majora-, 
te prețurile la bere și taxele la 
tramvaie și căi ferate. După cum 
relatează ziarele belgiene, de la 27 
ianuarie vor fi majorate prețurile la 
margarină.

Slud.enți- de la Universitatea din Heidelberg (R.F.G.) demonstrează împotriva 
politicii de apartheid. Pe pancarte scrie: „Libertate pentru toți I“; „Verwoerd, 

să nu ucizi 1“,
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