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• Inq. E. Caracasian — înalță exigentă oe întregul flux teh
nologic (pact- 2-a)

• Cărți (paa. 2-a)

• Soort (paa. 3-a)
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(paa. 4-a)
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LUCRĂRI ACTUALE Noi capacități de producție 
in sectorul maselor plastice

PE TEMELE ZILEI

IARNA
ÎN LIVEZI
Obținerea unor recolte mari de 

fructe de bună calitate este ho- 
tărîtă în mare măsură de aplicarea 
la timp a stropirilor la pomi, în ve
derea combaterii dăunătorilor și a 
bolilor. Lucrarea este absolut nece
sară și în livezile plantate de cu- 
rînd, întrucît ferește pomii tineri de 
atacul dăunătorilor, le dă posibili
tate să se dezvolte normal și să in
tre repede pe rod. Dintre tratamen
tele care se aplică în livezi, stropiri
le de iarnă prezintă o importanță 
deosebită, în prezent, pomii se află 
într-o perioadă de repaus și suportă 
concentrații mai mari de insecticide, 
care asigură combaterea cu o efica
citate mai mare a păduchelui din 
San Jose și distrugerea ouălor de co
tari și afide. Desfășurarea acestei 
acțiuni este ușurată acum și de fap
tul că forța de muncă și mașinile 
sînt mai libere. Consiliile agricole și 
conducerile unităților agricole so
cialiste sînt chemate să folosească 
din plin aceste condiții pentru a se 
face stropirile de iarnă la toți pomii.

în numeroase regiuni și raioane, 
acțiunea de stropire a pomilor a fost 
bine organizată, utilizîndu-^e din 
plin pompele purtate pe tractor din 
S.M.T. și G.A.S., cît și cele carosabile 
și portabile aflate la sfaturile popu
lare și în unitățile agricole socia
liste. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în regiunile Argeș, Banat, 
Suceava și Ploiești. Pe baza unei te
meinice organizări a muncii, brigă
zile de protecția plantelor din cadrul 
stațiunilor de mașini și tractoare 
Bistrița și Dej, regiunea Cluj, și 
Spătărești, regiunea Suceava, reu
șesc să execute un volum mare de 
lucrări de bună calitate. în alte 
regiuni — Hunedoara, Brașov etc — 
rezultatele în această acțiune sînt 
însă sub posibilități. Timpul fiind 
deosebit de favorabil, este necesar 
să se acorde toată atenția grăbirii 
lucrărilor de stropire a pomilor.

Tratamentele aplicate pomilor au 
un efect bun cînd, în prealabil, sînt 
executate măsurile de igienă nece
sare : îndepărtarea ramurilor uscate 
și a celor de prisos, culegerea cuibu
rilor de omizi și distrugerea lor prin 
ardere, curățirea pomilor de mușchi 
și licheni. Totodată se cere ca solu
ția aplicată să acopere în totalitate 
ramurile și trunchiul pentru a se a- 
sigura distrugerea în întregime a 
dăunătorilor.

în toate regiunile și raioanele, prin 
grija consiliilor agricole s-au asigu
rat aparatura și cantitățile necesare 
de insectofungicide pentru stropirea 
numărului prevăzut de pomi. Se 
cere însă o bună organizare a mun
cii încît această lucrare să poată fi 
executată la timp și de calitate. Re
zultate bune se obțin îndeosebi cînd 
brigăzile de protecția plantelor din 
S.M.T. lucrează împreună cu echipe 
formate din muncitori cu apara
tură portabilă, aceștia făcînd stro
pitul acolo unde nu pot pătrunde 
tractoarele. Este bine ca operația 
să fie încredințată unor oameni cu 
experiență. care cunosc aparatura, 
su jstanțele folosite și au mai lucrat 
în acest sector.

Organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să sprijine unitățile a- 
gricole socialiste spre a face stropi
rile de iarnă la pomi în cele mai 
bune condiții.

l

IN AGRICULTURĂ
Controlul semințelor
care vor fi semănate in primăvară

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — în 
aceste zile la laboratorul regional 
pentru controlul semințelor din Bra
șov se desfășoară o activitate inten
să. Pe adresa lui sosesc zil
nic din toate colțurile regiunii zeci 
de probe pentru determinarea pu
terii de germinație a semințelor. Co
lectivul laboratorului și-a organizat 
munca în așa fel încît să asigure 
verificarea unor cantități cît mai 
mari de sămânță. Pînă în prezent, 
s-a verificat peste 90 la sută din se
mințele de legume și sfeclă de za
hăr aparținînd celor două centre ale 
Agrosemului din Brașov și Rîșnov, 
care asigură cu semințele respective 
unitățile agricole din întreaga țară. 
Pentru 6 Verificare mai rapidă, la
boratorul a făcut o parte din analize

chiar la fața locului. Azi, centrul de 
la Rîșnov va expedia fabricilor de 
sfeclă primele cantități de semințe 
verificate, pentru a fi distribuite cul
tivatorilor. De asemenea a fost ex
pediată o bună parte din semințele 
de legume care vor fi însămînțate în 
răsadnițe.

Paralel cu această acțiune, labo
ratorul a făcut analize pentru deter
minarea puterii de germinație la se
mințele trimise de unele unități a- 
gricole din regiune, cum sînt G.A.S. 
din Catalina, Dalnic, Ozun, coopera
tivele agricole de producție din Vî- 
nători, Șinca și altele. In general pu
terea de germinație este bună. Pînă 
în prezent, laboratorul a eliberat 
peste 1 500 buletine de analize.

în ultima vreme, în sectorul mase
lor plastice s-au montat și dat în 
folosință noi utilaje, care contribuie 
la sporirea capacității de prelucra
re —; și, prin aceasta, la realizarea 
de noi sortimente și a unor cantități 
sporite de mase plastice. Fabrica de 
mase plastice din Iași a fost dotată 
cu două utilaje moderne pentru fabri
carea foliilor din polietilenă, cu largi 
utilizări în agricultură, construcții, la 
ambalaje etc. La această întreprin
dere au mai intrat în funcțiune și 
două utilaje pentru realizarea țevi
lor din polietilenă, care se folosesc 
în industria chimică, alimentară și 
agricultură.

Utilaje noi s-au montat șl la Fabri
ca chimică din Orăștie, într-o secție 
de mase plastice în plină dezvoltare. 
Aici au început să funcționeze de cu- 
rînd 5 mașini noi pentru injecția ma
selor plastice, cu ajutorul cărora s-au 
și realizat — ca prime produse — o 
serie de repere din poliamide, ne
cesare Ia construcția unor mașini a- 
gricole. în același sector al între
prinderii se află acum în probe teh
nologice o serie de utilaje noi, ce 
vor fi folosite la fabricarea fitingu- 
rilor și pieselor de îmbinare din po- 
liclorură de vinii. Sînt repere cu o 
largă aplicabilitate în lucrările de 
instalații din industrie și construcții.

LA PARAMETRII PROIECTAȚI
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

în urmă cu cîteva zile, ziarul nostru 
a anunțat primul succes al cons
tructorilor și montorilor noii centra
le electrice de termoficare Craiova : 
intrarea în producție a primului grup 
de 50 MW carp reprezintă a șaptea 
parte din puterea ce va fi instalată 
în etapa I. în aceste zile primul 
grup a început să funcționeze la în-

treaga capacitate proiectată. Pînă în 
prezent montorii au instalat în noua 
centrală electrică de termoficare 
Craiova 70 la sută din echipamentul 
electric al grupurilor energetice ce 
urmează să producă în etapa I.

Lucrări înainte de termen și de 
bună calitate efectuează montorii de 
turbine din colectivele conduse de 
Mircea Uță, Aurel Prunaru și alții.

Pregătirea tractoarelor și mașinilor agricole
BACAU (coresp. „Scînteii"). — Me

canizatorii din stațiunile de mașini 
și tractoare ale regiunii Bacău lu
crează în aceste zile la revizuirea și 
repararea tractoarelor și mașinilor 
agricole care vor fi folosite în cam
pania de primăvară. în unele unități, 
cum sînt cele din Tîrgu Neamț și 
Podoleni, parcul de tractoare a fost 
revizuit și reparat în proporție de 
50—60 la sută, iar la Adjud, Podul 
Turcului și Ștefan cel Mare au fost 
puse în stare de funcționare aproape 
toate semănătorile de porumb și 
păioase, grapele, cultivatoarele și ce

lelalte mașini. Pînă în prezent 
în S.M.T.-urile din regiune au 
fost pregătite pentru campanie a- 
proape 600 de tractoare, 1 200 de se
mănători, 200 de cultivatoare, 1270 
de grape stelate și cu disc. în unele 
S.M.T.-uri ca Onești, Hemeiuși și 
Roman se cer luate măsuri pen
tru grăbirea lucrărilor de reparații. 
La S.M.T. Onești au fost revizuite și 
reparate doar 25 din cele 127 de 
tractoare, iar la S.M.T. Hemeiyși nu
mai 77 din cele 352 tractoare exis
tente în stațiune.

La gospodăria agricolă do stat Craiova se lucrează din plin la 
repararea tractoarelor și mașinilor agricole

0 „microuzină*4
De curînd, în secția forjă a uzineloi 

„Rulmentul" din Brașov a fost montată 
o mașină automată deosebită de cele
lalte utilaje din jur. Noul agregat, un 
fel de „microuzină", execută diferite ti
puri de inele pentru rulmenți. Fiind o 
mașină modernă, de înaltă productivita
te, realizează în 8 ore aproximativ 
70 000 inele de rulmenți față de numai 
5 000 inele cîte se obțineau Ia o presă 
prin sistemul obișnuit. în acest an, cu 
ajutorul noului utilaj se va obține un 
număr de inele pentru rulmenți egal cu 
aproape jumătate din producția actuală 
a uzinei.

O altă caracteristică a noii mașini 
Constă în tfceea că asigură1 un' consum 
specific redus de metal. Inelele se exe
cută la cote intermediare foarte apro
piate de cele finale. Prin aceasta se re
duc considerabil adausurile de prelu
crare. Un exemplu : la un singur rep=T 
consumul specific de metal este cu 0,44 
kg mai mic pe bucată decît cel realizat 
prin vechea metodă de forjare ; o dată 
cu ridicarea calității rulmenților, se va 
realiza în acest an o economie de cel 
puțin 200 tone oțel.

Cadrele tehnico-inginerești ale uzinei 
studiază în prezent posibilitatea ca la 
noul agregat să se producă inelele de 
rulmenți direct la cotele lor finale, în 
așa 1A1 încît să fie eliminată operația de 
strunjire. Peste puțin timp, o mașină a- 
semănătoare va fi montată în aceeași 
secție. ,

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

într-una din secțiile întreprinderi! 
pentru raționalizarea șl moderniza
rea instalațiilor energetice din 

București

Una din dumi
nicile cu aspect 
primăvăratec ale 
acestui început de 
an... Vremea fru
moasă, ca și dorin
ța de a petrece cî
teva ore instructi
ve și plăcute, a în
demnat un mare 
număr de locuitori 
ai satelor din în
treaga țară să-și 
îndrepte pașii în 
această zi de odih
nă spre căminul 
cultural. Veștile 
primite din diferi
te regiuni ne in
formează că în 
multe locuri, prin 
grija organelor lo
cale, căminele cul
turale au reușit să 
ofere publicului 
lor obișnuit mani
festări interesante 
și educative.

In regiunea Banat, de pildă, ' în 
cîteva comune — Variaș, Becichere- 
cul Mic, Voiteg, Cruceni — s-au ți
nut conferințe despre profundul de
mocratism al orînduirii noastre so
cialiste. N-au lipsit nici expunerile 
pe teme agricole (în comuna Negrești 
din Maramureș, de exemplu, s-au 
înfățișat metode înaintate în zooteh
nie), nici „călătoriile pe hartă" (la 
Budișteni, în regiunea Argeș, s-a 
vorbit despre „Statele eliberate din 
Africa"), nici expunerile pe teme 
științifice, cum a fost cea din corhu- 
na Slobozia Moara, regiunea Bucu
rești, care s-a referit la unele pro
bleme medicale (fotografia de sus). 
De altfel, căminul cultural de aici a 
inclus în programul său duminical 
și vizionarea emisiunilor la televi
ziune, precum și proiecția unui film.

Potrivit unei tradiții, teatrele ro- 
mîn, german și maghiar din Timi
șoara ’ au prezentat în duminica a- 
ceasta cîteva spectacole la sate. Pu
blicul sătesc amator de spectacole — 
din ce în ce mai numeros — a avut 
posibilitatea să asiste și la un șir de 
manifestări ale artiștilor amatori. 
Cîntecul și jocul au răsunat pe sce

nele căminelor culturale din comu
nele Rătești, Petrești și Hulubești 
din regiunea Argeș, Domănești, Ci- 
cîrlău, Seini din regiunea Mara
mureș.

într-o singură încăpere a căminu
lui cultural domnește liniștea : în bi
bliotecă. Nu e ușor să te hotărăști 
cînd cărțile sînt atît de multe și de 
atrăgătoare. La biblioteca raională 
din Răcari (fotografia de jos) cititorii 
zăbovesc îndelung în fața rafturilor 
pline. Din păcate, însă, aici liniștea 
bibliotecii s-a întins, nefiresc, și în 
sălile Casei raionale de culLură. Di
rectorul ei, Nicolae Bogan,, e plecat 
(unde oare ?), iar brigada științifică 
venită din București a găsit ușile 
Casei de cultură închise.

în alte părți ale țării Unsă brigă
zile științifice au fost așteptate și 
primite cu mult interes* ț la Boțești, 
Valea Mare, Jugureni 'î.n regiunea 
Argeș ; la Turț, Gherța Mică în Ma
ramureș etc. membrii brigăzilor au 
răspuns pe larg, interesant, cu com
petență la întrebările •multe și felu
rite puse de săteni.

O duminică de odihmă activă și 
plăcută.

Hunedoara CONSTRUCȚII
HUNEDOARA (coresp. „Scîn

teii"). — Constructorii hunedoreni 
care în anul trecut au dat în folo
sință oamenilor muncii 1 190 apar
tamente, cu 160 mai multe decît pre
vederile planului, continuă în aceste 
zile munca pe șantiere. în microra- 
ioanele 2, 3 și 4, constructorii lucrea-

PENTRU OAMENII MUNCII
ză la finisarea a 200 de apartamen
te și creează un larg front de lucru 
la alte blocuri. La apartamentele 
planificate pentru acest an, precum 
și la complexul spitalicesc cu 700 
paturi, cea mai mare parte din lu
crări sînt începute sau se află în- 
tr-un stadiu avansat.

IIHIA HEKBIITE AȘTEAPTĂ IICIEjn

Amenajări de
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In re

giunea Ploiești, numeroase cooperative 
agricole de producjie din jurul orașelor 
și centrelor muncitorești au extins supra
fețele cultivate cu legume și zarzavaturi. 
Anul trecut, cooperativa agricolă de pro
ducte din Scurtești a obținut de pe cele 
74 hectare de grădină peste 5 600 000 
lei. Pentru acest an membrii acestei coo
perative și-au propus să extindă grădina 
de legume la 84 de hectare. In vederea

răsadnițe
obținerii unor recolte bogate, ei au trecut 
încă de pe acum la amenajarea de ră
sadnițe din prefabricate de beton pe 
suie de metri pătrați. Pe lîngă vechile ră
sadnițe, în multe unități agricole se ame
najează altele noi. In raionul Tîrgoviște, 
unul din centrele muncitorești importante 
din regiune, cooperativele agricole de 
producție au amenajat pînă acum răsad
nițe pe o suprafață de peste 1 200 metri 
pătrați.

NOUTATEA
UNEI POZE VECHI

Un fost coleg, astăzi profesor 
de limba romină Io o școală din 
raionul Titu, îmi face de vizavi 
semne nerăbdătoare.

Traversează strada și vine spre 
mine cu mîinile întinse.

— Încotro ? îl întreb. Nu le-am 
mai văzut de mult.

— Mă plimb Sînt în vacanță. 
Peste cîteva zile, gata 1 începe 
școala.

Și zîmbește :
— Sînt unul din cei 125 000 de 

învățători și profesori care vor aș
tepta, în cancelarie, să sune clo
poțelul...

Vechile lui expresii. Spusese : 
„sînt unul din cei 125 000 de pro
fesori.. “ cum altădată ar fi spus 
„sînt în grupa 402". De data aceas
ta spiritul de colegialitate cuprin
de o întreagă profesie. „Grupa" 
numără 125 000...

Scoate din buzunar cîteva foto
grafii. Amintiri. Cu clasa a șaptea 
în vizită la Muzeul Bucureștiului, 
cu clasa a opta în excursie la 
Sinaia Elevi și eleve adunați în 
jurul profesorului lor. Fețe surîză- 
toare, priviri ațintite înainte. Ai 
sentimentul că memoria le-a mai 
înregistrat cindva. Si totuși, nou
tatea acestor poze vechi, tradițio
nale, se împrospătează mereu, cu 
fiecare an. Ineditul lor nu trebuie 
căutat în inventivitatea regizorală 
a fotografului. Pentru elevi (ca și 
pentru profesori) ele ascund în- 
tîmplări particulare : prietenii le
gate cu colegii, emoția tezelor, 
lecțiile predate de profesor. Nu 
dețin o statistică exactă, dar cred 
că fiecare din cei 3,6 milioane de 
elevi, cît cuprinde astăzi învăță- 
mîntul de cultură generală, posedă 
o asemenea fotografie.

Pelicula sesizează uneori și alte

lucruri semnificative. O poză tradi
țională din Onești. Elevii unei cla
se de la școala medie nr. 1 cu 
dirigintele lor. Aparent, nimic in
teresant. Dar să lăsăm prim-planul 
și să privim dincolo, fundalul. O 
clădire modernă, cu ferestre mari, 
luminoase. Revenim la statistică : 
în ultimii patru ani au fost con
struite circa 20 000 săli de clasă

Totuși, obiectivul aparatului de 
fotografiat nu poate surprinde to
tul. Mă gîndeam la munca înde
lungată a profesorului care se 
străduiește să-și facă lecțiile cît 
mai interesante, mai instructive, 
la complexitatea metodelor de 
predare pentru clasele mici, la 
procesul de formare a elevilor ca 
viitori cetățeni. Așadar, astăzi va 
suna clopoțelul. începe o nouă e- 
tapă a anului școlar, trimestrul al 
doilea.

Manole AUNEANU

Blocnotesurile reporterului sînt ca niș
te cioplituri în tocul ușii, pe care le faci 
ca să-ți dai mai bine seama cum fi-a 
țrescut copilul. „Copilul" acesta arăta 
într-un fel acum nouă ani — cînd am 
fost, pentru prima dată, iarna, să văd se
cerișul stufului — și cu totul altfel arată 
astăzi, cînd ce! de-al nouălea blocnotes 
vine să se așeze deasupra celorlalte opt. 
In total, nouă carnete — nouă campanii.

Terminologia este împrumutată din 
străvechea îndeletnicire a omului — 
munca pămîntului, deși îndeletnicirea e 
absolut modernă. Căutau pe timpuri al
chimiștii să descopere piatra filozofală, 
capabilă să transforme metalul banal în 
metal nobil — în aur, fără să știe că de 
milenii, sub soarele care-l crește, se 
pierde aurul foșnitor, sensibil și extrem 
de fecund — stuful.

„Piatra filozofală” a preschimbării stu
fului în hîrtie, celuloză, în fire și fibre, 
alcool, drojdie furajeră, brichete pen
tru ars etc a fost descoperită abia în 
laboratoarele secolului XX. Pînă atunci 
oamenii își înveleau casele cu „aurul 
Deltei”, împleteau coșuri, garduri, unelte 
de pescuit, cam atît. Copilăria multora 
dintre fruntașii actualelor campanii de re
coltare s-a consumat în nesfîrșita și tot
odată patetica împărăfie a stufului — 
care acoperă mai bine de jumătate din 
întreaga suprafafă a Deltei. La rîndul lor, 
copiii muncitorilor de astăzi adună amin
tiri despre frumusețea locurilor, oricum 
însă într-alt fel, de vreme ce alături de 
bătrîneștile cuvinte kobîlă (unealtă ma
nuală de recoltat stuf), tarpan (tot uneal
tă de recoltat stuf, în formă de seceră, 
cu coadă lungă), se așează nofiuni no* 
și mult mai complexe, ca de pildă recol- 
toare (ca^e seceră și leagă mecanic stu
ful), remorcă (pe șenile de cauciuc), ma
cara (montată pe tractor) etc.

Simțul noului
— Copiii au un deosebit simț al nou 

lui — ne spune inginerul Gavrilă Ugron. 
„veteran" al acestei munci, director teh
nic la T.A.V.S. (Trustul de amenajări și 
valorificare a stufului) din Tulcea — și o 
clipă ai senzația că te afli într-o cance
larie, în fafa unui educator. Interesaji-vă 
și veți afla — eu am ocazia s-o verific 
cu propriul meu copil — cele mai soli
citate jucării, în magazine, sînt jucăriile 
mecanice (din păcate încă foarte rudi

mentare și fragile, prea pufin „inteligen
te", în ciuda mărcii uneia din fabrici : 
„Bucuria Copiilor"). Micii cumpărători 
sînt fascinați de tehnică, ei aleg fără ezi
tare din raft tractorul, basculanta, maca
raua, autocamionul. Este vorba aici des
pre ceva mai mult decît o simplă prefe
rință. Este rezultatul unei transformări 
profunde intervenite în viața noastră : 
mecanizarea, automatizarea. Am făcut o 
asemenea introducere lungă și aparent 
colaterală discuției, pentru a ajunge la 
următorul adevăr incontestabil : fiecare 
campanie de-a noastră — aceasta fiind 
a 9-a — își are accentul, dominanta sa. 
Campania 64—65, în miezul căreia ne 
aflăm, ne apropie de îndeplinirea uneia 
din indicațiile celui de-al lll-lea Congres 
a! partidului. Sîntem, așadar, în plină o- 
fensivă pentru mecanizare și în acest do
meniu, urmărind să eliminăm operațiu
nile manuale din procesul tehnologic de 
recoltare a stufului.

— In blocnotesul primei campanii — 
„Anul 56-57" — am notat cîndva pro
centul producției obfinute mecanizat: 7 
la sută.

— Exact. Treceți în blocnotesul anului 
curent : în acfiunea de tăiere, 97 la sută 
se realizează mecanizat.

— Continuăm paralela ? In campania 
'-a un om tăia zilnic, cu tarpanul, 700-800 
xilograme stuf.

— In campania a IX-a, același om poaie 
tăia înfr-o singură zi, însă mecanic, 
25 000—30 000 kilograme stuf. Dar aten
ție I Este vorba și-aiei despre ceva spe
cific actualei campanii : dacă pînă acum 
se obfineau zilnic 12—14 tone, în pre
zent, datorită inovației maistrului Tudor 
Șopărlă, șeful coloanei I din unitatea 
Șontea, se ajunge la un rezultat dublu.

— Cum ? In ce constă inovafia ?
— In atașarea a două agregate de re

coltare pe tractor — unul frontal, ca 
pînă acum, altul lateral. E ca și cum, in- 
trînd în lan, ai secera cu amîndouă mîi
nile. Și ca să nu înfrerupem aici paralela, 
căutafi cifra totală a stufului recoltat în 
prirna campanie din 1956—57.

— 6 387 tone.
— Față de 330 000 tone, cît este pre

văzut în această campanie. De 50 de ori 
mai mult. Mecanizarea își spune cuvîntul.

Startul celulozei
Coloana l-a. Punctul numit „Păpădia", 

pe brajul Splina. Sîntem în lan, la bordul 
„bombardierului” — cum e poreclit trac
torul de construcție specială, pentru că 
are, în cabină, comenzi ca de avion, cu 
manete. Șenilele lui sînt de cauciuc, late, 
cu inserfii metalice, care-i permit să stră
bată orice fel de teren, oricît de acciden

tat, pînă și unul mlăștinos, căci greutatea 
specifică a trenului de rulare este extrem 
de redusă pe centimetru pătrat.

Andrei Manole e un bărbat de 35 de 
ani, voinic, abia încape în cabină ; are 
aerul unui băiat care a crescut prea re
pede.

— Ce înălfime ai ?
— 1,82 — zîmbește mulțumit, ca și 

cum mi-ar fi răspuns cît a recoltat în ziua 
aceea. Asta știu de cînd m-au măsurat 
în armată, la încorporare. Dar sînt ceva 
ani de-atunci. Cine știe dacă n-am mai 
crescut. Cînd eram mic, ai mei îmi fot 
dădeau de exemplu — pentru cît crește 
de repede, pentru că—i liniștit, pentru că 
stă la locul lui și așa mai departe — stu
ful ăsta Acum știu că stuful crește cu 2 
centimetri pe zi — rîde din nou. Unde-aș 
fi ajuns dacă i-aș fi ascultat întrutotul 
pe-ai mei ? Vreun Guliver, că doar stuful 
atinge șase metri.

Sîntem pierduți în lan. înapoia noastră, 
proaspăt deschis, singurul drum — căra
rea pe care-am venit. Înainte, încă invi
zibilă, dar ghicită în mișcarea sigură a 
mîinilor lui Andrei Manole, cărarea celu
lozei — startul acestei prețioase materii 
prime.

— Zilele astea, la 15 ianuarie, împli
nesc cinci ani de cînd sînt pe mașină. 
Intîi, în vara lui ’58, am făcut trei luni 
de școală și-am ieșit tractorist, adică 
eram un fel de rudă cu stuful, dai încă 
nu destul de direct, ci așa, pe departe,

(Continuare în pag. III-a)

Mihai STOIAN

Si

Seceriș de iarnă
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Floricaîntreprinderea textilă „Răscoala din 1907“ din Capitală. La rampa de control a țesăturilor
Opreanu. In secția de creație : Dumitra Berceanu, țesătoare, Lidia Cișmașu, creatoare de modele, și ing. 

Otto Kratoiil cercetează aspectul și calitatea unei noi țesături Foto : R. Costin

î naltă exigență
pe întregul flux tehnologic

In activitatea întreprinderii noas
tre apare evident faptul că în ultimii 
ani a sporit ponderea țesăturilor 
din fire fine. Mai înainte pro
duceam țesături groase, simple. Din 
anul 1959 am trecut la realizarea ri
nei game mai largi de articole din 
fire fine, de calitate superioară și 
într-un sortiment variat. Nu a fost 
un lucru ușor, dar am avut în vedere 

\ , — ca un obiectiv esențial — cerințe
le și exigențele crescînde ale consu
matorilor. In acest an vom produce 
cm 34,1 la sută mai multe țesături 
fine și batiste din fire fine decît în 
1961.1.

a La recenta sesiune a Marii Adu
nări 'Naționale s-a subliniat că îmbu
nătățirea în continuare a calității pro
duselor constituie sarcina centrală și 
cu caracter permanent a întregii ac
tivități economice a fiecărui colec
tiv de întreprindere. Pornind de la 
sarcinile1 realiste și 
puse în fața noastră, ne-am propus 
ca în acest an — pe baza aplicării 
unui plan; judicios de măsuri — să 
îmbunătățim și mai mult calitatea 
produselor, să fabricăm țesături 
comparabili cu cele mai reușite mo
dele create» în întreprinderile din 
țări cu tradiție în industria textilă. 
Certitudinea atingerii acestui obiec
tiv ne-o dă, înainte de toate, expe
riența acumlulată mai ales anul tre
cut, cînd întreprinderea noastră a 
fost dotată eu utilaje moderne de 
vopsit, cu msișini de bobinat, încle
iat și canetat, aplicîndu-se o serie de 
măsuri pe înstregul flux tehnologic, 
în toate verigile producției.

Un accent deosebit am pus, în 
ultimul timp, pe activitatea colecti
vului de creație din întreprindere. 
Putem afirma că un aspect esențial 
al calității țesăturilor •— coloritul și 
contexturile — este hotărit în acest 
atelier. Coleictivtil de creație a adus 
o prețioasă contribuție la îmbogăți
rea sortimentelor și la îmbunătăți
rea calității produselor. însă unele 
deficiențe nu ne dădeau totdeauna 
posibilitatea să producem țesături si
milare modelelor. Nuanța culorii fi
relor alese pentru crearea noilor ar
ticole era aptropilată de cea din pale
tă, dar nu idlentfcă. Același lucru se 
întîmpla și cîtnd articolul intra în fa
bricație. Diferenția de una sau două 
nuanțe modifilca aspectul țesăturii. 
La articolele create pentru anul a- 
cesta s-au luat măsuri care să per
mită evitarea unor asemenea defi
ciențe, toate nuanțele de culori ale 
țesăturilor corespmnzînd modelelor.

In secțiile bobinat din sculuri și 
canetat — carte ocupă un loc impor
tant în fluxul tehnologic — s-a a- 
cordat o mai mare atenție speciali-

mobilizatoare

I

iării muncitorilor, mai ales pentru 
firele subțiri. Și mai este ceva. înain
te, după flecare lot de fire trebuiau 
reglate curățătoarele de scame. Pen
tru evitarea reglajelor repetate și a- 
sigurarea țesătoriei cu fire de bună 
calitate au fost specializați munci
tori care lucrează numai fire fine. 
Spre a se obține indici cali
tativi constant superiori ai țesă
turilor, la vopsitorie au fost necesare 
îmbogățirea paletei de culori, elabo
rarea pe baze tehnice a unor rețete 
de vopsire. De unde a rezultat a- 
ceastă cerință ? Din faptul că fiecare 
echipă de vopsitori folosea metode 
de lucrii diferite, bazate numai pe 
propria lor experiență practică. De
sigur, nu se putea obține o vopsire 
uniformă. Pe baza mai multor expe
rimentări au fost stabilite rețete op
time, care sînt respectate cu strictețe 
de echipele din toate schimburile. 
Totodată, am constatat că nu este 
suficient să ne bizuim numai pe a- 
naliza de laborator a coloranților și 
chimicalelor, cînd intră în depozit. 
Dacă aceste substanțe sînt de
pozitate mai multe luni, se pot de
grada. De aceea, în întreprindere s-a 
trecut la efectuarea analizelor de 
laborator și în momentul cînd aces
tea intră în fabricație.

Un rol important în îmbunătățirea 
calității țesăturilor îl are executarea 
corectă a încleierii urzelilor. Și în 
secția respectivă s-a organizat spe
cializarea muncitorilor. De exemplu, 
încleierea urzelilor pentru articole 
din fire unice 100/1 și 140T se efec
tuează acum de un singur muncitor. 
Rezultatul : numărul ruperilor la 
urzeală s-a micșorat mult și, impli
cit, al nodurilor în țesături.

In adunări de partid și în consfă
tuiri de producție s-a reliefat nece
sitatea ridicării rolului și răspunde
rii serviciului de control tehnic în 
Ce privește îmbunătățirea în acest 
an a calității produselor întreprinde
rii. Ne-am dat seama că „ochiul" 
controlorului trebuie să descopere 
nu numai defectele din țesături, ci 
și cauzele acestora. De aceea, con
ducerea întreprinderii a numit con
trolori de calitate numai oameni cu 
o bogată experiență în producție. 
Controlul calității se exercită pe fie
care fază de producție și, îndată ce 
apar defecte, sînt analizate amănun
țit cauzele, luîndu-se măsurile nece
sare. In cadrul controlului tehnic de 
calitate, laboratorul dă un sprijin 
important. După fiecare fază de pro
ducție se fac analize pentru deter
minarea calității semifabricatelor: 
după bobinat se determină rezistența 
firelor, după vopsit rezistența culo
rilor etc. Așa șe evită defecte care,

altfel, ar putea fi descoperite abia în 
ultima fază a producției. Pentru so
luționarea unor probleme care apar 
în producție, serviciul de control 
tehnic de calitate are o strînsă legă
tură cu Laboratorul central de colo- 
ristică și cu Institutul de cercetări 
textile, participă la schimburi de 
experiență cu alte întreprinderi. Un 
exemplu : culoarea roșu naftol nu ne 
reușea la vopsitorie. Serviciul de 
control tehnic de calitate a organi
zat, cu sprijinul conducerii între
prinderii, un schimb de experiență 
cu întreprinderea „7 Noiembrie", 
unde se obțineau rezultate bune. 
Tehnicienii care au mers în acest 
schimb de experiență și-au însușit 
procedeul de vopsire, el fiind aplicat 
acum cu bune rezultate și la noi. 
Trimestrial, serviciul C.T.C. editează 
un buletin al calității în care sînt 
consemnate defectele apărute mai 
frecvent, cauzele lor și metodele de 
remediere.

Ridicarea calificării, specializarea 
muncitorilor și tehnicienilor preocu
pă în măsură tot mai mare condu
cerea întreprinderii, organizația de 
partid și sindicatul. în acest an, ca 
și anul trecut, în fabrică s-au orga
nizat cursuri de ridicare a califică
rii și de specializare, la care s-a 
pus accent pe aspectele calității. De 
exemplu, la cursul de la țesătorie au 
fost ținute sau urmează a se preda 
lecții pe teme ca : „Pregătirea fire
lor pentru țesut", „Montarea corectă 
a urzelilor", „Defecte la articole de 
modă și căile de reducere a Ior“, 
„Țesătura și realizarea ei pe război", 
„Principii de reglare" Comitetul de 
partid s-a ocupat de îmbunătățirea 
conținutului propagandei tehnice. In 
ciclul de conferințe organizat pen
tru anul acesta, ingineri din între
prindere vor vorbi despre „Noutăți 
în preparație", „Noutăți în tehnica 
țesutului", „Controlul calității" etc.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1965 au fost scoase la lumi
nă noi și importante căi, unele deo
sebit de eficiente de ridicare a nive
lului calitativ al țesăturilor. Din cele 
93 de măsuri tehnico-organizatorice 
prevăzute în plan, 52 privesc îmbu
nătățirea calității produselor. Cum 
este și firesc, ne-am îndreptat cu 
prioritate atenția asupra celor mai 
eficiente, pe care le aplicăm în prac
tică chiar din primul trimestru, pen
tru ca „marca fabricii" să se bucure 
de tot mai mult prestigiu în rîndu- 
rile

Sub acest titlu a apărut în Edi
tura politică un volum în care sînt 
reunite 12 studii semnate de oameni 
de știință și specialiști romîni, avînd 
ca subiect aspecte majore ale revo
luției științifico-tehnice contempo
rane. Actualitatea temei, originalita
tea unor puncte de vedere expri
mate, prestigiul autorilor, ca și ni
velul științific al studiilor in
cluse în volum trezesc, pe bună 
dreptate, interesul atît al specialiș
tilor, cît și al unor cercuri largi de 
cititori. Relevăm că unele studii, 
deși reprezintă încoronarea unor 
preocupări mai vechi ale autorilor, 
sînt departe de a relua, pur și sim
plu, idei exprimate cu alte ocazii, 
ele vădind, dimpotrivă, un spor 
simțitor de aprofundare și îmbogă
țire a punctelor de vedere.

Un prim grup de studii abordează 
unele probleme general teoretice 
privind relațiile complexe dintre 
știință și producție, clasificarea și 
coordonarea cercetărilor fundamen
tale și aplicate, revoluțiilf în știință 
și tehnică, fenomenele noi care ca
racterizează știința modernă, apli
carea tehnologică pe scară din ce 
în ce mai largă a celor mai înalte 
cuceriri ale geniului uman etc.

Analizînd caracteristicile revolu
ției tehnico-științifice contempora
ne, în unitatea și condiționarea lor 
internă, acad. prof. dr. Ștefan Bă
lan subliniază că transformarea re
ciprocă a științei în forță nemijloci
tă de producție și a producției în a- 
plicarea 
conform 
urmă cu 
clasicii 
constituie, fără îndoială, principala 
și bea mai importantă trăsătură a 
acestei revoluții. In timp ce în ță
rile capitaliste acest proces, care 
cuprinde în sine imense posibilități 
de progres social, întîmpină însă nu
meroase obstacole, izvorîte din na
tura orînduirii sociale, în societatea 
socialistă, relațiile de producție so
cialiste pot asigura revoluției tehni
co-științifice contemporane condi
țiile cele mai favorabile de desfășu
rare, iar aceasta, la rîndul ei, con
tribuie la crearea și dezvoltarea în 
ritm rapid a bazei tehnice mate
riale a socialismului și comunismu
lui. Grija Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru înflorirea științei în 
țara noastră, pentru rezolvarea, cu

tehnologică a științei — 
previziunilor făcute în 

aproape un secol de către 
marxism-leninismului —

cumpărătorilor.

Ehia CARACAȘIAN 
inginer-șef, întreprinderea 
textilă „Răscoala din 1907“ 
București

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA
Prin reproiedare- 
produse ia nivel 
tehnic ridicat

Uzina mecanică Turnu Severin a 
cîștigat o bună experiență în pro
iectarea și execuția unor produse 
cu caracteristici tehnice ridicate. 
Șlepurile fluviale de 1 000 tone, 
trase și împinse, cargourile da 
1 600 tone, șalanda de 200 mc, tan
cul maritim de 200 mc, vagoanele 
proiectate și executate în uzină se 
bucură de aprecierea beneficiari
lor. în 1964 uzina a livrat, între 
altele, 3 cargouri de 1 600 tone — 
„Caransebeș*, „Sighișoara" și „Pe- 
trila". Inginerul șef de concep
ție Ilie Pielaru, împreună cu 
tehnicienii Teodor Abagiu, A- 
drian Spiweanu, Radu Tăpîrdea 
și tehnologii Gheorghe Momîrlea- 
nu, Toma Velicov și Nicolae Her
ghelegiu au adoptat noi soluții 
care să ducă la îmbunătățirea ca
racteristicilor tehnice și funcționa
le ale acestui tip de navă, la re
ducerea greutății proprii în favoa
rea unei încărcări sporite. In a- 
cest scop au reproiectat o serie de 
instalații. Dacă la primele 2 vase 
livrate instalația de încărcare este 
încă destul de complicată, ei pre
zintă la a treia navă o instalație 
îmbunătățită și cu circa 70 
mai ușoară.

îmbunătățirea proiectelor și 
nologiei vagoanelor este, de 
menea, în atenția sectorului
tru de concepție. Pe lingă trans
punerea în viață a măsurilor teh-

nice-organizatorice, reieșite cu o- 
cazia prelucrării cifrelor de plan 
pe anul 1965, proiecta'nții și teh
nologii se preocupă de reducerea 
greutății unor repere, tipizează li
nele subansamble, adoptă noi teh
nologii. Se remarcă în această ac
tivitate proiectantul Pășea Viorel, 
care a adus numeroase îmbunătă
țiri proiectului vagonului de trans
portat ciment, în ce privește func
ționarea sistemului de golire etc. 
Alți proiectanți au terminat re
cent modificarea proiectului la 
vagonul descoperit, adaptînd șasiul 
pentru montarea ulterioară a cu
plei automate, înlocuind podeaua 
de lemn cu una metalică.

Urmărind îndeaproape cum se 
comportă în exploatare produsele 
uzinei, proiectanții și tehnologii 
caută noi soluții care să . contri
buie la obținerea unor produse de 
calitate mai înaltă și mai econo
mice.

de copii. Recent, ambele sate din co
mună au fost radioficate. Rețeaua 
electrică s-a extins cu încă 3 km. 
Mulți locuitori și-au construit case 
noi. In Pietroșani funcționează un 
spital și o circumscripție sanitară. 
Aspectul comunei dovedește că lo
cuitorii sînt buni gospodari, în 
fruntea acțiunilor de înfrumuseța
re fiind deputății. în acest an, prin 
munca patriotică a locuitorilor, 
s-au economisit fonduri însemna
te, care au fost afectate altor lu
crări de interes obștesc.

Vasile ROMAN 
pensionar

Expeditorul greșește

tone

teh- 
ase- 
nos-

ln<j. Ion SOȘEA
Uzina mecanică Tr. Severin

înnoiri in comună
Comuna Pietroșani este așezată 

înspre Dunăre, la marginea raio
nului Zimnicea. Cine trece acum 
prin comună observă multe înno
iri față de anii trecuți. în toam
nă s-a inaugurat în satul Pietrișul 
noul local al școlii de 8 ani, cu 
săli de clasă spațioase și labora
tor în care învață 400 de copii. In ve
chiul local s-au instalat biblioteca 
sătească, cinematograful, grădinița

și destinatarul... plătește
Muncitorii, tehnicienii și ingine

rii de la uzinele „7 Noiembrie" din 
orașul Craiova se străduiesc să 
producă mașini și unelte agricole 
de bună calitate. Din păcate însă, 
salariații de la serviciul expediție 
al uzinei nu-și fac întotdeauna 
conștiincios datoria. Iată cîteva 
exemple. în vara trecută, coopera
tiva agricolă de producție din co
muna Gîdinți, raionul Roman, a 
comandat la. această uzină 8 prăși- 
toare cu tracțiune animală. în luna 
septembrie uzina a livrat prășito- 
rile. Dar pe patru dintre ele adresa 
a fost indicată greșit. Așa că, ne- 
știind ale cui sînt, ceferiștii din sta
ția Roman le-au ținut acolo mai 
bine de o lună, făcînd între timp 
investigații pentru găsirea desti-
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ajutorul cuceririlor ei, a unor im
portante probleme puse de dezvol
tarea economiei, de necesitatea va
lorificării superioare a resurselor 
naturale ale țării, realizările impre
sionante obținute în aceste domenii 
de poporul nostru, sub conducerea 
partidului — se subliniază în stu
diu — ilustrează și confirmă posi
bilitățile pe care le asigură socialis
mul desfășurării optime a revoluției 
tehnico-științifice contemporane.

Abordînd problemele privitoare la 
raportul dintre cercetările funda
mentale și cercetările aplicate, acad, 
prof. dr. Șt. Milcu subliniază ma
nifestarea unor tendințe opuse în 
dezvoltarea științei contemporane și 
anume : strîngerea legăturilor ei cu 
practica, cu producția și accentua
rea, totodată, a caracterului teoretic 
abstract al acesteia. Corespunzător 
acestor tendințe opuse — arată au
torul — se adîncește diviziunea din
tre cercetările fundamentale și cele 
aplicative, diviziune proprie tutu- 

■ ror științelor, inclusiv celor so
ciale. Dar, așa cum în mod just și 
convingător se arată în studiu, 
deosebirea dintre aceste două grupe 
de cercetări nu trebuie exagerată și 
absolutizată. Cercetările fundamen
tale și cele aplicative se deosebesc 
efectiv între ele prin scop, metode 
etc., dar se și întrepătrund și se 
intercondiționează în mod dialectic. 
Dovada cea mai bună o constituie 
așa-numitele cercetări fundamentale 
aplicative sau orientate, categorie 
nouă de cercetări, rezultat firesc al 
dezvoltării științei.

Punînd în evidență acuitatea 
problemei planificării și coordonă
rii cercetărilor științifice în zilele 
noastre, studiul consacrat acestei 
probleme, semnat de acad. prof. dr. 
D. Dumitrescu, subliniază dependen
ța modului ei de rezolvare față de 
orînduirea social-politică. Planifica
rea și coordonarea cercetărilor ști
ințifice, arată autorul, este impusă 
de două categorii de factori: legă
tura dintre știință și producție și 
logica internă a științei. Desigur, în 
planificarea cercetării științifice tre
buie să se țină seama de caracterul 
și natura acestor factori, să se facă 
deosebire între cercetarea funda
mentală și cercetarea aplicativă, sta- 
bilindu-se căile care permit reduce
rea intervalului scurs între înche
ierea cercetării fundamentale și a-

plicarea rezultatelor ei în practică, 
în producție.

Avînd ca scop cercetarea rapor
tului dintre revoluția în știință și 
tehnică și revoluțiile industriale, 
studiul prof. mg. Valter Roman face 
o analiză comparată a acestor re
voluții, subliniind deosebirile din
tre ele, ca și relațiile lor reciproce. 
Totodată, el dezvăluie unele parti
cularități ale revoluției industriale 
în Romînia. După părerea sa, a- 
ceasta a început mai întîi în Tran
silvania, în al doilea pătrar al se
colului al XIX-iea, și apoi în Mol
dova și Muntenia, pe la mijlocul 
secolului al XIX-iea, prelungindu-se 
pînă în mijlocul deceniului al doilea 
al secolului al XX-lea. Analizînd 
revoluția tehnico-științifică con
temporană, autorul trage concluzia 
că omenirea se află în pragul unei 
noi revoluții industriale. Se sublinia
ză rolul revoluției tehnico-științifice 
contemporane în avîntul economiei 
și al întregii noastre vieți sociale.

Un alt grup de studii relevă cum 
diferite ramuri particulare ale știin
țelor naturii se întrepătrund tot mai 
mult cu practica, deschizînd acesteia 
noi orizonturi. Cîteva studii consa
crate matematicii pun în evidență 
transformarea ei într-o știință cu a- 
plicabilitate aproape universală, ca 
urmare a măririi continue a capaci
tății ei de reflectare a laturilor can
titative ale realității obiective. Ana
lizînd raportul dintre matematică, 
științele naturii și științele tehnice, 
acad. prof. dr. Caius Iacob subliniază 
importanța crescîndă a modelării 
matematice în diversele domenii de 
cercetare sau aplicative.

Pornind de la tendința actuală de 
pătrundere tot mai adîncă a meto
delor matematice în cercetarea ce
lorlalte științe ale naturii și ale so
cietății, acad. prof. dr. Gh. Mihoc 
prezintă unele metode probabilistico- 
statistice cu aplicațiile lor, mai ales 
în economie.

Ing. V. M. Popov, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
subliniază importanța matematicii 
în cercetările moderne de automati
că, iar P. Constantinescu și I. Fi- 
lotti conturează, în studiul lor, ta
bloul vast al aplicațiilor calculatoa
relor electronice în tehnică, econo
mie și cercetarea științifică.

Studiile de fizică semnate de acad, 
prof. dr. E. Bădărăt) și prof. F. Cio-

răscu, membru corespondent al Aca
demiei R.P. Romîne, înfățișează cîte
va orientări actuale ale fizicii (fizica 
nucleară, fizica corpului solid), care 
au o puternică înrîurire asupra pro
gresului tehnicii moderne, stimulînd 
dezvoltarea unor noi ramuri indus
triale. Cercetările întreprinse Ia 
noi în aceste domenii, utilizarea 
rezultatelor obținute în industrie 
dovedesc — arată autorii — cum a- 
semenea domenii noi ale cercetării 
științifice devin și în țara noastră v 
forțe de producție.

Acad. prof. dr. R. Răduleț dezbate 
o problemă științifică de mare actua
litate șî anume aceea de a desco
peri mijloace pentru folosirea cea 
mai judicioasă a tuturor resurselor 
naturale de energie și în special 
problema transformării directe a 
energiei chimice în energie elec
trică.

Bogate în idei sînt și studiile sem
nate de ing. M. Florea și de acad. prof, 
dr. G. Ionescu-Șișești. Ele analizează 
pe larg contribuția chimiei și a diver
selor ramuri ale științei agricole la 
înfăptuirea revoluției tehnico-știin
țifice contemporane și la dezvolta
rea producției industriale și agri
cole din țara noastră.

Fără să epuizeze implicațiile filo
zofice și practice ale procesului ac
tual de transformare a științei în. 
forță nemijlocită de producție, volu
mul pe care-1 prezentăm cititorilor 
contribuie în mod original la defi
nirea locului și rolului științei în 
producția zilelor noastre. El are me
ritul de a reliefa înrîurirea revolu
ției științifice-tehnice asupra dez
voltării bazei tehnico-materiale a 
socialismului în țara noastră.

Credem că volumul „Știința — 
forță de producție" răspunde unei 
nevoi reale resimțite de mulți citi
tori. însemnătatea lui este nu nu
mai de ordin teoretic, dar și de or
din practic, educativ. Expiicînd 
probleme esențiale privitoare la 
revoluția tehnico-științifică contem
porană, volumul reprezintă, totoda
tă, un apel mobilizator adresat oa
menilor de știință din țara noastră, 
specialiștilor, tehnicienilor la inten
sificarea eforturilor îndreptate spre 
dezvoltarea științei, spre aplicarea 
cuceririlor ei în practică.

Avînd în vedere importanța unor 
astfel de studii pentru orientarea și 
dezvoltarea științei și legarea ei tot 
mai puternică de necesitățile con
strucției socialiste, ar fi de dorit ca 
Editura politică să acorde, în conti
nuare, o atenție deosebită acestor 
probleme de mare actualitate.

cont unlv George I. CIUCU 
candidat în științe fizico- 
matematice

O broșură utilă
despre protecția muncii

In țara noastră 
protecția muncii 
constituie o pro
blemă de stat, 
avînd ca princi
pal obiectiv îm
bunătățirea con
tinuă a condiții
lor de muncă și 
înlăturarea cau
zelor care pot 
pune în pericol 
viața și sănăta
tea oamenilor în

procesul de producție. Acestei pro
bleme majore îi este consacrată 
broșura „Protecția muncii — o preo
cupare de seamă", apărută recent în 
Editura politică.

Broșura evidențiază importanța 
deosebită acordată de statul nostru 
protecției muncii, măsurile luate 
pentru continua îmbunătățire a con
dițiilor de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii. Astfel, se arată că, 
în anii care au trecut de la naționa
lizare, statul democrat-popular a a- 
locat în acest scop miliarde de lei. 
La eliminarea accidentelor de mun
că și a îmbolnăvirilor profesionale 
contribuie în mare măsură proiec
tarea și construirea, în procesul in
dustrializării socialiste a țării, a 
sute de întreprinderi și secții noi, pe 
baza tehnicii celei mai moderne. 
Protecția muncii a fost reglemen
tată prin legi și hotărîri. Astfel, prin
tr-o hotărîre a Consiliului de Mi
niștri și a Consiliului Central al Sin
dicatelor din 1964, conducerile tehni-

ce-administiative sînt obligate sâ 
stabilească, paralel cu măsurile de 
realizare a planului de producție, și 
cele mai eficiente măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Pentru a întări răspunderea 
și eficiența controlului asupra apli
cării normelor de tehnica securității 
și de igienă a muncii, funcționează, 
în cadrul Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Inspecția de 
stat pentru igienă și protecția mun
cii. Sindicatelor le revin, de aseme
nea, importante atribuții în acest do
meniu.

Printr-o serie de materiale sem
nate de directori de întreprinderi, 
președinți de comitete ale sindica
telor, lucrători ai Inspecției de stat, 
broșura redă experiența pozitivă a- 
cumulată în unele întreprinderi In
dustriale în ce privește îmbunătă
țirea continuă a protecției muncii, 
educarea muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor în spiritul aplicării ce
lor mai noi măsuri din domeniul teh
nicii securității și al igienei muncii, 
crearea unei opinii de masă în ve
derea respectării cu strictețe a nor
melor în vigoare. Broșura este utilă 
deopotrivă membrilor comitetelor 
sindicale, conducerilor tehnico-admi- 
nistrative ale întreprinderilor, comi
siilor de protecție a muncii, tuturor 
celor ce se preocupă cu grijă de a- 
părarea sănătății și vieții oamenilor 
muncii.

GH. ZAMFIR

notarului. Cînd s-a descoperit că 
prășitorile sînt ale noastre, coope
rativa a fost obligată să plătească 
drept taxă de magazionaj suma de 
240 lei. Cum s-ar spune, expedito
rul greșește și destinatarul plă
tește...

Cele relatate nu constituie o în- 
tîmplare. Uzina „7 Noiembrie" a 
pricinuit astfel de necazuri și altor 
unități.

Altă dată, uzina „7 Noiembrie" 
a livrat cooperativei agricole de 
producție din Gîdinți un termome
tru de sol. Din cauza proastei am
balări, în timpul transportului ter
mometrul a suferit avarii care l-au 
făcut nefolosibil. Nici pînă acum 
nu s-a ajuns la înțelegere : uzina 
vrea să încaseze bani pe un obiect 
care a ajuns defect la gospodărie 
și nu poate fi folosit. Socot că con
ducerea uzinei, ar trebui să exer
cite un control mai riguros asupra 
sectorului expediție pentru preve
nirea greșelilor și neglijențelor a- 
mintite mai sus.

Geta SIMION 
contabil

ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR

lector unlv. Al. VALENTIN

In Editura 
rut volumul 

Andrei

W1O

$I
științifică 

„RENAȘTEREA 
acad. Andrei Oțetea. Analizînd 
amplu această importantă perioadă 
din istoria omenirii, lucrarea tra
tează despre renașterea economică 
și începuturile capitalismului, des
coperirile geografice, formarea sta
telor moderne, renașterea intelec
tuală, umanismul, renașterea artis

tică etc.

in Editura Academiei R. P. Romine 
a apărut lucrarea CALCUL ECO
NOMIC, sub redacția prof. univ. 
Manea Mănescu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. Repre- 
zentînd o sinteză a cercetărilor 
efectuate de Centrul de calcul eco
nomic de pe lingă Institutul de ști
ințe economice „V- I- Lenin" din 
București, volumul abordează o se
rie de probleme teoretice și mat 
ales practice ale calculului economic.

• U.T.M. — organizația revoluțio
nară de masă a tineretului din 
R.P.R. — de Gh. Buzatu (Editura 
politică).

• In ajutorul propagandiștilor din 
învățămîntul politic U.T.M. (Edi
tura politică).

• Chimia lemnului din R.P.R. —

de Cristofor Simionescu, Margareta 
Grigoraș, Agata Cernătescu-Asandei.

o A.B.C.-ul sănătății — Enciclo
pedie medicală populară — apărută 
sub redacția acad. Theodoi Burghc e 
(Editura medicală).

• Viața și ideile lui Gh Barițhi — 
studiu introductiv, antologie și nota 
de Radu Pantazi (Editura științifică).

TEATRE«CINE A • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul regional București 

(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Cîntecel 
de voie bună (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat : Spectacol de pantomimă și dans 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9): Don 
Juan (actul I și II), Idiotul (fragmente) 
(orele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase" (sala Victoria) Carnaval la Tă- 
nase (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cîntînd în ploaie: 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete 1292 — orele 19,30), Republica (Bd. 
Magheru nr. 2), București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic : Patria (Bd. Magheru nr. 12—14).
Soție pentru un australian — cinema
scop : Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), Festi
val (Bd. 6 Martie nr. 14), Grivița (Calea 
Gpiviței — podul Basarab). Cavalerii teu
toni (ambele serii) : Carpați (Bd. Ma
gheru nr. 29). Șeful : Capitol (Bd. 6 Mar
tie nr. 16), Feroviar ^Calea Griviței nr. 
80), Aurora ~ ’ 
Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). La pa
tru pași de; infinit: 
Martie nr. 7), Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 
174), Miorița (Calea Moșilor nr. 127). 
Roșu și negru (ambele serii) : Central 
(Bd. 6 Martie nr. 2). Judecătorul de mi
nori : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12), Crîn- 
gași (Șos. Crîngași nr. 42). Poveste de 
pe Don : Union 
5—7). Program 
Doamnei nr.
Maria : Doina 
mea comică a

(Bd. Dimitrov nr. 118),

Victoria (Bd. 6

(Str. 13 Decembrie nr. 
pentru copii : Doina (Str. 
9 — rulează dimineața). 
(Str. Doamnei nr. 9). Lu- 
lui Harold Lloyd — Cluj

1964 : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). 
Elena din Troia — cinemascop : Giulești 
(Calea Giulești nr. 56). Intîlnire cu spio
nul : înfrățirea între popoare (Bd. 
Bucureștii-Noi), Tomis (Calea Văcărești 
nr. 21), Floreasca (Str. J. S. Each nr. 2). 
Musafiri ciudați pe muntele de gheață: 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). Sălba
ticii de pe rîul morții — cinemascop : 
Dacia (Calea Griviței nr. 137). Progresul 
(Șos. Giurgiului nr. 3). Veselie la 
Acapulco : Buzești (Str. Buzești nr. 
9—11). Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57). Viitorul 
(Str. M. Eminescu nr. 127) Casa netermi
nată : Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143). Dia
volul deșertului : Flacăra (Calea Dudești 
nr. 22). încurcătură blestemată : Vitan 
(Calea Dudești nr. 97), Ferentari (Calea 
Ferentari nr. 86). Ghinionistul : Munca 
(Șos. M. Bravu nr. 221), Colentina (Șos. 
Colentina nr. 84). Climate — cinemascop : 
Popular (Str. Mătăsari nr. 31). Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221), Hatari (ambele 
serii) : Arta (Calea Călărași nr. 153). Un 
om care nu există : Cosmos (Șos. Pante- 
limon nr. 89). Calabuch : Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț str. Lizeanu), Dru
mul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30). 40 
de minute pînă în zori : Volga (Șos. I. 
Pintilie nr. 61). 30 de ani de veselie :
Rahova (Calea Rahovei nr. 118). Hamlet 
— cinemascop : Lira (Calea 13 Septem
brie nr. 196). Teama : Cotroceni (Șos. 
Cotroceni nr. 9). Ivailo : Pacea 
bertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — 
televiziunii. 19,10 — Pentru 
Curiozități botanice. 19,40 — Muguri în

soare. 20,55 — Improvizație 
film documentar 21,15 — Recitai 
instrumental. 21,50 — Telesport 
cheiere : Buletin de știri, buletin 
rologic

Cum e vremea
Ieri în țară : 

toare, cu cerul

(Bd. Li-

Jurnalul
școlari :

și artă — 
v<

tn .ir 
meu o-

Vreraea a fost schimbi- 
mai mult noros tn jumă

tatea de nord-vest a țării. Au căzut pre
cipitații locale sub forma de lapoviță și 
ninsoare în Ardeal și sub formă de 
ploaie in Banat. Vîntul a suflat potri
vit. predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului la orele 14 înregis
tra valori cuprinse între plus 8 grade 
la Calafat. Băilești. București. Ploiești, 
Turnu Măgurele și minus 2 grade la 
Toplița și Joseni. In București: Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura maximă a 
atins 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12. 
13 și 14 ianuarie. In țară : Vreme umedă 
cu cerul variabil mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare, mal frecvente în jumăta
tea de nord-est a țării. Vîntul va sufla 
potrivit din nord și nord-vest. Tempe
ratura în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între zero și minus 10 grade, local 
mai coborîte în nordul Moldovei și. 
Transilvania, iar maximele între minus 
6 șl plus 4 grade. Local ceață. In Bucu
rești : Vreme umedă cu cerul noros, 
Temporar precipitații. Vînt potrivit 
din sectorul nord-vestlc. Temperatura 
în scădere ușoară.
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Concursul inaugural
de la Poiana Brașov

Din colțul tribunei

Micro-atletism
Fluxul miilor de spectatori spre 

sălile de sport din Capitală face 
parte din ambianța specifică a se
zonului rece. In timp ce stadioa
nele hibernează . (asta, evident, 
de la Sinaia în sus) — voleiul, 
handbalul, baschetul devin capete 
de afiș ale fiecărui final de săp
tămână. Iată însă că ieri diminea
ță s-a mai ivit un concurent re
dutabil : atletismul.

Sala Floreasca II, cum i se spu
ne în cronicile de specialitate — 
sau, mai familiar, Floreasca mică, 
— a găzduit primul concurs din 
cadrul campionatului bucureștean 
de juniori. Peste trei sute de elevi 
.și eleve — asistați de oficiali, an
trenori, colegi, rude etc. — și-au 
disputat întîietatea de-a lungul 
culoarelor de zgură roșie, oferind 
un spectacol pe cît de pitoresc, 
pe atît de îmbucurător.

— La start, seria 15 — anunță 
crainicul, și cifra valorează mai 
mult decît un comentariu.

Concurentele podrtă tricouri 
cu embleme cunoscute: Rapid, 
Progresul, Steaua, Constructorul, 
Școala sportivă de elevi, Viitorul, 
Voința. O dată cu pocnetul pisto
lului, izbucnesc încurajări și co
mentarii de pe margine. Auzul 
atent va reține că „pisica" a ple
cat foarte tare, dar Neli e lingă 
ea și nici „franzeluță" nu se 
lasă... Totul durează vreo șapte 
secunde, la capătul cărora disci- 
polele Atalantei plonjează în pa
rapetul de protecție. Cronome- 
trorii se consultă, apoi înscriu pe 
fișe ordinea sosirii și timpurile 
respective. Urmează felicitări, 
zîmbete de satisfacție sau ineren
te lacrimi, strivite mai prompt 
ori mai tardiv în colțul pleoa
pelor.

Printre cei direct interesați, în 
calitate de antrenori, se numără 
și unii dintre foștii protagoniști 
ai sprintului nostru, ca Al. Stoe- 
nescu și Claudia Simionescu. Ei 
consideră că rezultatele tehnice 
sînt încă modeste, majoritatea 
participanților venind după o săp
tămână petrecută la munte, în 
vacanță — bineînțeles, fără pre
gătire specifică.

Dincolo de cele 6,8 secunde pe 
50 m la fete și 6,2 la băieți, cifre 
de vîrf în competiția despre care 
vorbim, important ni se pare fap
tul că sute de tineri exersează și 
iarna, în condiții de concurs, teh
nica startului și a sosirii, sub în
drumarea atentă a specialiștilor, 
în plus, dimineața de ieri a avut 
darul să confirme prezența unor 
talente autentice, întărindu-ne 
convingerea că, în ciuda atîtor 
deziluzii, se mai nasc sprinteri și 
în Romînia...

Dan DEȘLIU

Pe patinoarul „23 August" au con
tinuat întrecerile în cadrul campio
natului Capitalei pentru echipele de 
seniori. în meciurile de sîmbătă, 
Steaua a cîștigat partida cu Știința 
la scorul de 9—0, iar meciul Di
namo—Olimpia s-a încheiat cu un 
rezultat identic în favoarea primei 
echipe. Ieri seară, pe același pati
noar, Știința a cedat la limită (3—4) 
în , favoarea dinamoviștilor, iar 
Steaua a întrecut detașat (19—1) pe 
Olimpia.

Din păcate, in ambele reuniuni 
hocheistice unii jucători de la Dina
mo, Știința și Olimpia s-au dedat la 
manifestări nesportive cu totul re
probabile. Este de așteptat ca fede-

Din sportul internațional
RUGBIȘTII FRANȚtl ÎNVINGĂTORI

ÎN PRIMUL MECI

AL „TURNEULUI CELOR 5"

Pe Stadionul Colombes din Pari3, 
în prezența a peste 60 000 de specta
tori, echipa de rugbi XV a Franței 
a învins cu scorul de 16—8 (5—5) re
prezentativa Scoției în primul meci 
ai noii ediții a tradiționalei compe
tiții „Turneul celor 5 națiuni", la 
care mai participă echipele Angliei, 
Irlandei și Țării Galilor. Rugbiștii 
francezi au făcut una din cele mai 
bune partide, reușind să înscrie 
punctele din 4 încercări, dintre care 
două au fost transformate. S-au re
marcat în mod deosebit Jean Pierre 
Capdouze., Dedieu și Gachassin. Din 
echipa scoțiană cel mai bun jucător 
a fost Brian Hensson.

C.C.E. LA BASCHET MASCULIN

în meci retur con-tînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
baschet (masculin), la Praga echipa 
Z. J. S. Brno a învins cu scorul de 
73—66 (38—36) echipa Chemie Halle 
(R. D. Germană). învingători și în

POIANA BRA$OV (prin telefon 
de la Marius Popescu). — Zăpada 
suficientă a așigurat condiții favo
rabile concursului inaugural al se
zonului de schi, dar ceața matinală, 
destul de deasă, punea semne de în
trebare asupra desfășurării propriu- 
zise a concursului. Cu toate acestea, 
numeroși iubitori ai sporturilor de 
iarnă din orașul de la poalele Tîm- 
pei au făcut ca „rimbul" și teleferi
cul să aibă o zi de vîrf. Speranțele 
spectatorilor au fost împlinite pînă 
la urmă, concursul — la care au 
fost prezenți circa 120 de schioare 
și schiori — desfășurindu-se în con
diții mulțumitoare.

Micșorînd la 15—20 de metri vizi
bilitatea, („a treia poartă fiind — 
după cum ne spunea Cornel Tăbăraș 
— greu de văzut"), ceața a solicitat 
participanților eforturi și atenție 
sporite. Ei s-au dovedit totuși bine 
pregătiți, prezentîndu-se la. acest de
but de sezon intr-o formă promiță
toare. Cursa care a plăcut cel mai 
mult — slalomul special, seniori — • 
a pasionantă.avut o desfășurare

Kanțer, în timpul probei de «lalom-special
Foto : Aurel Ionescu

IERI LA BASCHET
Duminică s-a reluat campionatul 

masculin de baschet. In majoritatea 
meciurilor, avantajul terenului a fost 
hotărîtor pentru victorie. La Timișoara 
echipa studenților din localitate a obți
nut o victorie clară în fața colegilor lor 
bucureșteni După un joc dinamic, cu 
acțiuni rapide, timișorenii au cîștigat cu 
75—58 (42—27). De la Tg. Mureș ni s-ă 
transmis că meciul Știința-Rapid, la 
care au asistat circa 1 200 de spectatori, 
a revenit gazdelor : 72—65 (34—28).

hocheișfilor...
rația de specialitate, conducerile clu
burilor respective să ia măsurile cele 
mai drastice 
vinovați și a

împotriva jucătorilor 
antrenorilor lor.

...și ale 
juniori

handbaliștilor
handbal Echipa Bucureștiului

a cîștigat „Cupa Mării Baltice

Competiția de handbal în sală re
zervată echipelor de juniori a pro
gramat duminică în sala Floreasca o 
serie de întîlniri atractive, încheia
te cu următoarele rezultate : Con
fecția—Rapid (f) 5—18, Steaua—
Ș.S.E. 1 (m) 20—16, Ș.S.E. 2—Dinamo 
(m) 13—13.

primul joc (82—76), baschetbaliștii 
cehoslovaci s-au calificat pentru 
sferturile de finală.

FINALA „CUPEI EUROPEI"

LA ATLETISM

Federația vest-germană de atletism 
a stabilit ca finala competiției atle
tice masculine „Cupa Europei" să se 
desfășoare în zilele de 11 și 12 sep
tembrie la Stuttgart. Finala „Cupei 
Europei" (feminin) va avea loc la 19 
septembrie în orașul Cassel.

PE LUCIUL GHETE:

DE LA DRAMMEN

întîlnirea internațională de pati
naj viteză dintre sportivii sovietici 
și cei norvegieni, care s-a desfășu
rat timp de două zile la Drammen, 
în apropiere de Oslo, a luat sfîrșit. 
Iată cîștigătorii ultimelor probe : 
Femei; 500 m — Inga 
(U.R.S.S.) 46” ; 3 000 m - 
ronina (U.R.S.S.) 5T6”7/10. 
500 m — Boris Guliaev 
41” ; 5 000 m — Fred Maier (Norve
gia) 7’52”l/10.

In clasamentul general pe primul 

Voronina 
Inga Vo- 
Bărbați: 

(U.R.S.S.)

După ce în prima manșe 4 concu- 
renți (Bucur, Tăbăraș, Zangor și Bă
lan) se aflau separați doar de 1—2 
zecimi de secundă, victoria surîzînd 
în egală măsură fiecăruia dintre ei, 
în manșa a doua Bucur — cu cel mai 
bun timp în manșa 1 — a căzut la 
penultima poartă permițînd colegului 
său de club, Cornel Tăbăraș, să ocu
pe locul 1. In urma lui s-au clasat 
Bălan și Zangor (ambii de la A. S. 
Armata Brașov). La slalom special 
senioare a cîștigat Ilona Micloș (Di
namo Brașov) care n-a avut decît... 
o singură adversară. Proba similară 
rezervată juniorilor a revenit lui 
Dorin Munteanu (Steagul Roșu) și 
Mihaelei Casapu (Dinamo Brașov).

Întrecerile de fond ale seniorilor și 
senioarelor au fost cîștigate de : 
Dinu Petre și, respectiv, Marcela 
Leampă (ambii de la Dinamo Bra
șov), iar la juniori de I. Mîrzea și 
Rodica Cimpoia (ambii de la A. S. 
Armata). Desfășurată sîmbătă, pro
ba de biatlon a fost cîștigată de Gh. 
Vilmoș (Dinamo Brașov).

Este adevărat că mureșenii au prezen
tat o formație mai bine pregătită, din 
rindul căreia s-a remarcat în special Țe- 
dula (autor a 28 de puncte), dar succe
sul acestora a fost ușurat și de slaba 
comportare a rapidiștilor.

Meciul de la Oradea, dintre dinamo- 
viștii bucureșteni și cei din localitate, a 
revenit primilor : 86—77 (49—36). An
trenorul orădenilor remarca după meci 
că elevii săi au neglijat antrenamentele 
în perioada de întrerupere a campiona
tului. Baschetbaliștii din Brașov au tre
cut prin mari emoții pînă cînd și-au a- 
sjgurat victoria. Adversarii lor — spor
tivii de la C.S.M.S. — au condus în pri
ma repriză cu 40—33 Brașovenii au 
cîștigat ou 78—67.

Jucînd la Constanța, Steaua Bucu
rești a realizat o victorie clară : 77—49 
(33—25) cu Farul.

Tinerii handbaliști bucureșteni, 
care au întreprins un turneu în R.D. 
Germană, au terminat victorioși 
competiția internațională care a avat 
loc sîmbătă și duminică la Rostock, 
în compania echipelor Rostock, 
Magdeburg șl C.K.D. Praga. Forma
ția noastră a cîștigat trofeul pus în 
joc — „Cupa Mării Baltice" — cla- 

loc s-a clasat norvegianul Tomas- 
sen cu 90,190 puncte, urmat de com
patriotul său Per-Ivar-Mu cu 90,530 
puncte.

ROELANTS IN SERIE...

Campionul olimpic și european în 
proba de 3 000 m obstacole, belgia
nul Gaston Roelants, continuă seria 
succeselor internaționale. Duminică 
el a cîștigat la Mar del Plata con
cursul internațional de cros reali- 
zînd pe cei aproximativ 8 000 m 
timpul de 28’37”2/10. Roelants a sosit 
cu peste 150 m avans față de al doi
lea clasat, spaniolul Cisneros. In ul
timele 11 zile campionul belgian a 
cîștigat crosul de la Sao Paulo, cursa 
de 10 000 de la Sao Paulo, disputa
tă pe stadion, crosurile de la Mon
tevideo și Mar del Plata.

BOXUL PROFESIONIST

SUB CONTROLUL STATULUI ?

Un purtător de cuvînt al Oficiali
tăților sportive din S.U.A. a anunțat 
recent că se studiază un proiect de 
lege pentru trecerea boxului profe
sionist sub controlul statului. Dacă 
acest lucru va fi realizabil, atunci

CAMPIONATELE DE VOLEI

Luptă la fileu între echipele Știința București și C.P.B.
Foto : Radu Costin

In campionatul echipelor de volei 
au avut loc ieri jocurile etapei a 
Vl-a. Primele locuri în clasament sînt 
deținute în continuare — la mascu
lin de Rapid (învingătoare cu 3—0 
în meciul cu echipa Dinamo-Bihor), 
iar la feminin, de Dinamo București 
(care a dispus tot cu 3—0, însă mult 

'mai greu decît arată scorul, de for
mația Partizanul roșu Brașov).

Sîmbătă după-amiază, în sala Di
namo din Capitală, tinerii voleiba
liști de la Steaua au obținut o victo
rie dificilă (3—1) în dauna celor de 
la Progresul București. După jocul 
bun din primul set (care i-a revenit 
cu 15—5), formația Progresul părea 
că e hotărită să „cedeze" altora, în 
sfîrșit, ultimul loc în clasament. Prea 
sigură de victorie, ea a jucat în con
tinuare fără interes, înregistrînd... a 
șasea înfrîngere consecutivă din 
campionat. Jucătorii militari, în evi
dent progres, au profitat la timp de 
slăbiciunea adversarilor și, în ulti
mul set, cu toată revenirea lui Che- 
zan, Cherebețiu și a tinerilor lor co
echipieri, și-au apărat cu strășnicie 
șansele.

Deși pornea favorită în partida cu 
Metalul, formația feminină Rapid a 
cîștigat foarte greu întîlnirea (3—2), 
datorită pe de o parte formei bune a 
adversarelor, dar în mare măsură și 
evoluției neașteptat de slabe a 
unora dintre propriile jucătoare de 
bază ; Natalia Todorcvschi, de pil
dă, a greșit de nenumărate ori în si
tuații cît se poate de simple. După 
felul cum au luptat, voleibalistele 
de la Metalul puteau învinge în me
ciul de ieri ; le-a lipsit însă rezisten
ța necesară în setul decisiv, pe care 
feroviarele și l-au adjudecat cu 15-9. 
Cealaltă partidă feminină desfășu
rată în Capitală — C. P. B.-Știința 
București — a revenit primei formații 
la scorul de 3—1.

La Timișoara, surpriză : Știința Ga- 

a

sîndu-se pe primul loc în clasamen
tul final. Handbaliștii bucureșteni au 
învins echipele Magdeburgului (cu 
17—7) și C.K.D. Praga (cu 11—5) și 
au pierdut cu echipa Rostock (4—9). 
In celelalte meciuri ale competiției 
s-au înregistrat următoarele 
tate : Magdeburg—Rostock 
C.K.D. Praga—Magdeburg 
Rostock—C.K.D. Praga 14—11.

rezul-
12—7 ;
10—9 ;

și or-boxerii, antrenorii, managerii 
ganizatorii de gale vor trebui să po
sede licențele necesare eliberate de 
forurile competente. Acest proiect ar 
cuprinde, printre altele, și desființa
rea celorlalte foruri ale pugilismului 
profesionist (numeroasele comisii ale 
diferitelor state americane), cu ex
cepția W.B.A. (World Boxing Asso
ciation).

Agențiile internaționale de presă 
subliniază că proiectul urmează să 
fie prezentat de o comisie din care 
vor face parte și foștii campioni 
mondiali Jack Dempsey și Gene 
Tunney.

• Intr-un meci amical de handbal 
(masculin), desfășurat la Hanovra, 
echipa R. F. Germane a învins cu 
scorul de 23—16 (12—7) echipa Nor
vegiei.

PRONOSPORT
CONCURSUL NR. 2
DIN 10 IANUARIE

Atalanta-Lazio (1—1) X
Cagiiari-Boîogna (0—0) X
Catania-Internazior. (2—3) 2
Juventus-Varese (3—2) 1
Mantova-Fiorentina anulat
Milan-Genoa (1-0) 1
Messina-Lanerossi (0—0) X
Roma-Torino (2-2) X
Sampdoria-Foggia (1-1) X
Bari-Modena (1—0) 1
Brescia-Napoli (4—1) 1
Padova-Lecco (0—0) X

lăți a întrecut cu 3—2 pe Știința Ti
mișoara. Iată ce ne-a transmis cores
pondentul nostru Ion Chiujdea : Pu
țini din cei prezenți la acest meci 
puteau să-și închipuie că voleibaliș
tii gălățeni vor putea obține o vic
torie la Timișoara. Și totuși... Primul 
set a fost cîștigat destul de ușor de 
localnici. Cel de al doilea revine 
tot timișorenilor, dar mult mai greu, 
în următoarele seturi, deși conduși 
cu 2—0, studenții gălățeni joacă mai 
calm, organizat, și în cele din urmă 
reușesc să cîștige partida cu scorul 
de 3—2. De remarcat că setul cinci 
a revenit oaspeților cu 16—14.

Rezultate surprinzătoare s-au înre
gistrat, de asemenea, la Constanța, 
unde formația masculină Farul a 
fost surclasată pe teren propriu cu 
3—0 de către Tractorul Brașov, și la 
Ploiești, în meciul Petrolul — Știința 
Cluj (masculin), încheiat cu scorul 
de 3—1 în favoarea gazdelor. Prin
tre performerele etapei se numără și 
voleibalistele de la C.S.M. Sibiu, 
care au învins la Cluj formația lo
cală C.S.M. Cluj cu 3—0. La Craio
va, confirmînd forma bună din acest 
sezon, echipa feminină Farul Con
stanța a cîștigat întîlnirea cu stu
dentele craiovence. Scor : 3—2 pen
tru Farul. Rezultate în celelalte 
partide : C.S.M.S. lași — Dinamo' 
București 0—3, Constructorul Brăila— 
Minerul Baia Maro 3—0 (masculin) ; 
Știința Cluj — Progresul București 
3—0 (feminin).

Cutremurul

de pămmt de ieri
In dimineața zilei de duminică 10 

ianuarie, la ora 4,53, in regiunea 
Vrancea, la curbura arcului carpa
tic, s-a produs un cutremur de pă- 
mînt.

După măsurătorile preliminare 
obținute la secția de seismologie a 
Centrului de cercetări geofizice al 
Academiei R. P. Romîne, rezultă că 
adîncimea focarului depășește 100 
km, iar intensitatea cutremurului în 
epicentru a fost de circa 5 grade, 
exprimată potrivit scării internațio
nale de 12 grade.

(Agerpres)

Delta fierbinte așteaptă înghețul
(Urmare din pag. I-a)

de

de 
econo- 
20 000 
(O su- 
cqdrul

înaintează cu pași mari, 
snopii, 

legați, cad și tot cad la 
Din urmă vine macaraua. (Cît

de-a șaptea spite. în 1959, iarăși trei luni, 
de astă dată am ieșit conducător de re- 
coltor special.

— Cît stuf crezi c-ai tăiat în cinci 
campanii ?

— Peste 1Q00Q de tone.
— Deci zece milioane kilograme 

stuf.
Un calcul sumar: cele 10 000 tone 

stuf recoltate de Andrei Manole 
misesc o cantitate de aproximativ 
metri cubi de lemn de rășinoase. 
gestie adresată sindicatului din 
T.A.V.S.-ului Tulcea : în vara lui 1965 să-l 
trimită pe Andrei Manole în concediu la 
munte, pentru că omul care a salvat pînă 
acum de la tăiere atîta pădure n-a văzut 
încă muntele).

Mecanizarea
Se extinde priveliștea următoare : 
automat.
pămînt.
treci de la o mașină la alta, îfi vine să 
gîndești că aici picioarele aproape că-și 
pierd funcția, și-fi dorești, în primul rînd, 
pentru cînd mergi pe jos, o pereche de 
ghete cu șenile). Acum ești la bordul 
tractorului care poartă în spate macaraua. 
Gheare metalice apucă snopii și-i încarcă 
fulgerător în remorca înzestrată și ea cu 
șenile de cauciuc. încotro ? Sărim pe re
morcă și iată-ne ajunși curînd lîngă plat
formele înalte de depozitare, pe care a- 
pele primăverii, oricît de crescute, nu 
le vor putea mătura. Din remorci, autosti- 
vuitoare preiau stuful. De aici stuful va 
lua drumul apei, cu ceamurile, în susul 
Dunării, pînă la Brăila.

Datele campaniei 64-65
Deschid blocnotesul campaniei de anul 

trecut și transcriu : „...In studiile cercetă-

IS ARI DE LA PROCLAMAREA
R. P. ALBANIA

Poporul albanez sărbătorește as
tăzi un eveniment de seamă din is
toria sa. Cu 19 ani în urmă — la 
11 ianuarie 1946 — Adunarea con
stituantă, care a luat ființă în urma 
alegerilor din decembrie 1945, a pro
clamat Albania Republică Popu
lară.

In perioada care a trecut de 
atunci oamenii muncii din R. P. Al
bania, sub conducerea Partidului 
Muncii, au obținut realizări impor
tante pe calea construirii socialis
mului. Recent, poporul albanez a 
sărbătorit cea de-a 20-a aniver
sare a eliberării patriei sale de sub 
jugul fascist, cu care prilej a făcut 
o trecere 
lizări.

Se știe 
condițiile 
economia 
în adîncă 
îi erau hărăzite doar lipsuri și su
ferințe.

în anii puterii populare țara a 
cunoscut transformări de seamă. Pe 
harta ei au apărut numeroase obiec
tive industriale, s-au creat noi 
ramuri ca cea extractivă, energetică, 
a materialelor de construcții,

iri revistă a acestor rea-

că înainte de eliberare, în 
regimului de exploatare, 
Albaniei fusese menținută 
înapoiere, iar poporului ei

chi-

MP

O*if

Noua casâ de cultură din orașul Berat (R. P. Albania)

1 ,3 laâasa
I

descoperirea unor noi resurse naturale
Geologii cehoslovaci au descoperit 

în Moravia de nord trei noi zăcă
minte de gaze naturale. Unul dintre 
acestea — „Pribor-sud“ — a fost dat 
în exploatare. Se prevede ca, în acest 
an, întreprinderile chimice să pri
mească de aici o ' mare cantitate de 
gaze naturale. Se fac pregătiri pentru 
darea în exploatare a celorlalte' două 
zăcăminte.

In ultimii ani, în Cehia de nord

La bazele siderurgice din R.P.D. 
Coreeană, primele zile ale noului an 
s-au caracterizat printr-o vie acti
vitate în vederea creșterii producției. 
Siderurgiștii au produs în aceste zile 
700 tone fontă, 800 tone oțel și 600 tone 
laminate peste plan. Furnaliștii de 
la uzinele siderurgice din Whanghai 
au sporit producția zilnică de fontă 
la metrul cub de furnal cu 280 ki-

Combinatul de azot „F. Dzerjinski" 
din Tarnow, voievodatul Cracovia, 
va deveni în acest an cel mai im
portant centru al industriei chimice 
poloneze. El va produce un sortiment 
larg de articole, de la îngrășăminte 
minerale pînă la semiproduse pentru 
firele sintetice. O ilustrare a ritmu
lui de dezvoltare a combinatului este 
faptul că în șapte ani produc
ția de caprolactan, semiprodus 
de bază pentru fabricarea stylonului,

lorilor științifici a apărut o observație a 
cărei însemnătate n-au avut cum s-o ghi
cească numaidecît : în zona grindurilor 
mărginașe, învecinate cu marea, lanurile 
ajung la maturitate mai devreme. Stu
diind mai îndeaproape fenomenul, s-a 
ajuns deocamdată la presupunerea că, da
torită curenjilor de aer cald marin, planta 
se dezvoltă mai bine, dar totul se află 
deocamdată în studiu, urmărindu-se des
cifrarea încă a unei descoperiri care pri
vește complicatul microclimat al Deltei’.

A trecuf un an de-atunci. In intervalul 
respectiv, cercetătorii stațiunii științifice 
Maliuc și-au continuat studiile și au ajuns 
la o concluzie prețioasă : într-adevăr, zo
nele limitrofe mării, plaurii, ajung mai de
vreme la maturitate, iar stuful de-acolo 
este recoltabil mai curînd. De ce-i im
portant să se înceapă recoltaful mai de
vreme, în septembrie, ca în campania 
64-65 î Pentru că vine frigul ? Nu. De 
frig nu-i este teamă celui care recoltează 
stuf. Ba se poate chiar spune că el aș
teaptă cu înfrigurare... gerul. Ochii lui 
caută într-una nordul — Crivățul e busola 
muncii sale. A început să bată Crivățul ? 
Ura I Vine înghețul. Cînd vine înghețul, 
totul merge strună, mai ușor, simți sub 
tălpi pămîntul tare (nu mai visezi la 
ghete cu șenile). Toți sînt pregătiți să în- 
tîmpine frigul așa cum se cuvine. Pînă și 
tovarășa Paulina, bucătăreasa coloanei 
l-a, își vede de lucru fără nici o emo
ție... meteorologică, fiindcă gospodina 
știe că are cămara plină, că alimentele 
sînt gata depozitate pentru întreaga cam
panie. La fel, mecanicii atelierelor mobile 
atașate fiecăreia din cele 38 de coloane 
de recoltare, cîte împînzesc la ora actua
lă Delta Dunării, știu că piesele de re
zervă sînt pregătite. Combustibil ? Des
tul I Vine frigul ? Las-să vină I Dar pe 

so

din 
po- k 
ro-

mică, textilă, alimentară, producția 
industrială globală s-a dezvoltat an 
de an. Prefaceri înnoitoare au avut 
loc in acest răstimp în toate do
meniile vieții. A fost înfăptuită co
lectivizarea agriculturii, analfabe
tismul a fost lichidat, s-au înfiin
țat nenumărate școli de toate gra
dele, au fost construite, la orașe și 
sate, tot mai multe locuințe pentru 
oamenii muncii și așezăminte 
cial-culturale.

Poporul romîn se bucură 
inimă de realizările obținute de 
porul albanez. Intre popoarele 
mîn și albanez există o veche prie
tenie, care s-a dezvoltat în anii pu
terii populare, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii. Sentimentele ce le nutresc 
reciproc cele două popoare își găsesc 
o ilustrare în relațiile de colaborare 
stabilite între țările noastre.

Cu ocazia celei de-a 19-a ani
versări a proclamării R. P. Albania, 
poporul romîn transmite poporului 
albanez un salut frățesc și urarea 
călduroasă de a obține noi succese 
în construirea socialismului, în fău
rirea prosperității patriei 

de calitate superioa- 
huilă, cărbune brun, 
caolină au fost date 
alte regiuni ale Ce-

s-au descoperit zăcăminte de cărbu
ne brun, pe baza cărora urmează a 
se crea o importantă bază energetică. 
In aceeași regiune, în apropierea o- 
rașului Most, s-au descoperit zăcă- 

. minte de huilă 
ră. Rezerve de 
gaze naturale, 
la iveală și în 
hoslovaciei.

lograme peste media zilnică realizată 
anul trecut, îmbunătățind controlul 
asupra folosirii materiei prime și 
îndrumarea tehnică. La rindul lor, 
minerii furnizează oțelăriilor canti
tăți sporite de minereu de fier. In 
primele zile ale acestui an, ei au ex
tras 7 000 tone minereu de fier peste 
plan.

a crescut de la 4 000 la 16 000 
tone (în 1963). Datorită automatizării 
și utilării combinatului cu aparatură 
modernă, producția de caprolactan 
urmează să ajungă la 20 000 tone 
anual. Pentru a satisface cerințele 
mereu crescînde ale agriculturii și 
industriei chimice s-a hotărît con
struirea unei noi secții, Tarnow-II, 
care va produce îngrășăminte mine
rale din gaze naturale.

urmă ? Vine dezghețul. Cresc apele, miș
cările coloanelor devin mai anevoioase. 
De aceea, cîștigul de două luni — sep
tembrie în loc de noiembrie — e im
portant, plus creșterea numărului de ma
șini. Dovada : avansul de 120 000 tone re
coltate la 31 decembrie 1964, față de 31 
decembrie 1963.

Alte și alte cifre se adună, de astă 
dată în blocnotesul campaniei a 9-a, ulti
ma înainte de împlinirea unui deceniu 
de la transformarea Deltei într-un imens 
șantier : sute de tractoare și recoltoare 
speciale ; peste o mie de remorci pe șe
nile ; macarale, șalupe, vase-dormitor, 
ateliere mecanice mobile, ceamuri, 
remorchere ; platforme de depozitare care 
s-au extins de la 135 hectare la 150 
hectare ; canale de acces — de la 759 
kilometri la 800 kilometri ; diguri — 200 
kilometri — în total. în viitor, transportul 
stufului se va face în flux continuu, tăia 
transbordate, datorită ecluzei aflate în 
curs de construcție. Suprafața intrată a- 
nul acesta în exploatare a crescut cu 
peste cincizeci la sută prin mutarea peri
metrului de lucru către zona maritimă și 
incluzîndu-se astfel și plaurii.

★

Ceață deasă. înaintăm precaut. Sirena 
șalupei sună într-una, ca o stăruitoare a- 
ducere aminte. Transcriu datele anului 
curent în blocnotesul campaniei 64—65 
și mă gîndesc, firește, că anul viitor, a- 
semenea unor copii, cifrele vor crește 
și ele. Realitatea de astăzi va fi atunci 
o realitate depășită.

Părăsind apoi Delta, ai impresia că 
treci pe sub giganticul arc de triumf des
fășurat de Dunărea întreagă, cu pilonii ai 
— Delta, Porțile de Fier — de la cape
tele segmentului de t 075 kilometri, cît 
tine fluviul acesta darnic pe teritoriul ro- 
mînesc.
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SAIGON

UN ACORD FRAGIL
CONTINUĂ DEMONSTRAȚIILE ANTIGUVERNAMENTALE

10 (Agerpres). 
un comunicat

— După 
al Minis- 
din Viet- 
postul de

SAIGON 
cum anunță 
terului Afacerilor Interne 
namul de sud, difuzat de
radio Saigon, în conformitate cu a- 
cordul intervenit între șefii militari 
și conducătorii civili, 7 înalți consi
lieri deportați la 20 decembrie în 
centrul Vietnamului, ca urmare a di
zolvării înaltului consiliu de către 
forțele armate, au fost încredințați 
duminică autorităților guvernamen
tale de la Pleiku, urmînd să soseas
că în curînd la Saigon. Aceasta este 
una dintre cele cinci condiții formu
late în acordul semnat simbătă la 
palatul Gia Long de șeful statului 
Phan Khac Suu și generalul Khanh, 
comandantul suprem al forțelor ar
mate sud-vietnameze. în acord se 
precizează în primul rînd că milita
rii vor remite puterea autorităților 
civile, urmînd să fie aleasă o adu
nare națională. Printre clauzele a- 
cordului figurează și eliberarea ime
diată a tuturor persoanelor 
la 20 octombrie.

După 
France 
sînt de 
rezolva
de 21 de zile pentru a se ajunge la 
semnarea acordului de către părțile 
interesate.

Demonstrațiile antiguvernamenta
le, anunță agențiile de presă, conti-

sud,

10
Mi-

nuă în centrul Vietnamului de 
mai ales la Hue și Nhatrang.

*
HANOI 10 (Agerpres). — La 

ianuarie, serviciul de presă al
nisterului Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam a organizat o conferință 
de presă, la care s-a dat citire me
sajului adresat de Xuan Thui, mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, celor doi copreședinți și 
țărilor participante la Conferința de 
la Geneva din 1954 pentru Indo
china. în mesaj se subliniază că tri
miterea 
reean a 
mul de 
războiul
vietnamez 
serioasă a 
Guvernul R.D. Vietnam, 
in mesaj, solicită în mod stăruitor
pe cei doi copreședinți și țările par
ticipante la Conferința de la Gene
va din 1954 pentru Indochina să ia 
măsuri urgente pentru a pune ca
păt intervenției străine în Vietna
mul de sud.

de către guvernul sud-co- 
2 000 de soldați în Vietna- 
sud pentru a participa la 

împotriva poporului sud- 
constituie o 

acordurilor de

arestate

agenția 
politici

încălcare 
la Geneva.

se spune

cum subliniază
Presse, observatorii 
părere că „acest acord nu va 
criza politică". A fost nevoie

ACT SAMAVOLNIC
AL AUTORITĂȚILOR DIN R.S.A.

LONDRA 10 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Marii Britanii, 
Patrick Gordon Walker, a cerut sîm- 
bătă ambasadorului britanic la Pre
toria să intervină pe lingă autorită
țile rasiste din Republica Sud-Africa- 
nă pentru a pune imediat în liber
tate pe cîntărețul britanic 
Faith. Potrivit agenției

Adam 
Reuter, 

Adam Faith, care se află într-un 
turneu în R.S.A., a fost reținut vi
neri de autorități sub pretextul că 
a încălcat clauzele contractului în
cheiat. El refuzase să cînte în fața 
unei săli în care accesul populației 
de culoare fusese interzis.

Ministrul de externe britanic a fă
cut apel, de asemenea, și Ia societă
țile comerciale care au relații cu 
R.S.A., precum și la diferite organi
zații culturale, invitîndu-Ie să parti
cipe săptămînă aceasta la o întîlni- 
re la sediul Ministerului de Externe 
britanic pentru a discuta problema 
contractelor încheiate de diferiți ar
tiști în R.S.A.

După cum a declarat ziariștilor 
impresarul cîntărețului britanic, au
toritățile din R.S.A. au condiționat 
eliberarea lui Faith de depunerea 
unei cauțiuni de 20 mii lire sterline.

Plecarea din New York
a ministrului de externe Iagendă britanică

Imagini din viața
al R. P. Romine

NEW YORK 10 (Agerpres). — La 
9 ianuarie a plecat din New York 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, șeful delegației Repu
blicii Populare Romîne la sesiunea 
a 19-a a Adunării Generale a O.N.U. 
El este însoțit de Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și de alți membri ai dele
gației.

Duminică dimineața, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, au sosit la 
Paris.

*
NEW YORK 10 (Agerpres). — La 

9 ianuarie, Nikolai Fedorenko, re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., și Anatoli Dobrînin, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., au ofe
rit la sediul misiunii sovietice 
New York un dejun în onoarea 
nistrului afacerilor externe 
R.P.R., Corneliu Mănescu. Au 
parte Mircea Malița, adjunct a'l 
nistrului afacerilor externe, Mihail 
Hașeganu, reprezentantul perma
nent al R.P.R. la O.N.U., Nikolai Fe
doseev și Arcadie Sevcenko, consi
lieri in delegația sovietică.

Dejunul a decurs într-o atmosferă 
caldă, cordială.

Demonstrație împotriva
proiectului F. N. M. in Olanda

AMSTERDAM 10 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Consiliului păcii din 
Olanda și ale organizației „Comitetul 
1961 pentru pace”, la Amsterdam a 
avut loc sîmbătă o demonstrație a 
partizanilor păcii din Olanda, la 
care au participat 15 000 de per
soane. Participanții la demonstra
ție — reprezentanți ai luptătorilor 
pentru pace din întreaga Olandă —

BONN

Pregătiri 
preelectorale

BONN 10 (Agerpres). — Un acord 
privind „conducerea cu loialitate" a 
luptei electorale a fost încheiat sîm- 
bătă la Bonn între principalele pa
tru partide politice din Germania 
occidentală, reprezentate în Bundes
tag. Acordul, primul în felul său în 
R.F.G., a fost semnat de către lideri 
ai partidelor Uniunea creștin- 
democrată — Josef Hermann Duf- 
hues, Uniunea creștin-socială — 
Franz Josef Strauss, Liber-democrat
— Erich Mende și Social-democrat
— Willy Brandt. Textul acordului 
prevede că fiecare partid nu va con
sacra mai mult de 15 milioane de 
mărci germane pentru campania sa 
electorală. Durata propagandei prin 
presă va fi redusă la 8 săptămîni, 
iar afișele electorale nu vor fi afi
șate decît cu 30 de zile înaintea ale
gerilor.

din 
mi- 

al 
luat 
mi-

s-au pronunțat împotriva planurilor 
de creare a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. și împotriva 
participării Olandei la aceste forțe. 
După demonstrație a avut loc un 
miting la care a fost adoptat un 
mesaj cerînd Parlamentului olandez 
să se pronunțe împotriva participă
rii Olandei la F.N.M.

Pe agenda primului ministru bri
tanic, Harold Wilson, sînt înscrise la 
începutul noului an o serie de vizi
te în capitalele occidentale : Bonn, 
Paris, Roma 
important în 
sultări este 
(programată 
dintre primul ministru englez și can
celarul vest-german. După părerea 
comentatorilor de aici, în cadrul 
întrevederii va fi abordată și mult- 
disputata problemă a politicii nu
cleare în cadrul N.A.T.O. Pe de altă 
parte se reamintește că într-o re
centă cuvîntare rostită în Camera 
Comunelor, Wilson s-a referit critic 
la opoziția fostului cancelar vest- 
german, Adenauer, față de orice ini
țiative ce ar putea determina destin
derea încordării în Europa. Observa
torii politici își pun întrebarea care 
din cele două tendințe va prevala 
în discuțiile ce vor fi purtate de pre
mierul Wilson la Bonn.

„Programul variat de vizite al mi
niștrilor britanici în străinătate 
scrie săptămînalul laburist 
bune" — urmează să aibă loc 
timp ce continuă discuțiile 
N.A.T.O.".

Problemele de politică externă 
sta în centrul atenției și cu prilejul 
unor evenimente strict interne. Cu 
mult interes sînt așteptate în Anglia 
rezultatele unor alegeri parțiale pen
tru completarea locurilor vacante în 
Camera Comunelor. La 21 ianuarie 
cetățenii vor fi chemați la vot la 
Leyton și Nuneaton. în prima cir
cumscripție candidează din partea 
partidului laburist, ministrul de ex
terne, Patrick Gordon Walker. în cea 
de-a doua — candidatul laburist 
este Frank Cousins, ministrul tehno
logiei. Aceste alegeri sînt conside
rate în special de observatorii po
litici ca un important test al popu
larității. La campania electorală a 
lui Walker participă de asemenea 
George Brown, ministrul afacerilor 
economice, precum șl Denis Healey, 
ministrul apărării. Totodată obser
vatorii subliniază că desemnarea 
celor doi candidați reflectă intenția 
de a se păstra un echilibru în lupta

și Washington. Un loc 
această serie de con- 
rezervat întrevederii 
pentru 22 ianuarie)

,Tri-
în 

din

vor

internă ce se dă între aripa stîngă 
și cea dreaptă din partidul laburist, 
în cursul campaniei electorale care 
a adus victoria partidului laburist, 
Frank Cousins a condus lupta pentru 
renunțarea la armele nucleare, iar 
sindicatul condus de el — cel mai 
mare din Anglia — s-a opus cere
rilor guvernului privind „înghețarea’ 
salariilor, în cazul cînd n-ar fi luate 
măsuri drastice pentru limitarea pro
fiturilor obținute de patroni.

în ce-1 privește, partidul conser
vator desfășoară și el unele pregă
tiri electorale. Presa a menționat că 
fostul ministru al comerțului în gu
vernul conservator, Heath, a purtat 
discuții cu Home asupra unui pro
iect de manifest electoral. Această 
acțiune vizează însă ținerea unor noi 
alegeri generale în primăvară — 
posibilitate pe care oficialitățile au 
exclus-o pentru viitorul apropiat.

Consiliul de luptă pentru pace din 
Anglia, care se bucură de sprijin 
în rîndurile partidului laburist și al 
sindicatelor, a anunțat că va susține 
pe acei candidați care în campania 
electorală pentru alegerile parțiale 
se vor pronunța pentru dezarmare.

Gordon SCHAFFER

Răspunsul guvernului 
R
h mesajul premierului 
R

S. Cehoslovace

P. Chineze

UN RAPORT DESPRE

Cauzele scufundării
submarinului „Thresher"

PRAGA 10 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. a transmis mesajul de răs
puns adresat de Jozef Lenart, pre
ședintele guvernului R. S. Ceho
slovace, lui Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
în răspunsul lui J. Lenart, mențio
nează C.T.K., se subliniază că gu
vernul Republicii Socialiste Ceho
slovace sprijină proiectul guvernu
lui Republicii Populare Chineze pri
vind convocarea conferinței șefilor 
tuturor statelor lumii, în cadrul 
reia să fie discutate problemele 
terzicerii generale și distrugerii 
tale a armei nucleare. Un prim 
pe calea spre realizarea acestui 
trebuie să fie încheierea unui acord 
asupra interzicerii folosirii sub orice 
formă a acestui tip de armă. Tot
odată, în răspunsul lui J. Lenart este 
exprimată hotărîrea guvernului R.S. 
Cehoslovace de a participa activ la 
lucrările acestei conferințe.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Comitetul însărcinat să ancheteze 
cauzele scufundării submarinului a- 
tomic american „Thresher", pierdut 
la 10 aprilie 1962 în apele Oceanului 
Atlantic cu 129 oameni la bord, a dat 
publicității un raport în care se sub
liniază că standardele unora dintre 
instalațiile aflate pe bordul submari
nului „nu îndeplineau condițiile ne
cesare" pentru a acționa în deplină 
siguranță. După cum transmite 
agenția Associated Press, mai multe 
persoane care au depus mărturii în 
cursul anchetei secrete întreprinse 
de această comisie și-au exprimat

BOLIVIA METAMORFOZE
La jumătatea lunii septembrie a 

anului trecut, cînd fostul președinte 
Paz Estenssoro pregătea expulzarea 
unui prim lot de politicieni acuzați 
de conspirație, un comentator de 
presă făcea observația că tensiunile 
din Bolivia, odată inițiate, au pro
prietatea invariabilă de a se agra
va. De fapt nu e nevoie de prea 
multă perspicacitate pentru a ajunge 
la o asemenea constatare. Eveni
mentele din această frămîntată țară 
latino-americană furnizează continuu 
și din belșug elemente în sprijinul 
afirmației de mai sus. în Boli
via există un număr apreciabil de 
foști președinți, miniștri, șefi de po
liție, comandanți militari etc aflați 
în așteptarea ocaziei cînd să ia din 
nou locul celor aflați în exercițiul 
funcțiunii. Fazele înlăturării lui Es
tenssoro s-au dovedit instructive în 
mai multe privințe. Atîta vreme cît 
generalul Rene Barrientos era se
cund cu tendințe de a deveni vioa
ra întîia, el își însușea optica opo
ziției — își manifesta dezacordul cu 
arestările arbitrare ordonate de pre
ședinte, condamna represiunile îm
potriva liderilor sindicali, deplîngea 
starea mizeră a țăranilor și a mun
citorilor de la minele de cositor, su- 
gerînd implicit că dacă ar avea el 
frînele puterii în mînă, lucrurile s-ar 
schimba. Poziția sa a cîștigat o anu
mită popularitate. Paralel a agitat 
unele sectoare militare (înainte de a 
deveni vicepreședinte era șef al for
țelor aeriene), a folosit situația crea
tă de răscoala minerilor și de puter
nicele demonstrații studențești, și în 
scurt timp Estenssoro a lăsat vacant 
fotoliul prezidențial, refugiindu-se în 
Peru. S-a văzut destul de repede că 
alternativa oferită nu corespundea 
decît în parte aspirațiilor exprimate 
de păturile populare în timpul luptei 
contra fostului regim, luptă care a 
costat destule jertfe de sînge. In pri
mele 24 de ore de provizorat a fost 
împins pe planul întîi genera
lul Alfredo Ovando Candia. Se

știa însă că acesta nu va re
zista în vîrful piramidei, ca fost 
colaborator al lui Estenssoro pînă în 
ultimele clipe. Ceea ce s-a și întîm- 
plat. După o reuniune a juntei for
mate, Barrientos anunța în sfîrșit că 
a preluat el conducerea supremă. 
Totuși, pe generalul Ovando Candia, 
om cu calități militare prețioase la o 
adică, l-a păstrat în funcția de co
mandant al forțelor armate. Tensiu
nea din țară s-a calmat treptat, fără 
însă să se obțină o normalizare de
plină. De atunci au trecut două 
luni, timp desigur prea scurt pen
tru a trage concluzii cuprinză
toare. Totuși, unele lucruri s-au lim
pezit. După primele măsuri, sa
lutate de partidele politice (eli
berarea deținuților politici, decla
rații — și chiar unele hotărîri — în 
ce privește ameliorarea situației din 
sectorul minier, elaborarea proiectu
lui de reformă agrară, asigurări de 
convocare a alegerilor în timp scurt) 
junta a cam început să utilizeze cîte 
ceva din arsenalul metodelor de gu
vernare pe care le condamnase la 
preluarea puterii. Bruma de entu
ziasm din primele momente a cedat 
tot mai mult locul unor sentimente 
de dezamăgire în rîndurile celor ce 
și-au manifestat inițial adeziunea 
față de programul anunțat de juntă. 
Cînd s-a schițat un conflict cu sin
dicatele miniere, schimbarea de op
tică a noilor guvernanți a devenit 
evidentă. Ceea ce înainte Barrien
tos considera (sau cel puțin spunea 
că consideră) un drept al sindicate
lor demn de a fi luat în seamă, acum 
practic îl neagă de la înălțimea 
funcției pe care o deține. Nu direct, 
ci în contextul unor acuzații adresate 
lui Juan Lechin, lider al sindicatelor 
miniere. Acum două zile, într-un in
terviu acordat presei, Barrientos a 
spus că prin cererile de mărire a sa
lariilor, Lechin practică șantajul po
litic.

Cu același prilej, șeful juntei a

adresat un avertisment în termeni 
duri „tuturor acelora ce se opun in
tereselor boliviene". Cine anume sînt 
aceia nu se spune. Formularea lasă 
prin urmare treaba precizărilor în 
suspensie pentru momentul oportun 
și în funcție de necesitățile guver
nului. La rîndul său, Lechin a obser
vat că președintele utilizează fondu
rile publice în interesul său electo
ral, ca apoi să anunțe o conferință 
de presă unde să răspundă ultime
lor acuzații lansate de Barrientos. 
Comentatorii de presă consideră că 
duelul dintre Barrientos și Lechin 
echivalează cu o ruptură și că Parti
dul național revoluționar de stînga 
— P.N.R.S. (condus de Lechin), va tre
ce din această cauză în opoziție, 
în cazul cînd junta pierde sprijinul 
P.N.R.S. (condiționat și pînă acum) 
și al sindicatelor miniere, perspecti
vele de stabilitate sînt aproape nule. 
Rămîne apoi și un alt aspect al po
liticii oficiale care provoacă îngri
jorare în rîndurile populației. După 
cele două comploturi anunțate în 
ultimele săptămîni (și pe care, din 
exilul său, Estenssoro le-a negat cu 
promptitudine), s-au operat nume
roase arestări. în sfîrșit, data a- 
legerilor promise este elastică nu
mai în sensul prelungirii. Rămîne 
în schimb fixă singura candidatură 
propusă pînă în prezent : cea a ge
neralului Barrientos. Ar fi însă iluzie 
deșartă să se conteze pe lucruri 
imuabile într-o ambianță mai schim
bătoare ca inima Dalilei. în alterna
tiva că junta ar da preferință măsu
rilor forte pentru soluționarea diver
gențelor, aceasta nu ar putea decît 
să grăbească încă o confirmare a 
faptului că în Bolivia tensiunile po
litice sînt pe cît de ușor de provo-1 
cat, pe atît de dificil de stins. E o 
lecție repetată de multă vreme, dar 
se pare că pentru cei cărora le este 
destinată rămîne veșnic neînvățată.

părerea că deficiențele de construc
ție constituie principala cauză a 
scufundării submarinului. Raportul 
citează depoziția vice-amiralului 
H. G. Rickover, specialist în con
strucții de submarine nucleare, care 
a declarat că, „în ultimii ani, mai 
multe submarine, atît nucleare cît 
și convenționale, erau pe punctul 
de a fi pierdute" din cauza defec
țiunilor de proiectare, construcție, 
din cauza folosirii improprii a ma
terialelor sau altor greșeli. Rickover 
a declarat că obiectele de pe „Thre
sher" care au fost aduse la supra
față, au permis să se tragă conclu
zia că sute de piese erau construite 
sub standardele necesare. Un alt 
martor, amiralul C. A. Curtze, a de
clarat că, după părerea lui, opera
țiile de proiectare și de construire a 
noilor submarine au fost făcute în 
prea mare grabă, fără să se țină 
seama de asigurarea securității lor. 
El a adăugat că după scufundarea 
lui „Thresher" s-a procedat la o re
vizuire a altor submarine, ceea ce a 
costat multe milioane de dolari.

Vasile OROS
Rio de Janeiro (prin telefon)

Tratativele Iranului
cu societăți petroliere străine

TEHERAN 10 (Agerpres). — Ne
gocierile angajate de către 'guvernul 
iranian cu reprezentanții societăților 
petroliere străine care exploatează 
zăcămintele din Iran au ajuns la un 
rezultat pozitiv. Duminică, a fost 
semnat un acord privind problema 
creșterii redevențelor plătite Iranu
lui de către companiile străine care 
exploatează petrolul din sudul țării. 
Se precizează că un comunicat în a- 
cest sens va fi publicat imediat după 
întoarcerea din Statele Unite a lui 
Aram, ministrul afacerilor externe 
al Iranului, care a avut prilejul de 
a discuta această problemă cu Dean 
Rusk, secretar de stat al S.U.A.

VIENTIANE. într-o telegramă a- 
dresată primului ministru laoțian, Su- 
vanna Fumma, prințul Sufanuvong a 
declarat că partidul Neo Lao Haksat 
se opune intenției guvernului de a or
ganiza alegeri legislative în luna apri
lie a.c. In consecință, partidul Neo 
Lao Haksat a refuzat să-și trimită re
prezentanți în comisia care urmează 
să organizeze alegerile.

NEW YORK. Lucrătorii din servi
ciile de sănătate publică ale munici
palității din New York au hotărît să 
continue greva încă o săptămînă, res- 
pingînd acordul propus vineri de că
tre municipalitate în legătură cu re
vendicările lor. Totodată, ei au respins 
și încercarea de a se invoca o hotărî- 
re a tribunalului New Yorkului care 
interzice greva. Lucrătorii acordă asis
tență sanitară numai în cazurile grave.

DELHI. Sesiunea plenară a celui 
de-al 69-lea Congres al partidului 
Congresul Național Indian a adoptat 
la 9 ianuarie o rezoluție consacrată 
memoriei defunctului prim-ministru al 
Indiei, J. Nehru. Rezoluția exprimă 
intenția fermă a partidului Congresul 
Național Indian de a traduce în viață 
politica lui J. Nehru — politică de 
neaderare și de întărire a forțelor pă
cii pe arena internațională.

ROMA. Organele judiciare italiene 
au deschis un proces penal împotriva 
a 68 de persoane, în majoritate patroni 
de întreprinderi alimentare, acuzați de 
folosirea ilegală a unor preparate chi
mice dăunătoare în fabricarea de pro
duse făinoase.

internațională

După cum 
congres al

cel de-al 89-lea 
comună a Sena-

s-a anunțat, la Washington s-a deschis 
S.U.A. In fotografie : aspect de la ședința 

tului și Camerei Reprezentanților

primilorconferinței

' -.X•

In capitala R.A.U. Început simbătă lucrările 
miniștri ai țărilor arabe

Timp de cîteva zile în regiunea Binh Gia (la B5 km de Saigon) au avut 
loc lupte, în cursul cărora lorțele patriotice au pricinuit grele pierderi 
trupelor guvernamentale. In fotografie : o imagine de pe cimpul de luptă

NEW YORK. La sediul O.N.U. s-a 
anunțat că „Anul colaborării interna
ționale" va fi inaugurat printr-o serie 
de conferințe, care vor începe la 25 
ianuarie. Alberto Lleras Camargo, fos
tul președinte al Columbiei, va fi pri
mul conferențiar. Printre personalită
țile care au acceptat invitația să vor
bească se numără, de asemenea, Ga
briel Marie d’Arboussier, membru al 
Adunării Naționale a Senegalului, Mi
hail Milionșcikov, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., Edgar 
Jean Faure, fost prim-ministru al 
Franței, Walter Lippmann, comenta
tor politic american.

se arată că mandatul prezidențial a 
expirat la 25 martie 1964, dar că, pe 
cale constituțională, el a fost proțp- 
gat „ca urmare a obligațiilor interna
ționale ale poporului R.A.U.".

TOKIO. Eisaku Sato, primul mi
nistru al Japoniei,.a părăsit ieri Tokio, 
plecînd la Washington, unde va avea 
întrevederi cu președintele Johnson, 
secretarul de stat, Dean Rusk, și mi
nistrul apărării, Robert McNamara.

cale a trecut pentru prima dată nava 
Diesel-electrică „Volhoghes", care va 
fi urmată de navele Diesel-electrice 
„Indighirka" și „Lena".

DJAKARTA. Printr-o hotărîre a gu
vernului indonezian, 8 plantații de 
cauciuc, aparținînd unor societăți bri
tanice, au fost declarate proprietatea 
statului. Acestea ocupă o suprafață de 
6 000 hectare de pămînt fertil.

TEHERAN. Patru iranieni au fost 
executați la Șiraz pentru participare 
la răscoala triburilor din provincia 
Fars, care a avut loc la începutul a- 
nului 1963. Ei fuseseră condamnați la 
moarte de un tribunal militar, în urmă 
cu trei luni.

CAIRO. Adunarea Națională a 
R.A.U. a hotărît convocarea, la 20 
ianuarie, a unei sesiuni speciale pen
tru a desemna pe candidatul la postul 
de președinte al țării, care urmează 
să fie ales printr-un referendum 
popular la 26 martie. Hotărîrea a fost 
luată în urma unei scrisori adresate 
de. președintele Nasser președintelui 
Adunării, Anwar Sadat. în scrisoare

ALGER. S-a anunțat că o delegație 
a Consiliului Mondial al Păcii va în
treprinde la sfîrșitul acestei luni o vi
zită prin țările Africii, pentru a studia 
căile de rezolvare a problemei congo
leze. Delegația va vizita R.A.U., Gui
neea, Ghana, Mali, Nigeria, Sudanul, 
Etiopia și Tanzania și se va consulta, 
de asemenea, și cu reprezentanți ai 
O.U.A.

CONAKRY. Leopold Senghor, pre
ședintele Senegalului, a sosit în Gui
neea, însoțit de cinci membri ai cabi
netului său. pentru o vizită de trei 
zile. Senghor va discuta cu Seku Ture, 
președintele Guineei, probleme privind 
relațiile economice dintre cele două 
țări.

LENINGRAD. Știrea că marinarii 
sovietici au deschis itinerarul de iar
nă spre Montreal prin golful și fluviul 
Sf. Laurențiu, care din decembrie și 
pînă în aprilie sînt acoperite de un 
strat gros de gheață, a stîrnit un mare 
interes în rîndul firmelor comerciale 
din Europa occidentală. Pe această

RIO DE JANEIRO. Peste 2 000 de 
metalurgiști din Sao Paulo au decla
rat grevă, cerînd majorarea salariilor. 
Se extinde, de asemenea, lupta reven
dicativă a proletariatului agricol din 
Brazilia. După cum anunță ziarul 
„Jurnal do Commercio", în statul Per
nambuco continuă de cîteva zile gre
va brațelor încrucișate a 5 000 de 
muncitori de la plantația „Cachanga".

LISABONA. După cum transmite 
agenția Reuter, la 9 ianuarie, un nou 
contingent de trupe portugheze a fost 
trimis pe cale maritimă spre Angola, 
unde forțele patriotice și-au intensifî-, 
cat în ultima vreme lupta de eliberare 
națională.

LAGOS. Societatea „Gulf Oil Com
pany", care din anul 1961 efectuează 
prospecțiuni în Nigeria, a anunțat ță 
a fost descoperit un al treilea zăcă- 
mînt petrolifer în această țară. Zăcă- 
mîntul este situat la 30 mile sud-vest 
de portul Harcourt din Nigeria de est. 
Celelalte două sînt situate în delta Ni
gerului.

ROMA. Producătorul italian de fil
me Carlo Ponti a declarat că inten
ționează să toarne un film cu partici
parea lui Charlie Chaplin și Sophia 
Loren. El se va întîlni în cursul a- 
cestei săptămîni cu Chaplin pentru a 
discuta proiectul.
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