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PREOCUPAREA PRINCIPALĂ IN ZOOTEHNIE
ÎN ZIARUL DE AZI

Cind a fost propus candidat al 
F.D.P. în Marea Adunare Națio
nală, circumscripția electorală nr. 
34 Giulești, din Capitală, nume
roși tovarăși de muncă au ară
tat că maistrul Gh. Achimescu de 
la „Semănătoarea" se numără 
de multă vreme printre frun
tașii uzinei. Secția a doua me
canică, unde lucrează, depășește 
lună de lună planul în medie cu 
25 la sută. Cu mult spirit de răs
pundere se ocupă maistrul de ca
lificarea tineretului; din rîndul 
fruntașilor în producție fac parte 
azi muncitori calificați de Gh.

Achimescu

IMBUNĂTĂȚ IRE
EFECTIVE L 0 R
DE ANIMA LE

Comunicatul Di
recției Centrale 
de Statistică cu 
privire la îndepli
nirea planului de 
stat pe 1964 a 
consemnat, între 
,aiț0 importante 
T' ilizări în dezvoltarea 
1 „triei noastre, și creșterea efecti
velor la toate speciile de animale. 
Subliniind acest succes deosebit, ca 
un rezultat firesc al măsurilor de 
stimulare a creșterii animalelor lua
te în decursul anilor de statul nos
tru, trebuie să relevăm că un nu
măr tot mai mare de Unități agri
cole socialiste aplică în practică 
metode zootehnice înaintate, cu efi
ciență economică ridicată, 
samblul acestor metode, un 
seamă îl ocupă cele privind 
nătățirea continuă a raselor.

Ca urmare a măsurilor luate de 
partid și guvern, a activității inten
se a organelor agricole, a specialiș
tilor, a unităților socialiste, situația 
din trecut, cînd în țară predominau 
animale din rase inferioare, puțin 
productive, s-a schimbat, îmbună
tățirea calitativă a efectivelor de
venind unul din obiectivele de 
bază ale muncii în zootehnie. Nu
mai în perioada anilor 1955—1962 
numărul de taurine din rasele ame
liorate a crescut de la 51,6 la sută, 
la 78,7 la sută. în prezent, în coo
perativele agricole de producție tau
rinele din aceste rase reprezintă 
peste 88 la sută din totalul efecti
velor proprietate obștească. Cele 
mai bune realizări în ceea ce pri
vește îmbunătățirea efectivelor de 
taurine s-au obținut în regiunile 
Dobrogea, București și Ploiești. 
Procesul de ameliorare a raselor s-a 
efectuat și mai intens la porcine, 
datorită înmulțirii într-un timp mai 
scurt a acestei specii. La începutul 
acestui an, efectivele de porcine din 
rasele Alb de carne, Landrace și 
metiși ai acestor rase au ajuns la 
peste 83 la sută din 
63 la sută în 1962 și 
reprezentau în anul 

în ce privește 
raselor cu lînă groasă, care repre
zentau în trecut peste 70 la sută din 
total, a fost luat, în cea mai mare 
parte, de cele cu lînă fină și semi- 
fină. în prezent, în cooperativele 
agricole de producție, aproape 80 la 
sută din efectivele de oi îl reprezin
tă rasele cu lînă fină și semifină. 
Sporirea accentuată a efectivelor de 
oi cu însușiri superioare și creșterea 
producțiilor medii au avut o impor
tantă eficiență economică, dînd pu
tința să fie lichidat importul de 
lînă. Această transformare se des
fășoară, în continuare. în toate re
giunile țării.

Una din principalele acțiuni, care 
condiționează ameliorarea raselor, o 
constituie organizarea reproducției 
animalelor. în cadrul acestei preo
cupări, o măsură de bază a fost asi
gurarea numărului necesar de re
producători de bună calitate, din 
rasele ameliorate. în același timp, 
s-a organizat folosirea rațională 
a acestora prin monta naturală și 
prin însămînțările artificiale. în re
țeaua de reproducție sînt folosiți 
peste 16 000 tauri, 22 000 vieri 
și 140 000 berbeci. Paralel cu or
ganizarea reproducției animalelor 
aparținînd cooperativelor agricole 
de producție și ale membrilor a- 
cestora, o deosebită grijă s-a 
acordat asigurării numărului ne
cesar de tauri, berbeci, vieri pentru 
stațiunile de 
gospodăriile 
de munte.

Folosirea

cele

Pe întregul flux 
al producției
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cătorilor din 
mai bune rase, în 
scopul îmbunătă
țirii șeptelului, se 
face prin însă- 
mînțările artifi
ciale. Numai în a- 
nul 1964 au fost în- 

sămînțate artificial 885 000 de vaci și 
3 825 000 de oi. Paralel cu extinde
rea însămînțărilor artificiale la ani
male, au fost depuse eforturi susți
nute pentru îmbunătățirea calitati-, 
vă a acestei acțiuni. Consiliile a- 
gricole regionale și raionale s-au 
ocupat de organizarea centrelor și 
punctelor de însămînțări artificiale 
la animale, au instruit medicii ve
terinari cu problemele noi ale com
baterii sterilității. Ca urmare, in a- 
nul trecut, multe centre, subcentre și 
puncte de însămînțări artificiale, 
care deservesc în principal coopera
tivele agricole, au obținut rezultate 
bune. La cooperativa agricolă de 
producție Micălaca, aflată în raza de 
activitate a centrului de însămînțări 
artificiale Arad, indicele de natali
tate la vaci și juninci a fost în ulti
mii ani în continuă creștere, ajun- 
gînd în 1964 la peste 90 la sută. La 
cooperativa agricolă 
Felnac, din raza aceluiași 
indicele 
la 71 la 
în 1964.

Multe 
tunci cînd insămînțările artificiale 
la vaci sînt bine organizate se pot 
obține indici de natalitate apropiați 
de sută la șută. La cooperativele 
agricole de producție Romanii și 
Gemenele, din raza de activitate a 
centrului de însămînțări artificiale 
Brăila, indicele de natalitate în 1964 
a fost de 97 la sută. Realizări bune 
în această privință sînt și în coope
rativele agricole de producție Bă- 
lăceanu din raionul Rîmnicu Sărat, 
Nuntași și Panduru din raionul Is
tria, Ciocîrlia de Jos din raionul 
Medgidia, Dobreni și Bodeștii de Sus 
din raionul Piatra Neamț și altele.

Sînt însă unități în care, din cau
za folosirii incomplete a efectivului 
de femele matcă, se produc pierderi 
în producția de lapte, carne și lînă, 
se obțin mai puțini produși din pră- 
silă proprie. în unele cooperative 
agricole, intervalul între două tă
tari la vaci ajunge la 14 luni, pro- 
ducîndu-se, prin aceasta, importan
te pagube economice. Reducerea a- 
cestui interval cu numai o lună ar 
avea ca rezultat obținerea unui nu
măr de 92 de viței la fiecare 100 de 
vaci. Deoarece natalitatea constituie 
principalul indicator calitativ al ac
țiunii de reproducție la animale, 
sporirea ei trebuie să stea în cen
trul preocupării consiliilor agricole, 
a centrelor de însămînțări artificia
le, a conducerilor cooperativelor a- 
gricole de producție și a specialiș
tilor din aceste unități. .

Obținerea unui număr cît mai 
mare de produși de la repro
ducătorii cu însușiri productive 
superioare constituie unul din prin
cipalele mijloace 
a 
tă 
sire 
valoroși, 
male cu 
cursul 
centrală 
Otopeni 
mînțate 
de fiecare 
însămînțări 
1 100 de vaci. Ținînd seama de

Ing. Emil BALOMIRI 
vicepreședinte 

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

Printre candidați! F.D.P. a! cir
cumscripțiilor orășenești din Bu
zău se numără și profesoara Clo
tilda Constantinescu. In fotogra
fie : candidata stind de vorbă cu 
un grup de tineri care votează 

pentru prima oară

economiei

în an- 
loc de 
îmbu-

de natalitate 
sută în 1962,

de producție 
centru, 

a crescut de 
la 93 la sută

alte exemple arată că a-

Zece milioane
de spectatori

Ieri s-a încheiat Festivalul filmu
lui pentru sate, manifestare intrată 
în tradiția vieții noastre culturale. 
Dezvoltarea substanțială a bazei ma
teriale a cinematografiei în mediul 
rural (anul trecut au fost date în fo
losință încă 700 de cinematografe, re
țeaua sătească însumînd astfel 5 400 
de unități), ca și buna popularizare 
a programelor, a determinat crește
rea numărului de spectatori care au 
vizionat filmele artistice, documen
tarele agrozootehnice și celelalte 
producții prezentate în cadrul aces
tei ediții a festivalului După cum s-a 
mai anunțat, prima etapă (6 decem
brie—10 ianuarie) a întrunit 5 800 000 
de spectatori. In total, se estimează 
că la reprezentațiile cinematografice 
și la diferitele acțiuni cultural-edu
cative organizate cu prilejul festiva
lului au participat circa zece milioa
ne de spectatori. Vn mare interes 
l-au stîrnit scurt-metrajele proiec
tate în sprijinul învățămîntului a- 
grozootehnic de masă ; folosirea a- 
cestor filme în conformitate cu ce
rințele planului de învățămînt 
continua și în lunile următoare.

SESIUNE ȘTIINȚIFICA

va

total, față de 
45 la sută cit 

1955.
ovinele, locul
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'de animale. Exis- 
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a reproducătorilor 
provin din ani-

montă care deservesc 
individuale din zona
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numeroase 

intensivă 
care 

productivitate ridicată. în- 
anului 1964, la 
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București au 
medie peste 

taur, iar la Centrul de 
artificiale Arad, peste 

va-

în

Stațiunea 
artificiale 
fost însă- 

1 500 vaci

Academicianul Crlstofor Simlo- 
nescu, rectorul Institutului poli
tehnic din Iași, desfășoară o bo
gată activitate pe tărim științific 
și obștesc. El a fost propus can
didat al F.D.P. în Marea Adunare 
Națională, circumscripția electo

rală nr. 6 Bîrlad-vest

IERI ȘI AZI

BAIA MARE (coresp. „Scîn
teii"). — Vineri și sîmbătă a avut 
loc la Baia Mare prima sesiune știin
țifică a Institutului pedagogic de 
trei ani din localitate. Au participat 
cadre didactice și specialiști din re
giunea Maramureș precum și din 
diferite centre universitare ale țării. 
Lucrările sesiunii s-au desfășurat pe 
secții. Au fost prezentate peste 80 
de comunicări și referate privind mai 
ales probleme specifice ale regiunii 
Maramureș. Dintre acestea amintim 
„Analiza polinică a turbei de la Tăul 
Negru", „Cu privire la activitatea 
zaharică a podzolului de la Stațiu
nea experimentală Livada", „Tra
duceri din literatura universală în 
ziarul „Gutinul", apărut la Baia 
Mare între 1889—1890", etc.

îndărăt cu trei decenii țara era 
brăzdată, tot la anotimpul primăve
rii, de agitația unor „alegeri" — sînt 
obligat la ghilimele — într-atît ter
menul suna fals în rezonanța și în 
conținutul lui.

Nu candidau și nu se înfruntau 
cele două „facțiuni" — conservatoa
re și liberală — cum numise I. L. Ca- 
ragiale cele două partide care ne 
fericiseră viața în cel dintîi deceniu 
al veacului. Nu. Trecuse peste ca
pul nostru aripa de cenușă și de 
sînge a primului război mondial, ne 
„modernizasem", bîlciul electoral era 
ținut acum de peste treizeci de par
tide și dizidențe, de nomenclatură 
diferită și de conținut identic, eter
nul și rîvnitul „ciolan" fiind deopo
trivă urmărit de lome ctt o asidui
tate sîngeroasă. Nimeni nu se pu
tea descurca de atîtea „programe*  
trîmbițate la răscruci, demagogia a- 
jungînd la niște trepte și culmi la 
care nu putea năzui nici fantezia ce
lui mai înzestrat umorist. Un politi
cian versat în arta alegerilor — 
„elector temut", cum era numit la 
epoca respectivă — făgăduia ale
gătorilor săi „înființarea clasei a 
IV-a la tren" ca soluție de amelio- 
tare a vieții nevoiașilor. Un altul, 
adversar declarat al primului, pre
coniza „inflația, ca singura me
todă prin care putem asigura 
funcționarilor lefuri onorabile și 
un ban în punga săracului". Sînt 
citate — incredibile astăzi — din 
manifestele electorale ale vremii, a- 
flate în arhive, ca mărturii ale unor 
timpuri și năravuri.

în ulița unde mi-am petrecut copi-

de Aurel BARANGA

lăria, la jumătatea drumului între 
morgă și abator, zilele alegerilor se 
înscriau cu un chenar negru în ca
lendarul cetățenilor, fiindcă seara, 
la ceasul „despuierii scrutinului", se 
înregistrau numeroase capete spar
te, nu știu cîte înjunghieri comise 
sub imperiul „convingerilor” politice 
dezlănțuite și al butoaielor de țuică 
desfundate de organizațiile politice 
interesate în scopul aducerii cetățe
nilor la urne.

De altminteri, după consumarea 
„actului istoric", țara lua cunoștință 
în chip oficial ds felul cum s-a des
fășurat „consultarea corpului electo
ral" din primele zile de dezbateri 
furtunoase în Dealul Mitropoliei. Cu 
prilejul formalității de validare a 
noilor mandate, ieșeau la iveală, 
dezvăluite cinic, metodele folosite în 
timpul campaniei electorale și din 
ziua votăiii. Există în această direc
ție și o „carte albă", publicată în a- 
ceeași vreme, de unde reiese cum 
lucra mașina de vot, cum se pronun
țau în fața urnelor morții, cum func
ționa „suveica", cîte buletine de vot 
au sfeterisit liberalii, cîte țărăniștii, 
în timpul dezbaterilor din Cameră se 
iscau altercații între deputați, ajunși 
ei înșiși să se înjure colorat și ca la 
ușa cortului. Neofitul care asis
ta pentru prima oară la du
elurile pasionate putea să creadă 
că la tribună scapără spada convin
gerilor devotate. Un gazetar cu 
un ochi ager a sesizat situația și a 
sintetizat-o într-o formulare de o rară

plasticitate : „în Romînla deputății 
se înjură la tribună și se împacă la 
bufet". într-adevăr, acolo, la bufet, 
după ceasuri lungi de dezbateri 
furtunoase, se aplanau toate conflic
tele și se cimentau toate înțelegerile, 
așa cum s-au împăcat adversitățile 
politice la tribuna aceleiași came
re, în 1907, peste mormintele proas
pete ale celor unsprezece mii de ță
rani asasinați.

Stau și mă socot bine și bag de 
seamă că n-au trecut de la acele 
vremuri decît treizeci de ani, termen 
scurt nu numai în raport cu Istoria, 
dar și cu viața unui om. Și distanța 
de la acele zile și pînă la ziua noas
tră de astăzi e astronomică, oriunde 
te uiți, la orice te gîndești, încît în
șiși termenii, înseși vorbele sînt al
tele, în conținutul lor fundamental, 
deși cuvintele și-au păstrat aceeași, 
exterioară, rezonanță.

M-am întîlnit deunăzi cu candida
tul din circumscripția mea electora
lă, omul pe care, cunoscîndu-1 și a- 
preciindu-1 toată lumea pentru me
ritele lui în muncă și pentru grija 
lui mereu trează față de bunul mers 
al vieții obștești, a fost propus să 
ne reprezinte în viitorii patru ani. 
Consfătuirea s-a purtat pe terenul 
concretului absolut. Nici o făgăduia- 
lă lipsită de temei și de răspundere, 
candidatul nostru rostind de nu știu 
cîte ori pluralul „noi", și niciodată 
îngîmfatul și ineficientul „eu", lă- 
sînd să vorbească pentru el faptele 
mai mult decît vorbele.

Faptele — iată un termen învestit 
în anii noștri cu o semnificație nouă, 
într-adevăr, ceea ce convinge și 
constituie un program de viață, de

muncă, de creație, motorul a tot ce 
se năzuie a fi înfăptuit de aici înain
te, se reazimă trainic pe această te
melie a faptelor, a ceea ce s-a rea
lizat pînă astăzi, în anii noștri, în 
aceste ultime și spornice două de
cenii.

M-am întîmplat nu de mult într-un 
sat pe care l-am cunoscut bine, în
dărăt cu treizeci de ani, și prin care 
n-am mai călcat de atunci. Orice 
comparație cu trecutul e cu neputin
ță. în sat a intrat, o dată cu agri
cultura socialistă, cu electricitatea, 
casa de nașteri, căminul cultural 
sau noua școală, un fapt mult mai 
adînc în semnificațiile lui esen
țiale. Acolo unde întîlneai acum 
treizeci de ani fețe posomorite, oa
meni cu privirea stinsă învîrtind în 
tăcerea lor minerală căciula în mîini, 
întîlnești chipul luminos al omului 
bucuros de viață, chemat la treapta 
civilizației. Am stat de vorbă cu oa
menii, dispuși să-ți comunice tot ce 
te interesează, dornici să afle, să fie 
la curent cu ceea ce se petrece în 
lume, vădind în toate domeniile un 
orizont intelectual demn de stimă. 
Nu e un miracol, și ce nume se po
trivește mai bine acestui miracol de
cît orîr.duirea socialistă ?

Faptele se exprimă uneori prin ci
fre, dar semnul matematic, înțeles la 
lumina realizărilor, e mai mult de
cît un simplu indice statistic. Se în
carcă de semnificații multiple și de 
poezie. Citești, de pildă, că in anul 
1964 au intrat în funcțiune noi agre
gate în centrale electrice, îusumînd o 
putere instalată mai mare decît în
treaga putere existentă în Romînia 
antebelică. Nu e un miracol și ce 
nume 1 se potrivește mai bine de
cît : orînduirea socialistă ?

N-am pasiunea datelor contabile.

(Continuare în pag. Il-a)

Realizări ale ceferiștilor
In cinstea Zilei ceferiștilor lu

crătorii de la căile ferate au ob
ținut noi și importante succese. 
Acestea se adaugă la realizările 
anilor trecuți. Astfel transportul 
de mărfuri și de călători pe căile 
ferate este în prezent cu pes
te 57 la sută mai mare de
cît în 1959. Datorită sporirii 
parcului de vagoane și utilizării 
lor mai eficiente, anul trecut s-au 
încărcat în plus circa 2 250 000 
tone mărfuri. La obținerea aces
tor rezultate a contribuit, pe lin
gă mai buna organizare a lucrului 
în unitățile feroviare, și dotarea 
lor cu numeroase locomotive Die
sel electrice, instalații de centra
lizare și bloc de linie automat. 
Astăzi, aproape o treime din tota

lul traficului feroviar este efec
tuat de locomotive Diesel electri
ce. In 1965 va crește numă
rul trenurilor de persoane for
mate din noile tipuri de vagoane 
caracterizate printr-un înalt grad 
de confort.

*

La complexul C.F.R. Petroșeni 
planul de încărcare a fost depășit 
în luna ianuarie cu aproape 12 la 
sută, iar feroviarii de la Lupeni, 
Vulcan și Petroșeni au încărcat 
peste plan 44 714 tone de mărfuri. 
Realizări importante au obținut și 
ceferiștii din Simeria. Ei au redus 
timpul de staționare a vagoanelor 
la încărcare-descărcare cu 1,5 la 
sută, iar la staționarea în tranzit 
cu peste 5 la sută. S-a înregistrat

astfel o economie de 51 469 ore- 
vagon. La formarea trenurilor 
marșrute, indicii de plan au fost 
depășiți luna trecută cu peste 50 
la sută.

★

Vn colectiv de specialiști de la 
Atelierul C. T. Brașov a conceput 
și realizat un nou tip de panou de 
telecomunicații pentru stațiile 
mari și mijlocii de cale ferată. 
Cu ajutorul lui, impiegatul de 
mișcare efectuează în bune con
diții toate convorbirile tele
fonice cu cabina de macazuri, 
stațiile vecine și operatorul 
regulatorului de circulație. Ex
perimentarea noului panou în 
stațiile Bartolomeu, Filiaș și Tg. 
Mureș a dat bune rezultate. In 
prezent, Atelierul C. T. Brașov a 
început producția în serie a nou
lui panou.

reprodu-maximum ala (Continuare în pag. IlI-a)

Ing. Emanoii Popovic! de la cooperativa agricolă din Hălchiu, regiunea Brașov, acordă o consultație 
unor îngrijitori de animale participant! ia cursurile agrozootehnice

Schimb de experiență între constructori
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — La 

șantierul 503 din Bacău a avut loc 
un schimb de experiență, organizat 
de Ministerul Industriei Construc
țiilor, pe tema extinderii metodelor 
avansate Ia construcțiile industriale. 
Au luat parte reprezentanți ai unor 
întreprinderi și trusturi de construc
ție din regiunile București, Brașov,

Oltenia și Bacău. Cu acest prilej au 
fost popularizate metodele folosite 
de constructorii băcăoani la înălța
rea fabricilor de mobilă șl bere din 
localitate. Diafilmele prezentate și 
vizitarea obiectivelor executate au 
contribuit la eficacitatea schimbului 
de experiență.

Modernizări
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — La 

uzinele „Industria sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii a intrat în funcțiune cel 
de-al doilea motor electric de 1850 
kW pentru acționarea laminorului de 
sîrmă. Ambele motoare — primul a 
fost instalat mai înainte — sînt pro
iectate și fabricate la Reșița. Ele 
asigură creșterea cu 8—9 la sută a 
ritmului de laminare atît la hala de 
oțel moale cît și la cea pentru fabri
carea electrozilor de sudură și In-

mecanizări
locuiesc mașina cu aburi economi
sind astfel peste 6 000 tone combus
tibil convențional pe an.

Tot la acest laminor în luna ianua
rie a fost mecanizat transportul ța- 
glelor și al lingourilor de cupru, pe 
spațiul dintre cuptoarele de propul
sie și caja pregătitoare. Măsurile 
luate fac parte din planul de mo
dernizare a mașinilor și utilajelor, 
în curs de aplicare la această uzină.

Duminică, pe peronul Gării de Nord. Studenții bucureștenl care au pe
trecut zilele vacanței de iarnă In tabere de sport sau în stațiuni de 
odihnă s-au înapoiat în Capitală. Printre aceștia se numără cel care 
au iost la tabăra de schi de la Piatra Mare și la Tușnad, participant» 
la campionatele de schi de la Brașov, studenții Institutului de construc
ții care au fost în tabăra de ia Muntele Roșu, viitorii economiști ce s-au 
odihnit Ia cabanele Voina șl Păpușa, precum și tinerii care au petrecut 
vacanța la Borsec șl în taberele de schi de la Păltiniș și Crîng-Siblu.

Foto: M. Cioo
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PE ÎNTREGUL flux
AL PROD UCȚIEI

Marca Uzinelor de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila este bine 
cunoscută în întreaga țară. Ex
cavatoarele, rulourile compresoa- 
r-e cu cilindri metalici și pe pneuri 
sînt întîlnite pe marile șantiere 
industriale, de construcții de locuin
țe, de drumuri, la lucrările de hidro
ameliorații. Constructorii realizează 
cu ajutorul lor o productivitate spo
rită prin mecanizarea lucrărilor de 
pregătire a fundațiilor, de terasare 
etc.

Am vizitat recent uzina brăileană. 
Peste tot — în secțiile de fabricație, 
in serviciile de concepție — se des
fășoară o muncă intensă pentru rea
lizarea prevederilor planului, a an
gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă pe acest an. Calitatea produc
ției este privită ca o chestiune de 
prestigiu și este urmărită in toate 
sectoarele fabricii, pe întregul flux al 
producției. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii uzinei au înțeles pe deplin 
indicațiile conducerii partidului că 
pentru realizarea de produse cu ca
racteristici superioare sînt necesare 
măsuri concrete în toate etapele 
procesului tehnologic, incepind de la 
întocmirea documentației tehnice și 
pînă Ia ultimele operații de finisaj.

Nou) începe 
de la planșetă

Aplecați deasupra planșetelor, pro- 
iectanții de la serviciul constructor- 
șef conturează pe hîrtia de calc dife
rite piese și subansamble, utilaje în
tregi. în acest serviciu sînt concepu
te și proiectate noi mașini și utilaje, 
se aduc îmbunătățiri constructive 
produselor din fabricația de serie. 
Adjunctul constructorului-șef ne-a 
vorbit despre înființarea în cadrul 
serviciului a unei grupe de urmă
rire a calității produselor. Grupa 
controlează sistematic dacă proiecte
le sînt complete, urmărește în sec
țiile de fabricație modul cum se res
pectă desenele de execuție, perfec-

ționează construcția diferitelor uti
laje,

Intr-una din zile — cu vreo trei 
luni în urmă — șeful grupei, ingine
rul Constantin Scutelnicu, a fost 
oprit de cîțiva muncitori și maiștri 
din secția construcții mecanice.

— S-a ivit un neajuns la monta
jul unuia dintre tipurile de excava
toare, i-au spus aceștia. La carcasele 
troliului și ale reductorului de de
plasare apar scurgeri de ulei. Ce-am 
putea face să înlăturăm această de
fecțiune ?

Grupa de urmărire a calității de Ia 
serviciul constructor-șef a luat in 
studiu această problemă. In urma 
confruntării documentației tehnice 
cu modul cum se realizează fiecare 
subansamblu al excavatorului, s-a 
constatat că sistemul de etanșare al 
carcaselor nu era conceput corect 
Acesta a fost reproiectat aproape :n 
întregime. S-a îmbunătățit în același 
timp documentația tehnică pentru 
axul intermediar și instalația de un
gere. în urma perfecționărilor aduse, 
condițiile de exploatare a excavato
rului s-au îmbunătățit.

Măsurile pentru 
calității produselor sînt orienta
te tot mai mult spre realizarea de 
mașini și utilaje moderne, cu para
metri tehnico-funcționali ridicați — 
capacități și puteri sporite la greutăți 
reduse, conducere ușoară, mobilitate 
și manevrabilitate mari, viteze de lu
cru și de deplasare mai rapide, grad 
de utilare ridicat etc. Pe această linie 
s-a realizat modernizarea a două ti
puri de rulouri compresoare, a unui 
compactor pe pneuri etc. Serviciul 
constructor-șef a inițiat recent uni
ficarea constructivă a patru tipuri 
de rulouri compactoare din pro
ducția de serie a uzinei.

Tehnologiei moderne 
cîmp larg de aplicare

îmbunâtățirea

Procedeele înaintate de lucru, 
tehnologia modernă de execuție con

nemijlocit la creșterea pro-tribuie 
ductivității muncii, la îmbunătățirea 
calității produselor. Constructorii de 
mașini de la „Progresul" sînt con
vinși de aceasta din proprie expe
riență. La turnătoria de oțel a uzi
nei, procedeul turnării metalului în 
forme întărite cu bioxid de carbon 
a fost 
piese mai 
astfel șablonarea pieselor la sol.

— Anul trecut, ne spune șeful 
serviciului metalurgic, am turnat în 
forme întărite cu bioxid de carbon 
8 500 tone de piese din oțel. Anul a- 
cesta, în planul tehnic s-a prevăzut 
turnarea cu ajutorul acestui proce
deu a 12 000 tone de piese. Este o 
creștere substanțială, dar ne-am pre
gătit temeinic : s-a montat o instala
ție de preparare a bioxidului de car
bon din gazele arse de la centrala 
termică, s-a amenajat o stație pen
tru prepararea amestecurilor de 
formare. în scurt timp va fi pus 
în funcțiune un nou cuptor electric.

Tehnologia modernă își face loc tot 
mai mult și la cazangerie, forje, în 
secția de construcții mecanice. La ca
zangerie se aplică cu bune rezultate 
sudura automată, craițuirea arc-aer, 
iar la forje se presează lunar în 
matrițe aproape 100 tone de piese. 
Cu cîteva luni în urmă, forjorii au 
primit o comandă importantă : reali
zarea arborilor pentru hidroagregate 
de mare putere, fiecare avînd o 
greutate de 27 de tone. Colectivul 
atelierului de la presa de 2 500 de 
tone, condus de maistrul Nicolae 
Bogdănescu, și-a însușit în scurtă 
vreme tehnologia de prelucrare a 
acestor piese pretențioase. De ase
menea, s-au realizat arbori cotiți cu 
fibraj continuu pentru motoarele lo
comotivelor Diesel electrice pe ma
trițe multiple ; calitatea acestor pie
se se ridică la 
derne.

Posibilitățile 
în producție a

gice avansate pot fi valorificate mai 
bine în fiecare secție. In ultimul 
timp s-au luat de altfel unele mă
suri pentru crearea condițiilor ne
cesare aplicării la un volum sporit 
de repere a sudurii automate și se
miautomate, a unor metode moderne 
de turnare și de forjare. La turnă
toria de oțel s-au efectuat încercări 
pentru introducerea turnării pieselor 
în forme cu maselote avînd înveliș 
exoterm. Piesele turnate prin acest 
procedeu au o structură mai unifor
mă, fără incluziuni și sufluri, con
sumul de metal este mai redus.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
Fruntași în întrecerea socialistăA Utilaje

extins în ultimul timp și la 
mari. A fost eliminată

Măsuri eficiente 
în fiecare secție

nivelul tehnicii mo

de extindere largă 
procedeelor tehnolo-

în vederea realizării unei producții 
ritmice, de bună calitate, s-au prevă
zut și aplicat în secțiile uzinei nume
roase măsuri tehnico-organizatorice. 
Ele privesc organizarea temeinică a 
procesului tehnologic, aproviziona
rea operativă a locurilor de muncă 
cu materiale, piese și semifabricate, 
folosirea de scule și dispozitive per
fecționate, o bună colaborare între 
secții și ateliere.

în secția de construcții mecanice 
— secție de bază a întreprinderii — 
uzinarea pieselor se face pe grupe 
de mașini, iar montajul pe linii de 
fabricație. Cu sprijinul organi
zației de partid, Ia locurile-cheie 
ale producției au fost repartizați 
muncitori cu o bogată experiență în 
muncă, îndeosebi membri și candi
dați de partid. In această secție s-au 
amenajat standuri de probe pentru 
efectuarea rodajului la principalele 
utilaje din fabricația de serie.

Dotarea cu scule, dispozitive și ve
rificatoare a crescut în ultimul an cu 
aproximativ 15 la sută la construcția 
excavatoarelor, a rulourilor compre
soare și a altor produse. Dispozitivul 
pentru centrarea motorului pe șasiu 
la excavatoarele de 0,3 mc, cel pen
tru aplicarea sudurii automate ’a 
gențile pentru excavatoare, mașina 
de preîndoit tabla pentru virole și 
altele contribuie la creșterea 
ductivității muncii, la realizarea 
lucrări de calitate. Cu prilejul 
baterii sarcinilor de plan, 
trolorul Gheorghe Carapcea
alți muncitori s-au referit la fap
tul că, anul trecut, execuția 
unor S.D.V.-uri a fost tărăgănată în 
mod nejustificat la sculărie ; ei au 
solicitat un sprijin mai mare din par
tea conducerii uzinei în vederea res
pectării termenelor stabilite pentru 
construirea dispozitivelor. La dezba
terea cifrelor de plan s-au făcut și 
alte propuneri pentru ridicarea cali
tății produselor : asigurarea unui de
calaj satisfăcător între secții, îmbu
nătățirea asistenței tehnice în schim
burile II și III, inițierea de cursuri 
pentru ridicarea calificării controlo
rilor de calitate, organizarea siste
matică, cu sprijinul ministerului, a 
unor consfătuiri cu beneficiarii pri
vind comportarea în exploatare a 
utilajelor care au fost incluse în 
planul de măsuri tehnico-organiza
torice.

Constructorii de utilaje de la „Pro
gresul" au obținut o experiență va
loroasă în producție. Extinderea a- 
cestei experiențe, valorificarea din 
plin a posibilităților și rezervelor in
terne existente vor contribui la do- 
bîndirea unor noi succese în realiza
rea planului pe acest an 
dicatorii, la ridicarea în 
a calității produselor.

Nicolae

pro- 
unor 
dez- 
con-
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O nouă cuvă pentru electroliză destinată Uzinei de aluminiu din Slatina
Foto : A. Cartojan

la toți in- 
continuare
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cum arătau orașele 
cu trei decenii și, mai 
le-a lăsat moștenire 
de-al doilea război

dar una m-a reținut prin laconismul 
ei : numărul studenților a sporit de 
la 26 489, cîți existau în 1938—1939, 
la 112 611 în anul universitar 
1963—1964.

De altminteri, asemenea lapte au 
intrat înti-atîta în uz și în obișnuință, 
că de multe ori trecem pe lingă ele 
cu un ochi distrat. Asta nu înseam
nă însă că iaptul minunat nu rainî- 
no cum l-am numit. Eram pînă acum 
treizeci de ani o țară sortită să ră- 
mînă o eternitate la plug și săpăli- 
gă. Și iată că astăzi produse indus
triale romînești cunosc pe piața 
mondială o cerere însoțită de o bine
meritată prețuire. Cum se numește 
faptul ?

Știm toți 
țării în urmă 
ales, cum ni 
flagelul celui
mondial. Un călător străin pe care 
l-am întovărășit cîteva zile prin țară 
mi-a pus acum un an o întrebare : 
„de unde atîta beton ?". Ce nume 
poartă întrebarea lui și cum trebuia 
să sune răspunsul meu ?

Un ministru al învățămîntului de 
acum treizeci de ani preconiza în
chiderea Teatrului Național cu argu
mentul că reprezintă o cheltuială 
prea mare. Funcționează astăzi în 
țară peste patruzeci de teatre.

Cum se numește acest fapt de ci
vilizație șl de cultură ? Poate că nu
mele cel mai propriu este al ultimi
lor douăzeci de ani de muncă șl de 
creație, sub steagul partidului, re- 
prezentînd efortul unui popor liber, 
independent, suveran și hotărît să-și 
desăvîrșească uriașa și istorica sa 
construcție.

Oriunde se întîlnesc candidați! 
noștri cu alegătorii se discută fapte 
concrete, proiectul viitoarelor în
făptuiri, pe care cei ce vor fi aleși 
și alegătorii lor le vor înscrie pe ră
bojul muncii din viitorii patru ani.

La 7 martie țara își va alege aleșii.
Și cînd scriu aceste cuvinte sim

ple — țara își va alege aleșii — 
îmi dau seama că abia acum terme
nul sună bine : aleșii. Adică pe cei 
mai buni, pe cei mai harnici, pe cei 
mai vrednici, pe cei mai devotați fii 
ai săi, luptători hotărîți pentru cau
za fericirii poporului și a viitoru
lui său.

CARTEA Șl CITITORII El LA SATE
O obișnuită după-amiază de iarnă și o imagine care poate fi întîl- 

nită în nenumărate sate. Cîțiva cititori au intrat în localul bibliotecii 
din comună. Să aflăm cîte ceva despre gusturile și preferințele lor. Ce 
cărți îi interesează ? Ce le recomandă bibliotecara ? Cum poate fi ob
ținută cartea dorită, fie de la bibliotecă, fie de la librăria sătească ? 
Iată cîteva întrebări la care au răspuns țărani cooperatori, mecaniza
tori, intelectuali, bibliotecari în discuțiile purtate cu redactori și cores
pondenți ai ziarului nostru.

Lecturi plăcute și utile
Despie rolul pe caie-1 au cărțile 

și broșurile tehnice și științifice în 
completarea pregătirii profesionale 
a mecanizatorilor ne-a vorbit tova
rășul Nicolae Chindlea, tractorist la 
G.A.S. Sălard, regiunea Crișana.

— Pînă a nu citi „Cartea mecani
zatorului", lucrare care tratează pe 
înțeles și amănunțit despre exploa
tarea și îngrijirea tractoarelor și ma
șinilor agricole, unele din secretele 
meseriei îmi erau mai puțin cunos
cute. Am aflat de acolo lucruri foar
te folositoare în campania agricolă 
și de aceea o recomand tuturor to
varășilor mei. Desigur, nu neglijez 
nici lectura operelor literare. Mi-au 
plăcut mult „Mitrea Cocor' de Mi
hail Sadoveanu, „Desfășurarea' și 
„Moromeții" de Marin Preda, cărțile 
lui Cezar Petrescu, dintre care „în
tunecare" îndeosebi. Am citit și cî
teva romane de Emile Zola.

— Despre bibliotecile din Sălard 
ce ne-ați putea spune ?

— Biblioteca comunală este bine 
înzestrată, ca și cea a gospodăriei 
de stat. Bine ar fi dacă aici s-ar 
organiza mai multe simpozioane li
terare și prezentări de cărți pentru 
mecanizatori ; gustul pentru literatu
ră ar putea ii 
mai inventive 
noutăților.

Pe tovarășul 
al cooperativei 
ție „Victoria
Bratolovești, regiunea Oltenia, și 
proaspăt absolvent al unui curs de 
brigadieri, l-am cunoscut la sediul 
bibliotecii comunale. Cele două fișa 
complete, cuprinzînd titlurile volume
lor pe care le-a citit în ultimul an, 
au servit drept recomandare.

— îmi place ioarte mult literatu
ra. Scriitorii mei preferați sînt : 
Creangă, Sadoveanu, Victor Hugo, 
Walter Scott, Alexandre Dumas. Cînd 
am început cursul agrozootehnic, 
mi-am cumpărat broșura „100 de în-

trebări și răspunsuri privind cultura 
viței de vie". Mi-a folosit foarte mult. 
După lectura ei, am reușit să dau 
răspunsuri mai bune la seminarii și, 
bineînțeles, să aplic în practică cele 
învățate.

Mai multe lucrări 
de specialitate

— Pe mine, ca inginer agronom, 
mă interesează mai ales cărțile de 
specialitate, ne-a răspuns tovarășul 
Ion Nichita, inginer agronom la co
operativa agricolă de producție din 
Recaș, regiunea Banat. Conduc un 
curs agrozootehnic de masă. Pe 
lîngă materialul didactic pe care îl 
avem la îndemînă, unii cursanți și-au 
exprimat dorința de a citi și alte lu
crări, cu ajutorul cărora să apro
fundeze cele predate. De aceea 
m-am obișnuit să le recomand și 
cărți cu un nivel tehnic mai ridicat. 
Oamenii le citesc cu mult interes, 
după cum o arată răspunsurile și 
discuțiile din seminar, iar cunoștin
țele pe care le dobîndesc se reflec
tă în rezultatele obținute în produc
ție. De aceea cred că biblioteca ar 
trebui să-și mărească fondul de 
cărți tehnice și broșuri de populari
zare

rute lucrările de știință popularizată. 
Dar numărul volumelor de aceste 
genuri, pe care le primesc, se dove
dește insuficient.

Și tovarășa Paraschiva Pintea, bi
bliotecară în comuna Pocreaca, re
giunea Iași, ne-a spus :

— Esențial în munca de bibliotecar 
este propria pasiune de a citi și, 
apoi, priceperea și perseverența de 
a face cunoscut cititorilor conținutul 
de idei al cărților, de a recomanda 
fiecăruia lectura potrivită. In ce pri
vește stimularea gustului pentru citit, 
încă de acum 3 ani, cînd am 
venit în comună, am început să or
ganizez unele acțiuni de populariza
re a cărților, mai cu seamă a celor 
de curînd intrate în bibliotecă. Rezul
tatele au fost de la an la an mai 
bune : în 1962 am înregistrat 800 de 
cititori, în 1964 — 1 315. Inițiem sim
pozioane, seri literare, prezentări de 
cărți noi, concursuri „Cine știe, răs
punde" pe diferite teme, expoziții și 
vitrine de cărți etc. Am pregătit, de 
exemplu, un medalion literar „Mi
hail Eminescu". Ca propagandistă, 
organizez la fiecare lecție și un fel 
de vitrină cu lucrările indicate în bi
bliografie.

Un accent deosebit îl punem pe 
răspîndirea cărții agrozootehnice In 
rîndurile țăranilor cooperatori. De cu
rînd am organizat, împreună cu con
ducerea cooperativei agricole de 
producție și a căminului cultural, un 
concurs „Cine știe zootehnie, iolo-

a metodelor înaintate.

stimulat prin forma 
de popularizare a

Marin Fota, membru 
agricole de produc- 
soclalismului' din

0 pasiune molipsitoare
— Cum ați devenit unul din difu- 

voluntari de carte fruntași dinzorii 
regiune ? întrebarea am adresat-o 
țăranului cooperator Traian Sblerea 
din satul Măneuți, raionul Rădăuți.

— Cînd am luat să difuzez primul 
stoc de cărți, la începutul anului tre
cut, nu m-am descurcat prea bine. 
Intrucît nu cunoșteam lucrările 
respective, nu știam să răspund cînd 
țăranii mă întrebau ce cuprind. A- 
tunci am început să citesc mai mult 
și astfel, cu timpul, am putut reco
manda fiecăruia cărți după gustul 
său și am ajutat pe mulți țărani 
să-și întocmească biblioteci perso
nale. Mi se cer stăruitor — adaugă 
tov. Sbierea — volume de schițe și 
nuvele ; sînt de asemenea ioarte ce-

La Combinatul de cauciuc Jilava 
s-au înmînat zilele acestea insig
nele de fruntaș în întrecerea socia
listă pe anul 1964. Printre cei care 
au primit insigna se află muncitori, 
tehnicieni și ingineri din secția 4 
regenerat, secție fruntașă în între
cerea socialistă pe anul 1964. Unii 
membri ai colectivului nostru, prin
tre care maistrul Petre Panait, de-

vulcanizatorul Teodor Seicu, văl- 
țarul Marin Curelea, lăcătușul Ion 
Mladin, brigadierul Dumitru Con- 
stantinescu sau electricianul Ion 
Grigorescu (în fotografia de mai 
sus) au primit această distinc
ție pentru a doua oară.

Nicolcie STOICA 
mecanic

Pentru sănătatea muncitorilor 
forestieri

La întreprinderea forestieră Gura 
Humorului-Suceava se urmărește 
cu grijă aplicarea măsurilor de 
protecție a muncii. Sectoarele de 
exploatare și de industrializare a 
lemnului au fost înzestrate cu noi 
mașini și utilaje care ușurează 
eforturile oamenilor. La fabrica de 
cherestea din Cacica a fost recon
struită hala de gatere, s-au montat 
apărători la circulare și mașini. 
Comitetul sindicatului, cu ajutorul 
activului obștesc, controlează cum 
se asigură asistența medicală, dacă 
sînt respectate normele de igienă 
și securitate a muncii, urmă
rește dotarea și buna funcționa
re a posturilor de prim ajutor. Ca
drele medicale de la dispensarul 
întreprinderii controlează perma
nent starea sănătății muncitorilor 
forestieri. Anul trecut au fost tri
miși la odihnă și tratament bal
near 147 de muncitori.

în întreprindere s-au ținut în ul
timul timp cîteva conferințe pe 
teme de educație sanitară, instruc
taje cu privire la protecția muncii. 
Comitetul sindicatului ar putea

de știință 
de literatură 

Și

sește*.  Pentru pregătirea lui coope
ratorii din sectorul zootehnic au citit 
într-o lună peste 150 de cărți și bro
șuri.

Noutățile la loc vizibil
Tov. Nicolae Bubulică, librar în 

comuna Budești, raionul Oltenița, 
ne-a vorbit despre metodele folosite 
în difuzarea cărții.

— Vizitatorii librăriei îmi cer lu
crări din domenii foarte diferite: bro
șuri agrozootehnice și 
popularizată, lucrări
politică, volume de povestiri 
nuvele, cărți pentru copii și tineret. 
Obișnuiesc să expun la loc vizibil, 
atît în vitrinele librăriei cit și în inte
riorul ei, cărțile recent apărute sau 
să le anunț în cadrul emisiunilor sta
ției locale de radioamplificare. In zi
lele cînd la căminul cultural au loc 
diverse manifestări, organizez aici 
standuri de cărți. De cîtăva vreme 
folosesc în librărie metoda liberului 
acces al cumpărătorului la rafturile 
cu cărți, unde volumele sînt aran
jate sistematic pe teme și edituri. în 
felul acesta, fiecare poate să-și alea
gă mai ușor cartea care-1 inteie- 
sează.

★

Răspîndită de oameni cu dragoste 
pentru literatură și știință, cartea pă
trunde tot mai larg în viața satului 
nostru, trece din mină în mină, des
fată și aduce foloase. „Luna cărții la 
sate", care se desfășoară în aceste 
zile, reunește în sălile bibliotecilor, 
în librării, în fața vitrinelor cu nou
tăți, în jurul standurilor de cărți sute 
de mii de cititori din întreaga țară.

In cadrul Luni! cărții la sate, la librăria raională din Drăgăneștl-Vlașca, 
regiunea București, au fost organizate o expoziție cu vînzare, standuri 

și vitrine unde sînt prezentate noile apariții

defolosi, firește, și alte forme 
popularizare a normelor de igienă 
și securitatea muncii incit fiecare 
om să le. cunoască și să le respecte 
în propriul său interes.

Constantin SAUCIUC 
Dumitru BOLOHAN 
de la stația de radioficare

cu viață scurtă
întreprinderea de foraj Moinești, 

aparținînd Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, a fost în
zestrată în ultimii ani cu utilaje 
noi, de mare productivitate. Cu a- 
jutorul lor efectuăm lucrările de 
foraj intr-un timp mai scurt și <.u 
mai puține cheltuieli. Datoria noa
stră, a celor care le folosim, este 
ca printr-o atentă îngrijire, priji- 
tr-o exploatare rațională, să le a- 
sigurăm o durată de funcționare 
cit mai mare.

Or, în întreprinderea noastră u- 
nele utilaje au totuși viață scurtă; 
Din ce cauză ? La multe sonde, în 
baia de la pompe se pune ulei cu 
un mare procentaj de impurități. 
Așa se face că se gripează rul
menții și, din această cauză, întrea
ga instalație se oprește. Ba mai 
mult, asemenea defecțiuni pot pro
voca ruperea bielelor de la pompe.

O altă cauză care nu numai că 
poate duce la scurtarea duratei de 
funcționare a mașinilor și utilaje
lor, dar poate provoca chiar distru
gerea lor. este felul defectuos în 
care se mai face cîte o dată trans
portul la locul de instalare. Nu a- 
rareori poți vedea cîte un troliu 
remorcat de un tractor și tîrît pe 
pămînt,, kilometri întregi. In aces
te condiții, întreaga articulație a 
troliului se distruge. Se întîmplă. 
de asemenea, ca utilajele să f-fe, 
descărcate fără grijă din camioa
ne ; ele se strică din această cauză 
și, chiar înainte de a fi instalate din 
nou, trebuie reparate sau înlocuita. 
Ar mai fi ceva de spus și despre 
felul cum sînt adăpostite utilajele . 
și mașinile. Intr-adevăr, noi avem 
trei rampe pentru utilaje, numai 
că două dintre acestea sînt neaco
perite, 
pompe 
mașini 
supuse

Răspunzători pentru starea de 
lucruri arătată sînt desigur cei ce 
manevrează aceste utilaje. Dar nici 
conducerea întreprinderii nu a în
treprins mai nimic pentru remedi
erea acestei stări de lucruri.

Ca urmare, trotil de foraj, 
de noroi, macarale, diferite 
stau sub cerul liber, fiind 
degradării.

Expoziție de diafilme
Colectivul muzeului regional dm 

Tg. Mureș folosește un mijloc inte
resant și sugestiv de prezentare a 
originii și 
secția de 
instalate, în 
najate, trei 
te de diafilme. Cînd se deschide ușa 
dulapului, instalația 
țiune automat. Cele

evoluției omului. In 
arheologie au fost 
dulapuri special amc- 
proiectoare automa-

intră în func-
58 de imagini

Pavel IOSUB 
mecanic

ale dtafilmului, care se succed la 
interval de o jumătate de minut, 
prezintă vizitatorului întreaga evo
luție a vieții omului Proiectoarele 
automate au fost construite prin 
folosirea posibilităților locale, tar 
planșele pentru diafilme au fost 
executate de graficieni din oraș.

Em I SUCIU 
tehnician

Niciodată nu ești sigur
In comuna Pantelimon locuim 

mai mulți salariați ai întreprinderi
lor din Capitală. Ca să ajungem la 
lucru, folosim autobuzele liniei nr. 
46. Dar niciodată nu ești sigur că 
nu vei întîrzia de la lucru, fiindcă 
autobuzele se defectează foarte des. 
Sîntem nevoiți să așteptăm în sta
ție cîte o 
„prindem" 
autobuzele 
ții, fără să

jumătate de oră pînă 
o mașină. De multe ori, 
trec încărcate prin sta- 
mai oprească. Aceeași

situație este și la 
lucru. Am sesizat 
care ne-a răspuns că pe linia 46 
sînt destule autovehicule S-ar pu
tea să existe în garaje sau pe tra
seu, dar noi avem nevoie de auto
buze care să circule potrivit grafi
cului și să ne asigure transportul 
la locul de muncă și acasă.

Dumitru CAMENȘCIUC 
muncitor
Uzinele „Republica"

întoarcerea de la 
conducerea l.T.B

★ *

REDACȚIEI : 
transportul în 

artere

NOTA 
tor la 
pe unele artere ale Capitalei 
am primit și alte scrisori. Un 
de locatari din cartierul Balta 
ne-a scris : „Tramvaiele 23 
cu greu pot face față afluenței 
de călători, mai ales între 
6—7,30 dimineața, și între 
seara. Pentru îmbunătățirea 
virii cartierului, propunem 
prelungească linia 34 de autobuze, 
sau să se înființeze o nouă linie".

Referi- 
comun

grup 
Albă 
și 24 
mari 
orele

16—18 
deser- 
să se

în alte scrisori se arată că există 
deficiențe și în circulația troleibu
zelor de pe linia 86. a autobuzelor 
liniei 35. Autorii scrisorilor cer ca 
l.T.B. să asigure o mai bună deser
vire a călătorilor, să ia măsuri pen
tru reducerea duratei staționărilor 
la capetele liniilor etc.

Așteptăm ca Sfatul popular a) 
Capitalei și conducerea l.T.B., 
cărora le-am trim's aceste scrisori ' 
să studieze observațiile și propu
nerile făcute și să ia măsurile co
respunzătoare.

CINEMATOGRAFE : Cine-i crimina
lul ? — cinemascop : Patria (Bd. Maghe- 
ru nr. 12—14), Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 
174). O stea cade din cer — cinemascop : 
Republica (Bd. Maghcru nr. 2), Bucure,.ti 
(Bd. 6 Martie nr. 6), Tomis (Calea Văcă
rești nr. 21), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare, colț cu str. Lizeanu). Cel mai 
mare spectacol : Luceafărul (Bd. 1848 nr. 
6). Oameni sau majuri: Carpați (Bd. Ma- 
gheru nr. 6). Vremea paginilor : Capitol 
(Bd. 6 Martie nr. 16), Aurora (Bd. Dimi
trov nr. 118), Rahova (Calea Rahovei nr. 
118). Zborul întrerupt : Festival (Ed. 
6 Martie nr. 14), Feroviar (Calea Giiviței 
nr. 80). Cîntînd in ploaie . Victoria (Bd. 
6 Martie nr. 7). Ah, Eva I : Centrai (Bd. 
6 Martie nr. 2). Cântăreața sclavă ; Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12). Hatari — am
bele serii : Union (Str. 13 Decembrie nr. 
5—7), Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57). Program 
pentru copii : Doina (Str. Doamnei nr. 9
— rulează numai dimineața). Un nou 
Ghilgameș : Doina (Str. Doamnei nr. 9). 
Vacanță la mare : Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie nr. 18 — rulează dimineața). 
4 000 de trepte spre cer — După zece ani
— Pretutindeni muncesc oameni — Ex
poziția economiei naționale a R.P.R. — 
Inaugurarea lucrărilor de construcții hi
droenergetice de la Porțile de Fier : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Paula 
captivă : Giulești (Calea Ciulești nr. 56), 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127), Arta (Ca
lea Călărași nr. 153). Rebelul magnific: 
înfrățirea între popoare (Bd. Bucureștii- 
Noi). Ivailo : Cultural (Piața 1. Pintilie 
nr. 2). Veselie la Acapulco: Dacia (Ca ea 
Grlviței nr. 137). Moscova-Genova : Bu- 
zești (Str. Buzești nr. 9—11). Viață ușoa
ră : Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42). Co
moara din lacul de argint — cinemascop: 
Grivița (Calea Griviței — podul Basa- 
rab). Climate — cinemascop : Unirea 
(Bd. 1 Mai nr. 143). A treia rachetă : Fla
căra (Calea Dudești nr. 22). Viață parti
culară : vitan (Calea Dudești nr. 97). 
Caîabuch : Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221). Roșu și negru (ambele serii): Popu
lar (Str. Mătăsarl rir. 31). Răzbunătorul
— cinemascop : Moșilor (Calea Moșilor 
nr. 221). Drum periculos — cinemascop: 
Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89). Șeful : 
Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). Ju
decătorul de minori : Colentina (Șos. Co- 
lentina nr. 84). Cu mîinile pe oraș : Vol
ga (Șos. I. Pintilie nr. 61). Titanic vals: 
Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2), Fla-

mura (Șos. Giurgiului nr. I5j). carloue.ie 
— cinemascop: Modern (Piața G. Coș cc 
nr 1). Intîlnire cu spionul : progiesul 
(Șos. Giurgiului nr. 3). i-acea (Bei Liber
tății nr. 70-72). Sălbaticii de pe riul 
morțil — cinemascop : l.lia (Calea 
13 Septembrie nr. 193). La patru pași de 
infinit : Drumul Sării (Str. Drumul Sării 
nr. 30). Ghinionistul: Feientiri (Calea 
Ferentari nr. 86). Diavolul deșertului : 
Cotroceni (Șos. Cotroceni nr 9)

TELEVIZ1UNE : Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru pio .ieri 
și școlari : știți să explicați ? I9,<o —
Campionatul european de patinaj artis
tic — Transmisiune de la Moicova. 0 45 
— Filmul documentar : „Pictorul Veîas- 
quez“. 21.00 — Romanțe, serenadă și can
țonete. 21,35 — Telesport. în îwkei ' : 
Buletin de știri, buletin meteorologi

Cum e vremea
Ieri in țara :

toate regiunile ,___  ____________ ____
bil, mai mult senin în jumătatea <le sud- 
est. S-au semnalat ninsori izolate în 
nordul Transilvaniei. Vîntul a suflat în 
general slab, cu Intensificări în Moldova 
și Dobrogea din sud-vest. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
grade la * *'  ---------- ----
grade la 
stanța și 
ceață In 
zlt ușor.
Vîntul a . ________ ____  ___
maximă a fost de 3 grade. Timpul pro
babil pentru 15, 16 și 17 februarie. In 
țară : vremea continuă să se încălzească. 
Cerul va fl variabil, temporar acoperit. 
Vor cădea precipitații în toate regiunile 
țării, sub formă de ninsoare, lapovită și 
local ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit din sectorul sudic la început, 
apoi din sud-est. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fl cuprinse între —1 
grad și —10 grade, iar maximele între 
—1 grad și 9 grade. Local mai ridicate. 
Izolat ceață șl chiciură. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cer temporar 
acoperit. Vor cădea precipitații slabe la 
sfirșltul Intervalului. Vînt potrivit din 
sectorul sud-est. Temperatura în crește
re ușoară. Ceață.

Vremea s-a încălzit In 
țării. Cerul a fo3t varia-

_______ _ ____ 11
Joseni și Miercurea Cluc și 5 
Turnu Severin, Calafat, Con- 
Medgidia. Local s-a semnalat 
București : Vremea s-a încăl- 
Cerul a fost mal mult senin, 
suflat potrivit. Temperatura
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DIN COLțUL TRIBUNEI

Foto : A. Ionescu

VOLEI

de gheațâ 
pentru cu-

an pirtia 
duminică 
R. P. Romine". Echi-

Un atac al rapldistelor. Fază din meciul Rapid—Dinamo
Foto : M. Cioo
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Pentru amatorii de baschet bucureșteni 
etapa de ieri a campionatelor republi
cane a oferit un bogat program compe- 
tifional. in centrul atenjiei s-au situat 
meciurile masculine Steaua—Știința Cluj 
și Dinamo București—Steagul roșu Bra
șov. Încheiate cu victorii scontate, cele 
două partide au oferit spectacole de 
bună caHtate. De remarcat că studenții 
clujeni au cedat pasul doar în ultima 
parte a întîlnirii, la pauză scorul fiindu-le 
favorabil cu 38—37. Scor final 78—61 
pentru Steaua. O bună impresie a lă
sat formafia Dinamo București, care a 
realizat din nou scorul etapei :. 101—80 
(49—40). Prin victoriile realizate ieri, 
cele doua echipe bucureștene rămîn în 
continuare principalele pretendente la 
titlu, urmînd ca întîlnirea lor directă sa 
decidă pe ocupanta primului loc în cla
sament înaintea turneului final al 
pionatului.

Alte rezultate : masculin : Știința Bucu
rești—C.S.M.S. lași 91—44, Știinfa Timi
șoara—Rapid București 79—62, Dinamo 
Oradea—Politehnica Cluj 87—61, Farul 
Constanja—Știinfa Țg. Mureș 92—73 ; 
feminin ; Voinja București—Voinja Bra
șov 66—53, Constructorul București—Vo- 
infa Oradea 61—31, Știinfa București— 
Știinfa Cluj 50—46, Știinfa Constanța— 
Rapid București 55—71, Mureșul Tg. Mu
reș—Progresul București 53—38.

PREMIERĂ 
LA SINAIA

Ieri dimineață pe la opt și jumă
tate, în preajma pîrtiei de bob de 
pe Furnica era o asemenea aglome
rație îneît n-ar fi avut unde să 
cadă... un ac de brad I Mai mult, 
— brazii înșiși fuseseră înțesați de 
către spectatorii dornici să vadă cum 
atacă diversele echipaje virajul 9, 
cum intră în virajul 10 
și, în sfîrșit, cum se î 
niște năluci, cu aproape 100 km pe 
oră, spre linia de sosire. De la con
cursul internațional de schi, desfă
șurat anul trecut la Poiana Brașov, 
n-am mai avut prilejul să înregis
trăm o asemenea afluență de public 
pe pantele înzăpezite. Dovadă 
locventă a popularității de 
bucură disputa bolizilor mi

0 pe sub pod 
îndreaptă ca

e- 
, , care se

bucură disputa bolizilor metalici în 
rîndurile iubitorilor de sport din 
țara noastră.

Neîndoielnic, vremea bună a sti
mulat într-o oarecare măsură, intere
sul inițial, dar nu e mai puțin ade
vărat că priveliștea coloanelor 
excursioniști 
ninse, încă din zorii ., , 
semnificațiile sale. Majoritatea celor 
prezenți au venit să aplaude victo
ria lui Panțuru, talentatul repre
zentant al „culorilor" locale. Cu o 
zi înainte, un incident pe traseu îl 
privase pe favoritul -nr. ■d -de-tțtlul 
de campion republican. De astă 
dată, ambele manșe ale Cupei au re
venit categoric echipajului Panțuru- 
Taus, care a stabilit totodată cel 
mai bun timp pe actuala pîrtie: 
1’08 "28/100. Fără să pericliteze nici 
un moment poziția învingătorilor, 
cuplurile Tătaru-Zeitz (Voința 
București) și Enea-Pașovschi (A.S.A. 
Brașov) s-au comportat remarcabil, 
confirmînd încă o dată aptitudinile 
sportivilor noștri în această dificilă 
specialitate.

Și astfel, după o lungă întrerupe
re, cea dinții competiție oficială de 
bob, pe pîrtiile reamenajate ale Bu- 
cegilor, se soldează cu un bilanț 
îmbucurător — atît din punct de ve
dere tehnic, cît și al succesului de 
public. Să sperăm că acest debut 
pozitiv va fi amplificat într-un vii
tor nu prea îndepărtat.

Dan DEȘLIU

de 
asaltînd povîrnișurile 

zilei, își are

De-a lungul a 1 480 de metri, cit măsoară în acest 
din Sinaia, boberii fruntași s-au întrecut simbătă și 
cerirea titlului de campion republican și a „Cupei 
pajul Enoa-Pașovschi (A. S. Armata-Brașov), realizind simbătă cel mai 
bun timp in cele două coboriri (2’24’55/100), a obținut titlul de campion pe 
anul 1965. In întrecerile de ieri, din cadrul „Cupei R.P.R.", primul s-a cla
sat echipajul Panțuru-Taus („Carpați" Sinaia II). Acesta a realizat in cele 
două manșe timpul de 2'16”80/100). In fotografie : la ieșirea din virajul 

8 al pîrtiei de Ia Sinaia

po patinoarul artificial „23 August" din Capitala a luatAseară,
sfîrșit turneul final al campionatului republican de hochei pe gheață. 
Meciurile ultimei etape s-au încheiat astfel; Știința București-Știtnța 
Cluj 4—2, Dinamo București-Tîrnava Odorhei 8—2, Steaua—Voința 
Miercurea Ciuc 1—1. în urma acestor rezultate, locul I în clasamentul 
final și titlul de campioană republicană au revenit formației Steaua 
București (în fotografie), urmată de Voința Miercurea Clue, Dinamo 

București, Tîrhava Odorhei, Știința București și Știința Cluj

îmbunătățirea efectivelor
de animale
(Urmare din pag. I-a)

loarea amelioratoare ridicată a tau
rului Booy, de la C.I.A. Suceava, a- 
cesta a fost folosit la însămînțarea 
artificială a 2 698 de vaci în 1963 și 
3 015 vaci în 1964. Exemple asemă
nătoare se pot da și de la centrele de 
însămînțări artificiale din Constanța, 
Mediaș, Piatra Neamț și altele.

în cadrul măsurilor luate pentru 
îmbunătățirea calitativă a efective
lor de animale, o deosebită însem
nătate are organizarea selecției. 
Acțiunile desfășurate în ultimii ani 
s-au axat pe alegerea animalelor cu 
productivitate superioară, urmărirea' 
creșterii lor și a produșilor rezul
tați și identificarea reproducătorilor, 
cu origine cunoscută, necesari pen
tru centrele de însămînțări artifi
ciale și stațiunile de montă.

Controlul producției, care se efec
tuează prin cele 25 de centre de se
lecție ale Consiliului Superior al 
Agriculturii, în toate regiunile țării, 
are drept scop depistarea și cunoaș
terea însușirilor productive ale celor 
mai bune animale. De la acestea se 
urmărește obținerea unui număr cît 
mai mare de produși valoroși, a că
ror folosire la reproducție să con
tribuie la ameliorarea efectivelor de 
animale. în cursul anului 1964 s-a 
efectuat controlul producției unui 
mare număr de vaci, oi și scroafe, 
în acest an, a început selecția în 
masă în mai multe raioane din re
giunile Dobrogea, Banat și altele. 
Este necesar ca această acțiune să 
cuprindă, în cîțiva ani, toate anima
lele din unitățile agricole de pro
ducție.

Selecția efectuată, paralel cu mă
surile luate pe linia furajării șl ex
ploatării raționale a animalelor, a 
determinat ca într-o serie de coope
rative agricole de producție să se 
îmbunătățească calitatea turmelor,

să sporească producțiile medîl de 
lapte, carne, lînă. Pot fi date nu
meroase exemple de cooperative a- 
gricole care au obținut producții 
ridicate, îndeplinind astfel condițiile 
de înscriere a animalelor în regis
trul genealogic de stat. în coopera
tiva agricolă de producție Biled, din 
regiunea Banat, de la vacile în
scrise în registrul genealogic, 
s-a obținut o producție medie de la 
fiecare vacă de 4 581 litri de lapte 
cu 3,88 la sută grăsime, iar în 
cooperativa agricolă Cîmpulung la 
Tisa, din regiunea Maramureș, s-au 
realizat 4 561 litri de lapte, cu 3,81 
la sută grăsime.

Organizarea acțiunii de selecție 
pe baze științifice într-un mare nu
măr de stațiuni experimentale, gos
podării de stat și cooperative agri
cole a permis dotarea centrelor de 
însămînțări artificiale și a unor 
stațiuni de montă cu peste 2 500 de 
tauri, dintre care mai mult de 1 000 
sînt încadrați în clasele de record 
și de elită, și cu 10 000 de berbeci 
de calitate superioară. Tot ca urma
re a acestei acțiuni, cooperativele 
agricole de producție au putut achi
ziționa, în ultimii ani, 3 000 de ju- 
nincl de mare producție, cu origine 
cunoscută.

Este necesar însă ca, în continua
re, consiliile agricole și centrele de 
selecție să sprijine cadrele de specia
liști din unități în ce privește valo
rificarea însușirilor productive ale 
animalelor selecționate.

Acțiunea de selecție se desfășoară 
pe baza evidențelor zootehnice, care 
permit cunoașterea valorilor produc
tive și ereditare ale animalelor. 
Fără aceste evidențe nu este posi
bilă o acțiune științifică de îmbu
nătățire a animalelor. De aceea, 
completarea și ținerea lor la zi con
stituie o sarcină de prim ordin a

Pregătirile fotbaliștilor
în vederea noului sezon oompeti- 

țional, programul de pregătire a. e- 
chipelor divizionare de fotbal cu
prinde și o serie de meciuri amicale 
cu caracter de verificare.. Ieri 
Capitală șl în țară au avut 
cîteva partide, Încheiate cu 
mătoarele rezultate : Rapid Bucu
rești — Știința Cluj 4—O, Dinamo 
Pitești — Steaua 1—1, Dinamo Bucu
rești — Metalul București 
fotografia alăturată : fază 
ciul Rapid — Știința Cluj, 
pe stadionul Giulești.

Rezultate valoroase 
ale atleților juniori

Tradiționalul concurs pe teren a- 
coperit al atleților juniori, desfășu
rat sîmbătă și duminică în sala Flo- 
reasca II din Capitală, s-a bucurat 
de un frumos succes.'Numeroși con- 
curen.ți și concurente s-au prezentat 
îhtr-o formă bună, fapt reflectat de 
altfel de performanțele înregistrat®, 
în probele juniorilor au fost stabilite 
noi recorduri republicane la săritura 
cu prăjina (4,14 m — Dumitru Ma
rin de la Rapid)’, săritura în înălți
me (2,01 m — Șerban Ioan de la 
Ș.S.E. 1), 55 m garduri (7,3 3ec — 
Hididșqnu Dan de la Ș.S.E. 2 și Su- 
ciu Viorel de la Penicilina Iași), a- 
runcarea greutății (16,54 m — Luchi- 
ah George de Ia Ș.S.E. Constanța), și 
a fost egalat recordul la 50 m plat 
(5,9 sec — Petre Ciobanu de la Di
namo). De remarcat că rezultatul de 
2,01 m la înălțime constituie și un 
nou record de seniori. La junioare 
a fost stabilit un noii record lă să
ritura în lungime (5,72 m — Gabriela 
Rădulescu (de la CiS.S.. București) și 
s-au egalat -recordurile la 50 m plat 
(6,7 sec — Gabriela Rădulescu), 40 
nr garduri.(6,2 sec — Bufcmu Valeria 
de la Rapid). Două dintre cele mai 
mici concurente (Lazăr Iudita din. 
Cluj și Schit! Edith din Brașov) au 
egalat de asemenea recordurile de 
junioare- II; prima a alergat 50 m 
plat în 6,8 sec., iar cealaltă a par
curs 40 m garduri în 6,6 sec.

Iată și cîștigătoril celorlalte pro
be : greutate fete : Orosz Livia 
(Ș.S.E. Brașov) 13 m ; Înălțime fete : 
Radu Dumitra (Viitorul) 1,50 m ; lun
gime băieți : Ersenie Vasile (Lucea
fărul Brașov) 6,99 m ; triplu salt : 
Răuț Grigore (Viitorul) 14,42 m.

In campionatele de volei au avut 
loc o serie de meciuri importante 
pentru pozițiile fruntașe în clasa
ment. La feminin, derbiul etapei
1— a constituit întîlnirea formațiilor 
bucureștene Rapid și Dinamo, des
fășurată sîmbătă seara în sala Flo- 
reasca. După consumarea a cinci 
seturi, victoria a revenit rapidistelor 
cu scorul de 3—2. Ca nivel specta
cular, partida a corespuns doar în 
parte, execuțiile tehnice reușite al
ternând cu numeroase greșeli inad
misibile la echipe din prima cate
gorie. O altă întîlnire „strinsă" 
disputat la Cluj, între formația 
cală Știința și Metalul București, 
cîștigat bucureștencele cu 3—2.

Principala dispută masculină 
opus două din echipele neînvinse 
pînă la etapa de ieri: Tractorul 
Brașov și Rapid. Acționînd cu mai 
multă combativitate, brașovenii și-au 
adjudecat o foarte prețioasă victorie 
cu scorul de 3—1.

Alte rezultate : feminin : Partiza
nul roșu Brașov — C. P. București
2— 3, Voința Craiova — C.S.M. Cluj
3— 0, Farul Constanța — Știința 
București 3—0, Progresul București 
— C.S.M. Sibiu 3—1 ; masculin : Ști
ința Timișoara — Farul Constanța 
3—2, Dinamo Bihor — Constructo
rul Brăila 3—2, Steaua București — 
C.S.M.S. Iași 3—0, Progresul Bucu
rești — Știința Cluj 3—0, Dinamo 
București — Minerul Bala Mare 
3—0.

Din sportul internațional
fi dial masculin de patinaj viteză.
V EiUIM VlalUHe Proba de 500 m a fost cîștigată de
a Iflllandpi Safas sn £ II â concurentul japonez Keisi Suzuki, d fiUSdliueJ lărildȘ Iii J.V.M. -n 40„ 7/10 Pe locurile următoare

LOS ANGELES 14 (Agerpres). —. s-au clasat Tomassen (Norvegia) în 
Atlrta romînă Iolanda Balaș a pârtiei- 40” 9/10 și Kaplan (U.R.S.S.) în 41”. 
pat, în sala „Colisseum" din Los An
geles, la cel de-al doilea concurs din 
cadrul turneului pe care îl întreprinde 
în S.U.A. De data aceasta, reprezentan
ta noastră s-a acomodat mai bine cu 
condițiile de întrecere, reușind să sară 
peste ștacheta ridicată la 1,81 m și 5 
milimetri, cu 4,5 centimetri mai mult 
decît în concursul de la Madison Squa
re Garden. Cea de a doua clasată, Fran
ces Slaap (Anglia), a sărit 1,71 m, iar 
Eleanor Montgomery (S.U.A.) 1,70 m. 
Rezultate valoroase au lost înregistrate 
și în celelalte probe feminine. Campioa
na olimpică Mary Rand (Anglia) a rea
lizat cea mai bună performanță mon
dială de sală la săritura în lungime 
— (6,35 m), Suzsa Szabo (R. P. Unga
ră) a parcurs 880 yarzi în 2’10”5/10 
(nou record, mondial de sală),-iar-sper-- 
tiva sovietică Tamara Press a cîștigat 
aruncarea greutății cu 17,13 m. La con
curs au asistat 14 000 de spectatori.

Sportivul norvegian Per Ivar Moe 
a cucerit titlul de campion mondial 
absolut la patinaj viteză, totalizînd 
la multiatlon 178,727 puncte. în 
urma lui s-au clasat finlandezul J. 
Launonen și olandezul A. Schenk.

Iată și 
500 m : 
40”7/Î0 ; 
(Suedia)? 
Ivar Moe (Norvegia) 2’08’’ ; 10 000 m: 
Jonny Nilsson 15’47”7/10.

învingătorii pe probe : 
Keiko Suzuki (Japonia) 

5 000 m: Jonny Nilsson 
7’33”2/10 ; 1 500 m : Per

Europenele" 
de patinaj artistic
H

irlandezl au cîștigat cu scorul de 
5—0 (0—0).

• In preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, la San Jose, Costa 
Rica a învins echipa Surinamului cu 
1—0 (0—0). In aceeași grupă, Trinidad 
a cîștigat cu 4—1 (3—0) meciul susți
nut cu Surinam, la Port of Spain.

• Cu o aruncare de 20,18 m, atle
tul american Randy Matson (clasat 
pe locul II la J. O. de la Tokio) a co
rectat din nou cea mai bună perfor
manță mondială de sală la greutate. 
Anterior, el realizase performanța de 
20,02 m și întrecuse vechiul record 
deținut de Gary Gubner (19,80 m).

retur din cadrulsfer- 
ale „Cupei campioni- 

la handbal (masculin),

in 
loc 
ur-

1—1. în 
din me- 

dlsputat

specialiștilor din unitățile agricole 
socialiste.

Acțiunile de reproducție șl de se
lecție trebuie efectuate paralel cu 
îmbunătățirea condițiilor de alimen
tație și îngrijire, deoarece numai o 
îmbinare judicioasă a tuturor acestor 
factori poate duce la o ameliorare 
continuă a animalelor.

în cadrul complexului de măsuri 
privind îmbunătățirea calitativă a 
șeptelului, un rol deosebit de im
portant îl are creșterea rațională a 
animalelor tinere destinate prăsilel. 
în această privință, merită subli
niate acțiunile întreprinse de Consi
liul agricol raional Slatina, regiunea 
Argeș, care a îndrumat și sprijinit 
cooperativele agricole de producție 
să crească diferențiat animalele ti
nere, după scopul ■ producției. în 
cooperativele agricole din Curtișoara, 
Coteana și altele, din acest raion, 
animalele tinere destinate repro
ducției primesc cele mai bune fu
raje și sînt date în grija celor mai 
pricepuți îngrijitori. Există însă u- 
nele cooperative agricole de produc
ție îndeosebi în regiunile Cluj, Iași, 
Maramureș în care creșterea ani
malelor 
atenție, 
situație 
cătoare 
cum se 
pătare a efectivelor este mai lungă. 
Vițeii care nu sînt bine hrăniți intră 
mai tîrziu în producție, iar la vîrsta 
adultă dau cantități scăzute de lapte 
și produși mai puțin viguroși. Pen
tru a preîntîmpina astfel de pa
gube, consiliile agricole și specia
liștii din unități și circumscripții 
veterinare trebuie să se preocupe 
îndeaproape de aplicarea normelor 
recomandate privind hrănirea și în
treținerea corespunzătoare a anima
lelor tinere.

Organizarea pe baze științifice a 
acțiunilor privind reproducția și se
lecția, întreținerea corespunzătoare 
a animalelor tinere creează condiții 
pentru ameliorarea continuă a efec
tivelor și creșterea producției zoo
tehnice, pentru a asigura aprovizio
narea populației și industriei cu 
cantități tot mai mari de carne, 
lapte, lînă și venituri sporite mem
brilor cooperativelor agricole, tutu
ror crescătorilor de animale.

tinere nu se bucură de
Păgubitoare este această 

îndeosebi în unitățile cres- 
de taurine, la care, după 

știe, perioada de reîmpros-

„Mon d ? a I e I ez/
de patinaj viteză

Pe stadionul Bislet din Oslo a în
ceput sîmbătă campionatul mon-

Palatul sportu- 
unde se desfă- 

europene de

• Intr-un meci
■ turilor de finală 

lor europeni"
echipa Burevestnik Tbilisi a învins 
cu 21—13 (7—7) pe Medvesceak Zagreb. 
Handbaliștii iugoslavi cîștigaseră pri
mul joc, pe teren propriu, cu același 
scor. Prin tragere la sorți, echipa din 
Zagreb s-a calificat în semifinalele 
competiției.

• Alergătorul sovietic Leonid Iva
nov a cîștigat crosul internațional dis
putat duminică la Geneva, parcurgînd 
8,5 km în 28’24’’. Coechipierul său, Ni
kolai Dutov, a sosit al doilea.

8» Întrec Analiștii la 53 m garduri

Sîmbătă seara, la 
rilor din Moscova, 
șoară campionatele 
patinaj artistic, s-a decernat titlul
în proba de perechi. Evoluînd cu o 
tehnică impecabilă și deosebită gra
ție, patinatorii sovietici Ludmila 
Belousova șl Oleg Protopopov au 
cîștigat, ca și la Olimpiada de la 
Innsbruck, medalia de aur (315 
puncte). Medalia de argint a revenit 
elvețienilor Gerda și Rudy Johner 
(306,1 puncte), iar cea de bronz cu
plului sovietic Tatiana Juk, Ale- 
xandr Gorelik (298,8 puncte). Ieri 
seară a luat sfîrșit întrecerea indi
viduală la feminin. Pe primul loc 
s-a clasat concurenta austriacă Re
gina Heitzer. La individual mascu
lin conduce deocamdată Emerlch 
Danzer (Austria) urmat de Alain 
Calmat (Franța).

• Campionatul mondial de clclocros, 
desfășurat în apropierea orașului Va
rese, a revenit ciclistului italian Re
nato Longo, cronometrat pe distanta 
de 24,6 km în 58’23” (medie Orară 
24,818 km).

(Agerpres)

NICARAGUA

Alte știri
• La Dublin, în fața a 50 000 de spec

tatori, s-a disputat meciul de rugbi 
Irlanda — Anglia, contînd pentru 
„Turneul celor 5 națiuni". Rugbiștii

PRONOSPORT
Concursul nr. 7 din 14 februarie

Torino—Milan (1-1)
A taianta—Foggia (1—0)
Fiorentina—V arese (1—0)
Genoa—Catania (1-1)
Internazionaie—Lazio (3-0)
Lanerossi—Cagliari (1—0)
Mantova—Juventus (1-0)
Messina—Bologna (3—3)
Roma—Sampdoria (1—0)
Potenza—Palermo (3—2)
Pro Patria—Brescia (1—3)
Verona—Bari (0-0)

2
1
1
x
1
1
1
X

1
1
2

„OPERAȚIA SOMOZA"
Cercurile politice din Nicaragua 

sînt în prezent preocupate cu promo
varea așa-numitei „Operații Somo
za". Un timp, despre ea se vorbea cu 
predilecție la intîlniri intime ale 
politicienilor la Managua. Apoi, din 
septembrie trecut, s-a extins pe 
scară națională. Scopul urmărit este 
punerea candidaturii la președinția 
țării a generalului Anastasio So
moza. Deși pînă la alegeri mai este 
destul timp, portretele generalului 
împinsese țara.

De aproape 30 de ani numele So
moza este sinonim cu acela de dic
tator al statului Nicaragua: o fami
lie, un clan 
nare. Vreo 
puterii s-au 
neralului 
tatăl. In acest răstimp, „El Caudillo" 
nicaraguez a strîns, după unele mo
deste aprecieri, o avere de circa o 
sută de milioane de dolari, investiți 
în porturi private, ferme, fabrici 
de zahăr, flote comerciale, locuințe, 
companii aeriene etc. Mari afaceri 
publice ori private aduceau profituri 
clanului ? Somoza 
străine 
datele 
îneît
Alegerile le cîștiga lesne, căci ori 
era singurul candidat de la înce
put, ori rivalii i se accidentau (de 
regulă irecuperabil) în ajun. în 
străinătate Nicaragua își cîștigase 
renumele de „feudă a lui Somoza". 
Avea și doi „prinți moștenitori" —

cu puteri discrețio- 
două decenii frînele 
aflat în mîlnile ge- 
Anastasio Somoza-

caro-1 
i se 

părea

și monopolurilor 
sprijineau. Man- 

reînnoiau automat, 
suveran perpetuu.

fiii săi Luis (mai mare) și Anasta- 
sio-junior. Primul era președinte al 
Congresului (formal nu se renunțase 
la această instituție). Cel de-al doi
lea avea pe atunci grad de colonel 
și, reîntors de la West Point, condu
cea garda națională (adică armata, 
căreia i se mai spunea și gardă 
personală), avînd totodată sub con
trol poliția politică.

Dar tocmai cînd generalul chib- 
zuia asupra detaliilor procurării 
unui nou mandat, un revoltat, poe
tul Rigoberto Lopez Perez, și-a ofe
rit viața în schimbul vieții dictato
rului. Cinci focuri de revolver trase 
de acesta la 21 septembrie 1956 au- 
pus capăt unei cariere prelungite, 
provocînd imediat o redistribuire de 
roluri în sînul clanului. A doua zi, 
congresului i s-a oferit ocazia să 
dea încă un semn că există : Luis 
Somoza era proclamat președinte, în 
timp ce tatăl său agoniza într-un 
spital din Panama, iar fratele mal 
mic „controla situația", ceea ce în 
limbajul curent însemna arestări 
masive, execuții.

Peste cîteva luni, în februarie 
1957, s-au ținut alegeri. Ca de obicei, 
cu stare excepțională, cânsilii de 
război (care judecau civilii) și cu 
agitarea unor imaginare pericole de 
subversiune, acestea din urmă tre 
buind să justifice prezența unui 
„braț term". Și așa, Luis Somoza a 
obținut un mandat prezidențial în
treg, de șase ani. în cursul guver
nării, cîteva mișcări insurecționale

au pus pe muche de cuțit au
toritatea guvernului. Reprimate cu 
mijloace din surse tradiționale, miș
cările nu s-au stins niciodată de tot, 
ci au continuat să se concentreze în 
munți, provocînd grave neplăceri 
„alesului națiunii". Intr-un moment 
critic, acesta a consimțit, în propriul 
interes, să facă unele avansuri pen
tru a calma pasiunile stîrnite îm
potrivă-!. A remis Congresului textul 
unei reforme constituționale, împie- 
dlcînd realegerea Ba ori alegerea 
succesivă a fratelui său. Totodată, 
durata mandatului prezidențial era 
scurtată de la șase la patru ani, în- 
ceplnd cu al Bău. La alegerile din 
1962 lucrurile s-au simplificat. Candi
datul oficial, Renă Schik, era complet 
lipsit de emoții în ce privește desem
narea sa, căci opoziția s-a retras în 
semn 
Schik 
nimic 
avea
tocmai datorită acestei familii 
trecuse din postul de profesor în cel 
de ministru al afacerilor externe.

Acum se pune din nou pe tapet 
problema succesiunii. „Operația So
moza" e menită să readucă la pu
tere clanul, care a lipsit din fruntea 
țării doar cîțiva ani. Generalul A- 
nastasio a șl Inaugurat un foarte 
timpuriu turneu electoral în depar
tamentul Zelaya, unde și-a definit 
laconic intențiile : „Voi urma pașii 
tatălui meu". Dar celălalt Somoza,

de protest. De la bun început, 
a promis câ nu va întreprinde 
împotriva familiei Somoza șl 
tot dreptul sâ fie crezut, căci 

el

ex-președintele Luis, urzește planuri 
proprii de a ajunge la președinție. 

Combinațiile electorale sînt înles
nite in Nicaragua de inexistența 
unei opoziții oficiale eficace. Ea 
funcționează numai sub forma unor 
grupuri debile, nelegate printr-o 
platformă. Aproape un sfert de se
col opoziția era reprezentată de 
două partide tradiționale — conser
vator istoric și liberal independent, 
precum și de cîteva „micro-partide". 
Strinsă între doi poli — loviturile mi
litare și manifestațiile populare — a- 
cest soi de opoziție a navigat în 
zig-zag, pe traiectorii mai lungi sau 
mai scurte, mai domoale sau mal 
abrupte, rezervîndu-i-se îndeosebi 
rol de tampon. Cînd concura la urne, 
ori era trustată, ori recolta vo
turi care distribuite între fracțiuni 
nu puteau să-i asigure decît o re
prezentare neînsemnată. In ultimul 
timp opoziția a practicat absenteis
mul electoral, ceea ce, în fond, a în
lesnit combinațiile guvernanților.

Există în schimb o împotrivire 
crescîndă din partea forțelor popu
lare, față de consecințele nefaste al» 
politicii dirijate de casta potentați
lor, civili și militari. Căci indiferent 
ce „soluție electorală*  se alege la un 
moment dat, indiferent de jocul ri
valităților (ele se pot încheia oriclnd 
cu compromisuri) obiectivul politia 
rămîne același : să nu se schimbe 
statu quo-ul. Iar acest statu quo 
plasează Nicaragua printre țările 
cele mai înapoiate din cuprinsul 
Americii Latine, avind pe deasupra 
un regim anacronic și despotic. în 
condițiile cînd și în această parte 
a lumii sporesc rapid aspirațiile 
spre progres, nici strategia guver
nanților din Nicaragua nu poate a- 
vea efecte de lungă durată.

Vasile OROS
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Imagini din viața internațională împotriva acțiunilor agresive
fată de R. D. Vietnam

J

CRIZĂ DE GUVERN IN TURCIA

In ultimele zile. Ia New York au avut loc demonstra
ții de protest împotriva atacurilor aviației americane 
asupra R. D. Vietnam. Sîmbătă, aproximativ 2 000 de 
persoane s-au adunat in fața sediului O.N.U. și a re
prezentanței S.U.A. cerind retragerea trupelor ameri

cane din Vietnamul de sud

La Reykjavik s-a deschis

Sesiunea. Consiliului nordic

La Nouakchott, capitala Mauritaniei, s-au încheiat 
lucrările Conferinței statelor africane, membre ale 

„Organizației comune africană și malgașă"

La Palatul Palffy din Viena s-a deschis recent o expo
ziție internațională de turism la care participă 30 de 

țări. In fotografie : standul R. P. Romine

REYKJAVIK 14 (Agerpres). — în 
clădirea Parlamentului islandez din 
Reykjavik și-a început lucrările cea 
de-a 13-a sesiune a Consiliului nor
dic, la care participă reprezentanți 
ai guvernelor și parlamentari din 
cele cinci țări membre (Suedia, Nor
vegia, Danemarca, Islanda și Fin
landa). Pe ordinea de zi figurează 
probleme privind colaborarea mai 
strînsă a celor cinci țări în cadrul 
zonei europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.) : participarea țărilor nor
dice la forța O.N.U. din Cipru ; mo
dalitățile de uniformizare a legilor 
privind circulația ; înființarea unei 
bănci, nordice de investiții. O aită 
problemă care suscită interes în rin- 
dul participanților o constituie pla
nul de construire a unui pod peste 
strîmtori — între orașele Malmc și 
Copenhaga sau între orașele Hel
singborg și Helsingor.

NOTE ECONOMICE

„Cei șapte11
în cadrul Asociației europene a 

liberului schimb (A.E.L.S.) *)  a izbuc
nit un nou conflict care, potrivit unor 
observatori occidentali, tinde să în
răutățească și mai mult situația 
creată de majorarea cu 15 la sută 
a taxelor vamale la importurile bri
tanice. „Și de data aceasta, scrie 
ziarul vest-german «Frankfurter 
Rundsohau», originea conflictului tre
buie căutată la Londra ; publicarea 
amănuntelor recentelor măsuri de 
stimulare a exporturilor britanice a 
provocat reacția vehementă a ce
lorlalte țări din A.E.L.S.".

•) Asociația europeană a liberului 
schimb este o organizație cu un carac
ter mai mult comercial, creată în a- 
prilie 1960. Din cadrul ei fac parte 
șapte țări occidentale : Anglia, Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Elveția și Por
tugalia. Ulterior a fost primită, în ca
litate de asociat, Norvegia. A.E.L.S.-ul 
a fost inițiat de Anglia, ca o contra
pondere la Piața comună.

Este pentru a doua oară într-un 
interval de timp relativ scurt cînd 
„cei șapte" trec prin momente difi
cile.

După cum se știe, în octombrie, 
anul trecut, Anglia a ridicat cu 15 la 
sută tarifele vamale la produsele 
manufacturate și semifinite pe care 
le cumpără din alte țări. Această 
măsură de frînare a importurilor, 
împreună cu acelea menite să dez
volte exporturile, anunțate tot atunci, 
au fost luate în scopul redresării 
balanței de plăți britanice, care în
registrase deficite importante în ul
tima vreme, și a întăririi lirei ster
line. care se afla la un pas de de
valorizare.

Măsurile economice și financiare, 
întreprinse de actualul guvern labu-

In primele ședințe, au fost discu
tate în special chestiuni divergente 
din A.E.L.S. In legătură cu aceasta, 
Per Haekkerup, ministrul de afaceri 
externe al Danemarcei, a făcut o de
clarație în care a spus: „'Prietenii 
noștri nordici trebuie să înțeleagă 
că o promovare constructivă a acti
vității A.E.L.S. este de o importanță 
hotărîtoare pentru Danemarca. In 
cazul cînd acest lucru nu va fi înțe
les s-ar putea ca Danemarca să fie 
nevoită să-și schimbe politica sa co
mercială". In cursul sesiunii urmau 
să fie decernate premiile pentru 
muzică și literatură, dar laureatul 
premiului pentru literatură, William 
Heinessen, nu a vrut să vină din 
insulele Faroer la Reykjavik, deoa
rece Danemarca nu a acordat încă 
acestor insule independența.

iar în impas
rist la scurt timp după venirea sa 
la conducere, au fost și continuă să 
fie viu criticate de către celelalte 
țări occidentale.

Dacă reacțiile partenerilor Angliei 
la măsurile economice britanice au 
fost imediate, rezultatele, acestor 
măsuri pentru economia engleză se 
lasă așteptate și în prezent. Potri
vit datelor publicate la sfîrșitul lunii 
trecute de Ministerul Comerțului al 
Marii Britanii, deficitul balanței co
merciale a acestei țări pe anul 1964 
se ridică la 523 milioane de lire ster
line, față de numai 49 milioane de 
lire sterline în 1963.

Recentul program de stimulare a 
exporturilor britanice a ridicat un 
nou val de proteste în țările Aso
ciației europene a liberului schimb. 
„Partenerii A.E.L.S., scrie ziarul da
nez «Politiken», sînt consternați și 
indignați de aceste măsuri pentru 
că ele urmăresc subvenționarea de 
către stat a exporturilor și de aceea, 
la fel ca și majorarea tarifelor va
male, încalcă acordul de asociere".

O comisie «ad hoc» pregătește în 
prezent, la Geneva, un raport asu
pra consecințelor măsurilor econo
mice britanice, care va fi prezentat 
la sesiunea Consiliului ministerial 
al A.E.L.S. din 22—23 februarie. în 
unele organe de presă vest-euro- 
pene se vorbește despre intenția gu
vernului englez de a amina apro
piata confruntare cu partenerii săi, 
pînă cînd va putea să facă acestora 
cel puțin unele concesii. „Dacă nu 
se va ajunge la un acord privind 
amînarea termenului, arată ziarul 
«Stockholms Tidningen», se poate 
prezice că această conferință mi
nisterială va fi extrem de furtu
noasă".

Gh. CERCELESCU

In timp ce in Camera Comunelor se 
discutau măsurile guvernului brita
nic privitoare la sistarea construirii 
unor tipuri de avioane, 10 000 de 
muncitori din industria aeronautică 
au manifestat Ia Londra, cerind ca 
măsurile in această ramură să nu 
afecteze folosirea brațelor de muncă

încheierea vizitei 
delegației U.R.S.S. 
in R.P.D. Coreeană

PHENIAN 14 (Agerpres). — La 
Phenian a fost semnată la 14 fe
bruarie declarația comună sovieto- 
coreeană. Declarația a fost semnată 
de A. N. Kosîghin, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Kim Ir Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii dir> Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene. In aceeași zi dele
gația sovietică, îndreptîndu-se spre 
patrie, a părăsit R.P.D. Coreeană și 
a sosit la Vladivostok.

Corespondență telefonică

„Problema Omanului" 
din nou în actualitate

Două evenimente au atras din nou 
în ultimele zile atenția opiniei pu
blice asupra situației din Oman, al 
cărui popor luptă de ani de zile cu 
hotărîre pentru dreptul de a dispune 
singur de soarta sa. Biroul din Cairo 
al Imamului din Oman a difuzat știri 
referitoare la intensificarea luptelor 
în acest teritoriu. Astfel, într-un in
terval scurt patrioții omanezi au iz
butit să distrugă în parte baza mi
litară engleză din Masira și să incen
dieze un mare rezervor de petrol din 
Mascat. De ambele părți s-au înre
gistrat morți și răniți. Și-al doilea 
fapt: Comisia O.N.U. pentru studierea 
situației din Oman și-a publicat ra
portul de 222 de pagini arătînd că 
în acest teritoriu s-a creat „o se
rioasă problemă internațională" și 
cerînd Adunării Generale să-i acor
de o atenție deosebită.

Situat în partea de sud-est a Pe
ninsulei Arabe, Omanul are o su
prafață de 212 000 km p și o popu
lație de circa 550 000 locuitori. Prin
cipala ocupație a populației este a- 
gricultura ; în țară domină încă re
lațiile feudale, pe alocuri menținîn- 
du-se rămășițe ale orînduirii genti- 
lice. Subsolul țării ascunde bogate 
zăcăminte petrolifere. în ultima 
vreme compania engleză Shell a 
descoperit o nouă regiune bogată 
în petrol. Potrivit primelor calcule, 
producția acestei regiuni ar putea 
fi în primii ani de exploatare de 
6 milioane tone anual, iar mai tîr- 
ziu de peste 10 milioane tone. A- 
ceasta a determinat companiile 
străine să-și intensifice lupta pentru 
acapararea bogatelor resurse petro
liere ale Omanului.

„Problema Omanului", cum este 
denumită la O.N.U., a luat naștere 
în 1954. Imamul Ghaleb ben Aii, 
șeful politic și religios al aces
tui teritoriu, a avut „îndrăzneala" 
să ceară companiilor străine care

PNOM PENH 14 (Agerpres). — 
într-o declarație, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
își exprimă îngrijorarea profundă 
față de „evoluția extrem de pericu
loasă a situației din Indochina" și 
menționează că „toate popoarele in- 
dochineze asistă la un început de 
extindere a războiului din Vietna
mul de sud, prin bombardamente 
care nu pot fi justificate, efectuate 
de aviația americană și ale cărei 
victime sînt tot mai mulți civili". El 
cheamă S.U.A. să ia loc la masa 
tratativelor de la Geneva fără întâr
ziere și fără condiții prealabile.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
| Senatorul democrat american, Wil- 
i liam Fulbright, președintele Comi

siei senatoriale pentru probleme ex- 
i terne, a salutat propunerea secreta

rului general al O.N.U., U Thant, 
privind necesitatea luării unor mă
suri care să împiedice extinderea 
conflictului din Vietnam. El a adău
gat că este vorba de o „propunere 
binevenită" și că ea „se încadrează 
în ordinea firească a lucrurilor".

„Personal, a spus Fulbright, con
sider că atunci cînd există dificul
tăți între două sau mai multe părți 
este întotdeauna mai înțelept să se 
discute decît să se poarte lupte".

ATENA 14 (Agerpres). — I. Pas- 
salidis, președintele partidului U- 
niunea democrată de stânga, a adre
sat ambasadorului S.U.A. în Grecia 
o scrisoare în care exprimă in
dignarea democraților greci în 
legătură cu bombardarea populației 
pașnice din R. D. Vietnam. L. Kirkos 
și V. Efremidis, deputați în parla
ment din partea partidului E.D.A., 
au vizitat pe ministru] afacerilor 
externe al Greciei, S. Costopoulos, 
și și-au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu acțiunile aviației ame
ricane în Vietnam, declarînd că sînt 
de părere că guvernul grec trebuie 
să se pronunțe pentru încetarea debrazilia : Lacerda reintră
pe scena politică

După cum transmite din Rio de 
Janeiro agenția France Presse, dis
cursul televizat pronunțat vineri de 
guvernatorul Carlos Lacerd? a stâr- 
nit vii reacții în cercurile politice 
braziliene. După o vacanță petre
cută în interiorul țării, guvernato
rul statului Guanabara și-a marcat 
reintrarea în scena politică prin- 
tr-un atac la adresa autorităților fe
derale, acuzîndu-le că amină fixa
rea datei alegerilor.

Amintind că Lacerda se numără 
printre inițiatorii loviturii de stat 
care a dus la răsturnarea regimu
lui fostului președinte Goulart, a- 
genția France Presse menționează 
că de astă-dată guvernatorul din 
Guanabara se ridică împotriva „pre
textelor invocate pentru a împie
dica democrația să funcționeze" și 
„respinge orice formă de dictatură 
militară". LaCerda — relevă A.F.P. 
— este el însuși candidat oficial al 

exploatează petrolul mărirea rede- 
vențelor, adică a taxelor pe care a- 
cestea le plătesc, avertizînd că 
în caz contrar va refuza să le mai 
acorde noi concesiuni. Puțin timp 
după aceea, sultanul din Mascat, 
Said Ben Taimur, a declarat că nu 
mai recunoaște tratatul de la Sib 
(semnat în 1920 prin oare se stabi
lea existența de sine stătătoare a 
Omanului) și a hotărît să recurgă 
la forță pentru a-și restabili domi
nația. Pînă la începutul acestui se
col, sultanul din Mascat stăpînea 
întregul teritoriu al Omanului. In 
urma luptei de eliberare începută 
de triburile arabe din interiorul țării 
s-a format imamatul Omanului, a că
rui independență sultanul a fost ne
voit să o recunoască în 1920. Sub 
stăpînirea sa a rămas numai orașul 
Mascat, cu circa 6 000 de locuitori 
și regiunea din jurul lui. In încer
carea lui de „restaurare”, inițiată în 
1954, sultanul a primit ajutorul tru
pelor britanice, care au ocupat ca
pitala țării, Nizwa. Violarea flagrantă 
a drepturilor Omanului a fost înfăp
tuită în numele „restabilirii dreptu
rilor legale" ale companiilor petro
liere engleze.

Retrași în munți, patrioții oma
nezi, înarmați rudimentar, au conti
nuat lupta pentru eliberarea țării 
lor, avînd de înfruntat un adversar 
superior numericește și bine înar
mat. Imamul împreună cu alți con
ducători au plecat în exil.

Problema Omanului a fost ridi
cată pentru prima oară la O.N.U. 
în anul 1957. Țările arabe au cerut 
ca Imamatul Omanului să fie des
prins de sultanatul Mascat, dar An
glia a respins această cerere afir- 
rnînd că Omanul nu este un stat in
dependent și separat de sultanatul 
Mascat. în anul 1963, O.N.U. a tri
mis un reprezentant special care să 
cerceteze la fața locului situația exis

urgență a agresiunii americane în 
Vietnam. S. Costopoulos a subliniat 
seriozitatea situației și a spus că va 
discuta această problemă cu primul 
ministru.

TOKIO 14 (Agerpres). — Parti
dul Socialist din Japonia — cel mai 
mare partid de opoziție — a dat pu
blicității o declarație în legătură cu 
ultimele atacuri aeriene americane 
împotriva teritoriului R. D. Viet
nam. P.S.J. cere guvernului ca în 
interesul asigurării păcii în Asia să 
propună președintelui Johnson să 
pună capăt agresiunii în Vietnam. 
Guvernul japonez, se arată, ele ase
menea, în declarație, trebuie să cea
ră Statelor Unite să găsească o cale 
pașnică pentru soluționarea proble
mei vietnameze. Partidul Socialist 
din Japonia propune convocarea 
conferinței de la Geneva pentru In
dochina.

BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). — 
Conferința sindicatelor din Congo 
(Brazzaville) a condamnat acțiunile 
agresive împotriva Republicii De
mocrate Vietnam. Oamenii muncii 
congolezi, se spune în comunicatul 
conferinței dat publicității, declară 
că se solidarizează cu poporul frate 
al Vietnamului, care luptă pentru 
eliberarea completă a patriei sale.

★
HANOI 14 (Agerpres). — Agenția 

vietnameză de informații anunță că 
înaltul comandament al armatei 
populare vietnameze a adresat Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam un 
mesaj în care se arată că din cauza 
raidurilor aeriene efectuate de a- 
vioane americane în ultimele zile 
este dificil să se asigure securitatea 
membrilor echipelor fixe ale Comi
siei, staționate pe teritoriul Vietna
mului de nord. Forțat de această si
tuație, înaltul comandament cere 
retragerea echipelor fixe ale Comi
siei de pe teritoriul nord-vietnamez.

partidului conservator „Uniunea de
mocratică națională" la postul de 
președinte al Braziliei, iar manda
tul său de guvernator expiră în oc
tombrie.

Pentru unii observatori, notează 
Fran'ij! Presse, această luare de po
ziție- a guvernatorului din Guanaba
ra reprezintă un „act de ruptură o- 
ficială" cu guvernul președintelui 
Casțeio Brando.- Cu toate că nu 
există încă nici o reacție oficială la 
cuvîntarea lui Lacerda, informații 
provenite din surse demne de în
credere arată că poziția adoptată de 
Lacerda ridică probleme în fața ac
tualei administrații.

După cum s-a menționat în presa 
braziliană, autoritățile federale ar 
lua în considerare o amînare a ale
gerilor prezidențiale, iar în ceea ce 
privește posturile de guvernatori în 
11 state, unde ar urma să se orga
nizeze, de asemenea, alegeri să se 
facă numiri prin decret.

tentă. Misiunea încredințată amba
sadorului Suediei la Madrid, De Roe- 
bing, n-a dus totuși la o clarificare 
a problemei. Raportul prezentat de 
el după vizita în Bahrein, Mascat și 
Oman a nemulțumit profund țările 
arabe care au declarat pe bună 
dreptate că este părtinitor. Roebing 
a luat mai întîi contact cu comisa
rul britanic și concluziile trase după 
efectuarea călătoriei, au exprimat 
de fapt punctul de vedere al aces
tuia.

Față de această situație s-a luat 
hotărîrea să se trimită la fața lo
cului comisia de care am amintit 
la început. Comisiei, formate din 
reprezentanții a cinci țări (Afganis
tan, Costa Rica, Nepal, Nigeria și 
Senegal) nu i s-a permis intrarea pe 
teritoriul Mascatului și Omanului, 
dar anumiți membri ai săi au stat 
de vorbă cu imamul Ghaleb Ben 
Aii, sultanul Said Ben Taimur și cu 
o serie de cetățeni din Oman. Con
cluzia raportului redactat de comi
sia celor cinci este : „Problema O- 
manului constituie un rezultat al po
liticii imperialiste și al intervenției 
străine în Mascat și Oman". Citînd 
părerea unor cetățeni din Oman, ra
portul arată că „regimul sultanului 
din Mascat este arbitrar și crud ; în 
țară nu există nici un fel de liber
tăți politice sau de exprimare, iar 
oponenții sînt aruncați în închi
sori". In încheiere, raportul re
comandă constituirea unei comisii 
a bunelor oficii care să ajute la gă
sirea unei soluții pe calea tratati
velor între părțile interesate.

Răspunzînd acestei sugestii, re
prezentantul imamului Omanului la 
Cairo a arătat că este de acord cu 
constituirea unei asemenea comisii 
cu condiția ca ea să cuprindă și 
delegați din partea țărilor arabe.

Opinia publică din țările arabe 
consideră că vărsarea de sînge din 
Oman trebuie să înceteze și că a so
sit timpul ca problema Omanului 
să-și găsească rezolvarea prin re
cunoașterea dreptului poporului său 
de a dispune singur de propria-i 
soartă.

Nicolae PLOPEANU

Cairo, 14 februarie

ANKARA 14 (Agerpres). — După 
ce în Adunarea Națională a Turciei 
opoziția a respins proiectul de bu
get pe anul 1965, guvernul turc, 
condus de Ismet Inonii, și-a prezen
tat demisia. Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse, președintele 
Turciei, Cemal Giirsel, a acceptat 
demisia guvernului cerînd însă lui 
Inonii să rezolve problemele cu
rente ale guvernului pînă la forma
rea noului cabinet turc. La Ankara 
s-a anunțat totodată că Cemal 
Giirsel va începe la 15 februarie 
consultările cu liderii principalelor 
partide politice din Turcia în vede
rea formării noului guvern.

Agenția „France Presse", comen
tând evenimentul, arată că criza 
politică izbucnită în Turcia va fi 
greu de rezolvat. „Rămîne de vă
zut dacă cele patru partide de opo

După prima etapă a tratativelor din cadrul G.A.T.T.

Dezacorduri în chestiunea 
excepțiilor tarifare

GENEVA 14 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, prima etapă a 
„rundei Kennedy”, în care au fost 
discutate listele de exceptări, a luat 
sfîrșit. Comentînd lucrările acestei 
prime faze, agenția D.P.A. remarcă 
că ea s-a terminat „fără vreo re
ducere importantă a lungilor liste 
de produse pe care o serie de țări 
doresc să le excepteze de la redu
cerea tarifară". Statele Unite, țările 
Pieței comune, Marea Britanie, Ja
ponia și Finlanda au prezentat ase
menea liste, cerînd exceptarea to
tală, parțială sau condiționată de la 
reducerea tarifară pentru anumite 
produse. Secretarul executiv al

Tensiune la Famagusta
NICOSIA 14 (Agerpres). — în ul

timele zile, la Famagusta, ciprioții 
turci au ridicat noi fortificații pen
tru a putea, controla mai bine por
tul. în fața înrăutățirii situației de 
la Famagusta și a perspectivelor u- 
nor noi ciocniri armate între cele 
doua comunități din insulă, guver
nul Ciprului a cerut detașamentului 
suedez al forței O.N.U. să ia de ur
gență măsuri pentru îndepărtarea 
noilor fortificații.

ATENA. în portul Pireu, unde au 
debarcat marinari din flota a Vl-a a- 
mericană, au fost difuzate manifeste 
în care se exprimă proteste împotriva 
prezenței navelor militare ale S.U.A. 
în Grecia.

LONDRA. Luînd cuvîntul la confe
rința anuală a „Mișcării tinerilor con
servatori", sir Alec Douglas Home, 
fostul premier britanic și liderul Par
tidului conservator, a declarat că Ma
rea Britanie trebuie să inițieze mă
suri menite să contribuie la o apro
piere între cele două grupări econo
mice rivale din Europa occidentală — 
Asociația Europeană a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.) și Piața comună. 
Cuvîntarea lui Home este apreciată 
de observatorii politici ca o schim
bare majoră în direcția unei înviorări 
a. activității Partidului conservator în 
probleme europene.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, la invitația guvernului 
Uniunii Sovietice, Mobamed Ayub 
Khan, președintele Pakistanului, va 
face între 3 și 9 aprilie o vizită oficia
lă în U.R.S.S.

BUENOS AIRES. Guvernul argen- 
tinean a decretat „starea de urgență 
economică" în întreaga țară. Potrivit 
acestei hotărîri, guvernul va stabili un 
control riguros asupra producției, dis
tribuției și comercializării tuturor bu
nurilor de uz general.

KAMPALA. Primul ministru al U- 
gandei, Milton Obote, a anunțat că la 
13 februarie trei avioane militare a- 
parținînd guvernului de la Leopold
ville au violat spațiul aerian al țării 
și au bombardat două localități din 
apropierea frontierei cu Congo (Leo
poldville). Premierul Obote a men
ționat că i-a însărcinat pe reprezen

Televiziunea italiană ecranizează cunoscutul roman al lui Charles Di
ckens, „David Copperfield". Rolul titular este interpretat de Roberto 

Chevalier, în vîrstă de 12 ani (în fotografie).

ziție, care au determinat demisia ca
binetului, vor reuși să se înțeleagă 
asupra unui program guvernamen
tal comun".

In cercurile politice din Ankara, 
subliniază agenția, se constată că 
demisia guvernului a intervenit în 
ajunul sosirii mediatorului O.N.U. 
pentru Cipru, Galo Piaza, care tre
buia să discute cu guvernul Turciei k 
probleme legate de situația din 
insulă.

Presa turcă de duminică comen
tează, la rîndul său, criza survenită 
în perioada preelectorală (alegerile 
parlamentare vor avea loc la 10 oc
tombrie), subliniind necesitatea ca 
„partidele de opoziție să se înțe
leagă imediat asupra unui program 
comun pentru a evita o înrăutățire 
a situației pe plan extern și în do
meniul economic".

G.A.T.T., Eric Wyncham White (Ma
rea Britanie), care a prezidat con
ferința, a încercat, fără succes, să 
reducă listele la minimum. Ten
dința generală a partenerilor la 
negocieri a fost de a minimali
za listele proprii și de a sublinia 
amploarea celorlalte. De pildă, Sta
tele Unite au susținut că lista lor a- 
fectează numai 8,8 la sută din im
porturile americane, în timp ce ță
rile C.E.E. susțin că procentul real 
ar fi de aproape 20 la sută. Japo
nia și-a justificat lista, referindu-se, 
mai ales, Ia reconstrucția industriei 
sale după cel de-al doilea război 
mondial. Ea a invocat, de asemenea, 
probleme legate de numărul mare 
de întreprinderi mici, lipsa de capi
tal, rata ridicată a dobînzilor și 
lipsa de resurse minerale. Marea 
Britanie, preocupată, mai ales, de 
protejarea procesului de moderni
zare a industriei sale textile, dorește 
ca produsele textile să fie exceptate.

A doua etapă a negocierilor 
se va concentra la început a- 
supra a trei sectoare principale. 
Acestea sînt acordul G.A.T.T. pri
vind textilele de bumbac, care ex
piră în 1967, sistemul prețurilor de 
vînzare din Statele Unite și secto
rul, grupurilor de produse cuprinzind 
celuloza, hîrtia și mașinile.

tanții diplomatici ai Ugandei la 
Washington și Londra să protesteze e- 
nergic pe lîngă cele două guverne în 
legătură cu furnizarea de ajutor mi
litar guvernului condus de Chombe.

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, la 13 februarie a sosit la 
Pekin Lars P. Jensen, ministrul comer
țului al Danemarcei, pentru o vizită 
în R. P. Chineză.

NEW YORK. Docherii din porturile 
New York, Baltimore, New Orleans și 
Philadelphia își reiau lucrul. La ce
rerea liderilor sindicali și a Comisiei 
speciale de arbitraj, precum și sub a- 
menințarea urmăririi judiciare, doche
rii celor mai mari porturi de pe lito
ralul Atlanticului au fost nevoiți să 
înceteze sîmbătă greva, deși într-o se
rie de porturi din partea de sud a 
litoralului Atlanticului și din partea 
de vest a Golfului Mexic conflictul nu 
a fost încă reglementat.

TRIPOLI. In Libia a fost emis 
sîmbătă un decret cu privire la 
dizolvarea Camerei Reprezentanților, 
aleasă la 10 octombrie 1964, și s-au fi
xat noile alegeri pentru data de 8 mai. 
Nu au fost menționate cauzele care 
au determinat această hotătîre.

MADRID. Regele Marocului, Hassan 
al II-lea, și-a încheiat vizita pe care a 
întreprins-o în Spania. Deși la sfîr
șitul acestei vizite nu a fost dat pu
blicității nici un comunicat comun, 
observatorii prezenți la Madrid relevă 
că în centrul discuțiilor dintre regele 
Marocului și generalul Franco s-au 
aflat problemele legate de existența 
bazelor militare spaniole — Ifni, Ceuta 
și Melilla — aflate pe teritoriul Ma
rocului.
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