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au reliefat, totodată,

treacă neîntîrziat la 
mașinilor în unele

ȘANTIERUL NAVAL GA
LAȚI. Se finisează noi 
cargouri de 4 500 tone

Foto : M. Andreescu

in ziarul de azi
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DEZBATEREA SARCINILOR DE PLAN PE 1%6

COLECTIVULUI
Sarcinile planului pe 1966 — 

■primul an al cincinalului — sînt 
dezbătute in aceste zile în fabrici, 
uzine și mine, pe șantierele de 
construcții. Adunările de dezba
teri — expresie a democratismu
lui orînduirii noastre socialiste — 
au o importanță majoră pentru 
valorificarea inițiativei creatoare 
a muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor, a specialiștilor, în pre
gătirea și organizarea temeinică 
a producției anului viitor.

Uzina „23 August" din Ca- 
/pitală. Pe 11 luni, planul pro
ducției globale a fost depășit 
cu peste 20 milioane lei, iar cel al 
producției-marfă — cu 9,8 milioa
ne lei. Sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost realizată 
în proporție de 100,2 la sută ; eco
nomiile suplimentare la prețul de 
cost se ridică la 7,2 milioane de lei.

„Aceste realizări, precum și ex
periența acumulată — a spus 
ing. PETRE TURCU, directorul ge
neral al uzinei — reprezintă o bază 
trainică pentru înfăptuirea sarcini
lor de plan ce revin colectivului 
nostru în anul viitor. In 1966 uzina 
are de realizat 42 de sortimente 
principale, sporește în mod deosebit 
producția de locomotive și compre- 
soare, de utilaje siderurgice și chi
mice, in condiții superioare de efi
ciență și calitate".

wÂ

Organizarea producției 
are un rol hotărîtor

In discuțiile adunărilor de dezba
teri s-a subliniat că un factor de 
seamă pentru îndeplinirea planului 
la toți indicatorii este asigurarea 
unei desfășurări ritmice a produc
ției pe decade, luni, trimestre. De 
ce se pune cu acuitate o asemenea 
problemă ? Din păcate, în acest an 
planul nu a fost îndeplinit ritmic, 
în toate lunile și în toate secțiile, 
ceea ce a dăunat asupra folosirii 
judicioase a capacităților de pro
ducție, a timpului de lucru. Pregă
tirea cu întîrziere a producției pe 
acest an a dus la nerealizarea, în 
primul trimestru, a 35 la sută din 
comenzi, fapt care a influențat ne
gativ îndeplinirea unor indicatori 
ai planului pe lunile următoare.

în asigurarea ritmicității un rol 
hotărîtor are organizarea produc
ției. „Pe bună dreptate se subli
niază în darea de seamă, prezen
tată la recenta sesiune a M.A.N., că 
tehnica modernă impune șl o 
organizare superioară a producției 
— a spus ing. OVIDIU TODE- 
RIȚĂ la adunarea de dezbatere 
cu cadrele de conducere din uzi
nă. . Aceasta constituie o verigă 
esențială pentru folosirea cu ran
dament maxim a mașinilor și uti
lajelor de înaltă tehnicitate cu 
care sînt înzestrate secțiile noas
tre". Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul s-au oprit asupra acestei

probleme, subliniind ca organiza
rea producției în uzină trebuie pri
vită în dinamica ei, adaptată me
reu la condițiile și cerințele noi
impuse de nivelul tehnic și de dez
voltarea producției.

„Pentru anul viitor — arăta șeful 
de echipă ION DRAGOMIR, din 
secția cazane — ar trebui luate 
măsuri pentru îmbunătățirea pro
gramării operative a producției pe 
secții și ateliere, pentru defalcarea 
judicioasă a sarcinilor de plan pînă 
la locurile de muncă“.

Completîndu-1, alți vorbitori au 
propus să se 
reamplasarea 
ateliere.

Dezbaterile
necesitatea creării unui decalaj co
respunzător între principalele sec
toare de fabricație. In prezent, 
între secțiile calde și cele prelucră
toare există un decalaj de aproape 
două luni. Lipsește însă decalajul 
între acestea din urmă și montaj. 
In acest fel timpul ce se cîștigă în 
unele faze ale procesului tehnolo
gic se pierde pînă la finalizarea 
producției. Propunerile și sugestiile 
făcute au menționat cîteva din po
sibilitățile existente pentru asigu
rarea unui decalaj normal între 
toate. secțiile : pregătirea din timp 
a fabricației, eliminarea locurilor 
înguste, aprovizionarea ritmică cu 
materiale și scule, organizarea 
temeinică a fiecărui loc de muncă, 
întărirea disciplinei și urmărirea 
zilnică a folosirii raționale a tim
pului de lucru.

In adunările do dezbateri a sar
cinilor de pian s-au conturat noi 
posibilități pentru mal buna utili
zare a capacităților de producție, 
în acest domeniu, rezultatele de 
pînă acum nu sînt pe măsura con
dițiilor tehnice existente în uzină. 
Unele mașini, pentru care statul a 
investit fonduri însemnate, nu sînt 
folosite din plin. In secțiile mo
toare, mecanică grea și altele in
dicii de utilizare a mașinilor sînt 
sub cei planificați. S-a cerut con
ducerii tehnico-administrative să 
studieze cu ajutorul specialiștilor 
din întreprindere posibilitățile de

Nicolae CUCUI

Au cuvîntul inginerul B. SOLOCNICOV, șeful secției locomotive (stînga) 
și lorjorul D. RÎUREANU (dreapta)

Foto : R. Costin

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ

CIRCA

In 1966, sporirea producției globale industriale se situează la nivelul 
ritmului mediu de 10,5 la sută prevăzut în Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului.(Continuare în pag. a III-a)
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Poșta redacției
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Horia LOVINESCU

Despre funcția capitală a știin
ței în viața omenirii, mai ales de 
la Renaștere încoace, s-ar putea 
scrie multe volume erudite. Ceea 
ce vreau să subliniez — în afara 
oricărei erudiții — și numai din 
unghiul observației banale, de 
bun. simț, este ritmul aproape 
vertiginos în care această funcție 
își amplifică locul în existența co
tidiană. S-ar putea afirma că în 
secolul XX știința a devenit, dato
rită transpunerii ei quasi — ime
diate în practică, (cercetarea 
științifică și aplicarea tehnică fă- 
cînd aproape bloc și constituind, 
aș spune, o uriașă forță nouă, ne
cunoscută înainte) una din coor
donatele- existențiale' ale omului 
de azi.

Dacă un instrument miraculos 
(și știința este capabilă să-l in
venteze și pe acesta) ar putea 
măsura valorile care modelează 
plastic conștiința omului modern, 
nu știu zău cu cît ar cîntări mai 
greu categoriile morale și spiri
tuale tradiționale, decît televizo
rul, radioul, avionul, frigiderul, 
energia nucleară, telefonul sau 
automobilul.

Și domeniul artei, aparent au
tonom față de știință, a intrat în 
relații noi cu aceasta. Imaginea 
nouă și în continuă mișcare a uni
versului, impusă de cercetarea 
științifică și de consecințele ei 
practice, explică în bună parte 
atît schimbările de structură ale 
universului artistic, cît și trăsătu
ra morală principală a artistului 
modern : mobilitatea spirituală, 
pasiunea de a investiga și cu
noaște, voința de a anexa operei

COBOARĂ...

Decernarea

în Editura Politică 
a apărut: 

GHEORGHE APOSTOL
Expunere asupra 

proiectului de lege 
cu privire la 

protecția muncii 
Lucrarea a fost tipărită într-un 

tiraj de masă

Pentru producerea, instalarea și 
întreținerea ascensoarelor, deci 
pentru „mecanizarea“ circulației în 
noile blocuri — fie locuințe, hote
luri, spitale etc. — statul investește 
zeci de milioane de lei. Odată cu 
noile construcții, a crescut numă
rul lifturilor, s-a extins mult ac
tivitatea întreprinderii de specia
litate. Și, bineînțeles, ea s-a îmbu
nătățit continuu. Cu toate acestea, 
după cum semnalează cetățenii, 
multe ascensoare stau vreme înde
lungată defecte sau în reparație.

Intr-o convorbire pe care am 
avut-o cu tovarășii LUCIAN ȚO- 
NE și MIHAI DUMITRACHE, di
rectorul și inginerul șef al între
prinderii „ Ascensorul“-București, 
am căutat să aflăm : cit durează 
reparația lifturilor, cît ar trebui 
să dureze, cine le repară și cum ?

Interlocutorii noștri ne informea
ză că în Capitală „nu sînt prea 
multe lifturi defecte: cel mult 540 
și cel puțin 180 pe... lună !" Cu 
alte cuvinte, în medie, abia dacă 
se defectează 360 de lifturi. Cît 
timp durează reparația lor? Greu 
de precizat. La 
etaje din Piața 
liftul nu urcă 
de doi ani; la

imobilul cu 10 
Rosetti nr. 1—3 
și nu coboară 

alte blocuri —

NAVA TRAULER „GALAȚI“
S-A ÎNAPOIAT DIN CURSĂ

• Ascensoare, ascensoare... ® Cauze, efecte,
explicații ® Micile

pe Calea Moșilor nr. 131, Bd.

deranjamente mari

In portul Galați a 
acostat în seara zilei 
de 23 decembrie nava 
trauler „Galați" în
toarsă din cea de-a 
treia cursă de pes
cuit oceanic. Ea a na

vlgat în nordul O- 
ceanului Atlantic și 
pe coasta de vest a 
Africii. In 
cursă a fost 
o producție 
tone pește

această 
realizată 
de 1000 
congelat,

220 tone făină de 
pește și 10 tone ulei 
de pește. Nava va 
porni in următoarea 
cursă tn primele zile 
ale noului sn.

de
Magheru nr. 20—22 etc. — lifturile 
nu merg de relativ „puțină“ vre
me : 3—4—6 luni ; pe cînd în car
tierul Vatra Luminoasă, în special 
la blocurile O, ele au alt nărav : o 
zi merg și două nu... Deci, lunar 
360 de lifturi se defectează, repa
rațiile durează cu zilele, cu lunile, 
cu anii. Atunci se pune întrebarea: 
cum sînt proiectate și fabricate as
censoarele ? Să meargă ori să stea 
înțepenite ?

întreprinderea de industrie lo
cală „Ascensorul“, care repară și 
întreține lifturile, a realizat în a- 
cest an o performanță unică în fe
lul ei : în 9 luni a executat 30 la 
sută din volumul reparațiilor prevă
zute, iar pentru celelalte 3 luni ale 
anului i-a mai rămas „restul" — adică 
70 la sută. Și astfel, timp de 10 
luni, cetățenii au putut urca și co
borî numai cu o parte din lifturi. 
Explicația?

Are din nou cuvîntul tovarășul 
inginer șef :

— Dacă depanarea ascensoarelor 
ar depinde numai de noi, altfel ai
sta lucrurile. Colaboratorii noștri 
ne fac însă tot felul de greutăți. 
Iată un aspect : întreprinderea 
„Ascensorul" se aprovizionează cu 
materiale — piese, ansamble, sub- 
ansamble — în funcție de planul 
de reparații stabilit de comun a- 
cord cu I.A.L.-ul, administrator al 
imobilelor statului. Lifturile de
fecte sînt identificate. Ca noi să 
putem începe reparațiile, e nevoie, 
mai întîi, ca I.A.L.-urile să ne deschi
dă fronturile de lucru. Adică să exe
cute, cu ajutorul I.R.C.R.-urlIor, lucră
rile de zidărie ?l lemnărie aferente, 
chiar dacă acestea sînt neînsemnate,

nu pu-
— sîn-

să înalțe schelele etc. Noi 
tem face aceste operațiuni 
tem întreprindere strict specializa
tă. Stăm așadar în așteptare (liftu
rile stau și ele — n.n.). Cit ?
O lună, două, trei, uneori șase. Cînd 
vedem că nici I.A.L.-urile și nici 
I.R.C.R.-urile nu dau vreun semn de 
viață, schimbăm destinația pieselor și 
ansamblelor cu care ne-am aprovizio
nat. Ne căutăm alți clienți — în
treprinderi, instituții. Le reparăm 
lor ascensoarele. Spre toamnă însă 
deschid și I.A.L.-urile front de lu
cru. Degeaba. Atunci nu mai avem 
noi piese ! E principala cauză pen
tru care lifturile din unele blocuri 
în loc să circule, au arborate cu 
lunile plăcuța „defect“. O preci
zare — a încheiat tovarășul ingi
ner șef — noi colaborăm cu I.A.L.- 
urile în special la reparațiile ca
pitale, cînd e vorba de modificări 
de cabine, de lărgirea tunetelor lif
turilor. In rest lucrăm indepen
dent.

Cîte ascensoare sînt depanate în 
colaborare cu I.A.L.-ul ? Aflăm că 
10 pe lună. Dacă din 360 — media 
generală a defecțiunilor lunare — 
scădem 10, ne rămîn 350 de lifturi 
defecte, pe care 
repară independent de 
torii săi. Deci, la acest 
lucrări (cel mai mare), 
rul“ nu mai e stînjenit 
lucrează.în voie. Dar cum?

Durata medie a unei reparații 
obișnuite ori a unei revizii gene
rale de ascensor e de 20—22 de 
zile. In cîte zile se realizează ea de 
fapt ?

— 30—32 de zile — se aude în- 
tr-un tîrziu răspunsul inginerului 
șef. Și să vedeți de ce : nu putem

deplasa la timp piesele de schimb 
și materialele pe șantiere pentru 
că nu avem un număr suficient de 
conducători auto ; nu ne-am apro
vizionat cu cantități suficiente de 
sîrmă pentru bobinări; controlul 
pe șantiere nu este suficient de 
exigent...

Gheorghe GRAURE

„Ascensorul“ le 
colabora- 

volum de 
„Ascenso- 

de nimeni,

sale teritorii neexplorate încă. 
Chipul faustic al omului de știință 
și problematica răspunderii lui 
obsedează pe mulți artiști. A- 
ceastă febră este creatoare și ei 
îi datorăm cele mai valoroase 
creații ale epocii noastre. Dar 
uneori ea poate degenera într-o 
foame de experiențe gratuite, de 
senzații tari, care mărturisesc de 
fapt o preocupare tiranică pen
tru ' " ..............
tru 
în 
de 
în 
stabilități, 
acestor artiști față de perenitatea 
operei lor.

Veacul nostru este — pentru 
motive perfect logice — epoca ma
rilor revoluții sociale conjugate 
cu marile revoluții tehnico-științi- 
fice.

Iată însă că îndeobște se în- 
tîmplă un fenomen anormal.

în vreme ce revoluția socială 
angajează plenar omul solicitîn- 
du-1 din creștet pînă în tălpi, 
făcîndu-1 să se simtă cu adevărat 
„om", adică liber și răspunzător, 
revoluția tehnico-științifică riscă 
să-l neutralizeze, să-l uniformizeze 
și standardizeze.

o așa-zisă originalitate, pen- 
satisfacții ușoare și imediate, 

fapt aceste fenomene și ispita 
a discredita forma în măsura 
care ea este simbolul unei 

vădește scepticismul

(Continuare în pag. a III-a)

L Caragiale"
Joi, in Sala Teatrului C.C.S. din 

Capitală a avut loc festivitatea de 
premiere a formațiilor artistice de 
amatori, participante la cel de-al 
TV-lea Festival bienal de teatru de 
amatori „I. L. Caragiale".

In urma propunerilor făcute de 
juriu, alcătuit din reprezentanți ai 
Consiliului Central al Sindicate
lor și Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, au fost acordate 
numeroase premii și distincții.

Au lost premiate echipe de tea
tru ale sindicatelor, teatre popu
lare de amatori, formații ale cămi
nelor culturale și ale caselor de 
cultură, teatre populare — pentru 
cele mat bune spectacole cu pie
se din dramaturgia românească cla
sică și contemporană, precum șl 
din patrimoniul dramaturgiei uni
versale. De asemenea, au fost pre
miate teatre de păpuși și echipe 
de păpușari ale căminelor cul
turale și ale caselor de cultură. 
Pentru cele mai reușite montaje li- 
terar-muzicale au fost premiate 
formații ale sindicatelor, căminelor 
culturale și caselor de cultură. Au 
fost acordate totodată distincții in
dividuale unor interpreți și instruc
tori ai formațiilor laureate, unor 
recitatori și cititori artistici.

Primirea la Consiliul
și la Consiliul de

a ambasadorului
La 23 decembrie, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit în audiență pe ambasado
rul Republicii Socialiste ' Ceho-

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit în audiență, la 23 decembrie, 
pe Jaroslav Sykora, ambasadorul 
Republicii Socialiste Cehoslovace la(Continuare în pag. a III-a)

R. S

de Stat
Miniștri
Cehoslovace

slovace
Sykora, 
definitivă din România. întrevede
rea s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

la București, Jaroslav 
în legătură cu plecarea sa

★

București, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din România.

La convorbirea prietenească, care 
a avut loc cu acest prilej, a fost de 
față Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

COCORII
SE ÎNTORC Șl IARNA

Pe Via del Corso din 
Roma vitrinele magazi
nelor sînt luminate feeric. 
Ghirlande de beteală și 
zăpadă din material 
plastic împodobesc ceti- 
nele brazilor ornamentali. 
Oamenii cumpără sau 
doar privesc. Unii plă
tesc milioane pentru 
o haină de vizon sau 
pentru o brățară cu 
briliante. Alții doar cîte- 
va sute de lire pen
tru o cutie cu globuri co 
lorate. Și, în timp ce în 
piața din fața lui.Stazio- 
ne Termini vînzători am
bulanți vînd „babbo na
tale 
presat, la cîțiva 
doar trenurile aduc 
departe mii și mii 
„babbo 
car» îi

ochii luminați de bucu
ria speranței copiii din 
satele sudului! Sînt e- 
migranți italieni reîn- 
toreîndu-se din Germa
nia occidentală și El
veția, din Franța și 
Belgia, pe care nostal-

mi-am reamintit denă, 
călătoria făcută în mie
zul primăverii împreună 
cu ei. Am scris atunci un 
reportaj în care cuvîntul 
l-au avut ei, emigranții, 
în care vorbele lor au 
răsunat greu. Și iată-mă

de stambă și carton 
la cîțiva pași 

de 
de
pe 
cu

natale" vii 
așteaptă

gia locurilor natale și do
rul de cei dragi îi 
mînă spre casă. Pri- 
vindu-i cum stau tăcuți 
pe peronul rece al gării, 
pe aceeași valijoară de 
carton, legată cu sfoară, 
cu care au pornit cu su
fletele pline de nădejdi 
în acel tren al speranței 
ce i-a dus din sudul lor 
fierbinte într-o țară străi-

din nou împreună cu 
cești „cocori" 
lungă pribegie, 
tradiției, nu o dată 
zilele lui april, cînd triun
ghiul păsărilor migratoa
re se înscrie pe cerul se
nin, ci în toi de iarnă. I- 
maginea peronului plin 
am asociat-o fără să 
vreau cu cîteva date seci 
statistice publicate în a-

a
întorși din 

contrai 
cu

ceste zile de ÏSTAT (Ins
titutul de statistică).

în ultimii 10 ani mai 
bine de 2 milioane și ju
mătate de muncitori a- 
gricoli au părăsit lucrul 
la cîmp pornind 
begie. De doruri 
riere ? Răspunsul 
recent studiu al 
internațional al 
dificultățile de ordin ma
terial și social ale celor 
din țară. Numai în Elve
ția se află 437 000 de ita
lieni, peste 400 000 în 
Germania Federală, cîte
va zeci de mii în Belgia, 
alte zeci de mii în 
Franța.

în pri- 
aventu- 

îl dă un 
Biroului 
muncii :

Ion MÄRGINEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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© Munca politică de masă pe șantierele 
de construcții © Cadențe, scadențe, ritm 
în prag de cincinal ® La țintă și alături de ea 
® Pot fi înlăturate deficiențele prin simple 
constatări ?

Neîntrerupta ștafetă a construc
țiilor a intrat intr-o etapă decisi
vă „Pe șantiere fiecare zi — după 
cum ne spunea tov PETRE AN
DREI. secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de con. 
strucții-montaj nr. 1 din Bucu
rești — are o valoare dublă. Tim
pul cîștigat la ultimele lucrări ale 
anului devine automat un avans 
pentru construcțiile viitorului cin
cinal"

In ciuda anotimpului capricios 
constructorii se străduiesc să ac
celereze ritmul. într-o originală 
avanpremieră se încearcă atinge
rea performantelor stabilite 
tru anul viitor La Galați, 
structorii
gic se află 
scadente în 
să înceapă 
ce la laminorul de tablă groasă. 
Totodată, au început lucrările la 
fabrica de aglomerare a minereu
rilor, oțelărie. primul furnal de 
mare capacitate, laminorul ..Sle
bing“ și la turnătoria mixtă La 
combinatul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din Baia Mare mai multe o- 
biective au fost predate beneficia
rului înainte de termen.

construcții de locuințe din cartierul 
Balta Albă ale întreprinderii de 
construcțli-montaj nr. 1 București 
se organizează periodic schimburi 
de experiență pe meserii, sînt vi
zitate apartamentele etalon, locu
rile de muncă unde lucrează echi
pe fruntașe, se țin conferințe și 
convorbiri menite să popularizeze 
larg procedeele avansate de lucru. 
Prin grafice și panouri sugestive 
la blocurile aflate în finisaj se 
asigură o publicitate de zi cu zi a 
rezultatelor obținute în întrecere.

combinatului 
în fața 

curînd 
probele

pen- 
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unei mari 

urmează 
tehnologi-

Agitație vizuală

Operativitate,
intervenție activă

Succesiunea rapidă a diferitelor 
faze ale activității pe șantiere im
primă în mod firesc un puternic 
dinamism muncii politice în rîndu- 
rile constructorilor. Merită rele
vată grija organizațiilor de partid 
de a atrage in această activitate 
pe comuniștii cu cea mai bună 
pregătire politică și profesională, 
al căror cuvînt este întărit de for
ța de convingere a exemplului 
personal. Membrii comitetului 
partid, ai birourilor celor 17 
ganizații de bază, comuniștii 
activul de partid de la întreprin
derea de construcții și montaje si- 
derurgice-Galați organizează în 
pauza de prînz sau după lăsa
rea lucrului discuții cu munci
torii de la cele mai importante 
locuri de muncă, ajutîndu-i ca, în 
ciuda dificultăților specifice sezo
nului rece, să nu piardă cadența. 
Nu de mult au început lucrările la 
laminorul „Slebing“. 
membri de partid, printre 
inginerii George 
Dumitru Florea, la Indicația 
roului organizației de bază, au 
ganizat convorbiri pe șantier, 
cadrul cărora au arătat construc
torilor că există condiții pentru 
ca activitatea să se desfășoare 
într-un ritm susținut, le-au expli
cat că orice rămîneri în urmă cu 
greu pot fi recuperate ; s-au între
prins acțiuni pentru extinderea 
metodelor fruntașilor. Pe șantier 
se lucrează acum în ritm intens, 
rezultatele corespund graficelor.

în ultimul timp, brigada de vop
sitori avea de îndeplinit lucrări cu 
o rapiditate chiar mai mare decît 
cea din lunile bune de vară : mii 
de metri pătrați de construcții me
talice trebuiau protejate cu vop
sea Acționînd operativ, orga
nizația de partid a inițiat 
o consfătuire cu vopsitorii, în ca
drul căreia s-a subliniat însemnă
tatea sarcinii ce le revenea, cazu
rile de încălcare a disciplinei au 
fost puse în dezbaterea colectivu
lui. întrecerea între echipe a sti
mulat elanul constructorilor. Frun
tașii în producție sînt popularizați 
prin gazetele de perete, gazeta de 
șantier și de brigada artistică de 
agitație. „Experiența noastră — 
remarca tov. GHEORGHE CIOS, 
secretarul comitetului de partid — 
confirmă că operativitatea este ho- 
tărîtoare pentru eficiența muncii 
politice de masă pe șantiere. Se 
înțelege că dacă intervii abia după 
ce o lucrare a fost executată în 
condiții necorespunzătoare, nu mai 
ajuți cu nimic. Munca politică, spre 
a fi eficientă cu adevărat, trebuie 
să fie mereu cu un pas înaintea 
activității constructorilor".

în acest scop, pe șantierele de
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Picioruș

sau lecție ?
o legătură strînsă, nemijlo- 
viata, cu sarcinile actuale, 
politică ișj pierde rostul,

Fără 
cită cu 
munca 
eficiența . Cu toate acestea, pe șan
tiere se mai. întîlnesc destule mos
tre de agitație vizuală cu caracter 
abstract, general Pe șantierele 
Combinatului chlmico-metalurgic din 
Baia Mare pot fi văzute asemenea 
lozinci : „Îndeplinind angajamen
tele luate în întrecere, să dăm nu
mai produse de calitate superioa
ră !“ Ce fel de produse se reali
zează pe un șantier de construcții ?

„Acum cîteva luni, ele au fost 
copiate de la alții — ne spunea tov 
GHEORGHE STOICA, secretarul 
organizației de partid Nu le-am ci
tit să vedem dacă sînt sau nu potri
vite pentru noi" într-adevăr, un 
„exemplu“ de formalism în orien
tarea muncii politice de masă.

Pe de altă parte, la I.S.C.M. 
Brazi unele lozinci par fragmente 
de lecție : „Calitatea unei construc
ții este un indicator în care se re
flectă în cea mai mare măsură 
buna desfășurare a activității pro
iectantului și a constructorului ; 
prin calitatea unei lucrări nu tre
buie să se înțeleagă numai aspec
tul ei exterior, ci o serie de însu
șiri și o îmbinare armonioasă în
tre diferitele aspecte funcționale și 
economice vizibile sau ascunse" 
Foarte bine, dar ce .legătură au a- 
ceste indicații generale cu sarcinile 
constructorilor de la Brazi ?

Discutînd cu tov ȘTEFAN ALE
XANDRU, secretarul Comitetului 
de partid de la I.S.C.M Brazi, des
pre activitatea gazetelor de perete, 
ne-a relatat că de multe ori ele se 
limitează la publicarea unor arti
cole pe teme generale și contribuie 
în mică măsură la formarea unei 
opinii de masă combative, care să 
impună respectarea strictă a dis
ciplinei în muncă, folosirea judi
cioasă a utilajelor și a materialelor 
Pe de altă parte,-conferințele ținute 
la club sînt rupte de viața șantie
rului. Constatările, criticile sînt, 
desigur, îndreptățite, dar cine altul 
decît comitetul de partid are da
toria să acționeze pentru ca aceste 
neajunsuri să fie înlăturate ?

Șantierele sînt certate cu inerția. 
Dinamismul activității constructo
rilor cere organizațiilor de partid 
să perfecționeze mereu formele și 
mijloacele muncii politice de masă. 
Iată însă că, în timp ce construc
țiile de locuințe de la Galați sau 
din cartierul Balta Albă din Capi
tală înaintează rapid, gazetele de 
perete rămîn „încremenite“ la se
diile șantierelor.

După ce pleacă
colectivele

îndeosebi în perioada de iarnă, 
acțiunile desfășurate la locul de 
muncă trebuie continuate și com
pletate cu altele organizate la clu
buri și dormitoare. O experiență 
bună există în această privință la 
Cluj, unde constructorii sînt vizi
tați de formații artistice din între
prinderile orașului, participă la 
conferințe, simpozioane, prin care

Raid-oncheto realizat de Dumitru 
TÎRCOB, Alexandru MUREȘAN, loan 
VLANGA, Constantin CĂPRARU, 
Radu APOSTOL

O voce
înfloritoare

sînt ținuți la curent cu evenimen
tele politice interne și internațio
nale actuale. Cu totul altfel stau 
lucrurile ia cluburile și grupurile, 
sociale ale constructorilor din Baia' 
Mare, de là I.S.C.M. Brazi sau de la 
I.C.M. nr. 2 din Capitală, unde ac
tivitatea cultural-educativă la clu
buri și dormitoare sè rezumă a- 
proape exclusiv, la vizionări de fil
me sau programe de televiziune. 
Pînă astă primăvară, în fiecare ca- 
tneră din pavilioanele grupului so
cial din cartierul Pajura din Capi
tală, unde locuiesc peste 3 000 de 
muncitori, exista cîte o-bibliotecă 
mobilă. Nu se știe însă din ce con
siderente au fost desființate, iar 
cele cîteva sute de rafturi zac sub 
cerul liber. De multe ori, presa se 
difuzează cu mare întîrziere.

Pe aproape toate șantierele men
ționate. colective trimise de co
mitetele orășenești de partid au în
drumat organizațiile de partid să 
îmbunătățească munca politică de 
masă Adeseori însă, după ce 
colectivele respective pleacă, lu
crurile „reintră în normal“, defi
ciențele reapar, pentru că nu se 
urmărește înfăptuirea pînă la ca
păt a măsurilor stabilite Evident, 
desfășurarea ritmică a lucrărilor 
de construcții impune organiza
țiilor de partid să nu acționeze pe 
„campanii“ ci să imprime muncii 
politice de masă pe fiecare șantier 
un caracter permanent, sistematic.

Colectivul Institutului Arheologic 
al Academiei Republicii Socia
liste România desfășoară o vie 
activitate de prelucrare științifică 
a materialelor recoltate de pe di
ferite șantiere din țară. în foto
grafie : se lucrează la restaura
rea unor vase din diferite epoci. 
Ele vor îmbogăți în curînd co
lecțiile muzeelor, oferind vizita
torilor o imagine complexă asu
pra culturii materiale a poporu

lui nostru
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„Nu lucrez în agricultură, dar 
știu cit de .mult contribuie în- 
grășămintele chimice la sporirea 
producției — ne scrie corespon
dentul voluntar CONSTANTIN 
CRISTEA Din păcate, conduce
rile multor unități agricole nu 
se îngrijesc de gospodărirea în
grășămintelor ce le sînt livrate 
de fabrici . Trecînd prin fața 
stației C.F.R. Tutova am văzut 
cantități mari de îngrășăminte 
chimice ale Gospodăriei agrico
le de stat Dragalina, raionul 
Bîrlad. care zac în noroi de-a 
lungul liniei ferate. Și dacă te 
gîndești că de, la sediul G.A.S. 
și pînă acolo ~unde îngrășămin- 
tele fertilizează pietrișul de pe 
calea ferată sînt doar cîteva 
sute de metri, te cuprinde in
dignarea. Nepăsarea față de 
bunuri obștești este o veche 
meteahnă în această gospodă
rie. Ar trebui ca forurile 
de resort să ia măsuri împotri
va celor din a căror vină îngră- 
șămintele se risipesc, în loc să 
fie folosite cu chibzuială pentru 
sporirea fertilității ogoarelor 
gospodăriei".

Și alte scrisori, sosite la re
dacție în ultimele zile, semna
lează neglijente asemănătoare. 
„Din luna august, șeful stației 
C.F.R Cernavodă a înștiințat 
în repetate rînduri conducerea 
G.A.S. Dudești că peste două 
vagoane de superfosfat sînt su
puse degradării — ne-a scris V. 
DUMITRU, din Cernavodă. Cre
deți că a mișcat cineva vreun 
deget ?“. Corespondentul mai 
semnalează și alte aspecte. Ală
turi de îngrășămintele și cără
mida destinate G.A.S. Dudești 
sînt împrăștiate și materiale de 
construcții ale unor unități a- 

raionul 
raionul

minte se face si I3 G.A.S. Chi
lia Veche, raionul1 Tulcea.

Cazurile de rîsipă relatate în 
scrisorile corespondenților vo
luntari trebuie să constituie un 
semnal de alarmă pentru orga
nele locale de partid și de stat, 
pentru consiliile agricole. Prin- 
tr-un control riguros și măsuri 
organizatorice este nevoie să se 
asigure ca întreaga cantitate de 
îngrășăminte livrate de uzine să 
fie folosită cit mai rațional în 
scopul sporirii producției agri
cole.

8v

Tenorul român Ion Buzea 
susține un șir de spectacole în 
fața publicului vienez. Marți 
seară, el a interpretat cu brio 
unul din cele două roluri prin
cipale (Jontek) din opera polo
neză „Halka" de Moniușko, 
avînd ca parteneră pe cîntărea- 
ța austriacă Christiane Sorell.

Sub bagheta dirijorului fan 
Krenz cei doi interpreți princi
pali și-au pus însă în evidență 
talentul. Aplauze acordate cu 
dărnicie au urmat fiecărei scene 
și au culminat o dată cu că
derea cortinei după ultimul act, 
subliniate de entuziastul 
„bravo".

După reprezentațiile cu Lucia 
di Lammermoor, la începutul 
lunii decembrie, ziarul „Volks
blatt“ scria : „Debutul tînărului 
român Ion Buzea în rolul lui 
Edgar s-a dovedit a fi un succes 
deplin : un tenor cu o voce în
floritoare, de o măreție care în 
parte abia se dezvoltă, ferme- 
cînd prin prmonie, prin frumoa
să rezonanță și gingășie, 
trebuie să ai darul 
pentru a recunoaște 
un mare cintăreț de 
„Ilustrierte Kronen 
aprecia de asemenea 
vocală și timbrul plăcut, carac
terul dramatic imprimat perso
najului Edgar.

• Viena, prin telefon.

::x;:

gricole din Cegani,
Fetești, și Cochirleni, 
Medgidia. Risipă de îngrășă-

Aeromodelismul — o îndeletnicire plăcută și interesantă pentru zilele do vacanță. (La Casa pionierilor din 
Suceava) Foto : Âgerpre

Refacerea, pe peliculă, a 
universului copilăriei mare
lui nostru povestitor, Ion 
Creangă, este o încercare 
temerară a Studioului cine
matografic „București” și, în 
particular, a regizoarei Eli- 
sabeta Bostan, antrenată 
prin realizări anterioare, de 
lung și scurt metraj („Puș
tiul", „Năică”), în investiga
rea psihologiei și particula
rităților tinerei vîrste. Pre
miul international obfinuf 
de filmul Elisabefei Bostan 
la Festivalul filmelor pentru 
copii și tineret de la Gijon 
certifică, de altfel, faptul că 
„materia primă” a povesti
rilor lui Creangă trezește 
viu interes și pe peliculă, 
prin confinutul, umorul, far
mecul specific și poezia a- 
minfirilor. Realizatorii filmu
lui au sesizat această capa
citate de comunicare emo
țională a „Amintirilor" cu 
spectatorul de orice vîrstă, 
și nu și-au propus altceva 
decît o ilustrare a cîforva 
peripefii trăite de Nică a lui 
Ștefan a Petrii.

Practic, filmul se compu
ne din cîteva mici schite 
ale „Amintirilor”, care pot 
avea și existentă indepen
dentă, reunite prin secven
țe de legătură (Ion Creangă 
matur, comentariul scriito
rului), într-o ordine diferi
tă de cronologia originară. 

La scăldat”, „Calul bălan", 
La cireșe", „Pupăza din 
ïi", „Badifa Vasile", „Cu 

plugușorul”, „Caprele Irinu- 
căi” — iată succint firul fil
mului, momentele sale cele 
mai importante. Hazul tex
tului, împletit organic la 
Creangă cu ironia, tran
spare și în film (goana lui 
Nică prin sat, gol, după 
scăldatul de pomină, sau 
peripefiile legate de furtul 
cireșelor în grădina măfușii 
Marioara). Din toate aceste 
înfîmplări amuzante, prin 
personajul lui Nică — un 
copil reprezentativ dinfr-o 
anume regiune a Moldovei, 
din satul de acum un veac 
— se conturează clar ceva 
din universul copilăriei de 
oricînd șl de prefufindenl.

Nu 
profeției 
în Buzea 

mîine". 
Zeitung" 

tehnica

Petre STÄNCESCU

v<: F

Pomul de Iarnă — punctul de atrac
ție din „orășelul copiilor" — este 

împodobit sărbătorește
Foto : M. Cioc
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Timpul probabil pentru 25, 26 șl 27 
decembrie, tn tară : Vreme umedă. 
Cerut va fi mal mult acoperit. Vor 
cădea precipitații mai ales sub formă 
de lapovită și ninsoare. Vîntul 
va sufla potrivit. prezentind unele 
intensificări temporare. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 6 grade și 
2 grade, local mai coborîte, Iar 
maximele între minus 1 grad și 9 
grade. Ceată locală. In București : 
Vreme în general umedă. Cerul va 
fi mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații slabe. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura în creștere ușoară.

„Amintiri
d i n

•I V •copilărie
în primele secvenfe fa

cem cunoșfinfă cu Nică, 
„boful cu ochi”, care în iar
ba înmiresmată a ținfirimu- 
lui strivește, între filele 
ceaslovului, neprevăzătoa
re muște și bondari. Intro
ducerea în „temă" 
dinamică, vioaie, are darul 
de a schija atmosfera. De-a 
lungul filmului, regizoarei îi 
reușesc și alte episoade în 
care recunoaștem pecetea 
sensibilității ei, o sensibili
tate feminină, capabilă une
ori să insufle emofie (sau 
drăgălășenie) pasajelor evo
cate. Grupul copiilor por
niți cu plugușorul are o 
deosebită „priză" la public; 
să ne reamintim doar mo- 
gîldeafa cu căciulă țuguiată 
și cu mînecile sumanului 
pînă la pămînf (fratele mai 
mic al lui Nică) sfrigînd din 
răsputeri, în gerul amarnic, 
urările de Anul nou. De a- 
semenea, lumea iarmarocu
lui, în care Nică vrea să-și 
vîndă pupăza, este recon
stituită cu un fior de auten
ticitate. Dintre întîmplările 
copilăriei lui Creangă, mai 
puțin convingătoare mi s-au 
părut secvența luării cu ar
canul a bădiței Vasile, ca 
și aceea a dărîmării casei 
Irinucăi.

în ansamblul său, filmul 
este, după părerea mea, tri
butar concepției strict ilus- 
trativiste a realizatorilor. 
Transfigurarea cinematogra
fică lasă locul, adesea, unei

este

succesiuni de imagini care 
rămîn la suprafața lucrurilor, 
asemenea ilustrațiilor fru
mos colorate ce însoțesc 
cărțile de povești. însuși sa
tul Humuleștilor („cu gos
podari tot unul și unul, cu 
flăcăi voinici și fete mîndre, 
care știau a învîrti hora, 
dar și suveica, de vuia sa
tul de văfale în toate păr
țile"), apare destul de im
personal, după cum atmos
fera casei lui Creangă este 
reconstituită palid pe ecran. 
Cred că lumea satului răză- 
șesc din vremea copilăriei 
lui Creangă nu putea fi re
constituită convingător prin 
reluarea unor acelorași și a- 
celorași detalii ale „univer
sului casnic" utilizate și în 
„Naică".

în distribuție aflăm cu
noscute nume ale scenei și 
ecranului nostru, alături de 
prezențe inedite. Foarte a- 
propiaf de fizionomia și 
particularitățile lui Ion 
Creangă — matur, Ștefan 
Ciubotărașu unește secven
țele retrospecțiilor printr-o 
participare corespunzătoare 
cerințelor ce decurg din 
scenariu ; credem însă că 
înseși ideia și concepția a- 
cestor „momente de legă
tură" sînt discutabile, de
oarece ele au un caracter 
mai degrabă artificial și 
fragmentează filmul în loc 
să contribuie efectiv la o 
mai cursivă înlănțuire a di
feritelor episoade. Pentru

CO-

in- 
ce-

rolul lui Nică, regizoarea a 
căutat mult interpretul cel 
mai potrivit, și chiar dacă 
n-am fi aflat că elevul Ion 
Bocancea din Bicaz a fost 
ales din zece mii de candi
dați (l), am fi considerat a- 
legerea satisfăcătoare. Ori
cum, regizoarea face încă o 
dată dovada aptitudinilor 
sale în îndrumarea jocului 
actoricesc și a prezentei 
piilor pe ecran.

Dar cu tot efortul 
ferprefafiv al actorilor,
lelalte personaje rămîn șter
se, textul scenariului rezer- 
vîndu-le partituri schemati
ce. Oricît de scurt ar fi ro
lul unui erou, sub aspect 
caracterologic, Creangă l-a 

■învestit cu atribute care-i a- 
sigură o personalitate spe
cifică, menită să rămînă în 
memoria cititorului. Care 
personaje ale filmului reu
șesc această — neapărat 
necesară — performantă ? 
Greu de răspuns. Ștefan a 
Petrii Ciubotariul, tatăl lui 
Nică (Emanoil Petruf) este 
prezentat cu totul și cu lo
tul fugitiv ; Smaranda 
Creangă (Corina Constanti- 
nescu) apare trebăluind în- 
tr-una, are și unele momen
te de tandrefe, dar rămîne 
departe de imaginea com
plexă a mamei, din „Amin
tiri" ; pe bädifa Vasile, 
dascălul cuminte, harnic și 
rușinos ca o fată mare, a- 
proape că nu-l observi în 
învălmășeala clasei de elevi; 
iar „zgîtia de Smărăndi(a" 
rămîne un personaj strict 
decorativ.

în temerara încercare de 
a reda pe ecran universul 
copilăriei lui Creangă, în
cercare doar partial izbuti
tă, regizoarea împarte reu
șitele și nereușitele cu au
torul imaginii (lulius Druck- 
mann), realizatorul decoru
rilor (Gu(ă Știrbu), ingine
rul de sunet (Oscar Coman). 
O menfiune pozitivă pentru 
partitura semnată de Valen
tin Gheorghiu ; ea evocă, 
poate cel mai pregnant, at
mosfera „Amintirilor din co
pilărie".

Călin CALIMAN

TE A I î E
• Sala Palatului : ÎNȘIR-’’
MÄRGÄRITE (spectacol prezent, t 
de Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale”) — 11.
• Teatrul de Operă și Balet : 
TOSCA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă t 
CLOPOTELE DIN CORNEVILLE 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Stu
dio) : PATIMA ROȘIE - 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROI- 
LUȘ ȘI CRESIDA — 20.
• teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII CU
MINTE, CRISTOFOR I — 19,30.
• Teatrul „C. 1. Nottara“ (sala 
Magheru) : SONET PENTRU O 
PĂPUȘA - 19,30. (sala Studio) : 
OPT FEMEI — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea” : 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : CIDUL — 20. y
• Teatrul „Țăndărică" (sala i
Calea Victoriei) : DOCTOR
AUMADOARE — 15; 17, (sala .i 
str. Academiei) : UMOR ,*E
SFORI — 9, 11,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy): PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20, (sala Vic
toria) : VESELIE LA 174 - 20.
• Circul de stat : BAL MASCAT 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Jurnalul televiziunii 
fi) • 19,15 — Emisiune pentru 
cei mici ; HAM, CHIȚ, MIAU. 
Ciclu de păpuși — de Alecu Po- 
povici și Alexandru Adrian •
20,00 — Săptămîna • 21,00 —
Avanpremieră • 2 1,15 - Tele-
glob. Emisiune de călătorii geo-
grafice. Reportajul filmat : ,rLa
umbra piramidelor" • 21,40 —
Din toată inima • 22,40 — Jur-
naiul televiziunii (II), Buletinul 
meteorologic.

CINEMATOGRAF
• OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patri.„ 
— 9: 11,30: 14; 16,30: 19; 21,30.
• COLINA : Republica — 9,30;
11,45; 14; 16,30; 19; 21,30, Capi
tol — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15.
• GULIVER : Cinemateca — 10; 
12; 14.
• MUNCILE LUI HERCULE : Lu
ceafărul — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, București — 8; 10,15;
12,30; 14,45, 17; 19,15; 21,15, Fe
roviar — 8; 10,15; 12,30; 14.45;
17; 19,15; 21,30, Melodia — 8;
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;

.21,30, Modern — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
• OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop (ambele serii) ; Festi
val — 9,45; 13,15; 17; 20,30, Ex
celsior — 9,45; 13; 16,30; 20
• FATA LUI BUBE : Victoria —
9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30:20,45, 
Grivița — 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30.
• CINE-I CRIMINALUL î - ci
nemascop : Central (completare 
De la pescari adunate) — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE :
Lumina — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30. Bucegi 10; 12; 14; 16/
18,15; 20,30, (la ambele complet;^ 
re Plante acvatice), Tomis (com
pletare Două creioane) — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• CASA RICORDI : Union — 10;
15.30. 18; 20,30.
• POVESTEA LUI ALIOȘA —

ICROITORAȘUL CURAJOS — PĂ
PUȘARII — CUCURIGU — MO
TANUL PESCAR ?■ Doina - 10.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : 
Doina - 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Buzești — 9,45: 11,45;
13,45; 16; 18,15; 20,15 (la ambele 
completarea La carnaval),
• ANACONDA : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN 
— cinemascop : Giulești (com
pletare Păpușarii) — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Miorița (com
pletare Tot mai sus) — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : înfrățirea / Intre popoare 
(completare Diavolii) — 9,30;
11,30; 13 30; 15,45; 18; 20,15.
• JUDEX • Cultural (completare 
Tot mal sus) — 10,30; 16; 18.15, ■ 
20,30.
• WINNETOU — cinemascop, 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop : Dacia — 
9,15—20 in continuare, Volga — 
10,15; 15; 19.
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PÄ- 
MlNTULUI : Crîngași — 16; 18,15; 
20,30.
• DOMNIȘOARA BARBA AL
BASTRĂ : Unirea — 11; 16;
18,15; 20,30.
• ÎN COMPANIA LUI MAS 
LINDER : Flacăra (completare
Pionieria nr. 6/1965) - 10; 15,30; 
17,45; 20, Ferentari (completare
De la pescari adunate) — 10; 16; 
18,15; 20,30.
• CINEVA, ACOLO SUS, MA 
IUBEȘTE : Vitan (completare

I Știați că î.„) — li, 15,45; 18,15;
20,45.

• TUDOR — cinemascop (ambe
le seni) : Munca — 10; 15; 18,30.
• DUMIN’CĂ LA NEW YORK : 
Cotroceni — 14; 16,15; 18,30;
20,45
• VESELIE LA ACAPULCO : 
Popular (completare Poveste cu 
cartonașe) — 10,30; 16; 18,15;
20.30.
• ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : 
Arta — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,30, Floreasca (completare Dia
volii) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Flamura (completare 
Universuri picturale) — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• DINCOLO DE BARIERĂ : Mo
șilor — 15; 17; 19; 21, Drumul
Sării — 16; 18; 20 (la ambele
completarea YR cere decolarea).
• A FOST ODATĂ UN MOȘ Și 
O BABĂ : Cosmos — 15,45; 18: 
20,15
• Mofturi 1900 : Viitorul — 10; 
15,30; 18; 20,30.
• FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : 
Colentina (completare Surorile 
Press) — 15,30; 17,45; 20.
• FEMEIA NECUNOSCUTA : Ra
hova (completare Calitate In can
titate industrială) — 15 30- 18:
20,30.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Pro
gresul (completare Pionieria nr. 
6/1965) _ 15,30; 19.
• SAMBA : Lira (completare
Vezi, rîndunelele se duc) — 
15,30; 18, 20,30.
• CREDEȚI-MĂ, OAMENI ; P*,
cea — 16; 18; 20.
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PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Joi, 23 decembrie, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu 
a primit în audiență pe Charles 
Albert Dubois. în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare ca ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Elveției în Republica Socialistă 
România.

LA AMBASADA R D. VIETNAM
Cu prilejul împlinirii a cinci ani 

de la înființarea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, a celei de-a 19-a aniversări a 
Zilei rezistenței armate generale a 
poporului vietnamez împotriva co

lonialiștilor francezi și a celei de-a 
21-a aniversări a Zilei Armatei 
Populare Vietnameze. Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, a organizat, la sediul 
ambasadei, vizionarea filmului 
„Sîntem hotărîți să învingem pe 
agresorii americani1' realizare a 
studioului Armatei Populare a 
R. D. Vietnam.

Au participat Eduard Mezinces- 
cu. adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Ion Cotoț. secretar al 
C.C.S. și alți reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, re
prezentanți ai Ministerului Forțe
lor Armate funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la București 

(Agerpres)
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Secția de preparație a Fabricii de stofă pentru mobilă din Capitală

Z7JE7 PESTF HOTARE

Sosirea la Moscova 
a ministrului comerțului 
exterior al României

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : La 23 decembrie a so
sit la Moscova Gh. Cioară, minis
trul comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, pentru 
încheierea tratativelor și semnarea 
acordului comercial dintre Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S. 
pe viitorii cinci ani. El a fost 
întîmpinat de Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., de alte persoane oficiale, 
precum și de Nicolae Guină, am
basadorul României în LLR.S.S., și 
membri ai ambasadei.

Tn aceeași zi, Gh. Cioară s-a în- 
tîlnit cu N. Patolicev la Ministerul 
Comerțului Exterior al U.R.S.S.

Numiri in guvernul
R. 0. G.

BERLIN 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., ca ur
mare a desființării Consiliului Eco
nomiei Naționale și creării de noi 
ministere, au avut loc unele schim
bări în guvernul Republicii Demo
crate Germane. Wolfgang Rauch
fuss și dr. Kurt Wunsche au fost 
numiți vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G. în funcția 
de președinte al Comisiei de Stat 
a Planificării a fost numit Ger
hard Schürer, fostul prim-vicepre- 
ședinte al acestei comisii. Au fost 
numiți noi miniștri.

CALENDARUL
I

„Sein t eia“
19 6 6

De vînzare

la librării, la debitele 

O C. L și la unitățile 

cooperației de consum

SPORT

La sala Floreasca

SI m bat à bo x...
Finala campionatului republi

can de box pe echipe se va des
fășura sîmbătă seara în sala 
Floreasca din Capitală, cu înce
pere de la ora 19. După cum se 
știe în finală s-au calificat for
mațiile bucureștene Dinamo și 
Steaua.

Gala se anunță deosebit de 
interesantă, finind cont câ în rîn- 
dul celor două finaliste évoluea- 
ză numeroși component! ai lotu
rilor republicane ca Stanef. An
tonio, Mihalic, Olteanu, Monea. 
Mariuțan (Dinamo) și Ciucă, 
Gîju, Niculescu, Gheorgheoni 
(Steaua).

...duminică volei

Duminică dimineața, de la ora 
9, în sala Floreasca are loc un 
bogat program volerbalistic. în 
primul joc selecționata feminină 
de tineret a țării noastre va în- 
tîlni, într-un meci de verificare, 
echipa Combinatului Poligrafic 
București. în continuare se vor 
disputa meciurile masculine 
Steaua București-Farul Constan
ța și Rapid București-Dinamo 
București.

În cîteva
rînduri

în sferturile de finală ale „Cu- 
,pei campionilor europeni" la hand
bal masculin, formația poloneză 
Slask Wroclaw a întîlnit la Varșo
via pe campioana Danemarcei, 
Aarhus. Victoria a revenit handba- 
liștilor polonezi cu scorul de 27— 
18 (16—8).

Campionatul masculin de șah 
al Iugoslaviei a luat sfirșit. Titlul 
a revenit marelui maestru interna
țional Svetozar Gligorici, care a 
acumulat 12 puncte din 18 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
la egalitate Bruno Parma și Bora 
Ivkov cu cite 11,5 puncte fiecare.

Un grup de șapte parașutiste 
din Uzbekistan au stabilit un nou 
record mondial la proba de sări
tură in grup cu aterizare la punct 
fix. Sportivele sovietice, efectuind 
o săritură de la 600 metri, au ate
rizat la 2,38 m de punctul fix și au 
îmbunătățit cu 1,45 metri vechiul 
record mondial, care aparținea e- 
chipei R. D. Germane.

Atleți și atlete din Austra
lia, U.R.S.S, Cehoslovacia, Kenya, 
Anglia și alte țări au fost invitați 
să participe la concursurile pe te
ren acoperit ale S.U.A., care vor 
avea loc în luna februarie la New 
York și Los Angeles. Federația so
vietică a anunțat că va deplasa un 
lot de opt sportivi, In frunte cu 
Ghenadi Bliznețov, Victor Kudin- 
ski, Tatiana Scelkanova și Taisia 
.Cendk.

Cocteil oferit 
de ambasadorul 
Uniunii Sovietice

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
in Republica Socialistă România, 
I. K. Jegalin, a oferit un cocteil cu 
prilejul plecării sale definitive din 
țara noastră.

Au participat Ianos Fazekaș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., acad. Șt. . S. Nico
lau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Grigore Geamănu, 
secretar al Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministru] afa
cerilor externe, Ion Pas. președin
tele Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, și 
alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România și alți membri 
ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Știința închinată 
omului

(Urmare din pag. I)

Marile civilizații tehnice capita
liste — în care problema dezvoltă
rii armonioase și multilaterale a 
personalității umane este neglijată 
— oferă în acest sens, exemple a- 
tît de incontestabile, îneît, alarmați, 
mulți gînditori din țările respective 
se simt îndreptățiți să vorbească 
de o „criză a omului* Căci, nein
tegrată omului, în ciuda puterilor 
imediate pe care i le conferă, ști
ința îl poate transforma într-un im
prudent „ucenic vrăjitor”, lipsit de 
personalitate și devenit pradă for
țelor pe care el însuși le-a dezlăn
țuit. Maximum de confort șl tehni
citate (urmărite ca scopuri în sine) 
se poate împăca foarte bine cu 
maximum de stupiditate (în sensul 
de nesimțire, de pasivitate, de trîn- 
dăvie spirituală). Socialismul — 
fixîndu-și programatic ca finalitate 
tocmai dezvoltarea complexă, echi
librată, luminoasă a ființei umane— 
izbutește să înlăture aceste riscuri 
și să facă din știință prietena și a- 
iutorul omului.

înșir aceste cîteva considerații 
sub impresia tonică a ultimei Se
siuni a Marii Adunări Naționale, 
în care problema activității știin
țifice din țara noastră a fost dez
bătută tocmai în lumina marilor 
răspunderi umaniste ale științei.

Conștient de importanța funda
mentală a muncii științifice, parti
dul i-a acordat totdeauna cinstea 
și prețuirea cuvenită. De la întîl- 
nirea din mai a conducătorilor de 
partid și de stat cu oamenii de 
știință, pînă la plenara C.C. al 
P.C.R. și la recenta Sesiune a 
Marii Adunări Naționale, această 
prețuire a luat forma din ce în ce 
mai accentuată și mai meditată a 
unei acțiuni de încorporare orga
nică și armonioasă a științei în 
procesul de construire a socialis
mului.

Indicațiile cuprinse în comunica

Capacitatea 
si inițiativa 
y y

colectivului
(Urmare din pag. I) 

încărcare mai rațională a mașinilor 
și utilajelor din secții pe fiecare 
schimb și, pe această bază, să sta
bilească măsuri atît pentru evita
rea stagnărilor în funcționarea 
unor utilaje, cît și pentru înlătu
rarea suprasolicitării altora.

Inginerii Octavian Toma și Du
mitru Mihale, forjorul Dumitru 
Rîureanu au făcut propuneri 
privind urgentarea lucrărilor de 
extindere a suprafețelor de 
producție de la secțiile mecanică 
grea, locomotive și forjă, care con
diționează în mare măsură reali
zarea planului pe anul 1966.

Nici o întîrziere 
în livrarea utilajelor!

Uzina „23 August“ aduce o con
tribuție însemnată la realizarea 
unor utilaje tehnologice pentru

A intrat în funcțiune

Instalația de 

feroviară de
în zona podurilor dunărene Fe- 

tești-Cernavodă a intrat în func
țiune o instalație de telecomandă 
feroviară Pe o distanță de 21 km, 
care cuprinde stațiile Borcea, 
Ovldiu și Dunărea, dirijarea tutu
ror macazelor și semnalelor se 
efectuează dintr-un singur loc, de 
la Fetești, de către „dispecerul 

tul Plenarei C.C al P.C.R. care 
subliniază că „una din princi
palele sarcini de viitor este le
garea tot mai strînsă a cer
cetării științifice de nevoile vitale 
ale economiei și culturii țării, a- 
propierea oamenilor de știință de 
marile centre de producție, crește
rea rolului științei în asigurarea 
progresului multilateral al societă
ții noastre socialiste”, mi se pare 
a avea, în afară de valoarea 
practică, o valoare teoretică și de 
principiu cu totul remarcabilă.

Faptul că marea forță pe care 
o reprezintă știință nu este aban
donată improvizației și întîmplării, 
ci că în mod lucid și organizai 
este subordonată unui proces, com
plex de construire a unui om și 
societăți noi, are o semnificație 
ce depășește aspectele materiale 
ale problemei.

„Măreața epocă pe care o trăim 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Sesiunea Marii A- 
dunări Naționale — pune în fața 
oamenilor de știință îndatoriri de 
înaltă răspundere. Sîntem convinși 
că ei vor ști să fie la înălțimea 
acestet răspunderi patriotice, adu- 
cîndu-și contribuția însuflețită la 
dezvoltarea științei, a întregii cul
turi, la înflorirea continuă a socie
tății noastre socialiste, la ridica
rea vieții poporului român pe cul
mile înalte ale civilizației*.

Pentru noi aceste culmi înseam
nă înainte de orice liniile de adu
nare, de convergență ale progre
sului material și spiritual, factori 
complementari care stau îngemă
nați la temelia societății noastre 
noi.

Salut știința noastră închinată 
omului 1

„Nici nu urcă, 
nici coboară...“

(Urmare din pag. I)

Așadar, chiar atunci cînd „As
censorul“ lucrează „independent“,

marile obiective Industriale în 
construcție. Se constată însă că ea 
își îndeplinește cu întîrziere unele 
obligații contractuale, producînd 
greutăți constructorilor în punerea 
în funcțiune la termen a noilor 
capacități de producție. Un exem
plu : vasele sferice pentru
Combinatul de îngrășăminte chi
mice de la Tr. Măgurele au fost 
livrate cu 8 luni întîrziere. 
Rămîneri în urmă au existat 
și la producția pieselor de 
schimb. în adunarea pe uzină s-a 
combătut practica goanei după 
produse cu tonaj și valori mari, 
precum și îngăduința unor cadre 
din conducerea secțiilor pentru e- 
xecuția cu prioritate a unor re
pere „bine plătite“. Nerespecta- 
rea termenelor din contracte a 
creat, în același timp, o serie de 
dificultăți financiare uzinei. Este 
necesar — așa cum s-a desprins 
și din adunările de dezbateri — 
să se Ia foate măsurile pentru or
ganizarea mal bună a producției 
utilajelor destinate marilor șan
tiere, in vederea respectării ter
menelor contractuale șl realizării 
Instalațiilor șl agregatelor la un 
înalt nivel calitativ.

în atenția celor care au luat cu- 
vîntul au stat și alte probleme im
portante ale producției : îmbună
tățirea calității produselor, crește

telecomandă

la Fetești
de circulație*. Coordonarea cir
culației feroviare prin telecoman
dă, în această zonă de trafic in
tens, contribuie la sporirea sigu
ranței circulației, a vitezei comer
ciale, precum și la reducerea 
imobilizării vagoanelor de marfă.

(Agerpres)

din cauza lipsei de sîrmă, a con
trolului, a conducătorilor auto, 
pentru fiecare revizie ori reparație 
obișnuită se pierd cîte 10—12 zile.

Pînă acum am vorbit despre re
parațiile obișnuite. La acestea se 
adaugă însă și deranjamentele 
mărunte. Ce fac locatarii cînd se 
oprește liftul din asemenea cauze ? 
Firește, telefonează la „Ascenso
rul“. După normele întreprinderii, 
micul deranjament ar trebui înlă
turat în maximum o oră. Interlo
cutorii noștri ne spun insă că din 
o mie de motive ..se intîmplă“ ca 
defectul cel, mai mărunt să fie în
lăturat nu înt.r-o oră, ci într-o zi 
(cîteodată chiar în 3 zile — n.n.). 
Deci, și micile deranjamente aduc 
locatarilor necazuri mari. Pot fi 
ele evitate ? Specialiștii spun că 
într-un singur fel : prin îngrijirea 
preventivă a utilajelor. Cum se ex
plică însă că în Capitală numărul 
deranjamentelor mărunte trece de 
18 000 pe an?

— Nu ne ascundem după deget. 
Avem încă lipsuri — ne-a spus 
tovarășul director. Dar dacă vom 
compara situația de acum cu cea 
din o mie nouă sute cincizeci și 
ceva...

Dar dacă e vorba de comparații, 
se mai pot face și altele : în 195’ 
abia începuse construcția noilor 
blocuri și cartiere. întreprinderea 
pentru repararea și întreținerea as- 
censoarelor era mult mai mică, 
nu avea utilajele pe care le 
are, nici specialiștii de azi. în
tr-un cuvînt, acum există condiții ca 
defecțiunile să fie înlăturate operativ, 
ca lifturile să fie ținute în perfectă 
stare de funcționare.

în încheiere, tovarășii din con
ducerea întreprinderii „Ascenso
rul“ ne-au spus că în afară de 
I.A.L. și alte unități le mai fac 
greutăți : inspectorii Institutului de 
metrologie, care nu vin la timp să 
verifice reparațiile ; chiar cînd se 
defectează un lift în termenul de 
garanție — spun ei — repunerea 
lui în funcțiune e o adevărată po
veste...

Firește, răspunderi pot avea și 
alții. Un lucru rămîne însă cert : 
pentru întreținerea ascensoarelor 
din Capitală există o întreprindere 
— „Ascensorul“. Dacă lifturile 

rea productivității muncii, redu
cerea prețului de cost, pregătirea 
fabricației noilor produse. Pentru 
realizarea prevederilor planului 
pe 1966 au fost stabilite numeroa
se măsuri tehnice și organizatori
ce, menite să valorifice rezervele 
producției.

înțelegînd marea răspundere 
ce-i revine, rolul pe care-1 are în 
mobilizarea colectivului uzinei la 
îndeplinirea tuturor sarcinilor de 
plan, organizația de partid și-a 
propus să creeze toate condițiile 
pentru realizarea planului pe anul 
1966. Organizația de partid este 
hotărîtă să exercite un control 
sistematic asupra conducerii teh- 
nico-administrative, în vederea a- 
plicării propunerilor valoroase fă
cute de muncitori și ingineri și 
punerii în valoare a noi rezerve 
interne, să mobilizeze întregul co
lectiv la îndeplinirea ritmică a 
prevederilor planului.

Adunările de dezbateri a 
sarcinilor de plan pe 1966 
au demonstrat încă o dată capa
citatea colectivului, preocuparea și 
competența muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din uzină în 
stabilirea direcțiilor esențiale ale 
activității economice din anul vii
tor, orientate spre același scop : 
îndeplinirea ritmică a planului la 
toți indicatorii din prima decadă 
și lună, in flecare secție și atelier.

Cocteil oferit 
de ambasadorul
R. P. Chineze

Cu prilejul plecării sale defini
tive din tara noastră, Liu Fan, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze în Republica Socialistă Româ
nia, a oferit un cocteil.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Pas, președintele Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, Ghizela 
Vass și Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., și alte persoane 
oficiale.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România și alți membri 
ai corpului diplomatic. (Agerpres) 

funcționează sau nu, răspunderea 
principală revine acestei întreprin
deri. Iar in cazurile cînd I.A.L.- 
urile, I.R.C R.-urile etc. nu-și sin
cronizează activitatea cu a ei. așa 
cum este firesc, are de făcut un 
singur lucru : să sesizeze si să cea
ră sprijinul Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, 
forul tutelar și coordonatorul acti
vității tuturor acestor întreprin
deri.

Mai trebuie adăugat că înșiși 
cetățenii, comitetele și administra
țiile de bloc trebuie să manifeste 
mai multă grijă față de acest bun 
obștesc, să semnaleze la timp de
ranjamentele. să nu folosească 
personal necalificat la depanare 
— într-un cuvînt, să prelungească 
prin toate mijloacele care le stau 
la îndemînă durata bunei funcțio
nări a ascensoarelor.

De la corespondentul nostru la Varșovia

Acțiuni de modernizare 
a industriei

Referindu-se la preocupările e- 
conomice actuale din R. P. Polonă, 
ziarele, precum și publicațiile de 
specialitate de aci metionează, în
tre altele, o serie de probleme im
portante, ca . modernizarea indus
triei și ridicarea nivelului calitativ 
al produselor, investițiile, aprovi
zionarea tehnico-materială.

în ultima vreme, aceste proble
me au fost scoase în evidentă în
tr-un șir de documente de partid 
și de stat și reluate cu prilejul re
centelor dezbateri din Seim asupra 
planului economiei nationale și 
bugetului pe 1966

Este relevată problema rea
lizării unei mai Înalte tehni
cități în industrie și, legată 
de aceasta, problema calității 
produselor, preconizîndu-sè tn a- 
cest sens; o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice. De pildă, 
In industria Gonstructoare de 
mașini a fost creat un sis
tem de clasificare a produse
lor finite, lntroducindu-se așa- 
numitul „certificat de moderniza
re", în care sînt înscrise date cu 
privire la indicii tehnici, parame
trii, nivelul calitativ al produsului 
respectiv etc De asemenea, au fost 
stabilite trei categorii de produse : 
„a", „b" și „c" Din categoria „a" 
fac parte prototipurile în fabrica
ție sau în stadiu de proiect, cate
goriei „b* îi aparțin prototipurile 
realizate la nivelul tehnicii moder
ne, iar categoriei „c* — produse 
le depășite din punctul de vedere 
al tehnicii moderne. După cum se 
relatează în presa poloneză, pro 
dusele din categoria „c* reprezin 
tă un procent de 25 la sută în an
samblul industriei constructoare 
de mașini. Potrivit măsurilor stabi
lite, acestea urmează să fie înlo
cuite și scoase din producție.

Intensificarea producției de apa 
rate necesare automatizării și de 
instrumente de măsură și control, 
utilizarea mașinilor de calcul pe 
o scară tot mai largă, fac, de ase
menea, parte din programul mo
dernizării.

După cum s-a relatat în presă, 
anul viitor se vor da în producție 
cel puțin 400 de tipuri de mașini 
și agregate noi sau modernizate, 
printre care strunguri mari, ma
șini de tesut și mașini agricole, a- 
parate electronice și electrotehni
ce, modernizarea industriei tre
buind să ducă implicit la realiza

Comunicat comun sovieto finlandez
MOSCOVA 23 (Agerpres). — In 

legătură cu vizita în U.R.S.S. a lui 
Urho Kekkonen, președintele Re
publicii Finlanda, la Moscova a fost 
dat publicității un comunicat co
mun sovieto-finlandez în care se 
menționează că părțile și-au ex
primat hotărîrea de a continua 
dezvoltarea multilaterală a relații
lor sovieto-finlandeze în domeniile 
politic, economic și cultural.

A avut loc un schimb de păreri 
în probleme referitoare la situa
ția din Europa, precum și în alte 
probleme internaționale, intere-

ITALIA

Contacte intre reprezentanții 
partidelor socialist și social-democrat

ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : Deși Parlamentul italian a luat 
vacanță, activitatea politică a 
partidelor nu pare să se diminueze 
in preajma Anului Nou. Miercuri 
a avut loc o primă convorbire la 
care au participat reprezentanții 
Partidului socialist italian și ai 
Partidului social-democrat ; au 
fost prezenți și secretarii celor 
două partide — Tanawi (P.S.D.I.) 
și de Martino (P.S.I.). în înche
ierea întrevederii nu a fost dat 
publicității nici un comunicat, d$r 
observatorii politici menționează 
că în centrul discuțiilor s-au aflat 
acțiunile viitoare în vederea în
făptuirii unificării celor două 
partide. Se știe că, la Congresul 
al 36-lea al P.S.I., s-a propus 
Partidului social-democrat înfăp
tuirea unor acțiuni comune în

rea unei calități superioare a pro
duselor.

în urma unei anchete de presă 
pe tema calității produselor, „Bi
roul însemnului de calitate" a fost 
reorganizat Actualmente, rețeaua 
de centre pentru controlul calită
ții produselor este extinsă la 80 
la sută din întreaga industrie. Pe
riodic sînt publicate știri privind 
produsele caie au obținui însem
nul bunei calități, cît și acelea 
care nu corespund, pe linia calită
ții, cerințelor actuale.

Problema investițiilor se află, de 
asemenea, în centrul atenției pre
sei poloneze. O însemnată creș
tere fată de 1965 vor înregistra 
investițiile în domeniul produc
tiv : industria (spor circa 4,2 la 
sută), agricultura (spor circa 6,4 la 
sută). în același timp vor fi sporite 
și investițiile în domeniile știin
ței, învățămîntului superior, con
strucțiilor de locuințe etc.

Pentru anul 1966 se prevede o 
concentrare a investițiilor asupra 
obiectivelor celor mai importante. 

Instalații ale Combinatului chimic de Ia Tarnow

sînd cele două țări. Au fost abor
date, de asemenea, probleme pri
vind continua dezvoltare a rela
țiilor economice dintre cele două 
țări.

Președintele Kekkonen a accep
tat invitația de a face o vizită ofi
cială în U.R.S.S. Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R S.S.. au acceptat 
invitația președintelui Kekkonen 
de a vizita Finlanda Data acestor 
vizite va fi stabilită ulterior.

problemele fundamentale. De ase
menea, Partidul social-democrat 
face la rîndul său presiuni și in
sistă pentru a se proceda la o uni
ficare rapidă între cele două parti
de. O altă problemă analizată la 
această întrevedere este „verifica
rea“ activității de pînă acum și a 
realizării programului guvernului.

Pornind de la această întreve
dere, unele ziare scriu că proce
sul de unificare este pregătit pen
tru a se înfăptui în cadrul unei 
întîlniri ce va avea loc la jumă
tatea lunii mai 1966. Ziarele sub
liniază că întrevederea de miercuri 
este prima după încheierea con
gresului socialiștilor și era menită 
să pregătească terenul în vede
rea congresului social-democraților 
care se va ține la mijlocul lunii 
ianuarie.

punîndu-se accentul pe grăbirea 
dării lor în folosință, ca și pe rea
lizarea unui preț de cost cît mai 
avantajos. Se prevăd a fi date în 
exploatare o serie de mari obiec
tive, printre care: al cincilea cuptor 
înalt de la combinatul siderurgic 
„V I. Lenin" de la Nowa Huța, 
trei noi complexe pentru sinteza 
amoniacului la întreprinderile azo- 
toase din Polawy, fabrica de acri- 
lonitril pe bază de acetilenă din 
gaz metan la uzina de produse azo- 
toase de la „Tarnow-2" și altele.

Pe această temă a investițiilor, 
nu de mult, ziarul „Trybuna Ludu" 
a initiât » anchetă-concurs cu 
titlul sugestiv — „De la proiect la 
efect", deschizînd în coloanele sale 
o largă dezbatere publică Redac
ția a primit numeroase sugestii și 
propuneri privind scurtarea timpu
lui de dare în folosință a obiecti
velor, scăderea prețului de cost, 
economia de materiale etc.

Gh. GHEORGHITÄ



„Anul cooperării in- 
Secretarul general 

„ar 
că toti

un nou complot
militar ?

23 (Ager- 
dominicană 

încordată. între Libia

ESTE NUL SI NEAVENIT

pregătește

„Radio Mil“, situată în 
podului Duarte pe 

spre

SANTO DOMINGO Mesajul de AM. Nou 
ai lui U Thant

SANTO DOMINGO 
pres). — în capitala 
situația se menține 
Miercuri seara, în clădirea stației 
de radio 
apropierea podului Duarte 
unde se efectuează trâficul 
baza militară a forțelor armate 
dominicane San Ișidro, s-a produs 
o puternică explozie. în cursul 
nopții de miercuri spre joi, în di
ferite puncte ale orașului s-au au
zit focuri de armă. Agenția France 
Presse menționează că în capitala 
dominicană circulă zvonuri pri
vind iminența unei lovituri de 
stat din partea comandanților mi
litari de dreapta. Forțele constitu- 
ționaliste conduse de colonelul 
Francisco Caamano, cantonate în 
tabăra militară „27 februarie“, sînt 
înconjurate de militari din partea 
forțelor interamericane, legăturile 
lor cu exteriorul fiind complet în
trerupte.

Fostul președinte dominican, 
Juan Bosch, a reafirmat că ele
mente de extremă dreaptă complo
tează asasinarea sa.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat publicității la New 
York un mesaj de Anul Nou. Re- 
ferindu-se la activitatea celei de-a 
20-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., el a apreciat că „au fost 
făcuți pași constructivi spre secu
ritate și instaurarea păcii“. în le
gătură cu aceasta, secretarul ge
neral al O.N.U. menționează hotă
rîrea privind organizarea unei 
conferințe mondiale asupra dezar
mării și rezoluția care condamnă 
intervenția în afacerile interne ale

țărilor suverane. „Acestea și alte 
măsuri asemănătoare — este de 
părere U Thant — au dat o anu
mită semnificație desemnării anu
lui 1965 ca 
ternaționale“, 
al O.N.U. a avertizat însă că 
fi greșit să se pretindă 
norii de neliniște au fost risipiți“. 
U Thant a chemat, totodată, să se 
pună imediat capăt războiului din 
Vietnam. Acest război „a devenit 
acum mai primejdios pentru pacea 
lumii decît oricînd în trecut“ — se 
spune în mesaj.

„TRATATUL JAPONO-SUD COREEAN

Declarația guvernului R. P. D. Coreene
PHENIAN 23 (Agerpres). — A 

fost dată publicității la Phenian 
declarația guvernului R.P.D. Co
reene în care se arată că poporul 
coreean condamnă cu hotărîre 
schimbul documentelor de ratifica
re a „tratatului japono—sud-co
reean“, în pofida puternicelor pro
teste ale popoarelor coreean și ja
ponez.

„Așa cum a mai subliniat în re
petate rînduri, guvernul R.P.D. 
Coreene declară solemn că „tra-

tatul japono—sud-coreean“, 
cheiat în mod ilegal cu clica de 
marionete sud-coreeană, este nul 
și neavenit și că poporul coreean 
nu recunoaște acest tratat“, subli
niază declarația.

In urma boicotării de către rasiștii rhodesieni a transporturilor do țiței 
spre Zambia, butoaiele de petrol destinate acestei țări trebuie să parcurgă 
un drum complicat ! Cu vapoare la Dar-es-Salaam șl apoi cu avioane 

la Lusaka

LONDRA 23 (Agerpres). — Ca
mera Lorzilor a aprobat cu 89 de 
voturi contra 19 decretul regal 
prin care este instituit embargoul 
asupra produselor petroliere desti
nate Rhodesiei. Cu prilejul dezba
terilor, lorzii conservatori au res
pectat consemnul liderilor partidu
lui conservator de a se abține de 
la vot. în cursul discuțiilor, lordul 
Carrington s-a străduit în inter
venția sa să obțină asigurarea că 
guvernul laburist nu va recurge la 
blocadă navală împotriva portului 
Beira (Mozambic). Răspunzînd lui 
Carrington, lordul Longford, pur
tătorul de cuvînt al guvernului, a 
declarat că personal nu poate a- 
dăuga nimic declarației făcute în 
Camera Comunelor de primul mi
nistru Wilson, care afirmase că 
Marea Britanie nu va lua nici o 
măsură în acest sens din propria 
sa inițiativă,

■Ar
CAIRO. — Agenția M.E.N. rela

tează că Adunarea Națională a 
R.A.U. a ratificat hotărîrea guver
nului acestei țări de a rupe rela
țiile diplomatice cu Marea Brita
nie, deoarece aceasta nu a luat

toate măsurile necesare pentru a 
înlătura guvernul rasist al Rho- 
desiei de sud.

Conflict

și companiile 
petroliere

COCORII SE ÎNTORC Șl IARNA
(Urmare din pag. I)

...Trenul a acostat la peron, a 
adus cu el sute de emigranți din 
Germania occidentală. Punctul de 
plecare a fost Frankfurt pe Main. 
Marea majoritate sînt tineri. Prin
tre ei și cîțiva vîrstnici. Mă apro
pii de un bărbat îmbrăcat într-un 
simplu balonsaid. Ca o ironie a 
soartei, pe tînăr îl cheamă Fortu
nato, adică Norocosul.

— De ce m-am întors ? Omul 
zîmbește cu amărăciune. Sînt ple
cat de acasă de un an și jumătate. 
Cînd m-am despărțit de nevastă 
tocmai trebuia să nască. Mi-a scris 
că avem o fetiță. I-au crescut din
ții, merge, vorbește. O să se uite la 
mine ca la un străin.

— Și în Germania occidentală 
cu ce te ocupi ?

— Lucrez ca mecanic într-o fa
brică constructoare de mașini. 
N-aș fi plecat de acasă, dar la 
Combinatul siderurgic de la Ta
ranto n-am găsit de lucru. Pe a- 
tunci nu eram calificat. Lucrasem 
ca argat pe o mică moșie. La Ta
ranto aveau nevoie doar de spe
cialiști. în Germania occidentală 
am învățat meserie și cu banii pe 
care îi cîștig și pe care îi trimit 
în fiecare lună acasă vreau să-mi 
ajut cei cinci frați rămași în sat 
să-și cumpere animale.

Lîngă el, unul dintre tovarășii 
de drum mînca tăcut cîteva felii 
de salam cu pîine.

— Riccardo... se prezintă omul, 
ștergîndu-și mîna pe bucata 
ziar ce ține loc de șervet.

— Dumneata tot mecanic ?
— Nu, eu sînt constructor, 

dar. Lucrez la Düsseldorf.
—- Și cu 

poți ajuta
— Dacă 

șl am sta 
nici vorbă, 
ții, ne mulțumim cu puțin. Locuim 
cîte opt sau chiar zece într-o că
măruță de baracă. Parcă am trăi 
în lagăr. Sîntem priviți de local
nici ca niște indezirabili. Nu pri
mim ziare din tară, dacă intrăm 
într-un local sîntem tratați ca și 
cînd am cere de pomană. Scrîșnim 
din dinți și îndurăm.

Am stat de vorbă în continuarea 
anchetei cu unul dintre supravie
țuitorii dezastrului de la Mattmark. 
La sfîrșitul lunii august, în mica 
localitate elvețiană aflată la 2 100 
metri înălțime, o avalanșă de 
gheață a surprins peste 100 de 
muncitori, în majoritate italieni, 
care lucrau la un dig. Aproape 
toți au fost uciși.

„Fatalitate" — au spus patro
nii întreprinderii constructoare. 
„Era de așteptat, au precizat spe
cialiștii. Ghețarul dăduse semne 
că se mișcă". „Nici un fel de mă
suri de protecție, de grijă pentru 
viața oamenilor", au arătat în 
cursul anchetei muncitori care au 
scăpat cu viață. Iar printre aceș
tia s-a aflat și Salvatore Ricci. E 
un bărbat în jur de 25 de ani. E 
dintr-o comună din Reggio Cala
bria.

— Mi-a scris un prieten care lu
cra acolo mai demult. Știam că 
este o ocupație periculoasă, dar 
aveam posibilitatea să cîștig. Lu
cram cîte 11 ore în frig și ploaie. 
Mîncare puțină, scumpă. Aproape 
30 din cei 44 de franci cît cîștigam 
pe zi îi dădeam pentru chirie la 
baracă, pentru mîncare. In ziua 
cînd s-a prăbușit ghețarul tocmai 
mă dusesem la infirmerie. îmi 
zdrobisem un deget. Deodată am 
auzit' un vuiet asurzitor. Totul a 
durat 20 de secunde. în 20 de se
cunde au pierit aproape 100 de 
oameni. Printre ei șl doi dintre 
prietenii mei care erau dintr-o co
mună vecină cu a mea, din San 
Giovanni în Fiore. De altfel din a- 
ceastă comună au murit alți cinci 
muncitori.

— Și ai rămas în continuare la 
Mattmark ?

Salvatore dă din cap a negație.

— Cum să rămîn, mamma mia ? 
Acum lucrez ca muncitor necali
ficat. Cîștig mat puțin, dar cel pu
țin știu că nu mă pîndește moar
tea.

— După sărbători te reîntorci 
în Elveția ?

Omul oftează. Ișl trece mîna 
prin părul scurt, și privindu- 
mă cu ochii mari, albaștri, ca ce
rul din sudul său, răspunde :

— Trebuie... Sîntem ca niște 
lupi pe care îi mînă din urmă foa
mea...

Trenul se desprinde încet de la 
peron. 11 urmăresc cu privirea 
pînă se pierde în depărtare, 
cerul de decembrie al Romei, 
corii se întorc și iarna. Dar 
cocori întunecați...

cît cîștigi în Germania 
pe cei rămași acasă ? 
am mînca pe săturate 

într-o casă omenească, 
Numai că noi, emigran-

VIETNAM
® Ordin de încetare a focului pe timp de 
30 de ore • Acțiuni ale patrioților in cursul 
zilei de joi

SAIGON 23 (Agerpres). — La 
Saigon a fost dat publicității un 
ordin semnat de generalul West
moreland, comandantul forțelor ar
mate americane din Vietnam, și 
generalul Lynh Duang Vien, șe
ful statului major al trupelor sai- 
gonezé, în care se arată că, în ve
derea sărbătorilor de iarnă, ostili
tățile din Vietnamul de sud vor în
ceta timp de 30 de ore, începînd de 
la 24 decembrie. In acest fel, se 
răspunde la propunerea Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, care a făcut cunoscut 
că în ziua de 24 decembrie forțele 
de eliberare națională nu vor între
prinde nici un fel de operațiuni 
ofensive.

SAIGON 23 (Agerpres). — Cal
mul relativ semnalat în ultimele 
zile în unele regiuni din Vietnamul 
de sud a fost întrerupt joi. Un ba
talion de patrioți au ocupat joi 
dimineața postul guvernamental 
de la Huong Ny, din provincia 
Quang Tri, care nu a putut fi recu
perat, nici după intervenția aviației 
și efectivelor guvernamentale tri
mise în ajutor. O operațiune de 
mare amploare s-a desfășurat și 
în sudul țării, în delta fluviului 
Mekong, unde au fost angajate 
efective guvernamentale conside
rabile pentru a rezista contraata
cului forțelor de eliberare.

în Comitetul pentru comerțul 
invizibil si finanțare

propuneri a RomânieiIntroducerea in program a unei
GENEVA 23. Corespondentul A- 

gerpres, Horia Liman, transmite: 
La Geneva au luat sfîrșit lucrările

TRIPOLI 23 (Agerpres). — între 
guvernul libian și companiile pe
troliere care operează în această 
țară a izbucnit un conflict care se 
poate solda cu consecințe nefaste 
pentru economia Libiei. Guvernul 
a impus o serie de amendamente 
asupra legilor privind exploatarea 
și desfacerea produselor petro
liere. prin care urmărește să pre
întâmpine concurența pe care fir
mele o fac industriei petroliere 
proprii. Termenul acordat compa
niilor străine pentru acceptarea a- 
cestor amendamente a fost 15 de
cembrie. După o prelungire de 48 
de ore, companiile vizate au răs
puns tot negativ. între timp, ele au 
continuat să vîndă produsele pe
troliere la prețuri scăzute, concu- 
rînd produsele libiene. Experții au 
calculat că, datorită acestor prețuri 
de dumping, Libia a pierdut în 
anul 1965 sume apreciate la apro
ximativ 120 000 000 dolari.

Zece mii de muncitori

primei sesiuni a Comitetului pen
tru comerțul invizibil și finanțare, 
organ al Consiliului pentru comerț 
și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Pe or
dinea de zi a sesiunii a figurat a- 
naliza ritmurilor de creștere a e- 
conomiei țărilor în curs de dezvol
tare. Vorbitorii au subliniat nece
sitatea industrializării și au sus
ținut ca cel puțin 1 la sută din ve
nitul național al țărilor dezvoltate 
să fie afectat pentru ajutorarea 
dezvoltării economice a țărilor în 
curs de dezvoltare.

în programul de lucru al sesiu
nii și-a găsit reflectare propunerea 
României referitoare la livrarea de 
echipamente industriale pe credit 
— rambursabile în cote-părți din 
producția obiectivelor construite 
sau în alte produse. Totodată, a 
fost discutată recomandarea con
ferinței privind transferul de tehno
logie către țările în curs de dez
voltare, recomandare printre ai că
rei autori figurează și țara noas
tră. Comitetul a adoptat progra
mul de lucru în domeniul comer
țului invizibil și finanțării.

Remaniere
a guvernului britanic

LONDRA 23 (Agerpres). — La 
Londra s-a anunțat o remaniere a 
guvernului Wilson. Roy Jenkins, 
ministrul aviației, a fost numit mi
nistru de interne în locul lui Frank 
Soskice, care devine lord al Sigi
liului privat. Ministru al aviației a 
fost numit Fred Mulley, fost secre
tar de stat adjunct pentru apăra
re și ministrul apărării pentru for
țele terestre, iar lordul Longford 
l-a înlocuit pe Anthony Greenwood 
care preia Ministerul dezvoltării 
teritoriilor de peste mări, în func
ția de ministru pentru colonii. în 
fine, Barbara Castle a fost numită 
ministru al transporturilor, post 
rămas vacant prin demisia lui Tom 
Fraser.

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de presă, 
ținută la Bruxelles, primul minis
tru belgian, Pierre 
clarat că guvernul 
în anul viitor să 
subsidii pentru un 
mine de cărbune, forțîndu-le ast
fel să-și înceteze activitatea și să 
reducă în felul acesta producția 
anuală de cărbune a Belgiei cu 2,4 
milioane tone. El a declarat, de a- 
semenea, că situația cărbunelui 
belgian a devenit catastrofală de 
cînd costul acestuia este mai ridi
cat decît în- oricare țară membră 
a C.E.C.O. Potrivit datelor furni
zate de Harmel, aproximativ 
10 000 de muncitori vor fi afectați 
de închiderea acestor mine și vor 
fi recalificați sau plasați în alte 
mine. Din cele 32 de companii ex
tractive, 25 au înregistrat anul a- 
cesta pierderi, față de 17 anul tre
cut și 6 în 1963.

CAMBODGIAN

Harmel, a de- 
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Printre cei ce au 
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MOSCOVA. Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. a comu
nicat ambasadorului Canadei că 
speră că guvernul canadian 
va întreprinde acțiuni care
contribuie la intensificarea mili
tarizării Germaniei occidentale, 
in ciuda angajamentelor interna
ționale în acest sens, sprijinite 
anterior de Canada. în acest sens 
ș-au menționat asemenea acțiuni 
prevăzute în înțelegerea inter
venită recent intre Canada și 
R. F. Germană privind experi
mentarea, în condiții de iarnă, 
pe teritoriul canadian, a unor ti
puri diferite de armament de că
tre specialiști militari din Germa
nia occidentală, precum și efec
tuarea de către unități ale Bun- 
deswehrului a unor exerciții de 
luptă cu arma rachetă și cu alte 
tipuri de armament modern.

BELGRAD. în cadrul unei con
ferințe de presă, vice-guvernato- 
rul Băncii Naționale a Iugoslaviei 
a anunțat că începînd de la 1 ia
nuarie 1966, în R. S. F. Iugoslavia 
va fi introdus în circulație un 
nou dinar, divizibil în o sută de 
parale. Noua monedă valorează 
o sută dinari actuali, iar o para 
nouă va fi egală cu un dinar 
actual. Vice-guvernatorul Băncii 
Naționale a subliniat’ totodată că 
nu va avea Ioc nici un fel de 
modificare a prețurilor.

TIRANA. După cum anunță a- 
genția A.T.A., delegația guverna
mentală comercială română, con
dusă de Nicolae Anghel, adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
al Republicii Socialiste România, 
a fost primită de Kico Ngjela, mi
nistrul comerțului din 
nia.

R. P. Alba-

★
Gheorghe Velcescu, 

rul Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Albania a 
predat Universității de Stat

ambasado-

din

SCURTE ȘTIRI

S.U.Ä. așteaptă...
amină

WASHINGTON 23 (Agerpres).— 
Departamentul finanțelor din Sta
tele Unite a fost informat despre 
amînarea rambursării unui împru
mut efectuat de Marea Britanie, 
ce trebuia înapoiat în luna de
cembrie. Ținînd seama de această 
amînare, suma împrumuturilor pe 
care Anglia va trebui să le ram
burseze Statelor Unite în viitorii 
39 de ani se ridică la cifra de 3,1 
miliarde dolari. Guvernul ameri
can aștepta rambursarea acestui 
împrumut care se consideră că ar 
fi redus deficitul bugetar și al ba
lanței de plăti a S.U.A.

WASHINGTON 23 (Agerpres).— 
In legătură cu autorizația acordată 
comandanților trupelor americane 
din Vietnamul de sud de a acționa 
și pe teritoriul Cambodgiei, dacă 
vor considera că acțiunea lor „ar 
fi esențială pentru protejarea for
țelor lor armate“, corespondentul 
din Washington al agenției France 
Presse consideră că în felul acesta 
„guvernul Statelor Unite începe o 
nouă etapă pe calea escaladării 
conflictului vietnamez“.

France Presse menționează că 
în această lumină „Cambodgia și 
unele regiuni din Laos ar putea 
deveni ținte ale bombardierelor 
strategice americane „B-52“.

PARIS 23 (Agerpres). — Comen- 
tînd informațiile de mai sus, 
Son Sann, ’vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Cambodgiei, 
care se află la Paris, a subliniat, 
într-un comunicat, gravitatea ho- 
tărîrii luate de S.U.A. „Guvernul 
Ș-U.A. arată comunicatul — 
justifică hotărîrea sa pretinzînd 
că teritoriul cambodgian a fost 
folosit pentru trecerea sau refu
gierea elementelor nord-vietna- 
meze sau ale Vietcongului. O ase
menea acuzație, bazată numai pe 
mărturiile unor persoane prezen
tate drept „prizonieri“ este absolut 
nefondată“.

în încheierea comunicatului se 
reafirmă neutralitatea Cambodgiei 
în conflictul vietnamez.

SOFIA. In editura „Narodna 
Kultura“ din R. P. Bulgaria a 
apărut culegerea „Autori din Bal
cani", în care sînt incluse lucrări 
ale participanților la 
scriitorilor din țările 
care a avut loc vara 
Sofia.

întîlnirea 
balcanice, 

trecută

Reuter

la

a-

PE MAGISTRALA SU D-SIB E Rl AN Ă

WASHINGTON. Amintore Fan- 
fani a avut o convorbire de trei 
ore cu secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk. Fanfani a refuzat să dea 
amănunte asupra conținutului 
convorbirii, dar unele oficialități 
de la Departamentul de Stat de
claraseră, înainte de întîlnire, că 
se vor discuta probleme privind 
N.A.T.O., relațiile dintre S.U.A. 
șl Italia și situația din Vietnam.

MOSCOVA. Cu prilejul vizitei 
făcute în U.R.S.S. de delegația e- 
conomică guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, a fost 
încheiat un acord cu privire la a- 
sistența economică și tehnică 
cordată de Uniunea Sovietică 
publicii Democrate Vietnam și 
acord cu privire la livrările
ciproce de mărfuri pe anul 1966.

a- 
Re- 
un 
re-

Tirana, din partea Universității din 
București, 300 de lucrări literare și 
științifice.

BRUXELLES. Agenția 
nunță că fostul premier congolez, 
Moise Chombe, a sosit la Bruxel
les, într-o „vizită particulară", ve
nind de la Leopoldville. Vizita în 
capitala Belgiei se pare că face 
parte din turneul pe care acesta 
anunțase că-1 va întreprinde într-o 
serie de țări din Europa occiden
tală. Scopul acestui turneu, apre
ciază observatorii, este obținerea 
unui „suport moral și material pen
tru o eventuală întoarcere la con
ducerea guvernului congolez".

Generalul 
directorul

RIO DE JANEIRO.
Osvaldo Baloussier, 
programului de cercetări cosmice 
al Braziliei, a anunțat că Franța 
va colabora în 1966 la realizarea 
programului brazilian de explo
rare a spațiului cosmic. Pînă în 
prezent, programul spațial brazi
lian era înfăptuit numai cu cola
borarea tehnică a S.U.A.

ATENA. S-a anunțat oficial că 
guvernul greo a hotărit să su
pună cumpărările și vlnzările 
monedelor de aur unui control se
ver. în cadrul unei declarații fă
cute ziariștilor, ministrul grec al 
coordonării economiei, Mitsotakis, 
a precizat că guvernul a luat a- 
ceastă măsură ca urmare a specu
lei cu monedele de aur înregis
trată în ultima vreme pe „piața 
liberă" a Greciei.

Zilele trecute a 
fost pusă în func
țiune ultima por
țiune a noii ma
gistrale sud-sibe
riene : primul tren 
electric a străbă
tut distanța Aba- 
kan-Taișet (647 
km). Constructo
rii au avut de lup
tat nu numai cu 
geruri de 40 de 
grade, ci și cu un 
traseu neobișnuit 
de anevoios care 
străbate, de-a lun
gul a 500 de km, 
pantele abrupte 
ale munților Sa- 
ian.

Noua cale fera
tă are o mare im
portanță 
dezvoltarea 
nilor din 
Siberiei.

In fotografie : o 
imagine a căii fe
rate electrificate 
Abakan-Taișet.

pentru 
regiu- 
sudul
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