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Tehnica modernă la cariera Geam Dumitru MIRCEA

steril excavat noastre a a-

opimi
la timpul

VOM PURTACE PANTOFI
IN SEZONUL

intensivă, 
care tehnica are un 
cere oameni de înal- 
agricultorul devenind 
un om cu pregătire

din masa

Productivitate:• •

800 metri cubi

pe oră

URMĂTOR

Luni 30 ianuarie 1967

Exploatarea carboniferâ Ro- 
vinari, cariera Cicani — 
800 metri cubi steril pe oră, 
iată productivitatea acestui 

excavator

CONSTANȚA 
TREBUIE SĂ
FUNCȚIONEZE
■REPROȘABIL
în urmă cu un an, „Scînteia" a 

publicat o anchetă despre deficien
țele din activitatea portului Con- 
■fAVița.

- Ancheta a avut un larg ecou 
ne-a spus recent ing. Nicolae 

' eicu, directorul general al portu- 
O parte din neajunsurile sem

nalate au fost înlăturate. In fie
care secție și loc de muncă s-au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
activității. Se ține cu mai multă 
atenție evidența folosirii utilajelor, 
s-a întărit asistența tehnică pe 
schimburi, în timpul operațiilor 
portuare.

— Ce rezultate concrete «-au 
obținiit ?

— Coeficientul de utilizare a 
parcului, la toate categoriile de uti
laje, a crescut, în medie, cu 15—20 
la sută, timpul mediu de staționare 
a navelor la operațiile de încăr- 
care-descărcare a fost redus cu 21,5 
la sută față de normele in vigoare, 
obținîndu-se 'importante economii 

ș : beneficii peste plan.
Despre măsurile și efectele lor 
a vorbit și tov. Mihai Anasta- 

siu, secretar al comitetului de 
partid.

— In punctele cheie ale produc
ției au fost create organizații de 
partid puternice, care intervin e- 
nergic pentru evitarea unor ne
ajunsuri. A devenit o regulă ca în 
ședințele lărgite ale comitetului de 
partid să fie periodic abordate pro
blemele importante referitoare la 
îmbunătățirea activității.

S-au alcătuit mai multe co
lective care au analizat în sectoa
rele portului, felul cum birourile 
organizațiilor de partid s-au îngri
jit de buna folosire a mașinilor și 
utilajelor, de mobilizarea docheri
lor la îndeplinirea 
plan, de educarea 
pe nave. Analizele 
nemijlocit la aplicarea unor măsuri 
în cunoștință de cauză. Nu sîntem 
însă pe deplin mulțumiți. Mai 
stăruie unele deficiențe, care fac 
ca acest angrenaj portuar, destul 
de complex, să nu funcționeze în 
cele mai bune condiții.

Ce neajunsuri există ?
întîi, o scurtă privire
pra înfățișării portului. La che
iuri — la mijlocul lunii ianuarie 

. — 27 nave așteptau să fie descăr
cate sau încărcate. Peroanele da
nelor erau aglomerate cu mărfuri, 
depozitele și platformele, de ase
menea. Tov. Virgil Cătuneanu, șe
ful agenției de export „ROM- 
TRANS", a dat o explicație lapi
dară : „Acestea sînt condițiile. Nu 
avem ce face". Sînt o fatalitate a- 
ccste aglomerări de mărfuri și, mai 
ales, consecințele lor, pierderile
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sarcinilor de 
marinarilor de 
ne-au servit

în ziarul de azi

se va• Cînd 
schimba spiritul 
de muncă la în
treprinderea de 
transporturi în co
mun din Pitești ?
• Din programul 
emisiunilor radio- 
fonice • Premiere 
cinematografice

■ HANDBALUL NOSTRU
ÎN DECLIN ?

(însemnări după cam
pionatul mondial 
Suedia).

Meseria"
de țăran

care se nasc ? De la începutul lunii 
decembrie anul trecut, în port au 
început să sosească zilnic, în me
die, cîte 1 000 vagoane încărcate. 
Pe toate căile de acces s-au depus 
mormane de mărfuri. Au sosit și 
navele. încărcarea s-a făcut greoi. 
S-a depășit timpul de oprire a 
navelor, plătindu-se penalizări în 
valută.

— Transportul feroviar este de 
vină, pentru că nu asigură o bună 
ritmicitate în trimiterea vagoanelor 
— ne-a spus tov. Virgil Cătuneanu. 
Dar și conducerea portului se face 
răspunzătoare, nu folosește 
țional echipele la descărcare.

Directorul general are altă 
rere :

— Ori sosește nava și nu

râ

pă-

are 
ce incărca, ori vin mărfurile și nu 
pot fi încărcate. Anul trecut, în 
port au sosit mari cantități de pro
duse : 280 tone de cartofi și ceapă, 
76 tone mobilă, 127 tone sodă caus
tică. Ele nu aveau însă avizarea, 
nu se cunoștea nici destinația, nici 
nava cu care urmau să plece.

Mihai VASILE 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a IlI-a)

Zilele acestea, noi utilaje de foarte înaltă productivitate au intrat 
In funcțiune Ia cariera Cicani, unul din sectoarele marii exploatări car
bonifere Rovinari. Este vorba de un excavator cu roată cu cupe, un 
sistem de transport pe benzi și o instalație de depozitare a sterilului 
in haldă. Greutatea totală a acestor instalații de lucru este de circa 
1 800 tone, iar puterea totală a motoarelor electrice care acționează 
diferitele mecanisme atinge aproape 4 000 kW. ceea ce corespunde 
puterii instalate într-o uzină mare. Dar și treaba pe care, o fac este 
pe măsura lor. Astfel, excavatorul cu cupe, avînd brațul lung de 20 nj, 
mușcă în fiecare oră cîte 800 mc din stratul steril ce acoperă cărbu
nele și-l depune pe benzile de mare capacitate. înaintînd cu viteze de 
4.5 metri pc secundă, acesta este dus la haldă, unde se deplasează 
pe șenile o altă instalație, denumită absetzer. care-1 preia și-l depo
zitează uniform. După ce zăcămîntul de cărbune astfel descopertal 
iese la iveală pe o bună porțiune, va intra in funcțiune fratele geamăn 
al excavatorului, care diferă de primul doar prin mici deosebiri con- 
structive. Cărbunele excavat va ajunge pe alte benzi la un siloz-tam- 
pon. de unde va fi încărcat in vagoane și expediat centralei electrice 
Ișalnița (Craiova).

Acest întreg complex de tehnică modernă este condus de la o stație 
centrală de dispeceri prin radiotelefoane. O bună parte din operații 
pe excavator și benzi sînt automatizate. Pe fiecare excavator lu
crează pe schimb doar 5 oameni și alți 2 pe absetzer. Proiec
tat să funcționeze 20 de ore pe zi cu o productivitate zilnică 
de circa 16 000 mc steril excavat, transportat și depozitat, excavatorul 
va efectua munca a circa 3 000 oameni. Cel de cărbune va excava 
tone de cărbune pe oră și la capacitatea proiectată a carierei 
extrage 1,35 milioane tone cărbune pe an 1 Deci cu aproximativ 
de oameni, din care un procent ridicat de ingineri și tehnicieni 
înaltă calificare, se va realiza producția unei mine de cărbune 
“ Al. RLAIEȘU

Foto i A. Cartojan

In aceste zile, cînd Dunărea și canalele Deltei slnt înghețate, 
elicopterul aviației utilitare pornește cu noi provizii necesare 
mecanizatorilor care sînt în plină campanie de recoltare ain plină campanie de recoltarea 

stufului

Colecția prezentată de 
întreprinderile de încăl
țăminte pentru cele două 
trimestre următoare cu
prinde 1 520 de mo
dele. Ce caracteristici au 
noile modele? în primul 
rînd trebuie remarcate 
formatele noi de cala
poade la toate categoriile 
de încălțăminte. Altă 
noutate este ușurarea 
și flexibilitatea pantofilor. 
Greutatea maximă a unei 
perechi de pantofi este 
acum de 800 gr. Sînt însă 
și sandale pentru femei 
care cîntăresc doar 150 
gr. Această serioasă „cu- 

a fost po- 
i folosirii 

sintetice

ră de slăbire" i 
sibilă datorită 
unor materiale 
noi pentru tălpi și bran- 
țuri, mai ușoare decît 
cele obișnuite, cît și prin

exfinderea 
xibile de 
peste 70 la sută din pro
ducția totală de încălță
minte.

Moda favorizează în
călțămintea comodă. La 
modelele pentru femei 
vîrfurile și-au pierdut 
din ascuțime, tocurile au 
devenit mai stabile și mai 
rezonabile, ca înălțime. 
Culori la modă — albas
tru, roșu, cenușiu închis, 
oliv și mult negru, mai 
ales în combinație cu alb 
la garnituri. Pantofii sint 
mai cu seamă sport, cu 
tocuri pitice, tălpi elasti
ce și fețele din piei de 
porcine astfel prelucrate 
îneît sînt moi ca mănu
șile, din piei presate sau 
cu umbre obținute în pro
cesul de finisaj.

sistemelor tle- 
confecție la I

I
I
I
I 

ul ușor a 
poade- | 
r-o mă- I

I
u dis- a 
odele 1 
te, a- I

La sandale varieta
tea este mult mai mare 
datorită noilor modele 
din textin și plastin. Un 
amănunt interesant : căp
tușelile sînt în contrast 
cu fefele, mai ales negre 
și negru cu alb, în formă 
de tablă de șah.

Și încălfămintea pentru 
bărba|i se prezintă în for
mate noi, comode, mai 
flexibile. Modelele des
tinate tineretului au tal
pa arcuită, cu vîrful ușor 
ridicat. Forma calaf 
lor tine seamă, într-o mă
sură mai mare, de condi
țiile de creștere ale pi
ciorului la copii ; panto
fii cu vîrf ascuțit au dis
părut. S-au creat mc 
pentru băieți și fete, „ 
decvate fiecărei vîrsfe. ■

Rodica ȘERBAN

Agricultura înaintată, 
științifică, în 
rol hotărîtor, 
ta calificare, 
un meseriaș, 
de specialitate și, în același timp 
multilaterală — un profesionist.

Transformarea socialistă a agri
culturii a schimbat structural ima
ginea țăranului tradițional, creînd 
condiții de făurire a unui tip de 
om care, în lupta permanentă cu 
pămîntul și anotimpurile, își ia ca 
aliat cuceririle cele mai noi ale 
științei și tehnicii. Experiența bo
gată a țăranului român, rod al od- 
servației și al muncii, s-a păstrat 
întreagă, dar a primit, pe parcurs, 
adaosuri valoroase smulse naturii 
de către știință și tehnică. Din pri
mii ani ai revoluției 
părut o întreagă 
literatură — jur
nalistică și be
letristică — des
pre problema fo
losirii tractoare
lor la arat, a strîn- 
gerii grînelor la 
arie, a însămînțărilor 
potrivit.

Dacă avem acum, 
imensă de țărani, oameni care con
duc și organizează cu competență 
producția agricolă, care scot de 
pe ogoarele străbune cele mai 
mari recolte din istoria țării, dacă 
avem în marea majoritate a coo
perativelor țărani calificați în do
meniile cele mai variate, toate a- 
cestea se datoresc dorinței de 
veacuri a țăranului de a ști, de a 
învăța, sprijinită prin toate mijloa
cele de politica partidului la sate, 
încet, încet, în procesul de dezvol
tare socialistă s-au cristalizat di
recții de specializare în munca a- 
gricolă, prin școli de un an, de doi, 
de cîteva luni, prin cursuri agro și 
zootehnice, prin popularizarea me
todelor științifice, prin dobîndirea 
unei experiențe noi altoită pe una 
veche, prin acțiuni inițiate de stat 
pentru organizarea 
producției agricole.

parcurs — și țăranul are 
ascuțit simț de observa- 
ca și un spirit practic re- 

că munca de propagan-

științifică a 
S-a văzut,

pe 
un 
ție, 
levant
dă științifică și culturală are direc
tă legătură cu eficiența economiei 
agrare. „Nu mai merge ca înainte, 
îmi spunea nu de mult un prieten, 
țăran cu muncă de răspundere

CU ELICOPTERUL 
ÎN DELTĂ

DARHAN
in ritmul industrializării
note de drum din R. P. Mongolă

La începutul acestui an, 
am avut prilejul să iac o 
vizită în Republica Popu
lară Mongolă. In acele 
zile, pe podișul stîncos 
dintre Altoiul Mongol și 
Deșertul Gobi, la Ulan- 
Bator, temperatura oscila 
între minus 25 și 45 de 
grade. Am cunoscut astfel 
iarna mongolă cu speci
ficul ei : zăpezi mici, o 
pulbere de cristale vîntu- 
rată de vînt, ger puternic,

nopți senine, zile cu soa
re rece și orbitor. într-o 
seară, gazdele ne anunță 
că în zorii zilei următoa
re vom pleca spre Darhan 
și sîntem sfătuiți să ne 
îmbrăcăm gros.

Convoiul de mașini la
să în urmă Ulan-Batorul 
și se îndreaptă spre noul 
centru industrial al R. P. 
Mongole, apărut pe hartă 
în ultimii ani. Drumul este 
greu, șoseaua traversea-

ză bariere de nisip și 
colți de piatră, vîntul vis
colește zăpada, transfor- 
mînd-o în rafale de alice. 
Șoferii ambalează motoa
rele, dar avansăm încet. 
„Volgile" parcurg cei 230 
km în 5 ore. Și, totuși, 
peisajul de iarnă al Mon
goliei e fermecător. Co
linele și stepa infinită se 
întind pînă le pierzi din 
ochi, pînă unde privirea 
atinge sticla tăioasă a

într-o cooperativă agricolă. îna
inte, cine nu era în stare să se sal
te, rămînea țăran. Că la plug și la 
coada vacii nu se cerea carte 1 Nu 
mai merge 1" El însuși, între două 
feluri de mîncare, îmi aducea să 
văd ce cărți „consultă" și ce caie
te de „notițe" are, caiete de „stu
diu". In conștiința țăranului nostru 
revoluția a operat foarte productiv 
și imaginea lui „badea Ion" s-a 
estompat și dispare... N-avem de 
ce s-o regretăm.

Ii ia locul una nouă. Asupra ei 
aș voi să mă opresc. Mă gîndesc 
totuși la una dintre luminoasele ca
lități a acelei vechi imagini ce o 
avem despre „badea Ion" și care 
intră pe deplin în cea nouă. Este 
vorba de dragostea lui, de pasiu
nea lui pentru lucrarea pămîntu

lui 1 Era viața lui. 
Era rațiunea lui 
de a exista. Poa
te de aceea e atît 
de puternic actul 
sărutării pămîn- 
tului în romanul 
lui Rebreanu. Nu 

era numai dorința oarbă de a-1 ști 
al său, ci și pasiunea țăranului 
pentru munca sa dăruită rodirii 
pămîntului. Anul trecut, de ziua 
recoltei, s-au organizat pretu
tindeni expoziții de produse agri
cole, și acest lucru va deveni 
tradiție. Nu văd nici o deo
sebire între o expoziție de acest 
fel și una de produse industriale 
unde muncitorii explică pe larg, 
demonstrează, descriu, rodul în- 
demînării și pasiunii, al competen
ței lor în meserie. De altfel, con
tactul cu țăranii, în felurite prile
juri, rămîne deficitar dacă nu-ți 
arată ceva, o fermă, niște vite, o 
crescătorie, niște culturi, sau dacă 
nu guști din bunătățile pămîntului 
lor, dăruite nu numai cu ospitali
tatea prea bine cunoscută, ci și cu 
dorința neexprimată de a aprecia 
cunoștințele, priceperea celor care 
le-au produs.

In condițiile agriculturii moder
ne pasiunea aceasta a moșilor și 
strămoșilor, a părinților și fraților 
noștri dobîndește virtuți noi. Cu 
alte puteri își duce munca țăranul. 
Știința și tehnica sînt indispensa
bile dar nu pot înlocui pasiu
nea nobilă necesară în lupta 
pentru pîine. Omul sfințește lo
cul, ziceau bătrînii, cu înțelep-

(Continuare în pag. a Il-a)

pocnete de 
loc în loc, 

în care tra
și iamiliile

cerului. Din loc în loc, în- 
tîlnim cirezi de animale, 
dînd tîrcoale pe cîmpul 
imens, în căutarea hranei: 
iarbă uscată și muguri de 
arbuști. Ele sînt însoțite 
de cîte un călăreț îmbră
cat în șube, care le în
deamnă cu 
harapnic. Din 
vedem iurtele 
iese păstorii 
lor.

Apariția, în zare, a u- 
nor coșuri din care se 
înalță spre cer fum negru- 
alburiu, liniile electrice de 
înaltă tensiune, vestesc 
că ne apropiem de Dar
han, orașul care a trans
format o parte din stepă 
într-un centru industrial. 
Cu numai 6 ani în urmă, 
aici erau o stație de cale 
ferată și o tabără cu cîte- 
va iurte pentru crescăto
rii de animale. Au venit 
mai întîi echipe de geo
logi, care au descoperit 
în subsolul Darhanului și 
în apropierea lui canti
tăți imense de cărbune

brun și materiale de con
strucții. Cărbunele a dat 
primele coordonate ale 
locului și a făcut ca aici, 
în stepa goală și aspră, 
să se înceapă construcția 
mai multor întreprinderi 
industriale și a unui oraș.

Am vizitat, mai întîi, 
centrala termo-electrică — 
unul dintre cele mai im
portante obiective ale in
dustriei mongole. Ea are 
o putere instalată de 
48 000 kW. Proiectul pre
vede dublarea capaci
tății. In prezent, la 
centrală funcționează 4 
turbo-generatoare, cu o 
putere de 12 000 kW fie
care și 6 agregate pentru 
aburi. De la centrală por
nesc două linii de 110 kV : 
una dintre ele, cu o lun
gime de 52 km, merge 
spre bazinul carbonifer 
Sarîn-gol, cealaltă, de 
106 km lungime, aprovi-

Spiridon STANEL

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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teatre

17.

• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : PAHARUL CU 
APA — 19,30.
• Teatrul Mic: RICHARD AL 
II-lea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: OA UN 
BALON FURAT DE VlNT — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara
giale" (în sala Comedia a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale") : CHI- 
RIȚA ÎN IAȘI; NĂPASTA — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (în sala Pa
latului Pionierilor) : TIGRIȘORUL 
PETRE
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăne- 
se" (sala Victoria) : COLIBRI MU
SIC-HALL — 19,30.
• Teatrul de stat din Constanța (în 
sala din B-dul Schitu Măgureanu 
nr, 1 a Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra") t FEMEIA MĂRII — 
19,30.

A opta bienală cinema
de fotografii artistice

ale medicilor

Ieri s-a deschis, la Galeria de Artă Fotografică din str. Bre- 
zoianu nr. 23—25, cea de-a VIII-a Expoziție bienală de fotografii 
artistice ale medicilor, consacrată jubileului a 10 ani de activitate 
a Fotoclubului medicilor din țara noastră.

In clișeul de mai sus fotoreporterul nostru, Gh. Vințilă, a înre
gistrat un instantaneu din timpul deschiderii expoziției.

DIN PROGRAMUL
30 IANUARIE 5 FEBRUARIE

luni
lui (9,30). Recital 
Bruehollerie (9,45). 
Afiș radiofonic —

PROGRAMUL It „Că
tre tine aleargă dorul 
meu" — muzică ușoară 
(7,30), Sfatul medicu
lui : îngrijirea tenu- 

pian Monique de la 
vînturilor (10,30). 

culturale ale 
cu melodia populară și 
Sonate pentru clavecin 
operete (17,25). „Imagini 
de piese instrumentale 
Premiera „Rețeta Ma- 

(20,30). PROGRA-

de
Roza 
emisiunile 

săptămînii (11,20). întîlnire 
interpretul preferat (13,30). 
de Scarlatti (17,10). Arii din 
de carnaval" — program 
(17,35). Teatru radiofonic, 
cropolos" de Karel Capek _______
MUL II : Cîntă tinerețea — muzică ușoară (7,55). 
Muzică de estradă (9,40). Miorița : Țipuriturile oșe- 
nești (10,05). Matineu de operă : pagini din „Andrea 
Chânier" de Giordano (11,20). Călătorie muzicală 
prin regiunile patriei (14,30). Vreau să știu (15,30). 
„Simfonia eliberării" de Diamandi Gheciu (16,30). 
Actualitatea teatrală (17,40). Concert de melodii ro
mânești (20,35). Antologia discului (21,45).

marți
populară (8,10). Sfatul

PROGRAMUL I : Me
lodii ușor de reținut 
(7,30). „De la vîrful 
bradului la albastrul 
valului” — muzică 

medicului : Profilaxia
reumatismului infantil (9,30). Concertul în re

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru 
ecran panoramic (seria I) : PATRIA 
— 9; 12; 15; 18; 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : RE
PUBLICA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 
21,15, FESTIVAL — 9; 12; 15; 18; 21, 
FEROVIAR — 8,15; 11; 13,45; 16,45; 
19,45, EXCELSIOR — 9,30; 12,15; 15; 
18; 21,.
• MONDO CANE (ambele serii) : 
LUCEAFĂRUL — 10; 13,30; 17,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 
20, GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 19; 
ARTA — 9; 12,15; 16; 19,30, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19.
• OAMENI PE RUG: CINEMA
TECA — 14.

ClND SE VA SCHIMBA SPIRITUL DE MUNCĂ j 
LA ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI |

IN COMUN DIN PITEȘTI ? j

EMISIUNILOR
RADIOFONICE

major pentru pian și orchestră 
list: Comeliu Gheorghiu (10,45). 
opera „Oberon” de Weber __
îndrăgite (16,15). Luminile rampei. înregistrări din 
spectacolele Teatrului de operă și balet (16,40). Na
tura și muzica. Pastorale preclasice (17,35). Ediție 
radiofonică : Ion Luca Caragiale. începuturile lite
rare ale scriitorului (21,05). PROGRAMUL II: Imagini 
simfonice de pe cuprinsul patriei (9,03). Valsuri ce
lebre (9,33). Antologie de literatură universală : 
Pagini din povestirile lui Rabindranath Tagore 
(10,05). Din muzica popoarelor (12,40). Din prelucră
rile de folclor ale compozitorilor noștri (14,30). 
Studioul tinărului interpret : baritonul Ludovic Ko
nya (17,10). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (17,40). Gaudeamus (emisiune pentru studenți) 
(20,30). O istorie a muzicii în capodopere, comentată 
de George Bălan. Simfonia „Faust” de Liszt (21,35). 
Moment poetic. Poezie vietnameză (22,30).

de Haydn. So-
Fragmente din 

(12,10). Melodii

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului : Preve
nirea îmbolnăvirilor 
lucrătorilor din indus
tria chimică (9,30). 

Soliști și formații artistice de amatori (10,15).
Emisiune literară pentru școlari : „Mugur-mu-
gurel” (10,30). „Prin marile capitale" — mu-

miercuri

zică ușoară (11,30). Suite de compozitori români
— Achim Stoia și Eugen Cuteanu — (12,45). Din dis
coteca noastră — muzică ușoară (14,15). O poveste 
pentru voi, copii : „Privighetoarea” de Hans 
Christian Andersen (16,30). Animatori ai muzicii 
corale—Nicolae Ursu (16,40). Rapsodia română de Cl- 
prian Porumbescu (21,45). PROGRAMUL II : Glume 
pe portativ (7,55). Concertul pentru orchestră de 
coarde de Sigismund Toduță ; Rapsodia română de 
Stan Golestan (9,03). Jocul instrumentelor — muzică 
ușoară (11,07). Din țările socialiste (11,30). Nestemate 
ale folclorului nostru în Rapsodiile lui George 
Enescu (12,25). Concert de prînz (14,00). De ce ? De 
unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) (15,30). Pe 
teme medicale. Cercetări moderne în endocrinologie
— de dr. Alexandru Lungu (16,15). Noapte bună, 
copii: „Poveste de seară” de Octav Pancu-Iași 
(19,30). Selecțiuni din „Estrada duminicală" (20,00). 
Recital Ion Voicu (20,15). Teatru radiofonic. Ciclul 
„Maeștri ai dramaturgiei universale" : William 
Shakespeare „Hamlet” (20,30). Refrene vocale și 
instrumentale de muzică ușoară (23,55).

Orașul Pitești a cunos
cut în anii din urmă o pu
ternică dezvoltare. Con
comitent, a crescut verti
ginos numărul locuitori
lor.

Am purtat, deunăzi, o 
discuție cu unii dintre 
gospodarii orașului pri
vitor la organizarea trans
portului în comun. Vi-i 
recomand : tov. Ilie Ar- 
nâutu, director al I.G.O. 
Pitești, ing. Marian Tra- 
che, șeful secției de trans
porturi, și Nicolae Dobri
că, tehnician, șef de garaj.

— Autobuzele noastre 
transportă zilnic circa 
55 000 de călători — relata 
directorul I.G.O. Dimi
neața, între orele 6,15 și 
8,10, se deplasează cu au
tobuzele, pe un singur tra
seu — acela care duce 
spre cartierul Găvana — 
peste 18 000 de persoane.

— Cunoașteți, cred, fap
tul 
culă cu foarte mari întâr
zieri față de grafic și din 
această cauză sînt foarte 
aglomerate ?

— Da, cunoaștem. Pro
blema cea mai dificilă 
pentru noi este însă lipsa 
de șoferi.

Graficele 
din 49 de 
stare de 
pe traseu 
nic mult 
Majoritatea 
după opt ore de circula
ție, se retrag. (Unele, care 
pleacă în cursă nepuse Ia 
punct, se retrag 
după cîteva ore). 
8—10 autobuze 
în două schimburi.

întreprinderea de trans
porturi nu dispune de o 
platformă de preîncălzire 
a mașinilor. Ca urmare, 
acum, iarna, ca să fie por
nite, autobuzele trebuie 
remorcate de tractoare! 
în felul acesta se distrug 
ambreiajele, cutiile de vi
teză. întreprinderea nu 
are — nici măcar impro
vizat — un atelier de re
parații auto. Curtea în
treprinderii, unde sînt ți
nute mașinile, nu 
pietruită și, pe timp de 
ploaie sau dezgheț, 
face mult noroi : șoferii 
sînt nevoiți să scoată ma
șinile în stradă, chinuin- 
du-se pentru a le revizui.

Așa se explică în bună 
măsură și lipsa de șoferi, 
de care se plîngea tov. 
director al I.G.O. Propu
nerile șoferilor existent: 
de îmbunătățire a muncii, 
făcute în ședințele de pro
ducție, rămîn de cele mai 
multe ori înscrise în pro
cesele verbale de desfășu
rare a ședințelor. Mulți 
șoferi cu care am stat de 
vorbă au semnalat și alt 
neajuns. La I.G.O. repar-

tizarea autobuzelor pe oa
meni, ca și premierile, se 
fac „pe sprinceană". Cine 
se are bine cu șeful de 
garaj Nicolae Dobrică pri
mește mașină în bună 
stare de funcționare, face 
curse multe, cîștigă bine, 
e premiat. Cine nu — se 
chinuie pe o mașină ve
che, prost întreținută, și, 
la salariu, încasează bani

înlăturarea 
schimbarea < 
cerii I.G.O., 
rea unui înalt spirit de 
răspundere și disciplină.

Și acum cîteva propu
neri pentru îmbunătățirea 
situației:

— întrucît locatarii ce
lor peste 2 000 de aparta
mente noi din zona de sud 
a orașului sînt nevoiți să

rutinei, de 
opticii cOndu- 

, de instaura-

cuvîntul cititorului

că autobuzele cir-

dovedesc că 
autobuze în 

funcționare, 
se află zil- 
mai puține, 

dintre ele,

numai 
Numai 

lucrează

este

se

puțini. Și atunci caută alt 
loc de muncă.

Comitetele executive ale 
sfaturilor populare orășe
nesc și regional cunosc 
oare toate aceste lipsuri, 
trecute sub tăcere de că
tre conducerea I.G.O. ?

întreprinderea va primi 
în curînd noi autobuze. 
Este însă neîndoielnic 
faptul că, dacă se va lu
cra în continuare fără 
spirit de organizare și 
simț de răspundere, lucru
rile nu se vor schimba 
prea mult. Este nevoie de

coboare la gară pentru 
schimba autobuzul, 
pun să se înființeze tra
see de autobuze cu pleca
rea din acest cartier sau 
din cartierul Geamăna.

— Să se prelungească, 
pînă în cartierul Pitești- 
Sud, traseele care au la 
ora actuală ca punct ter
minus piața orașului.

— în stația Depoul 
C.F.R., bariera de cale fe
rată reține autobuzele din 
circulație zeci de minute. 
Să se studieze posibilita
tea înființării unei pasa-

a 
pro-

I
I 

I 

portului cu trenurile-cursă ■ 
al muncitorilor din zonele ■ 
industriale de la marginea I 

t scop, | 
trenul- I 
Corbu- I

I
I
I
I
I
I 
I
I
I

rele în acest punct sau a 
unui traseu lateral, care 
să ocolească bariera.

— Organele locale, îm
preună cu Direcția regio
nală C.F.R. Craiova, să a- 
nalizeze problema trans-

orașului. în acest scop, 
s-ar impune ca 1 
cursă de persoane <____
Pitești să circule pînă la 
Bascov, iar cel de Curtea 
de Argeș să aibă punct 
terminus gara Bradu de 
Sus. în felul acesta, mun
citorii navetiști, care co
boară acum din tren și 
încarcă autobuzele I.G.O. 
chiar de la capetele de 
linii, n-ar mai folosi a- 
cest mijloc de transport.

Ar fi util ca, pe plan 
local, conducerile între
prinderilor din oraș să 
fixeze în așa fel orele de 
începere a programului de 
lucru, îneît să existe un 
decalaj între o întreprin
dere și alta, (dintre cele 
mari, bineînțeles) de cel 
puțin 30 de minute.

Ion ONICEL 
economist

• PRIMUL AN DE CĂSNICIE: 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9,30; 12; 
16; 18,15; 20,30 (la ambele comple
tarea Două orație), FLAMURA (com
pletare Pe urmele unul reportaj) — 
9; 12; 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL: LUMINA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• BALADA DIN HEVSUR8K — ci
nemascop : BUZEȘTI (completare 
Din pămint și foc) — 15,30; 18; 20,30, 
VOLGA (completare Orașul inter
zis) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORI
LOR — cinemascop : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
TOMIS (completare Salut, festival !)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• FALSTAFF : UNION — 15,30; 18;
20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE: 
DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• PARISUL VESEL — TROFEUL 
INDIAN : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• FAUST XX — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• SANJURO — cinemascop : DA
CIA — 9—13,30 în continuare ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
• CUMBITE : CRÎNGAȘI — 15,30 J 
18 ; 20,30.
• EL 
CEGI 
cloni, 
15,45; 
11,15;
REASCA
20.30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU- 
MINTE : GLORIA (completare A 
6-a sesiune a Marii Adunări Națio
nale) — 9,15; 11,30; 14; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, MODERN — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
• GOLGOTA — cinemascop : UNI
REA — 15,30; 18; 20,30.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE I 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
VITAN (completare Căsuțe zbură
toare) — 11; 15,30; 18; 20,15, CO- 
TROCENI (completare Călărețul pe 
Poney) — 15,15; 18; 20,45.
• DIPLOMATUL GOL : MUNCA 
(completare Apa în pericol) — 15,30; 
18; 20.
• ANUNȚ MATRIMONIAL: POPU
LAR — 15,30; 18; 20,30.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : 
AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 
18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : MO
ȘILOR (completare Pilula) — 15,30; 
18; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA: 
COSMOS (completare Lacul Lebe
delor) — 15,30; 18; 20,30, PROGRE
SUL (completare înflorim și noi cu 
țara) — 15,30; 18; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : CO- 
LENTINA (completare Apa în pe
ricol) — 15,30; 17,45; 20.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop : FERENTARI (completare 
Jocul) — 15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : PACEA (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 
15,30; 18; 20,30.

GRECO — cinemascop : BU- 
(completare Ciclon!, antici- 

fronturi) — 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,45, MIORIȚA — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. FLO- 

'9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

PROGRAMULI : Ac
tualitatea agrară (6,15). 
Radiomagazinul as
cultătoarelor (9,30). Ra- 
dioracheta pionierilor. 

(10,30). Cărți care vă așteaptă (11,20). Aici, Ti
mișoara ! (12,30). Melodii cu ți fără cuvinte
(14,08). Din folclorul muzical al popoarelor 
(15,00). Premiere de operă de-a lungul anilor : „Boris 
Godunov” de Musorgski (16,40). De la Frescele 
Voronețului la Coloana Infinită. Popasuri la unele 
monumente de artă ale Bucureștiului (17,10). Seară 
pentru tineret (19,00). Muzică ușoară (22,20). PRO
GRAMUL II: Răsfoind albumul muzicii ușoare 
(11,07). Valsuri ți tangourl (11,50). Cîntece patriotice 
(12,00). Ziare, ziariști, opinii (12,10). Concert de 
prînz (14,00). Sfatul medicului : Regimul de viață a 
cardiacilor (16,15). Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor : Lu
dovic Baci (19,50). Prietenii mei, scriitori: Cezar 
Petrescu. Evocare de Demostene Botez. Moment 
poetic. Each — de Nina Cassian (22,30). Melodii de 
ieri șl de azi (23,55).

JOI

PROGRAMUL I : Al
bum folcloric (i 
Sfatul medicului J i 
gătirea gravidei pt* 
tru naștere (9,30). O 

la frunză la marile ansambluri folclorice 
Coordonate culturale. Luna cărții la 
(11,20). Prelucrări de Gheorghe Danga 
în slujba patriei (17,10). Concert-ghicitoare 
că din opere) (18,15). Concert de melodii românești 
(19,35). Atențiune, părinți I „Tinerețe, elegantă, bun 
gust..." (21,05). Din recitalul pianistului Gheorghe 
Halmoș (22,30). Cîntecul amintirilor — muzică ușoa
ră (23,10). PROGRAMUL II: Melodii distractive 
(7,55). Teatru radiofonic. Poveste din Irkutsk de A. 
Arbuzov (10,05). O poveste de iubire — muzică 
ușoară (13,08). Ineluș-învîrtecuș (emisiune pentru cei 
mici) (15,30). Ecouri din filme (16,30). Carnet plastic : 
Raportul dintre imaginea plastică și imaginea fil
mului. Pictorul Lucian Grigorescu. Expoziția de 
pictură a Ligiei Macovei (17,40). Șapte menuete 
de Mozart (18,00). Muzică instrumentală românească 
(19,05). Seară de operă î 
„Carmen" de Bizet (19,50).

vineri ). 
e-

(10,15). 
sate 

(16,40). 
(muzl-

fragmente din opera

(Urmare din pag. I)

ciune. Nesocotirea unor „amă
nunte" se răzbună repede în 
agricultură. Neglijenta, să zicem, 
fată de îngrijirea culturilor, poate 
duce la pierderi Ca să nu mai 
vorbim de creșterea 
căci (tot țăranul zice) vita 
glas să spună, 
pungă. De aceea, 
foarte multe unități 
ducțiile bogate 
rate de țărani specializați în „me
seria" lor. Stuptfrii, prisăcarii nu 
s-ar despărți de muștele lor nici 
noaptea; ciobanii își împletesc 
ceasurile cu turmele de oi ; în 
cîmp fiind, țăranul rar se întîmplă 
să treacă pe lînqă un fir strîmto- 
rat de-o buruiană și să n-o smul
gă. La toți aceștia, pasionați luptă
tori pe frontul belșugului, acciden
tele ce survin uneori în agricul
tură, deobicei meteorologice, n-au 
aspect de catastrofă căci, cum s-ar 
zice, au seu să reziste, să treacă 
peste încercări, ba chiar să învețe 
din ele. Sînt oameni care își cu
nosc „meseria", și-o perfecționează 
mereu, și-o iubesc.

Organizarea socialistă a agri
culturii a creat posibilități deose
bite pentru afirmarea omului de 
pe ogoare. Noțiunea de țăran de
vine o „profesiune” ca oricare alta 
care cere dăruire, învățătură, an
gajare, responsabilitate socială.

animalelor, 
n-are 

dar simfi la 
în multe, în 
agricole, pro- 

sînt asigu-

conștientă. „Meseria de țăran' — 
o cere dezvoltarea economiei a- 
grare, — trebuie învățată cu sîrgu- 
ință, pretinde pasiune și îndrăz
neală și, ca orice profesiune tre
buie cultivată necontenit, trebuie 
stimată.

în această 
multe la noi. 
Statul nostru 
pentru calificarea permanentă a 
fiecărui țăran în parte, pen-

direcție s-au făcut 
Șl încă mai este loc. 
depune eforturi mari

destul de puțin ajutor catedrelor 
de agricultură din școlile de opt 
ani. Nu știu în ce măsură sînt uti
lizați ca profesori, dar din cîte cu
nosc, încă 
școala direct 
copii și tineri 
se oferă alte 
să rămînă în sat, le place să lu
creze pămîntul în aerul curat al 
cîmpurilor, iubesc florile și pomii, 
vitele și păsările, pădurea. Nu-i

prea rar se leagă 
de producție. Sînt 
cărora degeaba li 
cariere ; ei preferă

„Meseria" de țăran
tru ca acesta să devină ne- 
seriaș al ogoarelor. Și în acest 
scop a trimis la sate, în fiecare 
unitate agricolă, unul sau mai 
multi specialiști. E de datoria lor 
să-1 descopere pe cei înzestrați, 
să-i instruiască și să-i promoveze. 
Din ei cresc viitorii specialiști șl 
practicieni, pasionați! realizatori 
ai producțiilor ridicate. Tot în le
gătură cu specialiștii de la sate, 
mă gîndesc că aceștia dau încă

un început de pasiune, ca oricare 
alta 7 Nu din aceștia vor ieși 
viitorii maeștri ai recoltelor bo
gate ? Inginerul agronom trebuie 
să fie un ferment al pasiunii pen
tru meseria de țăran, meseria 
tâtoare de pîine, de belșug.

Mă gîndesc, de asemenea, 
rostul cîmpurilor experimentale
fiecare cooperativă agricolă. Dar 
nu numai la cîmpurile izolate, 
unde se organizează sau ar trebui

dă-

Ia 
din

să se organizeze experimentarea, 
pe cîțiva ari, pe cîțiva butuci, 
pomi, animale, ci și la aplicarea 
unor metode sigure, cunoscute di
nainte. Ca să se învețe aplicarea 
lor, să se asigure extinderea lor 
în cultura mare, să se vadă cîtă 
pasiune cere lupta cu natura.

în legătură cu școlarizarea, mi 
se pare că în rejeaua învățămîn- 
tului școlile profesionale agricole 
sînt încă în număr redus. Nevoia 
de cadre este acută în toate sec
toarele, și crește pe măsura dez
voltării ; se simte puternic și 
agricultură unde empirismul, 
perienta tradițională încă se 
nifestă, mai mult decît în alte 
menii ale producției sociale.

Clasa muncitoare a luat țărăni
mea muncitoare ca aliat al său de 
nădejde, angajînd-o la opera de 
transformare socialistă a țării. Mai 
avem încă de muncit ca să creăm 
o nouă imagine a lui „badea Ion", 
a țăranului ca profesionist, ca om 
„de meserie", omul care poartă de 
fapt răspunderea de-a culege și 
spori rodul ogoarelor. Avem toa
te condițiile să împlinim și a- 
ceastă datorie a revoluției noa
stre socialiste. Și mă gîndesc, 
în încheierea acestor rînduri, 
că buna tradiție a literaturii 
noastre despre problematica țără
nească merită continuată cu sîr- 
quintă și cu conștiința înaltă a da
toriei fată de popor.

Un nou hotel

Poiana Brașov

sîmbătă
PROGRAMULI: Ac

tualitatea agrară (6,15). 
Sfatul medicului: Pre
venirea accidentelor în 
timpul excursiilor de 

muzicală pentru șco- 
(10,30). Dansuri sim- 

Oameni

Emisiunea
„larma în muzică" 

de compozitori români (13,15).

în 
ex- 

ma- 
do-

în vecinătatea hotelului 
„Sport" din Poiana Brașov se 
lucrează la fundațiile unei 
noi construcții destinate turiș
tilor. Este vorba de un hotel 
care va avea o capacitate de 
170 locuri și va fi legat prin- 
tr-o galerie de actualul 
„Sport". El va dispune de un 
restaurant și un bar la demi
sol. Proiectele și documenta
ția, întocmite de arhitecți de 
la D.S.A.P.C. Brașov, prevăd 
folosirea unor materiale loca
le, prin care să se realizeze o 
concordanță plăcută cu decorul 
natural al frumoasei noastre 
stațiuni. Clădirea va avea zi
duri din piatră și cărămidă și 
va fi acoperită cu șiță. Ca
merele, majoritatea cu două și 
trei paturi, precum și barul 
vor fi dotate cu mobilier din 
lemn traforat.

(Agerpres)

iarnă (9,30). 
lari: 
fonice 
de seamă. Ion Heliade Rădulescu (17,10). în jurul 
globului (18,03). Știință, tehnică, fantezie (18,40). 
Concurs muzical „Geografie pe portativ’ (21,05). 
PROGRAMUL II: Pagini din operete românești 
(7,45). Dansuri de estradă (8,15). Bibliotecă de lite
ratură română. Proză de V, Alecsandri (10,05). Arii 
din operete (11,35). Revista revistelor economice 
(12,10). Muzică simfonică de Theodor Rogalski și 
Paul Constantinescu (12,25). Muzică ușoară (13,08). 
Concert de prînz (14,00). Baritonul Octav Enigăres- 
cu în opera „Trubadurul” de Verdi (16,00). Melodii 
celebre, interpretări moderne (16,30). Un interpret 
de neuitat: violonistul Grigoraș Dinicu (17,30). Ca
podopere ale literaturii. „Oedip rege" de Sofocle 
(17,40). Colegi de liceu (19,30). Călătorie în istoria 
civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători) 
(20,30). Seară de operetă: „Valsurile Vienei” de 
Strauss-Mouezi (fragmente) (21,05). Scriitori la 
microfon: Eugen Jebeleanu. Rolul metaforei în 
poezia modernă (21,35). Romanțe îndrăgite de as
cultători (21,55). Moment poetic (22,30). O seară la 
restaurantul „București" din Baia Mare (23,47).

duminică
PROGRAMUL I: Con
cert de dimineață

(6,10). Rapsozi ai plaiu
rilor noastre (7,45),

Clubul voioșiei (8,00). 
(9,30). „De toate pentru„Transmitem pentru sate”

toți” (12,00). Estrada duminicală (13,13). „Steluțe de 
zăpadă" — muzică ușoară (15,00). Cîntăreți români 
de operă pe scenele lumii : Nicolae Herlea (15,15). 
„Tangoul veșnic tînăr’ (15,45). „Bun e vinul 
ghiurghiuliu" — cîntece de petrecere și jocuri 
populare (16,35). Teatru scurt. „Lada”, de Ion Sava 
(18,20). Varietăți muzicale (18,50). întîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat (20,15). Invitație 
la dans (22,40). PROGRAMUL II: Muzică din 
operete (6,35). „Urcăm pe munți” — muzică ușoară 
(7,15). „Valurile Dunării” — muzică ușoară (8,00). 
Teatru radiofonic pentru copii. „Misterioasa apari
ție a urmelor pe zăpadă”. Comedie muzicală de 
Marin Traian și Ion Mustață. Muzica de Florentin 
Delmar (8,30). Duete vocale de muzică ușoară (10,35). 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George Enescu” dirijor Mihai 
Brediceanu. Solist Pierre Fournier (Franța) (11,00). 
Concert de prînz (13,18). Medalion : Elena Zamora 
(15,10). „Melodii magazin” — emisiune muzical- 
distractivă (16,30). „De dragoste". Versuri de Oc
tavian Goga (17,30). Interpreți de frunte ai muzicii 
noastre populare: Ioana Radu, Maria Lătărețu, 
Fănică Luca, Alexandru Grozuță, Nicu Stănescu 
(17,40). Opereta „Plutașul de pe Bistrița" de Filaret 
Barbu (montaj muzical-literar) (18,00). Din succesele 
muzicii ușoare (19,05). Seară de romanțe (21,15). 
Moment poetic. Orații de nuntă (22,30). Festivalul 
muzical international Stockholm 1966, partea a Il-a 
a concertului orchestrei simfonice a Radiodifuziunii 
suedeze dirijor : Sergiu Celibidache ; suita simfoni
că „Tablouri dintr-o expoziție" de Mussorgski- 
Ravel (23,10).
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România - campioană europeană 
la bob de 4 persoane

SPORTIVII NOȘTRI ÎN...
8

VIENA 29 (Agerpres). — Boberii români au repurtat un strălucit 
succes în cadrul campionatelor europene, încheiate duminică în 
Austria pe pîrtia de la Igls : Echipajul de patru, alcătuit din Ion 
Panțuru, Nicoiaie Neagoe, Petre Hrîstovici și Gheorghe Maltei, a 
cucerit medaliile de aur și titlurile de campioni ai Europei. Exce
lent condus de Ion Panțuru, echipajul român a cîștigat cele trei 
manșe la o diferență concludentă asupra principalilor adversari, 
echipajele Austriei (Thaler) și R F. a Germaniei (Woermann). După 
desfășurarea primelor două manșe, echipajul țării noastre avea un 
avantaj de 40/100 de secundă asupra celui austriac. In manșa a 
treia, desfășurată duminică dimineața, echipajul României a avut 
o coborîre excepțională detașîndu-se cu încă o secundă. în ultima 
manșă, unul din echipajele R. F. a Germaniei s-a răsturnat, fără 
urmări grave, însă a „spart" un viraj al pîrtiei pe care a deterio- 
rat-o, astfel că concursul nu a mai putut continua și, conform re
gulamentului internațional, echipajul României a fost declarat 
campion al Europei. Această victorie de prestigiu se adaugă re
centului succes obținut de boberii noștri cu o săptămînă în urmă, 
în cadrul aceleiași competiții, cînd au cîștigat (prin I. Panțuru și 
N. Neagoe) medaliile de argint în întrecerea echipajelor de două 
persoane.

în cursul dimineții de azi echipajele României pleacă la 
Grenoble pentru a participa sîmbătă și duminică la campionatele 
mondiale, care vor avea loc pe pîrtia olimpică de la Alpe d'Huez.

■ ITALIA
Sîmbătă, la Reggio Emilia, în 

meci retur pentru „Cupa campioni
lor europeni" la volei feminin, echi
pa Dinamo București a dispus cu 
3—0 (15—3, 15—2, 15—8) de cam
pioana Italiei, formația Mara la 
Torre. învingătoare și în prima 
partidă, voleibalistele române s-au 
calificat în sferturile de finală ale 
competiției, urmînd să întîlnească 
echipa Ț.S.K.A. Moscova.

B ECUADOR
Continuîndu-și turneul în Ecua

dor, echipa olimpică de fotbal a 
României a jucat la Guayaquil cu 
echipa „Barcelona", campioana 
țării. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0.

■ U. R. S. S.
Selecționata de hochei pe ghea

ță a orașului București a jucat în 
orașul Kalinin (U.R.S.S.) în compa
nia echipei locale S.K.A. Hocheiștii 
români au obținut victoria cu 8—1 
(3—0, 3—0, 2—1).

CEHOSLOVACIA
Duminică dimineața a plecat la 

Praga selecționata de tenis de 
masă a țării noastre care în zilele 
de 30, 31 ianuarie și 1 februarie 
va participa la campionatele inter
naționale ale Cehoslovaciei. După 
această competiție, jucătorii noștri 
vor evolua în zilele de 3, 4 și 5 fe
bruarie la .internaționalele' R. D. 
Germane de la Erfurt. Din echipă 
fac parte campioana europeană 
Maria Alexandru, Eleonora Mihal- 
ca, Dorin Giurgiucă, Radu Negu- 
lescu și Gh. Cobîrzan.

CONCURSUL 
ATLETIC 

DIN SALA

Patinaj viteză: OLANDEZUL VERKERK
„STEAUA"

I
I
I
I

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general rece, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit. Au căzut precipitații 
locale, sub formă de ninsoare în 
Transilvania și nordul Moldovei. Cu 
totul izolat, în Transilvania, preci
pitațiile au fost și sub formă de 
ploaie. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit, exceptînd regiunea de 
munte, unde a prezentat intensifi
cări pînă la tare, viscolind pe a- 
locuri zăpada. Temperatura aerului, 
la ora 14, oscila între minus 8 grade 
la Miercurea Ciuc, Tg. Secuiesc și 
Avrămeni și 4 grade la Moldova 
Veche și Berzasca. In București : 
Vremea a fost relativ rece, cu cerul 
mai mult acoperit. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost 
de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
31 ianuarie, 1 și 2 februarie. In 
țară : Vremea se va încălzi în 
toate regiunile țării. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea preci
pitații locale, mai ales sub formă 
de ploaie și lapoviță. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, iar maximele 
între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală. în București : Vre
mea se încălzește ușor. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea preci
pitații slabe, mal ales sub formă 
de ploaie și lapoviță. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

ȘTIRI CULTURALE

PE SCURT DE
• SCHI LA SAINT GERVAIS. Cea 

de-a doua „manșă" din cadrul probei 
feminine de slalom uriaș a cîștigat-o 
austriaca Erika Schinegger, cu 
l'39"39/100. Ea le-a întrecut, în or
dine, pe Annie Famose (Franța) — 
V39"47/100 și Marielle Goitschel 
(Franța) — 1'40’'82/100. în clasamentul 
final, pe primul loc s-a clasat Erika 
Schinegger. Proba de combinată (sla
lom special și slalom uriaș) a revenit 
sportivei Marielle Goitschel (Franța).

• CLAY—PATERSSON. Organiza
țiile sportive din Tokio au anunțat 
oficial că boxerii de categoria „grea”, 
Cassius Clay, deținătorul titlului mon
dial, și Floyd Patersson au acceptat 
să se întîlnească într-un meci de 15 
reprize la 29 aprilie la Tokio. Acest 
meci, în care Cassius Clay își va 
pune titlul în joc, va avea loc numai 
în cazul că deținătorul centurii va 
termina victorios întîlnirea de la 6 
februarie cu Ernie Terrel, progra
mată la Houston.

• TENIS LA ADELAIDA. în semi
finalele tradiționalului turneu de la 
Adelaida, australianul Roy Emerson 
l-a învins cu 6—3, 4—6, 15—13, 13—15, 
6—2 pe compatriotul său Tony Roche, 
în cea de-a doua semifinală, Ashe 
(S.U.A.) conduce cu 12—10 în partida 
cu Newcombe (Australia), care n-a 
putut fi continuată din cauza întu
nericului.

• RECORD MONDIAL LA ÎNOT. 
Cu prilejul unui concurs de natație 
desfășurat la Pretoria, înotătoarea 
Karen Muir (Republica Sud-Africană) 
a stabilit un nou record mondial 
în proba de 220 yarzi spate cu 
timpul de 2’27"7/10. Vechiul record 
era de 2'28”2/10.

• 20.67 M LA ARUNCAREA GREU
TĂȚII. Atletul american Neal Stein- 
hauer (22 ani — 1,95 m, 120 kg) a 
cîștigat proba de aruncare a greutății 
din cadrul concursului desfășurat pe 
teren acoperit la Portland (Oregon). 
Steinhauer a realizat 20,67 m, corec- 
tînd cea mai bună performanță mon
dială de sală.

• CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI. Handbal feminin : La Praga, 
echipa locală Bohemians a învins cu 
scorul de 7—6 (3—3), echipa Bayer

PESTE HOTARE
Leverkusen (R.F.G.); Spartakus Bu
dapesta—Jalghiris Kaunas (U.R.S.S.). 
8—7 (2—5); S.K. Leipzig—Prodavka 
Koprivnica (Iugoslavia) 15—8 (6—3); 
Volei feminin : Academik Sofia a în
trecut pe S.K. Leipzig cu 3—1. S-a ca
lificat însă S.K. Leipzig care cîștigase 
primul meci cu 3—0.

TRIPLU CAMPION EUROPEAN
LAHTI 29 (Agerpres). — Proba 

de 5 000 m din cadrul campiona
telor europene masculine de pati
naj viteză de la Lahti (Finlanda), 
a fost cîștigată de olandezul 
Cees Verkerk, care a realizat 
timpul de 7'47"l/10. Olandezul a 
întrecut în ordine pe Mayer (Nor

Duminică s-au desfășurat în Capitală două meciuri amicale de fotbal. 
Pe stadionul Dinamo, echipa Dinamo București a terminat la egalitate 
(0—0) cu Steaua, iar pe stadionul Giulești, Rapid a întrecut cu 2—1 (2—1) 
pe Progresul București. în fotografie : dinamoviștii în fața porții Stelei.

Foto : Gh. Vințllă

vegia) — 7'49"l/10 și Kaplan 
(U.R.S.S.) — 7'54"l/10. Tot Verkerk 
a terminat învingător și în cursa 
de 1 500 m, realizînd 2'12"9/10.

Campionatele urmau să se în
cheie cu desfășurarea probei de 
10 000 m. Această probă a fost în
locuită, din cauza temperaturii 
foarte scăzute, cu una de 3 000 m. 
Cîștigînd și această probă, olan
dezul Cees Verkerk a intrat în po
sesia titlului de campion al Euro
pei, cu 180,227 puncte. Sovieticii 
Kaplan și Matusievici s-au clasat 
pe locurile doi și trei, cu respectiv 
182,523 p, și 183,460 p.

PRONOSPORT

Alessandria—Pisa 
Livorno—Padova 
Modena—Varese 
Novara—Catania

Rezultatele concursului 
din 29 ianuarie

Bologna—Mantova (1-1) X
Cagliari—Lecco (3-1) 1
Inter—Foggia (3—0) 1
J uventus—Atalanta (0—0) X
Spăl—Torino (0-#) X
Brescia—Roma (p) (3—2) 1
Brescia—Roma (f) (3—3) X
Lanerossi—Napoli (p) (0-1) 2
Lanerossi—Napoli (f) (2—1) 1
Lazio—Fiorentina (p) (0-0) X
Lazio—Fiorentina (f) (0—0) X
Venezia—Milan (p) (0—0) X
Venezia—Milan (f) (1-2) 2

Concursul din 5 februarie

Atalanta—Venezia 
Fiorentina—Brescia 
Foggia—Bologna 
Lanerossi—Inter 
Lecco—Juventus 
Milan—Cagliari 
Roma—Mantova 
Spal—Napoli 
Torino—Lazio

Prima competiție oficială de 
atletism pe teren acoperit din ac
tualul sezon — concursul repu
blican rezervat juniorilor mici — 
a marcat totodată inaugurarea 
sălii clubului Steaua, amenajată 
pe Calea Plevnei. Prin dimensiu
nile și instalațiile sale, ca și prin 
preocuparea evidentă de a crea 
întrecerilor condiții cît mai bune 
de desfășurare — pentru care gaz
dele merită felicitări — noua 
sală bucureșteană a furnizat o 
surpriză plăcută atît concurenți- 
lor, cît și spectatorilor (n-ar fi 
prea costisitor, credem, ca pentru 
aceștia din urmă să se amenajeze 
tribune demontabile).

Deși nu a prilejuit consemna
rea unor rezultate tehnice deose
bite, concursul amintit a vădit 
preocuparea unui număr sporit de 
antrenori de a selecționa și 
pregăti mai atent elemente cu 
reale perspective pentru atletismul 
de performanță. Dintre partici
pant s-au remarcat, printre alții, 
Alina Popescu (Liceul nr. 35- 
București) —■ 6”9/10 pe 50 m 
plat și 5,41 m la lungime, 
Doina Prăzaru (Electroputere 
Craiova) — 1,50 m la înălțime, 
Miliana Micu (Constructorul 
București) — 11,75 m Ja greu
tate (4 kg), Laurențiu Nițu- 
lescu (Șc. profesională de petroliști 
Cîmpina) — 6”1/'1O pe 50 m plat 
(record republican egalat).

A existat și o surpriză ne
plăcută la acest concurs : negli
jența cu care arbitrii au suprave
gheat desfășurarea cîtorva probe, 
într-una din seriile de 50 m plat 
fete, cîștigătoarea a trecut... neob
servată, trebuind să fie inclusă 
apoi în finală pe baza mărturiilor 
unor martori oculari demni de 
toată crezarea, iar finala probei 
de aruncare a greutății băieți s-a 
desfășurat de două ori ; după pri
ma „manșă», procedîndu-se la 
cîntărirea greutăților folosite, s-a 
constatat că una era mai ușoară 
cu 1 kg !

C. ANI
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în spectacolul de duminică seara 
cu „Lacul lebedelor'*, de pe scena 
Teatrului de Operă și Balet din 
Capitală, rolurile principale Odette 
— Odilia și prințul Siegfried au 
fost interpretate de cuplul de ba
lerini Adele Orosz și Viktor Rona 
de la Opera din Budapesta. Ală
turi de oaspeți, au evoluat Petre 
Ciortea, Adrian Caracas, Gabriela 
Danovschi, Martha Horvath, Ga
briela Nicolescu și alții. Regia și 
coregrafia spectacolului au aparți
nut lui Oleg Danovschi, iar condu
cerea muzicală dirijorului Cornel 
Trăilescu.

Cei doi balerini oaspeți urmează 
să mai susțină în această săptă
mînă un intermezzo coregrafic la 
televiziune.

*
DEVA. — în raioanele Alba, Ha

țeg și Ilia s-au desfășurat dumi
nică primele întreceri din faza in-

tercomi'nală a celui de-al VIII-lea 
Concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Pe scenele căminelor cul
turale din Stremț, Meteș, Sălaș, 
Gurasada, Brănișca, Lăpușnic și 
Păuliș și-au dat întîlnire zeci de 
formații din localitățile gazdă și 
din comunele și satele învecinate. 
Ele au ilustrat frumusețea folcloru
lui de pe Valea Mureșului și din 
Țara Hațegului. Spectacolele pre
zentate au reliefat măiestria artiș
tilor amatori de a oglindi viața 
nouă socialistă a satului.

La această manifestare cultural- 
artistică de masă și-au anunțat 
participarea peste 1 000 de formații 
de dansuri, corale, brigăzi artistice 
de agitație, orchestre semisimfo- 
nice, de muzică populară și ușoară, 
colective de operă și operetă, for
mații de estradă etc, care cuprind 
17 000 de artiști amatori din re
giune.

(Agerpres)

ANGRENAJUL

PORTULUI CONSTANTA

TREBUIE SA FUNCȚIONEZE

IREPROȘABIL
(Urmare din pag. I)

S-a încheiat campiona
tul mondial masculin de 
handbal din Suedia. Ju
cătorii, precum și antre
norii și ziariștii care au 
însoțit echipele s-au în
tors în țările lor. Acum 
discuțiile nu se mai poartă 
în sălile de sport din 
Văsteras sau Eskilstuna, 
din Gâteborg sau Karls- 
krona, ca să nu amintim 
decît de localitățile unde 
au avut loc partidele de
cisive, ci în birourile fe
derațiilor de specialitate, 
la cluburi, la redacțiile 
ziarelor. Se fac bilanțuri, 
comparații, comentarii.

Un prim punct asupra 
căruia specialiștii sînt u- 
nanimi este aprecierea 
că „mondialele" suedeze 
au avut cel mai ridicat 
nivel tehnic din istoria 
handbalului, remarcîn- 
du-se o vizibilă apropiere 
valorică a formațiilor 
participante. Nu numai 
rezultatele din faza sa 
ultimă (începînd cu sfer
turile de finală), ci chiar 
cele înregistrate în me
ciurile preliminare con
firmă aceste aprecieri. 
Astfel, în 10 din cele 12 
partide ce vizau direct 
titlul suprem, numai unul- 
două, ori trei goluri au se
parat pe învingători de 
învinși. In handbal ase
menea scoruri sînt mini
me, adeseori inversarea 
lor fiind o chestiune de 
secunde. Cît privește dra
matismul jocurilor, dina
mismul fazelor, consumul 
enorm de energie, voință, 
ambiție — numai specta
torii din tribune (și doar 
parțial, telespectatorii) 
le-au putut remarca în 
toată amploarea. In a- 
ceastă pasionantă dispu
tă. — dispută a unor forțe 
sensibil egale — succe
sul a fost de partea celor 
pregătiți multilateral: 
tehnic, fizic, tactic, moral. 
Apoi, cu cît campionatul 
intra în partea sa finală,

Handbalul nostru
cînd lupta se dădea în
tre „marile favorite" (și 
trebuie spus că în Suedia 
au fost nu mai puțin de 
nouă mari favorite 1) —
calmul, maturitatea com- 
petițională, omogenitatea 
compartimentelor aveau 
să fie elementele hotărî- 
toare în obținerea victo
riei.

în ce privește desfășu
rarea jocurilor, trebuie 
subliniat că aproape toa
te echipele au abandonat 
jocul static, stereotip, a- 
nost. Varietatea acțiuni
lor, pasele iuți, trecerea 
rapidă din apărare în a- 
tac sau invers — și de 
aici eficacitatea sporită a 
șuturilor pe poartă; în 
cele 36 de partide ale 
C M. s-au marcat aproa
pe 900 de goluri 1 — au 
constituit nota dominantă 
a marii majorități a me
ciurilor. La jucători s-a 
remarcat orientarea că
tre o pregătire completă ; 
realizatorii, bunii șuteri 
fiind în același timp ex- 
celenți apărători. De aci 
dificultățile organizatori
lor care au dorit să 
selecteze „echipa mon
dială", în rîndurile că
reia a fost inclus și 
compatriotul nostru Gh. 
Gruia („Eusebio al hand
balului românesc' — cum 
l-au intitulat ziariștii).

Laurii mondiali i-au cu
cerit de această dată 
handbaliștii cehoslovaci. 
Este un rezultat meritat, 
chiar dacă el nu a întru
nit anticipările specialiș
tilor. Forma maximă atin
să exact în perioada 
competiției, o tehnică a- 
proape desăvîrșită în mî- 
nuirea mingii, precizia 
surprinzătoare a șuturilor 
de la distanță, omogeni
tatea întregului lot, nu

numai a echipei de bază 
— au fost atuurile princi
pale ale noilor campioni 
mondiali.

Comportarea echipei 
Danemarcei, „medaliata 
cu argint", rămîne totuși 
surpriza „mondialelor" 
din Suedia. Este rezulta
tul nu numai al unei largi 
baze de masă (în Dane
marca sînt peste 150 000 
de handbaliști de diferite 
vîrste), ci mai degrabă al 
unei pregătiri serioase, 
conștiincioase, a găsirii 
și aplicării unor noutăți 
tactice în atac, bazate în 
spocial pe spontaneitate, 
pe rapiditate.

Așa cum ne-am obiș
nuit încă de la campiona

ratarea celor 4 lovituri de 
la 7 metri am fi putut — 
poate — obține victoria 
în partida semifinală cu 
Cehoslovacia.

...Dar, — există totuși și 
aici un „dar". Este la fel 
de adevărat că n-a lipsit 
mult ca... să nu intrăm 
nici măcar în sferturile 
de finală. în fiecare meci 
— chiar și în cel cu Ca
nada — s-a jucat chinuit, 
dezorientat, cu greșeli 
tehnice de începători. 
Victoriile au fost obținute 
în general cu eforturi 
foarte mari, gîfîit, în ulti
mele minute sau chiar ul
timele secunde. Doar zece 
secunde au lipsit ca să 
pierdem meciul de debut

După campionatul mondial din Suedia

tul mondial din 1961, re
prezentanții handbalului 
românesc au urcat și a- 
cum pe podiumul de o- 
noare. E adevărat, nu pe 
locul I, cum au făcut la 
Dortmund și la Praga, ci 
pe locul III. Cum să con
siderăm aceasta ? Este 
destul de dificil de răs
puns. Echipa noastră a 
avut de susținut cinci 
meciuri cu adversari din 
elita mondială a hand
balului, meciuri care, prin 
echilibrul forțelor, puteau 
fi considerate, oricare, fi
nale de campionat. Jucă
torii români au luptat din 
răsputeri pentru a ocupa 
un loc fruntaș, au făcut o 
adevărată risipă de dîr- 
zenie, efort, voință. Fără

cu R. D. Germană. Nesi
gure pînă în final și, res
pectiv, în prelungiri au 
fost și victoriile din cele 
două partide cu U.R.S.S. și 
din partida cu Ungaria.

Cu regret trebuie s-o 
spunem — pentru toți a 
fost o surpriză destul de 
amară că tocmai hand
baliștii români, cunoscuți 
pentru finețea, pentru 
subtilitățile jocului lor (nu 
de puține ori făceau ade
vărate vrăjitorii cu min
gea), au practicat de a- 
ceastă dată un joc sim
plist, stereotip, demodat, 
lipsit de inventivitate. E- 
chipa noastră nu a venit 
cu noutăți tehnice și tac
tice. Au progresat alții 
mai mult ? Sau am regre
sat noi î Se prea poate

ca ambele ipoteze să 
aibă un miez de adevăr.

în ce privește selecția 
și alcătuirea echipei, pro
babil că ea a format o- 
biect de serioasă analiză 
a specialiștilor federației. 
Totuși, persistă unele ne
dumeriri : absența din lot 
a portarului Tale, a cărui 
formă fusese apreciată ca 
foarte bună, folosirea în 
trei meciuri a lui Guneș 
— jucător greoi, cu șut 
stereotip și imprecis — și 
neutilizarea deloc a lui 
Hnat, care, se știe, are o 
notă de originalitate în 
șuturile pe poartă (cali
tate pentru care a și fost 
selecționat) etc.

Și în presa noastră, 
după încheierea campio
natului mondial din Sue
dia, s-au emis diferite a- 
precieri, între care și 
unele concluzii pesimiste, 
cu privire la „declinul 
handbalului românesc", 
la munca superficială și 
lipsa de colaborare ma
nifestată în acest dome
niu. Desigur, în Suedia 
handbalul nostru nu a 
marcat o ascensiune — și 
aceasta nu atît sub ra
portul clasării lui pe lo
cul trei, ci mai ales prin 
prisma jocului prestat, a 
orientării spre simplism 
și a deprecierii elemente
lor de virtuozitate, de fi
nețe tehnică, clarviziune 
tactică. Dacă ținem sea
ma de faptul că și echi
pa feminină de handbal, 
după ce fusese campioa
nă a lumii, a înregistrat 
regrese în joc și s-a cla
sat doar a șasea la ulti
mele „mondiale", se poa
te spune într-adevăr că 
există caracteristicile u- 
nui semnal de alarmă 
pentru specialiștii din 
handbalul nostru. Totul

este însă ca aceste as
pecte de regres să fie 
analizate, să formeze o- 
bieciul unor măsuri judi
cioase și hotărite de con
tracarare ; un început de 
declin există, dar el nu 
este ireversibil.

Un lucru de 
portanță îl

primă im- 
constituie

perfecționarea antrenori
lor, aplicarea largă în 
practică a unei orientări 
științifice. între alți spe
cialiști, handbalul mas
culin dispune de doi an
trenori pricepuți (Oprea 
Vlase și Ion Kunst-Gher- 
mănescu), care pregătesc 
echipele etern rivale, e- 
tern protagoniste în lupta 
pentru campionatul in
tern — Dinamo și Steaua. 
Desigur, cînd e vorba de 
echipa națională, handba
lul românesc poate pro
gresa numai pe baza unei 
bune colaborări, a unor
eforturi comune.

Totodată, în vederile 
forului de specialitate ar 
trebui să stea lărgirea 
bazei de masă a handba
lului în țara noastră. Acest 
sport, iubit de tineret, nu 
necesită o bază materia
lă deosebite, poate fi și 
chiar este practicat în nu
meroase școli și facul
tăți. Federația să acor
de atenție observării și 
îndrumării permanente a 
activității handbalistice 
din toată țara, a echipe
lor școlare și studențești, 
asigurarea unei pregătiri 
multilaterale a jucătorilor 
tineri.

Prin muncă asiduă, per
severentă, prin unirea for
țelor tuturor specialiștilor, 
echipele noastre pot evi
ta pierderea contactului 
cu plutonul fruntaș al 
handbalului mondial.

Ion DUMITRIU
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— Mai sînt și alte mărfuri în- 
tr-o situație similară ?

— Din păcate da. Mari cantități 
de mărfuri zac în magazii de zeci 
și sute de zile. Nu numai că s-au 
blocat suprafețele, dar mărfurile 
au început să se degradeze. Pentru 
a urgenta descongestionarea spa
țiilor de înmagazinare și încărcarea 
navelor, am închiriat 70 tractoare. 
Compromisul a costat însă destul 
de mult, întrucît pentru utilizarea 
fiecărui tractor portul a plătit 45 
lei pe oră.

Se desprinde, deci că nici acum 
„ROMTRANS" și conducerea por
tului nu au încetat să-și aducă re
ciproc reproșuri, ceea ce nu con
tribuie la realizarea scopului co
mun : îmbunătățirea activității 
de depozitare și transport optim al 
mărfurilor. Agenția de export are 
într-adevăr îndatorirea să țină per
manent legătura cu furnizorii, cu 
unitățile C.F.R., pentru a putea 
sincroniza sosirea navelor cu a 
vagoanelor. Dar nu trebuie ui
tat că aglomerarea cu mărfuri a 
portului se datorează, în mare mă
sură, întreprinderilor furnizoare, 
unor ministere, ca cel al indus
triei constructoare de mașini, in
dustriei chimice, economiei fores
tiere, industriei ușoare, care nu 
respectă cu strictețe graficele de li
vrare ritmică a produselor desti
nate exportului. în ultimul timp, 
stația C.F.R. din port a asigurat 
suficiente vagoane pentru transpor
tul mărfurilor. Dar nefolosind ra
țional vagoanele, anul trecut între
prinderile care lucrează în port au 
plătit locații de peste 5 milioane 
lei.

Anul trecut, din cei peste 
2 500 de docheri care erau trecuți 
în scripte, aproape 1000 n-au lu
crat, în condițiile cînd totuși li 
s-au plătit salariile tarifare. S-a 
propus ca agenția de export să-i 
prezinte conducerii portului, zilnic, 
o notă de comandă fermă care să 
conțină nava ce trebuie încărcată, 
mărfurile, precum și timpul afectat 
acestei operații. în felul acesta, sec
torul de prestații ar putea organiza 
mai bine munca și ar putea inter
veni cu operativitate la încărcarea 
și descărcarea navelor.

In ancheta precedentă se mai 
sublinia că activitatea complexă a 
portului constănțean poate fi îm
bunătățită, dacă comisia locală de 
coordonare își va perfecționa me
todele de muncă. Din păcate, în a- 
cest domeniu nu se constată nici 
un reviriment. în fiecare zi, crono
metric, la aceeași oră, se adună în- 
tr-o sală, la fel ca și înainte, con
ducătorii unităților-membre ale 
comisiei. Dar, discuțiile sînt ste
rile, formale, îmbibate cu justifi
cări și învinuiri. La fel ca și mai 
înainte. Acest stil de muncă se ma
nifestă și la comisia din București 
— ni s-a spus în port. Fără să con
sulte comisia locală, deci fără a cu
noaște situația din port, se impu
ne, deseori, executarea unor ordine

care nu corespund stării de lucruri 
reale.

— în portul Constanța mai sînt 
multe de făcut — ne-a spus ing. 
Emil Savu, director general al Di
recției generale a navigației civile. 
Trebuie reorganizate secțiile de 
manipulare a mărfurilor și de me
canizare, chestiuni pe care Ie vom 
realiza în acest an. Atît.a timp cît 
în port vor fi 20 de întreprinderi 
de comerț vor exista și greutăți. 
Cred că e necesar să se analizeze 
posibilitatea înființării unei singure 
unități în port, care să reprezinte 
comerțul exterior. Aceasta, în 
colaborare cu întreprinderea por
tuară, să întocmească programe 
certe, atît în ce privește mărfurile 
din țară cît și nevoile pentru trans
port, într-o strictă sincronizare.

Tov. Dumitru Dumitru, director 
la Direcția transporturi internațio
nale din Ministerul Comerțului 
Exterior, la rîndul său, ne-a spus 
că „magaziile și platformele portu
lui trebuie să fie date în grija 
„ROMTRANS". Numai așa se vor 
evita discuțiile ce se poartă în pre
zent asupra păstrării, conservării 
și expedierii mărfurilor. Ar fi bine 
să se înființeze un organ coordo
nator al comerțului exterior, care 
să preia activitatea celor 20 de uni
tăți exportatoare din port".

Evident, măsurile despre care au 
vorbit cei doi directori merită stu
diate. Dar, din păcate, ele nu 
vizează căile concrete, imedia
te, de îmbunătățire a activită
ții în portul Constanța. De a- 
ceea, concomitent cu soluționarea 
acestor propuneri, se impune, mai 
întîi, înlăturarea deficiențelor sem
nalate de-a lungul anchetei. Con
ducerea portului și comitetul de 
partid, organele C.F.R. au îndato
rirea să-și concentreze eforturile 
pentru mai buna folosire a utilaje
lor și forței de muncă, încărcarea 
și descărcarea operativă a vagoa
nelor și navelor, potrivit volumului 
mare de mărfuri exportate în acest 
an prin Constanța. întreprinderile 
care desfășoară activitate în port 
trebuie să renunțe la practica învi
nuirilor reciproce, întrucît ele au a- 
celași interes comun : înlăturarea 
cauzelor ce determină pierderi de 
timp, de mărfuri, de bani. Cît pri
vește Ministerul Comerțului Exte
rior și Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene, ele se 
fac răspunzătoare, în mare măsură, 
de tolerarea neajunsurilor semna
late. Starea de fapt, necesitățile 
economiei cer ca aceste foruri 
să analizeze multilateral situația, 
să ia măsuri energice împotriva 
acelora care din neglijență sau in
capacitate aduc prejudicii desfă
șurării activității portului Constan
ța, să adopte mijloacele cele mai 
potrivite pentru perfecționarea și 
coordonarea muncii portuare Deo
sebit de important este ca toate 
ministerele și întreprinderile care 
furnizează mărfuri pentru export 
să le livreze în mod ritmic, respec- 
tînd cu strictețe termenele prevă-v 
zute.
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Pledoarii PRIMELE

colaborării intereuropene
REZULTATE
PARȚIALE

Puternicului curent de opinii 
in favoarea lărgirii colaborării 
intre țările din vestul și estul 
continentului nostru i s-a adău
gat, săptămâna trecută, ampla dez
batere din cadrul Adunării con
sultative a consiliului european. 
Sesiunea din ianuarie a acestui 
organism vest-european, alcătuit 
din parlamentarii a 18 țări mem
bre, și-a încheiat lucrările la 
Strasbourg. Dezbaterile de poli
tică generală au avut loc pe baza 
unui raport al comisiei politice, 
prezentat, de Per Federspiel (Da
nemarca). Atit in cadrul rapor
tului cit și in discuții, un loc im
portant l-a ocupat problema re
lațiilor est-vest, a necesității îm
bunătățirii raporturilor dintre ță
rile europene aparținind unor sis
teme social-politice diferite. Ra
portul adoptat preconizează, 
printre altele, dezvoltarea unor 
contacte efective cu țările din 
est și recomandă ca la conferin-

de a promova o politică de 
natură să servească pacea in Eu
ropa. El a arătat că pacea trebuie 
să aibă la bază o politică inde
pendentă a statelor europene, o 
politică izvorită din colaborarea 
dintre ele. Instaurarea unui cli
mat de încredere in Europa — a 
declarat el — este singura cale 
care poate asigura un progres 
real in soluționarea pașnică a 
problemei germane. In această 
perspectivă stringerea relațiilor 
cu țările din est „constituie în 
ochii guvernului francez un obiec
tiv esențial". Jean de Broglie a 
relevat necesitatea intensificării 
contactelor și schimburilor, a dez
voltării treptate a ariei colabo
rării în vederea risipirii neîncre
derii, a apropierii intre țările eu
ropene, în vederea soluționării 
problemelor de ansamblu ale 
continentului. El a apreciat că în 
procesul destinderii fiecare țară 
poate folosi mijloacele și meto-

ALE ALEGERILOR
PARLAMENTARE
DIN JAPONIA

corespondență din Paris

fele guvernamentale tehnice, care 
vor avea loc in cadrul consiliului 
european, să participe și țări eu
ropene din afara organismului. 
Totodată, raportul se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor in- 
ter-germane.

Făcînd bilanțul sesiunii in ca
drul unei conferințe de presă, 
președintele Adunării Consiliului 
european, deputatul britanic G. 
de Freitas a subliniat că apropie
rea est-vest a constituit axa în 
jurul căreia au gravitat discuțiile 
la sesiune.

Dezbaterile de la Strasbourg au 
reflectat cu putere curentul favo
rabil din opinia publică vest- 
europeană în favoarea destinderii 
pe continentul nostru șt a inten
sificării colaborării intre statele 
cu orinduiri sociale și politice 
diferite. Astfel, reprezentantul 
parlamentarilor francezi, Jean 
de Broglie, secretar de stat 
pentru afacerile externe, a 
reafirmat dorința țării

într-una din regiunile Rhodesiei... 
Descinși din elicopter, acești poli
țiști însoțiți de cîini dresați, au fost 
trimiși de regimul rasist al lui lan 
Smith să reprime cu cruzime mani
festările de nemulțumire ale popu

lației de culoare

dele ce le consideră corespunză
toare pentru ea.

„Partizan convins al destinde
rii" s-a declarat unul din repre
zentanții parlamentului turc, 
Mender es, arătind că toate țările 
care doresc coexistența pașnică 
ar trebui să se abțină de la orice 
acțiune care ar risca să creeze un 
pericol de război. Alt deputat 
turc, Kirkca, a relevat impor
tanța unei colaborări fructuoase 
între Turcia și țările vecine so
cialiste.

Deputatul norvegian Moe a 
arătat că diferendele ideologice 
nu trebuie să fie un obstacol în 
calea relațiilor pașnice. Ministrul 
de externe al Belgiei, Van Es- 
lande, a relevat că cooperarea 
crescîndă între statele din est și 
din vest constituie în fapt o con
tribuție constructivă a Europei la 
îmbunătățirea relațiilor interna
ționale în lume. Vorbind despre 
politica de destindere practicată 
de Belgia, pe plan militar (redu
cerea bugetului apărării), econo
mic și politic, el a citat activi
zarea contactelor bilaterale ale 
guvernului belgian cu țările so
cialiste europene.

Reprezentantul irlandez Lemass 
a relevat dorința Irlandei de a fa
voriza stringerea legăturilor, pe 
planuri multilaterale, cu țările so
cialiste, iar deputatul britanic 
Hannan și-a exprimat satisfacția 
pentru faptul că în cadrul dezba
terilor din Consiliul european se 
acordă o importanță atit de mare 
însănătoșirii climatului politic pe 
continent. Dacă privim în pers
pectivă — a spus el — pacea de
pinde în primul rind de stabili
rea de relații normale intre est și 
vest. Un alt parlamentar britanic, 
Heffer, a subliniat că este nece
sar ca țările din Europa occiden
tală să promoveze raporturi bila
terale cu țările socialiste, ceea ce 
— a spus el — ar putea aduce 
mari servicii îndeosebi în dome
niul lărgirii schimburilor comer
ciale.

Deputatul danez Lannung s-a 
declarat favorabil dezvoltării co
laborării in domeniul tehnic cu 
țările socialiste.

Făcînd bilanțul dezbaterilor de 
la Strasbourg, presa franceză 
scrie despre „noua atmosferă din 
consiliul european, favorabilă a- 
propierii est-vest". „Această pri
mă deschidere în direcția țărilor 
din est — subliniază ziarul „Le 
Monde" — dovedește evoluția 
în curs a spiritelor din consiliul 
european, tn pofida unor rezerve 
din partea unora dintre membrii 
săi, Adunarea consultativă aprobă 
de acum înainte în majoritatea 
sa eforturile preconizate în ve
derea unei apropieri cu estul".

TOKIO 29 (Agerpres). — Pri
mele informații asupra alegerilor 
parlamentare din Japonia, care au 
avut loc duminică, transmise de 
agenția japoneză de presă Kyodo, 
arată că primul ministru Eisaku 
Sato a fost reales în Parlament. 
Partidul liberal-democrat (de gu
vernământ) a cîștigat 16 din cele 
20 de locuri, în districtele unde se 
cunosc primele rezultate. De ase
menea, și-au 
fostul ministru 
Fukuda, fostul 
ne Takeo Miki, 
interne, Senuke 
președintele Partidului 
din Japonia, Kozo Sasaki, 
mele știri transmise de postul de 
radio din Tokio arată că partidul 
liberal democrat conduce în re
giunile rurale.

în ciuda ploilor neîntrerupte 
din centrul Japoniei și a căderilor 
masive de zăpadă din nord, rela
tează agențiile de presă, numărul 
celor care nu s-au prezentat la 
centrele de votare pare a fi, potri
vit primelor aprecieri, inferior ce
lui înregistrat în timpul consultă
rilor electorale din anii 1960 și 
1963. La Tokio au participat la vot 
57 la sută din numărul total al 
alegătorilor. Alegerile s-au desfă
șurat într-o atmosferă liniștită. Nu 
s-au semnalat incidente pînă 
închiderea birourilor de votare.

recîștigat locurile 
de finanțe, Takeo 
ministru de exter- 
fostul ministru de 
Fujieda, precum și 

Socialist 
Ulti-

N. Podgornîi
la Neapole

invățămîntul profesional 
in Tunisia cunoaște o 
mare dezvoltare. In foto
grafie : La o școală pro
fesională de croitorie din 

Zukra

Recent, în R.S.F. Iugo
slavia a fost inaugurat 
anul turistic internațional, 
în portul Mali Loshinj a 
fost arborată placarda : 
„Turismul — pașaport al 

păcii

NEAPOLE 29 (Agerpres). — 
Președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., N. V. Pod
gornîi, a fost duminică, în ultima 
etapă a vizitei sale prin Italia 
înainte de a încheia convorbirile 
la Roma cu oficialitățile italiene, 
oaspete al orașului Neapole. El a 
vizitat monumente de cultură, des
coperirile arheologice de pe locul 
străvechiului oraș Pompei, pre
cum și localitatea Sorrento. După 
amiază delegația a plecat la Roma.

Al. GHEORGHIU

■ SOFIA. La invitația Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, președintele 

Finlandei, Urho Kekkonen, va sosi la Sofia la 
30 ianuarie într-o vizită neoficială.

■ CAPE KENNEDY. Potrivit unui comu
nicat al Administrației naționale pentru 

problemele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.). înhumarea cosmo- 
nauților americani Virgil Grissom și Roger 
Chaffee, care și-au pierdut viața în timp 
ce se aflau in cabina „Apollo", va avea loc 
marți la cimitirul național din Arlington. Cei 
de-al treilea cosmonaut, Edward White, va 
fi înhumat în aceeași zi 
demlei militare din West 
New York.

la cimitirul Aca- 
Point din statul

■ SOFIA. A fost semnat planul de colabo
rare culturală și științifică între R.P. Bul

garia și R.D. Germană pe perioada 1967—1968. 
Planul prevede lărgirea legăturilor directe în
tre instituțiile de știință și cultură și între 
uniunile de creație din cele două țări.

■ TEHERAN. în cadrul convorbirilor care 
au avut Ioc simbătă la Teheran intre re

prezentanții guvernului iranian și delegația 
guvernamentală comercială cehoslovacă con
dusă de Jozef Krejci, vicepreședinte al gu
vernului. ministrul industriei grele, au fost 
examinate posibilitățile de extindere a rela-

Bilanțul primului
an al cincinalului
corespondență din Moscova

Direcția Centrală de Statistică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a dat publicității un co
municat cu privire la îndeplinirea 
planului de stat de dezvoltare a e- 
conomiei naționale în 1966 — pri
mul an al actualului cincinal.

Planul producției industriale 
globale a fost depășit. Producția 
industrială a crescut, în comparație 
cu anul precedent, cu 8,6 la sută 
față de 6,7 la sută, cît se stabilise 
în plan. Valoarea producției rea
lizate peste plan este de peste 5,5 
miliarde de ruble.

Industria sovietică a produs în 
plus față de anul precedent (1965) 
38 miliarde kilowați/oră energie 
electrică, 22 milioane tone petrol, 
15 miliarde metri cubi de gaze, 
4,1 milioane tone fontă, 6 mi
lioane tone oțel, 5,7 milioane tone 
laminate, 7,8 milioane tone de căr
bune, 4,6 milioane tone de îngrășă
minte chimice ș.a. Producția de bu
nuri de larg consum a crescut, la 
țesături — cu 365 milioane metri 
pătrați, la tricotaje — cu 34 milioa
ne bucăți, televizoare — cu 760 000, 
mașini de spălat — cu 439 000, mo
bilă — cu piese în valoare de 165 
milioane ruble.

După cum se arată în comunicat, 
indicii tehnico-economici caracte
rizează continua îmbunătățire a 
activității producției în fabrici și 
uzine. Productivitatea muncii în in
dustrie a crescut cu 5 la sută, 
ceea ce înseamnă mai mult decît 
cifra prevăzută în planul anual. 
Planul de reducere a prețului de 
cost a fost depășit. Beneficiul pe 
întreaga economie a crescut, față 
de anul precedent, cu 16 la sută, 
inclusiv 10 la sută creșterea în in
dustrie.

In condițiile îndeplinirii planului 
pe ansamblul industriei, unele în
treprinderi nu și-au îndeplinit pla
nurile stabilite — se spune în co
municat. Printre altele, nu s-a în
deplinit planul la producția de 
mase plastice, utilaj metalurgic, 
unele tipuri de macarale, va
goane de pasageri.

Institutele de cercetări științifice 
organizațiile de construcții și între 
prinderile au proiectat și con
struit peste 3 000 de mașini și 1 500 
de diverse aparate noi. In nume
roase întreprinderi s-au introdus o 
tehnologie înaintată, mașini cu 
un înalt randament, și s-a în
făptuit în continuare mecanizarea 
complexă și automatizarea proce
selor de producție. S-au introdus 
în producție 2 800 000 de inovații 
și raționalizări al căror efect se

ridică la suma de 2 miliarde ruble 
economii pe an.

In cursul anului 1966 — se spune 
în comunicat — 704 întreprinderi 
industriale, cu un personal de 
peste două milioane oameni, au 
trecut la noul sistem de planifica
re și stimulare economică.

In agricultură, producția globală 
a crescut cu 10 Ia sută în compa
rație cu anul 1965. Au fost recol
tate 170,8 milioane tone cereale. 
Au crescut șeptelul și producția 
animalieră. Agricultura a fost în
zestrată în 1966 cu 277.000 trac
toare fizice, 86.000 combine cerea
liere și alte mașini agricole. In 
primul an al cincinalului s-a reali
zat cel mai mare volum de achi
ziții de cereale din istoria țarii. 
Venitul global al colhozurilor a 
crescut cu 15 la sută față de anul 
1965. In ansamblu, sovhozurile au 
încheiat anul cu beneficii.

In construcțiile capitale s-au in
vestit 46 miliarde ruble. Planul in
vestițiilor și al lucrărilor de con- 
strucții-montaj a fost îndeplinit pe 
ansamblu doar în proporție de 95 
la sută — arată comunicatul.

Venitul național a crescut față 
de anul 1965 cu circa 7,5 la sută. în 
economia Uniunii Sovietice lucrea
ză în prezent 79,7 milioane mun
citori și funcționari. S-au înregis
trat succese în ridicarea nivelului 
de trai. Pe locuitor, venitu
rile reale au crescut cu peste 
6 la sută; salariul mediu lu
nar al muncitorilor și funcționa
rilor a sporit de la 95,6 ruble în 
1965 la 99 ruble în 1966 ; adăugind 
suplimentele și înlesnirile rezulta
te din fondurile sociale, salariul 
mediu a crescut, respectiv de la 
129 la 133 ruble lunar. Veniturile 
în bani și natură ale colhoznicilor 
au sporit în 1966 cu 16 la sută.

Din fondurile statului sau cu mij
loacele bănești ale populației 
s-au construit în orașe și sate 
1 850 000 de apartamente. 11 mi
lioane de cetățeni au primit lo
cuințe noi sau și-au îmbunătățit 
condițiile de locuit.

Realizări însemnate au fost ob
ținute și în domeniile științei, cul
turii, învățămîntului. Peste 72 mili
oane oameni sînt cuprinși în 
diverse ramuri ale sistemului de 
învătămînt. Economia națională a 
primit în cursul anului 1966 peste 
1 100 000 specialiști.

Comunicatul anunță că la 1 ia
nuarie 1967 populația Uniunii So
vietice se ridica la peste 234 mi
lioane de locuitori.

R.D. Vietnam din
nou bombardat

A. MUNTEANU
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RIO DE JANEIRO 29 (Ager
pres).— Președintele filialei 
braziliene a băncii „Intra1*, 
Jose Kalil, a declarat presei 
din Sao Paulo că împotriva 
lui Youssef Beidas, directorul 
general al băncii „Intra" din 
Beirut, fugit în Brazilia după 
falimentul acestei bănci, ar 
exista o conspirație din partea 
unor oameni de afaceri liba
nezi. Kalil are motive să facă o 
astfel de declarație întrucît el 
l-a găzduit pe Beidas după so
sirea acestuia în Brazilia.

în cercurile ziariștilor se a-

firmă că declarația președin
telui filialei braziliene a băncii 
„Intra" este menită să com
plice consultările dintre amba
sadorul Libanului și autorită
țile braziliene în legătură cu 
extrădarea lui Beidas. Deși 
nu există un acord între Bra
zilia și Liban asupra extră
dării, guvernul brazilian a de
clarat că în principiu este dis
pus să procedeze la extrădarea 
lui Beidas dacă guvernul Liba
nului va acționa, cînd va fi 
cazul, în consecință.

fiilor economice dintre cele două țări. In a- 
ceeași zi, ministrul cehoslovac a avut întreve
deri cu primul ministru al Iranului, 
Abbas Hoveyda, și cu 
Aii Naghi Alikhani.

■ JOHANNESBURG. La Capetown s-au în
cheiat convorbirile dintre reprezentanții 

guvernelor Republicii Sud-Africane și Angliei 
cu privire la revizuirea acordului prin care 
Marea Britanie are dreptul să folosească baza 
militară de la Simonstown. In comunicatul 
comun dat publicității se menționează că 
„tratativele s-au desfășurat cu succes", iar re
zultatele lor vor fi prezentate ambelor guver
ne. In baza acestui acord. Anglia va avea în 
continuare dreptul de a menține în această 
zonă, care se află sub jurisdicția Republicii 
Sud-Africane. baze și obiective militare.

■ DJAKARTA. Postul de radio Djakarta a 
anunțat că a fost descoperită epava unui 

avion al marinei indoneziene, dispărut la 
ianuarie. Toate cele 20 de persoane care 
găseau Ia bordul aparatului au pierit.

■ PARIS. Simbătă a intrat In funcțiune Ia 
Centrul de cercetări nucleare de la Cada- 

rache un reactor de tip nou, „Rapsodie* 
(nume care combină cuvintele rapid și sodiu). 
Acest reactor, denumit supraregenerator, dez- 
voitind o putere de 20 megatone, are particu-

■ PARIS. In regiunea Antarcticii a fost lan
sată cu succes prima rachetă de cercetări. 

Racheta, de tipul „Dragon", a fost lansată de 
pe baza franoeză Dumont d’Urville din secto
rul Adelle, în imediata apropiere a Polului 
magnetic sudic, in cadrul unui program de 
cinci lansări, pentru efectuarea unor măsură
tori magnetice de Înaltă altitudine.

■ BAGDAD. Ziarnl „Al Jumhuria* relevă 
că președintele R.A.U., Gamal Abdel 

Nasser, a trimis un mesaj președintelui Ira
kului, generalul Abdel Rahman Aref, in le
gătură cu apropiata reuniune a Comanda
mentului politic comun irako-egiptesn, Însăr
cinat să examineze problemele de primă ur
gență oe Interesează cele două țări.

■ WASHINGTON. Satelitul meteorologic 
„Esaa-4* lansat vineri de la baza aeriană 

Vandenberg (California), a transmis simbătă 
prima sa fotografie. Imaginea luată deasupra 
nordului Oceanului Atlantic nu este prea cla
ră, datorită perturbațiilor cauzate de furtu
nile de zăpadă căzute în ultimele zile In re
giunea Marilor Lacuri.

Aspect de 
mânească

HANOI 29 (Agerpres). — Avioa
nele americane au bombardat și 
mitraliat din nou centre populate 
și obiective industriale din pro
vinciile Quang Bingh, Ha Tinh, 
Nghe An și Thanh Hoa. Printre 
obiectivele bombardate, mențio
nează agenția V.N.A., s-au aflat 
școli și instalații de irigație.

In legătură cu noile acțiuni a- 
gresive ale aviației americane, Mi
siunea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat un protest 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control în Vietnam.

în ritmul industrializări
zionează cu energie elec
trică orașul Suhe-Bator. 
Cele două magistrale ale 
luminii traversează nume
roase așezări. Linia că
tre Sarîn-gol a fost pusă 
în tensiune la începutul 
anului trecut, ceea ce a 
creat posibilitatea apro
vizionării normale cu e- 
lectricitate a tuturor între
prinderilor din acest oraș. 
Anul trecut a început con
struirea liniei electrice de 
la bazinul Sarîn-gol, pînă 
în capitala R. P. Mongole, 
orașul Ulan-Bator. După

la expozifia de artă re
deschisă în orașul italian 

Cagliari

terminarea construcției a- 
cestei linii, 4 centrale ter
moelectrice vor fi inclu
se în paralel și vor for
ma sistemul energetic al 
zonei centrale a R. P. 
Mongole, iar centrala 
Darhan va reprezenta sta
ția principală de prelucra
re a energiei electrice 
pentru toată zona centra
lă a republicii. în Mongo
lia, luminată odinioară 
numai de stele, strălucesc 
tot mai intens „sorii’ e- 
lectrici, aprinși de puterea 
poporului.

Construirea și darea în 
exploatare a termocen
tralei de la Darhan au 
avut, printre altele, ur
mări pozitive și asupra 
pregătirii de cadre în do
meniul energeticii. în pre
zent, numărul lucrătorilor 
mongoli de aici se ridică 
la aproape 400, dintre 
care 60 sînt ingineri și teh
nicieni. Directorul termo
centralei, S. Suvsamtsa, 
un bărbat în floarea vir
atei, energic, cu vădite în
sușiri pedagogice, ne apu
ne că Darhanul este 
o pepinieră do enorgeti- 
cleni mongoli. Aici înva
ță meseria, se perfecțio
nează și apoi vor fi re
partizați la centrale termo
electrice care se vor 
construi în anii cincinalu
lui.

La Darhan s-a mai con
struit un complex indus
trial unde lucrează peste 
1 500 de muncitori, o fa
brică de ciment cu o ca
pacitate de 200 000 tone a- 
nual, o fabrică de cărămi
dă silico-calcaroasă cu o 
capacitate de 30 milioane 
de bucăți anual. în ac
tualul plan cincinal este

prevăzut ca la Darhan să 
se construiască mai mul
te obiective industriale 
După cum ne informează 
J. Cimedorj, primul secre
tar al comitetului orășe
nesc de partid, în curînd 
vor începe lucrările pe 
șantierele fabricilor de 
produse lactate, de prelu
crare a cărnii, de pielărie, 
de confecții și tricotaie. 
Deoarece în momentul de 
față întreprinderile din 
Darhan duc lipsă de mun
citori, au fost înființate 60 
de cursuri de calificare 
pentru meseriile de strun
gari, lăcătuși, electricieni, 
instalatori, mecanici, șo
feri. Cei peste 2 000 de 
elevi, care frecventează a-, 
ceste cursuri, provin, în 
majoritatea lor, din rîndu- 
rile crescătorilor de ani
male.

— E mai ușor să pă
zești turma decit să mî- 
nuiești strungul — ne spu
ne tînărul Sedendorj, dat 
țara noastră se industria
lizează și o parte dintre 
păstori devin muncitori. 
Trebuie să ne pregătim 
temeinic pentru a putea 
mînui mașinile.

In vizita făcută la 
han, gazdele ne-au 
zentat, cu mîndrie, 
ansamblu urbanistic.
5 ani in urmă, popu
lația Darhanului nu depă
șea 1 000 de locuitori 
Acum sînt peste 20 000 
In oraș totul e nou, abia 
scos dintre schele. Bu
levarde largi, asfaltate, 
canalizare, încălzire ter
mică. Au fost construite 
peste 4 000 de aparta
mente, în blocuri de 3—4 
etaje, magazine, o clă
dire pentru poștă șl

telefoane, o școală 
8 ani cu 40 de săli 
clasă, laboratoare, 
de festivități 
locuri, sală de gimnasti
că, o grădiniță pentru 300 
de copii, un hotel. Esteti
ca 
iar unitățile de utilitate 
publică au început să 
funcționeze regulat. Trans
portul în comun este bine 
organizat. Mai multe auto
buze sînt puse la dispozi
ția populației deși distan
țele sînt relativ mici, ora
șul fiind strîns grupat în 
jurul centrului.

Planul cincinal prevede 
ca la Darhan să se mai 
construiască încă 7 000 
de apartamente, un tea
tru cu o capacitate de 
500 de locuri, un stadion, 
mai multe școli și maga
zine, un parc de cultură 
și odihnă. Prin toate aces
tea, în 1970, Darhanul va 
deveni nu numai un centru 
industrial al R. P. Mon
gole, ci și un oraș mo
dern, în care oamenii vor 
trăi și munci în condiții 
civilizate.

în limba mongolă, Dar
han înseamnă fierar. Pe 
drept cuvînt, el este con
siderat forja R. P. Mon
gole, care modelează șl 
formează tînăra clasăformează
muncitoare, capabilă să 
transforme
populară dintr-o țară a- 
grară, tntr-o țară indus- 
trial-agrară — sarcină 
stabilită de Congresul al 
XV-lea al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol. 
In iarna mongolă, la Dar- 
han, în centrul nordic al 
podișului, am auzit din 
plin ciocanele de forjă 
ale industrializării.
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