
Utilaje de inaltă productivitate 
pentru industria ușoară

Fabrica de confecții și trico
taje din Iași, Fabrica de con
fecții Focșani, Filatura din 
Botoșani, precum și o serie de 
alte întreprinderi din indu
stria ușoară sînt dotate cu uti
laje de înaltă productivitate 
în mare parte construite în 
țară. Numai întreprinderile de 
specialitate ale Ministerului 
Industriei Ușoare au fabricat 
anul acesta peste 230 de tipuri 
de utilaje. Din acestea, mai 
mult de 30 de tipuri, printre 
care mașini de uscat cu tam- 
buri perforați pentru tricotat, 
benzi rulante de tras și tăl- 
puit pentru fabricile de încăl-

După doi ani de la intrarea 
in producție

In doi ani care au trecut de 
la intrarea în producție a uzi
nei centrale de preparare a 
minereurilor din Baia Mare, 
capacitatea de prelucrare a 
acestei tinere unități a crescut 
cu peste 1300 tone în 24 ore, 
sarcina zilnică prevăzută a fi 
atinsă în prima etapă, fiind 
depășită cu mai mult de 500 
tone. Creșterea capacității de 
prelucrare s-a obținut îndeo
sebi pe seama îmbunătățirii 
indicilor de utilizare a agre
gatelor, aplicării de procedee 
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SABIN POP. metahirgnl sef: 
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AUREL LICHER, secretarul or
ganizației U.T.M. de la turnă
torie : „Să iie disciplină pe 

toată linia"

Ix W»- MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a W-a) (Agerpres)

la Uzinele

motoare

otoarele, compresoarele și motocompresoarele, 
purtind marca Uzinei „Timpuri noi", se bucura 
de tot mai multe aprecieri din partea beneficia- 
rilor pentru calitatea execuției, pentru perfor
manțele tehnico-funcționale pe care le au.

Și e normal să fie așa. In ultimii ani, uzina de pe malul 
Dîmboviței a fost înzestrată și reutilată cu mașini și utilaje 
modeme, s-a profilat tot mai mult în executarea acestor ti
puri de produse. Colectivul uzinei a dobîndit, în scurt timp, 

o experiență valoroasă în construirea de motoare — expe

riență pe care o perfecționează în fiecare an.
Despre două din produsele uzinei însă — motorul D 110 și 

motorul S-18 — beneficiarii nu au aceleași aprecieri elo
gioase.

Există însă numeroase posibilități pentru ridicarea nive

lului calitativ și al acestor două produse. Ne-am convins pe 

deplin de aceasta cu ocazia unei „mese rotunde" organizată 
în uzină de ziarul nostru. Masa rotundă la care au 

participat reprezentanți din partea direcției generale și ai 

Oficiului de control tehnic al calității din M.I.C.M., cadre 

din conducerea uzinei, șefi de servicii și sectoare, maiștri, 

secretari ai organizațiilor U.T.M. — a prilejuit o interesantă 

dezbatere despre posibilitățile de îmbunătățire a calității 
acestor produse, a cărei desfășurare o redăm în articolul 
de față.

țăminte, au fost asimiliate în 
acest an. Ele se adaugă altor 
peste 300 de tipuri de utilaje 
modeme de mare randamer.: 
asimilate în ultimii 5 ani. Pen
tru realizarea lor în condiții 
superioare, unele întreprinderi 
producătoare, printre care 
„Tehnometal", ^Metalul roșu*  
și altele și-au sporit capacita
tea de producție, și-au orga
nizat mai bine procesul de fa
bricație. Dotarea industriei u- 
șoare cu noile utilaje a dus 
Ia sporirea productivității 
muncii și îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor.

(Agerpres-

moderne în procesul ce pro
ducție. precum și a numeroa
selor îmbunătățiri aduse agre
gatelor de flotare care în ma
joritate sînt construite la noi 
în țară. Prin mărirea turației 
morilor cu bile de la 24 la 27 
ture pe minut, capacitatea de 
prelucrare a acestora a crescut 
în 24 de ore cu 20—25 tone 
minereu, iar datorită aplică
rii procedeului de flotare se
lectivă, cantitatea de minereu 
prelucrată a înregistrat o 
creștere de 20—30 la sută.
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proletari din toate țările, uniți-vă!
Hun ’doam-Deva \
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tineretului
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E bună graba care 
nu strică treaba
RED.: Proiectarea coaatAâe 

prima etapă — și dxntre cele 
mai importante — in rtclszzrt^ 
unor produse cu performanțe 
tehnice superioare. Ce făcut 
în acest scop în cazul crier do*i  
motoare ?

ING. EUG. MĂNDESCT — 
constructorul-șef al uzinei: 
Motoarele D 110 și S 18 au 
fost introduse în fabricație a- 
cum 3 și respectiv 4 ani Ele 
prezintă un mare interes pen
tru economie — datorită fap
tului că pot fi utilizate în do
menii foarte diverse. Motorul 
D 110 a fost conceput ca un 
motor industrial, care să lu
creze numai în condiții stati
ce. Nu s-a avut în vedere la 
proiectare că aceste motoare 
vor fi folosite și pentru agre
gate semimobile. Această gre
șeală de proiectare a dus la 
apariția unor deficiențe se
rioase pe care a trebuit să le 
rezolvăm pe parcurs.

Ne-am izbit la un mo
ment dat de o mare greu
tate : crăparea chiulaselor. 
A trebuit să adoptăm nu
meroase măsuri constructi-

• Primele radioqra*  
me e Felicitări pentru 
trimestrul III • Mis
terul numerelor 6,7,4 

e Este vinovat 
ciclismul ?

mai mare parte din ceasurile zi
lei. Știi cui să-i mulțumești că 
si anms să înțelegi ce înseamnă 
ti fu cu adevărat elev ? Tovară- 

profesori, organizației 
V.TSl-, colegilor care nu ți-au 
fâcst aici o concesie, nu ți-au 
«ertaf detașarea, au fast aspri cu 
tuse, dsr te-au învățat să 

cto pocî de vedere 
naL Spargerea dsuaaexr a 
provocat de fapt o rvaco-e tei 
lazt Am imbuzltixt * tozr-

staiația de porrure a saccars- 
lu_ Inițial, așa c= £= spus, 
noi am conceput mc torul pen
tru instalații fixe. în exploa
tare însă, fiind pus să lucre
ze și pe agregato maz. au 
apărat o serie de deficiente. 
Puterea instalației pneumatice 
era necorespunzătoare. Atonei 
am înlocuit vet*  tilele de la in
stalația pneumatica, executate 
din bronz, cu ventile ±n ma
terial plastic, am mai adus o 
serie de îmbunătățiri con
structive care au rezolvat 
principala deficientă: reasi
gurarea etanșeității de la in
stalația de pornire.

A trebuit să rezolvăm — am 
găsit și aici soluții bure — și 
problema uzurii premature a 
motorului. După riteva zeci de 
ore de funcționare scădea pre
siunea uleiului din circuitul 
de ungere și, în cele din urma.
motorul nu mai putea fi uti
lizat Analizind această pro-

I aord-sud din

Adrian Albert stătea Unzștit, in 
find cu colegă A, p ucuka cu- 
viatele tovarășei dsngmti. Doar 
ușoara roșeefă dm ebrofi trăda 
frâminterta limrică; nrnțen 
puțină rmdrie pentru cuvintele 
elogioase espranste la adresa hă, 
regret pentru ceea ce pierduse, 
îndemn pentru ca pe tutor si le 
ofere tocarăpior profesori ^satis
facție totală"^

Lui Fruncisc Heceș, tovarășa 
dirigintă is adus la cunoștință 
doar trei numere : 7, 6, 4.

— Curioși, colegii îl îndemnară 
si le explice „nurteruT.

— De fapt — începu el vădh 
stir,jenii — nu este nici un mis
ter. Sînt notele cbținute la pri
mele trei teze... Și, tn gind se 
supără grozav pe inreniatonii bi
cicletei, pe clubul „Dinamo", pe 
propria-i pasiune... Și, pentru 
prima oară, aprobă hotărîrea pă
rinților care-i interziseseră pentru 
moment practicarea ciclismului.

— Oprește-te! — îl sfătui to
varășa dirigintă, care-i ghicise 
glodurile. Și bicicleta și clubul 
își au rostul lor. Nimeni nu-ți

bucșei acestora.
etc. O altă prob'mă pe care a 
trebuit s-o rezoIvim a fost m-

oarea cămășu. r. .ntnLcr st

ztoî de asemenea jocurile la 
lagăre și am repmăectat paer- 
pele de ulei pentru a se asi
gura o uzură cit mai mină in 
exploatare.

RED.: Ne-am dat seama dm 
rdetarea dumneavoastră, tova
rășe inginer, că foarte urnite dar
tre părțile compcnense âe moto- 
rvhn — 0 dintre cele avi «•»- 
portante — se execută în turnă
torie. Am dori să cunoaștem și 
părerile tocarășuor care lucrează 
rid. Pînă atunci, însă ne permi
tem următoarele obsercațu : Pa
rametrii viitorului produs se ho- 
târăsc în etapa de asimilare — 
incepînd cu proiectarea și temi- 
nind cu omologarea lui, in condi
țiile fabricației de serie. Numai 
că la dumneavoastră lucrurile nu 
s-au petrecut așa. Asimilarea ce
lor două motoare s-a făcut la 
repezeală, sărindu-se peste unele 
etape, dintre cele mai importan

Miercuri 9 decembrie 1964

La începutul drumului spre artă, pionierii Olingher Gheorghe și Rădoi Mircea, de la cercul 
de sculptură în lemn al casei pionierilor din Craiova, finisează prima lor creație
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CRONICA ACTUALITĂȚII• Intensificarea ritmuluila arăturile de toamnă
Mecanizatorii din 

gospodăriile agricole 
de stat folosesc fie
care zi prielnica lu
crului în cimp pentru 
executarea arăturilor 
adinei de toKf^ă. 
Din ultimele date so
site la trustul central 
Gostat rezultă că 
pînă la 7 decembrie 

gospodăriile agricole 
de stat din țară au 
executat arături de 
toamnă pe o suprafa
ță de peste 516 000 
ha. Cele mai mari su
prafețe au fost arate 
de gospodăriile de 
stat <fin regiunile Ga
lați. Bacău. Hunedoa
ra, Iași și Ploiești.

te — probe de omologare, pregă- 
zros temetnicâ a fabricației. lat 
deriăeuțeie acestea și-au pus am-
pvtutt — cum era și firesc — în 
txte verigile procesului de pro- 
d^-rie p, evident, în calitatea fi- 
aali « produsului. Pentru edifi- 
.'to*  Z'Opunem să-i ascultăm și pe 
tedaiți partidpanți la consfătuirea 
noastră. Au cuvîntul turnătorii.

Turnătoria 
nu țl>a spus 
ultimul cuvint

Ing. STAN COSTACHE — 
serul secției turnătorie : Repe
rele principale ale celor două 
motoare — chiulasa, cămașa 
pentru cilindru, bucșe cilin
dru. carter, piston — se exe
cută în faza primară în turnă
torie. Sînt repere complicate 
care au un înalt grad de teh
nicitate. Trebuie să recunoaș
tem însă că tocmai la aceste 
repere am avut și avem defi
ciențe. Un singur fapt vorbește 
de la sine: procentul de re
but la aceste repere s-a men
ținut și se menține ridi
cat. Este adevărat că în 
ultimele două luni am reu

Pentru intensifica
rea ritmului de exe
cutare a arăturilor de 
toamnă s-au luat mă
suri de trimitere a 
tractoarelor din trus
turile mai avansate în 
cele rămase în urmă.

șit să reducem procentul 
de rebuturi pe întreaga turnă
torie, apropiindu-ne de cel 
admis. Eu sînt nou în această 
secție. îmi dau însă seama că 
există mari posibilități pentru 
îmbunătățirea calității piese
lor turnate. Am în vedere în 
primul rînd faptul că turnă
toria se află în plină mecani
zare, că au fost montate uti
laje și instalații care asigură 
o calitate superioară pieselor 
turnate.

Ați reținut de la tovarășul 
inginer Măndescu, că o parte 
din greutățile pe care le a- 
veam cu aceste repere au fost 
rezolvate. Cu cămășile de ci
lindru nu mai avem necazuri. 
Acum le executăm prin pro
cedeul turnării centrifugale și 
calitatea lor este net superi
oară. Ca să ajungem aci a 
trebuit să îmbunătățim și pro
cesul tehnologic de elaborare 
a șarjelor. Și aceasta a fost 
și este o problemă deosebit de 
grea. N-am avut oțelari care 
să știe să lucreze la un cup-

Ing. ION POPESCU 
CONSTANTIN PRIESCU 

Foto ! N. STELORIAN

(Continuare în pag. II — UI)

• Carnaval 
pe gheață

Sîmbătă, de la ora 18 va a- 
vea loc inaugurarea oficială a 
patinoarului artificial Floreas- 
ca. Cu acest prilej, amatorii 
de sporturi de iarnă din Ca
pitala vor putea urmări un 
program variat, în care-și vor 
da concursul cei mai valoroși 
patinatori din țară. După de
filarea participanților, se vor 
desfășura demonstrații de pa
tinaj viteză. Apoi vor avea loc 
două demonstrații de patinaj 
artistic, cu participarea cunos- 
cuților campioni Radu Ionian, 
Elena Moiș, Liliana Georgescu, 
Dan Săvianu, N. Belu și alții. 
In încheierea programului, se 
va organiza un Carnaval pe 
gheață, la care pot participa 
toți amatorii de patinaj. în 
timpul Carnavalului se poate 
patina intre orele 19,45 și 24.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Tovarășului 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Romîn 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, al Prezi
diului Marelui Hural Popular, 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole 
șiw al întregului popor mongol 
vă exprimăm dumneavoastră 
și prin dumneavoastră Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliu-
Iui de Stat, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne și întregului popor 
romîn mulțumirile noastre 
sincere pentru felicitările cor
diale transmise cu prilejul ce
lei de-a 40-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare 
Mongole.

Noi împărtășim convingerea 
dumneavoastră că prietenia 
frățească și colaborarea din
tre țările noastre se vor întări 
și pe mai departe și se vor 
dezvolta spre binele construi
rii socialismului în țările noa
stre, în interesul întăririi uni
tății comunității socialiste, în 
interesul păcii și socialismu
lui.

Vă dorim din suflet dumnea
voastră și întregului popor 
frate romîn mari succese în 
munca creatoare de construi
re a societății socialiste, în 
lupta pentru asigurarea păcii 
și securității popoarelor.

J ȚEDENBAL 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu

ționar Mongol 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Mongole
J. SAMBU 

Președintele 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 

Mongole

dexr.de


festivalul
Ulmului la sate
Incepînd de duminică, spectatorii satelor asistă la desfășu

rarea unei mari manifestări culturale dedicată lor: Festi
valul filmului. Organizat in două etape, acest festival pre
zintă pe ecranele cinematografelor sătești sau prin interme
diul caravanelor cinematografice filme artistice de lung me
traj, documentare, scurt metraje agrozootehnice. Tinerii vor 
putea urmări filme dedicate sau inspirate din munca și acti
vitatea lor. In cadrul festivalului vor ocupa locuri de spec
tatori și cei mai tineri dintre aceștia, copiii. Vizionările sînt 
însoțite peste tot de expuneri, recenzii, explicații ale cadre
lor de specialitate.

încă în cursul aceleiași zile de duminică Ia redacție au 
început să sosească vești despre desfășurarea primelor ma
nifestări ale festivalului. Ieri, corespondenții noștri regionali 
ne-au transmis din:

Prima etapă a Festivalului 
filmului la sate cuprinde ci
nematografele sătești și cele 
pe bandă îngustă din raioane
le Hîrlău, Huși, Negrești, Paș
cani. în perioada festivalului 
fiecare din cele peste 300 de 
cinematografe sătești existen
te în regiune va oferi specta
torilor cite două premiere pe 
săptămînă. în sate și comune 
se vor organiza simpozioane, 
recenzii, concursuri „Cine știe, 
răspunde". Inițiativa „O zi ci
nematografica la căminul cul
tural" va deveni tradiție în 
numeroase sate și comune. 
Multe cinematografe vor or
ganiza spectacole pentru tine
ret, precedate de prezentări și 
urmate de discuții asupra fil
melor. întreprinderea regiona
lă cinematografică Iași a ini
țiat un concurs pentru „Cea 
mai reușită acțiune de masă 
cu filmul și cinematograful, cei 
mai mulți spectatori în perioa
da festivalului".

Tot în aceste zile vor fi cre
ate noi cercuri de prieteni ai 
filmului, iar cercurile existen
te vor fi ajutate sâ-și îmbu
nătățească activitatea.

Duminică în 4 raioane din 
regiunea Maramureș — Șom- 
cuța Mare, Vișeu, Sighet și Satu 
Mare — s-a deschis în 96 de 
cinematografe sătești Festiva
lul filmului. In perioada des
fășurării festivalului, la cele 
210 cinematografe sătești din 
Maramureș, din care 30 date 
în folosință recent, vor rula 
concomitent cu filmele artis
tice și 120 de filme documen
tare pe teme agricole.

Comitetele raionale pentru 
cultură si artă. în colaborare 
cu întreprinderea cinemato
grafică de stat a regiunii Ma
ramureș, au mai prevăzut ca 
în ambele etape să organizeze 
și prezentarea unor cicluri de 
filme pentru muncitorii de la 
gurile de exploatare forestieră, 
muncitori de pe diferite șan
tiere, pentru copii și tineret 
Cele cîteva caravane ale în
treprinderii cinematografice 
au și prezentat primele filme 
în cele mai îndepărtate sate 
ale regiunii. In organizațfiSe 
U.T.M. vor avea loc dipcutti 
pe marginea filmelor v 
te, despre scenarii și er 
noscuți prin intermediu 
culei.

Foto: AGERPRES

în această perioadă, mii și 
mii de tineri din orașele și sa
tele patriei noastre, participă 
la acțiunile de plantare a po
milor. în munți în sectoarele 
forestiere, apar cele mai tinere 
păduri. Despre participarea en
tuziastă a tinerilor la această 
mare acțiune patriotică ne 
vorbesc în scrisorile lor și co
respondenții noștri voluntari.

Să răsfoim cîteva dintre ele.
„Ca să-ți poți da seama de 

lupta încleștată dintre om și 
munte, dintre om și stîncă, 
trebuie neapărat să vizitezi 
Vrancea — țara celor șapte 
munți. Au existat aici odinioa
ră păduri falnice neumblate de 
picior omenesc. Regimul bur- 
ghezo-moșieresc în cîrdășie cu 
tot felul de societăți străine au 
exploatat la maximum podoa
ba munților Vrancei fără să 
mai planteze un singur puiet. 
Apele au cărat la vale pămîn- 
tul, rămînînd în urmă stîncile 
golașe.

De mai mulți ani, a început 
o mare acțiune de împădurire 
a munților Vrancei. Au fost 
construite adevărate cingători 
peste munți, s-au plantat sute

de mii de boscheți, care să fi
xeze terenul.

Ca și în anii trecuți, in anul 
acesta, ne scrie în continuare 
tovarășul Dulvară Ion, activist 
al Comitetului raional U.T.M. 
Focșani, tinerii participă la ac
țiunile inițiate pentru împădu
rirea munților Vrancei. Mii de 
tineri din comunele Tulnici,

despre munca colegilor săi 
Constantin Batir, Ion Vasile, 
Gheorghe Monea și alții care 
s-au evidențiat la plantatul 
salcîmilor. Victor Stancu, ne 
informează că și colegii săi au 
plantat aproape 15 hectare cu 
salcîm realizînd astfel econo
mii de aproape 10 000 lei.

Tot de la Drăgășani însă, am

dul Oltului (acolo de unde 
ne-au scris și cei doi elevi) au 
fost plantate cu salcîm 40 de 
hectare teren. Dar și în alte 
comune ale raionului se des
fășoară aceeași intensă activi
tate de plantare a pomilor. 
Astfel numai pînă acum în co
muna Vîrguleasa s-au plantat 
25 ha, în comuna Voicești 20

PĂDURI TINERE
Vidra, Nereju, Andreieșu de 
Jos au plantat alte 120 hec
tare realizînd economii de a- 
proape 300 000 lei. In fiecare 
săptămînă sute de tineri înso
țiți de ingineri și tehnicieni 
silvici urcă în munți la plan
tatul pomilor.

Din Drăgășani ne-au sosit 
două scrisori. Autorii: elevii 
Maria Barbălău și Victor Stan
cu — ne scriu despre partici
parea tinerilor la plantatul po
milor la Podul Oltului. Maria 
Barbălău ne povestește pe larg

DIN TOLBA
CU SCRISORI

primit o scrisoare de la tehni
cianul Ion Popescu. Rîndurile 
lui vin parcă să completeze 
scrisorile celor doi elevi. în 
raion — ne scrie el — au fost 
împădurite 145 hectare teren, 
acțiune la care au participat 
peste 5 000 de tineri. La Po-

10hectare, în comuna Ola.ru 
ha etc.

Pe munții Gosmanu, Ver
dele, Balatau apar în fiecare 
an păduri tinere. Cu cîtva timp 
în urmă, Ocolul silvic Taslău 
a stabilit un plan de acțiune 
privind plantarea pomilor în 
munți și pe dealurile nepro
ductive ale raionului Buhuși. 
în acest scop — scrie colecti
vistul Tache Vasilache — in
ginerul Vasile Adămoaia și 
tehnicianul Constantin Trifes- 
cu au alcătuit și pregătit o

echipă de tineri care să lucre
ze în silvicultură. Numai in 
acest an echipa respectivă a 
însămînțat la punctul Frăsi- 
niș 10 hectare, la Piciorul Gos- 
man, și Prelunci au plantat 40 
hectare cu rășinoase. Atît la 
recoltarea semințelor forestie
re cît și la plantatul pomilor, 
un aport deosebit îl aduc or
ganizațiile U.T.M. din satele 
raionului Buhuși. Numai cei 
din Cîndești au plantat peste 
30 hectare cu pomi pe dealul 
„Cîndeasca".

Și mai sînt încă multe scri
sori care vorbesc despre aceas
tă importantă acțiune patrio
tică. Printre acestea se numără 
și aceea a tovarășului Andrei 
Dumitru din Oltenița. El ne in
formează că sute de tineri din 
raion vin pe șantierul perma
nent din comuna Kiselet unde 
va fi plantată cu pomi o su
prafață de 180 de hectare, a 
tehnicianului Gheorghe Radu 
care ne povestește pe larg des
pre participarea tinerilor din 
raza ocoalelor silvice Mălin și 
Rîșca din raionul Fălticeni la 
împădurirea a 183 de hectare, 
a elevului Iosif Șuba din Hu
nedoara, Dumitru Luca din Sf. 
Gheorghe și mulți alții.

De curînd la Casa 
de cultură din Me
diaș a avut loc o 
seară literară în
chinată poetului A- 
lexandru Vlahuță. 
Colectivul de artiști 
amatori ai teatrului 
popular din locali
tate au interpretat 
diferite lucrări ale 
poetului printre 
care „Cu doru, ,So- 
net', „Ce te uiți cu 
ochii galeși ?", li
niște", „Unde ni 
sînt visătorii",

Emi-

serii 
dat

„1907“, „Lui 
nescu“...

La reușita 
literare și-au
concursul profesoa
ra Georgeta Birlo- 
geanu care a pre
zentat viața și ope
ra lui Alexandru 
Vlahuță, recitatorii: 
Luise Pelger, Eu
gen Albu, Sabin 
Marinescu, Ieronim 
Crișan, Felicia Su- 
ciu, Lili Lipovan și 
Mihai Ponciu. Ilus
trația muzicală a a-

parținut lui luliu 
Mihnea, iar mo
mentele coregrafice 
Mathildei Kiihn.

Un public nume
ros printre care și 
bibliotecari din ra
ionul și orașul Me
diaș au urmărit cu 
interes desfășura
rea serii literare în
chinate poetului A- 
lexandru Vlahuță.

MARCEL 
GRIGORIU 
corespondent 

voluntar

Avancronica muzicală

Dialoguri
IN LIBRARII:

marii
Volumul recent apărut, este, 

de fapt, un masiv caiet de li
teratură reunind între pa
ginile sale (în ediția alcătuită 
și îngrijită de Marin Porum- 
bescu) poezii și proze semnate 
de aproximativ 30 de autori 
dintre care unii și-au văzut 
deja publicate încercările în 
paginile revistelor literare.

Poezia relevă cîteva struc
turi lirice notabile. Nicolae 
Fătu, prezentat cu generozi
tate în volum, se impune prin 
respirația și viziunea amplă a 
poemului său, prin timbrul 
bărbătesc, vital al versului.

Unul dintre meritele volu
mului este ilustrarea pe care 
o acordă debuturilor. Fru
moase promisiuni sînt versu
rile semnate de Ion Bosni- 
geanu, „Omul", „Vis impe
rial", „Beethoven", „Poetul".

Din păcate, volumul nu e 
lipsit de unele căutări sterile, 
intimiste, ca în versurile sem
nate de Nicolae Motoc. Trans
figurările poetice ale faptului 
cotidian sînt simpliste („Ul
tima zăpadă", „Spaima stră
zii") nemergînd la esența lu
crurilor și rămînînd simple 
versificări prozaice. Cîțiva 
prozatori ca Marin Porum- 
bescu, Eugen Lumezeanu, 
Constantin Novac, folosind cu 
pricepere instrumentele con
sacrate ale genului, oferă pa
gini interesante. Lor li se a- 
daugă încă din aceste pagini 
de debut, numele tînărului ti
pograf George Cucură preo
cupat în cele două schițe 
„Faptul în sine" și „Prin 
ceață" de investigația, nu lip
sită de finețe, a universului 
intim al tinerilor. Apariția 
volumului „Dialoguri de pe 
malul mării" pune în circula
ție mai largă cîteva talente 
promițătoare, fiind și o bună 
carte de vizită pentru Casa 
regională a creației populare 
Dobrogea.

cu fost scrise in 1893. Inspira
te de tablourile pictorului en
glez Whistler ele încearcă să 
cuprindă intr-o ambianță des
criptivă cîteva momente ale 
nattiriî. Astfel prima nocturnă, 
intitulată „Nori*  conturează un 
cilmpei de nori deasupra unui 
cer de vară cu toată „capri
cioasa lor instabilitate*,  a doua 
nocturnă „Serbări*  sugerează 

frenetica serbare populară 
ultima „Sirene*  — enigma- 

vrajă a valurilor mării, 
rea — va r.ofa De- 
fn ritmul ei infinit, a- 

ile argintate de 
de cum trece 
trios al sire-

al Filarmonicii

• Hunedoara In laboratorul de fiziologie al

SIMPOZION

ului

V. ARACHELIAN

ultimului 
la sate și 
cinemato-

de 
în- 
ale

al

Institutului medico-farmaceu- 
tic din Capitală la o demonstra|ie de electromiogramă 
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In viitorul concert

D 110 și S 18
bune

controlori tehnici de

di 
Alba

TĂNASE BUCULEI, secretarul Comitetului U.T.M. pe uzină : „Avem, in
tr-adevăr multe probleme de rezolvat"

pot fi mai
Ing. CONSTANTIN BARBU, adjunctul Serviciului C.T.C.: „Avem 

calitate care fac muncă de tnîntuială"

bucureștene:
• O primă audiție ro

mînească — Suita „I- 
maginl din copilărie 
de V Gheorghiu

• Concertul pentru vi
oară și orchestră 
Beethoven

• Nocturnă 
bussv.

De la încheierea 
Festival al filmului 
pînă acum, rețeaua 
grafică a regiunii Ploiești s-a
îmbogățit cu 58 de noi unități, 
numărul total al cinematogra
felor sătești ajungind astfel la 
aproape 400.

In toate comunele și s 
cineficate din raioanele Cîmpi- 
na, Cislău, Mizil, Tirgoviște ș: 
în cele din raza orașului Plo
iești — încadrate în prims 
etapă a festivalului — mii de 
oameni ai muncii au urmări*,  
duminică, în sălile de specta
cole, filmele romînești „Străi
nul", „Comoara din Vadul 
Vechi", „Dragoste la zero gra
de" și altele. Caravanele cine
matografice au desfășurat, de 
asemenea, o vie activitate.

în zilele ce urmează, alături 
de filmele romînești, colecti
viștii vor viziona filme ca 
„Vii și morți", „împușcături 
în ceață", „Vi-1 prezint pe Ba
luev", „Ivailo", „Kozara“, 
„Ciociara", „Cartuche", „Bra
țul nedrept al legii", „Hatari", 
„Căpitanul Maigret se înfurie“ 
etc. Colectiviștii vor fi spec
tatorii unei bogate serii de 
filme-lecții și documentare le
gate de învățămîntul agrozoo
tehnic de 3 ani.

In cursul ar
au luat fimț 
matografe sătești. Artie 
de 240 de cinemati grafe exis
tente în anul trecut Ia acer 
an Festivalul filmului are 
în 290 de cinema 
satele Jigodin, 
colești, din 
Bisericani. Borzoat Bri 
din raionul Odorfie: h v
sate unde au hiat fimțâ d; 
unități cinematografice, in a- 
cest an se desfășoară pa 
prima oară o astfel de 
festare.

IOSIF SA VA

dar caotivantă toc- avariei pe întregul glob căruia
moli Icileo. haj- cnaliî beelhovenierte să nu-i o-

. print: cîipe âe supremă satisfacție
► e adeîfor nczicsJe „ --’4 0-*  nevoie însă

j f Pl* jb4 ®fc.— i©e îrzbo-
1 £.-SZJ<Xt«X- e reperforulor. de progra-

■Crrec Crisâeses asr « aai si noi lucrări care

efor 3 nocturne (în 
km găsea o „mu- 
stiticA subtilitatea 
muzicalitatea ei‘)

gire a ori- 
cultural al auditorilor, 
de cceea credem că nu 

dragostea fată de creația 
ianâ poate Ii explicată 
ea in cursul aceleiași 

de 4 ori a concertului 
pentru vioară (marți în concertul 
pentru tineret a! Filarmonicii, joi 
.‘.t concertul orchestrei Radiotele- 
viziunii și sîmbătă și duminică în 
concertele Filarmonicii) ci mai si
gur din nou prin lipsa de planifi
care unică a vieții de concert a 
Capitalei.

„învățătura — sar
cină principală a fie
cărui pionier" — așa 
s-a intitulat simpozio
nul la care au luat 
parte recent pionierii 
și școlarii n ‘ 
Gricița roșie din Ca
pitală. Cu acest pri
lej, la Casa raională 
de cultură, profesori 
cu bogată experiență 
în munca didactică și 
pedagogică de la 
Școala medie nr. 13, 
ingineri de la Filatu
ra romînească de 
bumbac și instructori 
superiori de pionieri 
au înfățișat celor pre- 
zenți diferite aspecte 
ale muncii și educa
ției elevilor. în conti
nuare, participanții la

acest simpozion au 
vizionat un bogat pro
gram artistic oferit 
de Școala de opt ani 
nr. 49.

Asemenea acțiuni 
cultural . - educative 
pentru pionierii și 
școlarii bucureșteni 
au loc bilunar la ca
sele raionale de cul
tură. Nu de mult, 
elevi din raionul 
1 Mai au asistat la 
un medalion literar- 
muzical despre viața 
și opera scriitorului 
Ion Creangă, organi
zat cu sprijinul unor 
cadre didactice de 
limba și literatura ro- 
mînă. Tot aici ei au 
mai participat la adu
nări pionierești, întîl-

niri cu activiști 
partid care le-au 
fățișat aspecte 
drumului glorios 
partidului, au vizionat 
filme artistice și do
cumentare romînești, 
spectacole interpreta
te de actori profesio
niști și amatori. A- 
genda manifestărilor 
pe luna în curs pre
vede acțiuni intere
sante și atractive, 
cum sînt diferite pro
grame de cîntece des
pre patrie și partid, 
cursuri de inițiere 
muzicală, spectacole 
de marionete, procese 
literare pe marginea 
unor cărți recent a- 
părute etc.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

tor electric. Toți oțelarii noș
tri sînt tineri. Am stabilit re
țete precise de elaborare a 
șarjelor, am numit un ingi
ner tehnolog care se ocupă în
deaproape de acești băieți 
pentru a-î ajuta să-și însu
șească temeinic procesul de 
producție. Văd aici, în dreap
ta mea, și pe tovarășul secre
tar al organizației U.T.M. L-aș 
ruga să discute mai mult cu 
tinerii despre respectarea dis
ciplinei tehnologice.. Noi avem 
în secție tineri buni, care de
pun multă străduință pentru 
a realiza produse de calitate 
superioară. Avem însă și cîți
va tineri care, lucrînd mai 
grăbiți —și nu numai atît, dar 
și fără răspundere — reali
zează un procent mare de re
but

RED.: Secția are o statistică a 
frecvenței defecțiunilor și rebu
turilor pe repere, pe schimburi?

— ING. S. COSTACHE : Da. 
Există preocupare în acest 
sens. La reperul chiula- 
să, care se crăpa uneori în 
timpul funcționării motoare
lor, am avut foarte multe re
buturi din cauza defectelor 
de turnare. Ce-am făcut în a- 
cest caz ? Am format o comi
sie din cei mai pregătiți ingi
neri tehnologi și maiștri care 
împreună cu controlorii teh
nici de calitate au analizat

cauzele care generau aceste 
rebuturi și au stabilit măsuri 
pentru înlăturarea lor. Ca re
zultat al acestei colaborări cu 
metalurgul șef și controlorii 
tehnici de calitate s-a îmbu
nătățit tehnologia de fabrica
ție a chiulaselor. Am redus 
astfel în mod substanțial pro
centul de rebut la acest reper, 
iar calitatea chiulasei întrece 
în multe cazuri pe aceea a 
modelelor similare fabricate 
în alte țări.

Comisia amintită analizează 
acum fiecare rebut al secției 
noastre.

ING. SABIN POP — me- 
talurg-șef: In urma unei ast
fel de discuții am ajuns la 
concluzia că în schimburile II 
și III rebuturile sînt mai mari. 
Cauza era, în primul rînd, in
troducerea defectuoasă a mie
zurilor. De aceea s-a luat mă
sura ca închiderea formelor 
să se facă numai în schim
bul I.

Ne aflăm pe un drum bun. 
Calitatea reperelor executate 
de turnătorie s-a îmbunătățit 
simțitor. Mai ales, în urma 
folosirii unei noi rețete a 
amestecurilor de formare la 
crud, obținute cu ajutorul u- 
nei instalații cu care a fost 
dotată secția. Acum totul de
pinde de respectarea discipli
nei tehnologiei. Și cred că în 
această privință am putea 
primi un ajutor mai mare din 
partea organizației U.T.M. în

trucât «ren foarte mulți 
turnători tineri*.

Să fie deci plină 
pe toată linia!

RED.: S-eo făcut de âiecc 
ori in caterveapb potîapațdor 
la discuții referiri lo ectxcstaUa in 
producție a uterușriLo? dat asme. 
Se află la omm MMrtrf r-frfe 
și secretarul Coautctoiai U.TJă. 
Să-i dăm cucîntuL

AUREL LJCHER — secre
tarul comitetului UT31 de 
la turnătorie: Îmbunătățirea 
calității produselor în secția 
noastră și reducerea procentu
lui de rebuturi sînt probleme 
care au frămîntat mult și or
ganizația U.TJnf. Nici nu se 
putea altfel. In secție lucrea
ză mulți tineri și ei aveau și 
cel mai ridicat procent de re
buturi. Respectarea tehnolo
giei, ca factor esențial în rea
lizarea unor piese turnate de 
calitate superioară, este o o- 
bligație a fiecărui muncitor. 
Și cu tinerii care n-au înțeles 
acest lucru va trebui să stăm 
serios de vorbă. Am mai or
ganizat asemenea discuții, 
cînd tovarășii Aurel Cazan și 
V. Iliescu au rebutat un nu
măr mare de piese, și aceste 
discuții au dat rezultate. Vom 
extinde inițiativa folosită acum 
cîteva luni cu tinerii care în- 
tîmpinau anumite greutăți, 
care nu cunoșteau în măsură

■îfldfnti meseria. I-am repar
tizat pe lingă cei mai buni 
muncitori de la care să învețe 
cum să-și organizeze locul de 
muncă. cum să execute fiecare 
operație. Așa am procedat, de 
pildă, cu Petre Ștefan. Tînă- 
rul avea cunoștințe profesio
nale practice destul de scăzute. 
L-am repartizat să lucreze o 
vreme alături de tovarășul Su- 
hâțeanu, unul dintre cei mai 
buni turnători. Pentru conti
nua îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale, am mobilizat toți 
tinerii la cursurile de ridicare 
a calificării organizate în sec- 
ție-

Eu sînt de acord că trebuie 
să muncim în continuare pen
tru a întări disciplina tinere
tului. Dar trebuie să existe 
disciplină pe toată linia. Să 
mă explic. Sînt și alte 
cauze care influențează ne
gativ calitatea, pe care tov. 
ing. S. Costache nu le-a amin
tit Există unele greutăți 
pe care le întîmpinăm noi 
în producție și care influen
țează calitatea produselor. Nu 
mai departe decît ieri (4 de
cembrie) 6 muncitori de la 
miezuri n-au lucrat nimic pînă 
la ora 11. Cauza ? Le-a lipsit 
liantul pentru prepararea a- 
mestecului. După aceea, au 
trebuit să execute mai repe
de miezurile care erau cerute 
la închiderea formelor. Neca
zul n-ar fi prea mare dacă asta 
s-ar întîmpla o singură dată, 
dar asemenea situații sînt

frecvente la noi. în ultimele 10 
zile s-au repetat de 3 ori!

Serviciul aprovizionării în 
loc să ne ajute la îmbunătă
țirea calității șarjelor, dim
potrivă ne încurcă. Nu ne a- 
provizionează la timp cu fie
rul vechi de care avem ne
voie.

Neglijențe mai mari se în- 
tîmplă la aprovizionarea cu 
fontă. Din cauză că nu se sor
tează cele 3—4 calități de 
fontă care sosesc în depozi
tele uzinei, sînt foarte frec
vente cazurile cînd ți se dau 
calități diferite de fontă — în 
loc de o singură calitate. 
Pentru înlăturarea acestui 
neajuns am propus condu
cerii secției să se facă pro
be înainte de fiecare șarjă. 
De aici desigur o întîrziere 
a elaborării șarjei.

La noi în secție sînt multe 
rebuturi și din cauza instala
ției de pregătire a amestecu
rilor de formare, care la ora 
actuală nu este încă pusă la 
punct. Amestecul de formare 
are prea multe impurități. In 
această direcție cred că tre
buie să existe mai multă pre
ocupare, mai ales că este de 
competența întreprinderii noa
stre. Cu atît mai mult, cu cît 
pentru această instalație s-au 
investit fonduri însemnate.

RED.; Cine a proiectat aceas
tă instalație? înainte de a intra

PROPUNERI
Cum era și firesc, în timpul dezbaterilor, s-au 

conturat numeroase propuneri și sugestii pentru 
îmbunătățirea calității acestor produse.

Redăm cîteva dintre cele mai importante :

• Pentru rezolvarea unor probleme tehnice mai 
deosebite Serviciul constructor-șef al uzinei (ca și 
toate celelalte servicii de concepții) să colaboreze 
mai îndeaproape cu serviciile similare din uzinele 
profilate în construcția de motoare (uzinele „Stea
gul Roșu", „Tractorul", Uzinele „23 August"- 
București etc.).

• Atunci cînd se fac îmbunătățiri tehnologiei la 
principalele repere, serviciul tehnolog-șef să asi

gure demonstrarea tehnologiei în fața muncitorilor 
care execută aceste repere.

• Serviciul C.T.C. să întocmească un grafic 
cu reperele la care se realizează cel mai mare 
procentaj de rebut, să determine cauzele lor și să 
stabilească împreună cu secfiile respective măsu
rile care se impun pentru eliminarea acestor de
ficiențe. Astfel de grafice să existe și la contro
lorii interfazici pentru cele mai importante pro
duse.

♦ Serviciul C.T.C. să centralizeze statistic re- 
clamațiile de la beneficiari și constatările grupei 
de urmărire pentru a informa serviciile de con
cepție de frecvența lot, cît și de eficiența îmbu
nătățirilor aduse.

în circuitul producției, n-a fost 
omologată ?

ING. SABIN POP, metalur
gul șef: Instalația a fost pro
iectată de către Institutul teh
nologic al construcțiilor de 
mașini. Noi am cerut proiec
tantului, la omologare, să pre
vadă încă un separator mag
netic însă atunci a opus re
zistență pe motiv că vrea întîi 
să vadă cum funcționează în 
producție. Acum. în urma u- 
nor cereri repetate, instalația 
desigur va fi îmbunătățită 
prin completarea cu încă un 
separator magnetic și cu o 
sită fină.

Există
șj un „dar'‘

RED.: Cea mai mare parte a 
pieselor necesare realizării mo
toarelor se execută în secția pre
lucrări mecanice. Asigurarea u- 
nei calități superioare este strîns 
legată de gradul de echipare cu 
S.D.V.-uri. Ce măsuri s-au luat 
în această direcție ?

ING. MfHAI SAULEA — 
șef sector prelucrător-mon- 
taj: Așa ar trebui să fie. 
Dar... există un „dar" pe 
care trebuie să-l spunem

deschis. Secția dispune de 
foarte multe S.D.V.-uri. 
Unele chiar foarte bune și nu 
sînt folosite, o parte mai pu
țin corespunzătoare, iar altele 
care nu pot fi folosite deloc.

Practic, la ora actuală, 
SDV-urile sînt folosite foarte 
puțin în secția noastră. Și iată 
de ce : pentru a le întrebuința 
muncitorul ar trebui să aibă 
planuri de operații care să-i 
indice dispozitivele cu care să 
lucreze, operațiile la care să 
le folosească. La reperele a« 
cestor motoare am lucrat d< 
la început fără planuri de o*  
perații. Serviciul tehnolog șef

Ola.ru


Spartachiada Cumetrii pentru

de iarnă
a tineretului

fotbal!

întreceri

viu disputate

Sălile clubului salariaților de 
la Rafinăria I — Ploiești au găz
duit, zilele trecute, primele în
treceri ale celei de-a VIII-a ediții 
a Spartachiadei de iarnă a tine
retului. In program au fost pre
văzute concursuri de șah, tenis 
de masă, haltere și popice.

La festivitatea de inaugurare a 
competiției, tinerii muncitori de 
la Rafinăria I — Ploiești au a- 
vut ca oaspete pe maestrul spor
tului la șah, Carol Partoș. El a 
dat un simultan la 20 de mese, 
primind o replică dîrză din par
tea tinerilor de la asociația spor
tivă „Rafinorul0. Această întrece
re s-a încheiat cu rezultatul de 
18 1/2 — 1 1/2, bineînțeles pen
tru maestrul C. Partoș. El s-a re
cunoscut învins în partida cu 
tînărul cazangiu N. Pătrașcu și 
a remizat cu lăcătușul S. Mălă- 
roiu.

După terminarea simultanului, 
au început primele întreceri din 
cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Pe listele de concurs și-au înscris 
numele î cazangiul C. Burtea, 
sudorii S. Băcanu, Ion Sinu, 
lăcătușul M. Grigore și alții.

Un număr însemnat de con- 
curenți s-a prezentat Ia întreceri
le de haltere, tenis de masă si 
popice. După primele concursuri, 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute de : D. Tănase, Al. 
Pîrvan, Toma Tănase, M. Vădu
va. De menționat că întrecerile 
din prima etapă a acestei popu
lare competiții se desfășoară, mai 
întîi, pe cele 18 grupe sporti
ve ale asociației „Rafinorul* 4 
(președinte: Gh. Constantines- 
cu). Apoi, concurentă clasați pe 
primele locuri își vor disputa în- 
tiietatea pentru a desemna cam
pionii asociației sportive.

S. IONESCU

I
! n orașul Botoșani,

I Asociația sportivă

„Textila" 
lăudabila inițiativă 
de a-și amenaja o 
sală de sport, într-o 

clădire corespunză
toare acestui scop. Președintele 
acestei asociații — tov. Ioan Cor- 
doș, inginerul șef al Uzinelor 
textile „Moldova" — a pus mult 
suflet în amenajarea acestei săli. 
Clădirea de care vorbeam a fost 
reparată, au fost puse dușumele 
noi, s-au zugrăvit pereții, s-au 
reparat sobele și acoperișurile. 
Apoi, sala de sporturi a fost do
tată și cu materiale sportive su
ficiente — cumpărate an de an 
de către asociație: aparatură 
completă pentru exerciții de gim
nastică, mingi de volei și handbal 
etc. Pînă aici, toate bune și la 
locul lor. Față de strădaniile de
puse pentru amenajarea acestei 
săli, te-ai fi așteptat ca ea, mai 
ales în perioada aceasta a ano
timpului friguros, să constituie 
principalul punct de atracție pen
tru sutele de sportivi din uzină 
și pentru suporterii lor.

Dar, în locul afișelor și invi
tațiilor care să cheme sportivii și 
spectatorii la sala de sport, mun
citorii de la Uzinele textile „Mol
dova" au început să primească 
invitații care sună cam așa: 
„Sînteți invitat de a participa la 
balul organizat de comitetul de 
întreprindere care va avea loc în 
localul... sala de sport".

A fost greu pînă s-a spart 
gheața, că pe urmă balurile 
s-au ținut lanț la sala de sport. 
Și nu numai în „organizarea" co
mitetului de întrepridere de la 
uzinele textile. Și-au revendicat 
acest „drept" (bineînțeles, contra 
costului închirierii sălii) și alți 
„sportivi". Pe scurt, nu există

a avut

sîmbătă și duminică, în care, la 
sala de sporturi, să nu se orga
nizeze vreo... petrecere.

Și, vorba moldovenilor: „Unde 
merge mia, merge și suta /" Ce 
și-au zis custozii sălii: dacă-i bal, 
bal să fie! Dar de ce numai ba
luri? Ce, nunțile nu-s tot petre
ceri ? Și de ce numai nunțile ? 
Cumetriile parcă ce hram poar
tă ? Mai deunăzi, sala de spor
turi a găzduit și o cumetrie. Ce 
afinități o fi avînd cumetria cu 
sportul, e greu de presupus. S-ar 
putea totuși, cu multă bunăvoin
ță, trage concluzia că cei care-au 
organizat cumetria în sala de 
sport au avut în vedere posibi
litatea ca noul născut să devină 
cîndva un mare campion sportiv...

Zilele trecute, am fost la fața 
locului. Exterior, clădirea este 
aspectuoasă — o adevărată casă 
a sporturilor. Administratorul ba
zei sportive, Gheorghe Ciotoi, 
m-a călăuzit în interiorul clădirii 
arăttndu-mi sala mare de gimnas
tică, magaziile de materiale spor
tive, cabinele pentru echiparea 
sportivilor.

— Frumos, îmi dau eu cu pă
rerea. Și ce activități se organi
zează aici?

— Cum, ce activități ? — se 
miră administratorul. Apoi, reve- 
nindu-și: A, da... Păi, mai fac 
antrenamente fotbaliștii șl volei
baliștii, dar, în general... petre
ceri.

— Numai atît ? Alte sporturi 
— box, lupte, tenis de masă, 
gimnastică... ?

— Care gimnastică ? — ripos
tează el prompt. N-avem decît 
niște aparate depozitate în podul 
clădirii. Și, grăbit, mă întreabă:

— Altceva mai doriți să a- 
flați?

Știți, nu că supărări, dar

TELEGRAMA

Ciclu de conferințe

sînt cam grăbit. Trebuie să pre
gătesc sala. M-a anunțat asociația 
sportivă că mîine seară (29 no
iembrie n.a.) avem aici o nuntă.

Am ținut, totuși, să aflu de 
la oamenii cei mai autorizați, de 
ce se dă această destinație sălii 
de sporturi, în vreme ce, din cei 
1 400 de membri ai asociației 
sportive, doar 200 au participat 
la Spartachiada republicană anul 
trecut, iar la întrecerile pentru 
cucerirea insignei de polisportiv 
nu participă decît componența 
echipelor de fotbal și volei?! 
„Explicația" dată de tovarășul 
loan Cordoș, președintele asocia
ției sportive, și de tovarășul Du
mitru Munteanu, secretarul aso
ciației, a fost aceasta :

— lnchiriem sala pentru orice 
activități ca să procurăm fonduri 
pentru întreținerea bazei sportive 
și a... echipei de fotbal.

In loc ca această sală (și nu 
sînt alte săli mai mari In Boto
șani !) să găzduiască în fiecare 
sîmbătă și duminică (ca de alt
fel de-a lungul întregii săptimîni) 
demonstrații ?: competiții de gim
nastică, șah, tenis de masă, box, 
lupte, haltere etc., etc., care ar 
atrage, fără îndoială, masa largă 
a tineretului, în sala de sporturi 
se organizează... petreceri.

Baluri, nunți și cumetrii pen
tru... împăratul fotbal.

Gindindu-ne la eforturile depu
se pentru construcția sălii și la 
destinația ei actuală, și aflindu-ne 
la Botoșani unde zicătorile sînt 
la mare preț ne permitem să in
vocăm și noi una: „Buna treabă, 
rea tocmeală". Nu de alta, dat 
poate va fi citită cu atenție.

Tovarășul Mangalîn Dugher- 
suren, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare 
Mongole, a mulțumit tovară
șului Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romîne, 
pentru felicitările și urările 
ce i-au fost adresate cu pri
lejul celei de-a 40-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Mongole, la 26 no
iembrie 1964.

EXPOZIȚII

• în cadrul acordului de co
laborare dintre asociațiile ar
tiștilor fotografi din R.P. Ro
mînă și R.P. Polonă, marți s-a 
deschis la sediul Asociației 
artiștilor fotografi din str. 
Brezoianu nr. 23, Expoziția de 
fotografii artistice din R.P. 
Polonă.

Au luat cuvîntul ing. Silviu 
Comănescu, secretar al Asoci
ației artiștilor fotografi din 
R.P.R., și Zygmunt Szargut, 
membru în prezidiul Uniunii 
artiștilor fotografi polonezi.

Cele 150 de fotografii expu
se aici sînt semnate de 78 ar
tiști fotografi, mulți dintre ei 
cunoscuți la saloanele de foto
grafii artistice de peste hota
re.

din Pioiet 
ultimele 

sosite la z

închinate lui Ion Creangă

• La Galeriile de artă ale 
Fondului plastic din Capitală 
s-a deschis marți la amiază o 
expoziție de artă grafică con
temporană daneză.

La vernisaj au luat cuvîntul 
Eugen Popa, vicepreședinte 
al Uniunii artiștilor plastici 
din R. P. Romînă, și. W. Wint- 
her Schmidt, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Danemar
cei la București.

Au participat Boris Cara- 
gea, președintele Consiliului 
artelor plastice din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Ar
tă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai I.R.R.C.S. și 
ai C.S.C.A., artiști plastici.

Expoziția cuprinde 58 de 
lucrări semnate de șase grafi
cieni danezi aparținîrid unor 
generații diferite.

• Soprana Arta Fior eseu, Ar
tistă a poporului, prim-solistă a 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, a plecat marți în- 
tr-un turneu în Uniunea Sovieti
ca.

• Marii au început in Capita- 
l-crările întilnirii reprezentan

ța» academiilor de științe din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. P. Mongola, R. P. Polona, 
R- P. Rc-miai, R. P. Ungară și 
U-R-S5-, consacrată unui schimb 
de >dei în problema planificării 
cereetârilor științifice.

In ședința de deschidere, acad. 
Ștefan MCcu, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, salutînd 
presența oaspețdcr de peste ho
tare, a relevat importanța schim
bului de idei în domeniul pla- 
nifxirii cercetărilor științifice și 
a urat partcinanților succes de- 

h Ueriri. 
tunim dura patru zile.

• Marți la amiază noul minis
tru al Izraelului în R. P. Romînă, 
Zvi Ayalon a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Patriei.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai Ministerului Forțelor Ar
mate și ai Sfatului Popular al 
Capitalei.

A. CARUNTV

C I N E M A T
CAM-CA5

(«1

Ml. F-4JXI

întrecerile de șah, progra
mate in cadrul primei eta
pe a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, au atres nu
me roți concurenU din co
muna Fierbinți, regiunea 
București. în fotografia a- 
!â furată, vă prezentăm un 
aspect de la primele între
ceri, la care își dispută în- 
tiielalea tinerii de la aso
ciația sportivă „Fulgerul" - 

GA C. Fierbinți

(Agerpres) (Agerpres)

OG R A F E

SCURTE ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi, pe stadionul ,,23 Au

gust" din Capitală se desfășoară 
un nou cuplaj fotbalistic. De la 
ora 12, într-o partidă restantă a 
campionatului categoriei A la fot
bal, se întîlnesc formațiile Ra
pid București și Minerul Baia 
Mare. In continuare, de la ora 
13,45, In cadrul „Cupei Cupelor". 
Steaua București va întîlni 
Dinamo Zagreb.

pe

• In cadrul turneului final 
campionatului republican de 
pe echipe, în sala Floreasca 
Capitală, sîmbătă de la ora 
b« vor întîlni echipele Progresul 
Brăila și Dinamo Craiova.

al 
box 
din
19,

• Duminică, 13 decembrie, sa
la Floreasca din Capitală va găz
dui un interesant program sportiv. 
De Ia ora 9 dimineața se va des
fășura partida de baschet feminin 
Știința București — Voința Bucu
rești, din cadrul campionatului re
publican.

Apoi, de la ora 10,30, în cadrul 
sferturilor de finală ale celei de-a 
doua ediții a „Cupei campionilor 
europeni" la tenis de masă (femi
nin), se vor întîlni formațiile Vo
ința București, deținătoarea trofe
ului, și A.C.B.B. (Paris).

• Uniunea europeană de box 
stabilit datele de desfășurare 
două noi campionate europene 
Feste cîteva zile. adică la 17 de
cembrie, la Barcelona. Pierre Ve- 
troff (Franța) și Mimcrun Bec Aii 
(Spania) vor lupta pentru titlul de 
„cocoș*.

La 5 februarie 1965, la Roma, 
campionul european al categoriei 
„muscă44, italianul Salvatore Bur- 
runi, își va pune titlul în Joc în 
fața francezului Rene Libeer.

(Agerpres)
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Mawiuî de Terdic. 
Sfct w ridici In picioare aee- 

ribit la loc. Na 
. ci de sora Iui.

tul pentru că în 
lui i se adresă

Ing. MIHAI SAULEA, șeful sectorului 
prelucrător-montaj î „Așa ar trebui să 
fie... Practic, la ora actuală, S.D.V.-urile 

sînt folosite foarte puțin"

Ing. COSTACHE STAN, șeful sectorului 
turnătorie: „Reperele principale se exe
cută în turnătorie. Trebuie să recunoaș
tem că tocmai la acestea am avut șl 

avem deficiențe'

Ing. EMIL COGĂLNICEANU, tehnolo- 
gul-șef: „E adevărat, nu avem planuri 
de operații... Vom întocmi pînă la sfirși- 

tul anului pentru principalele repere*

ȘI SUGESTII
• Conducerea uzinei să ia măsuri pentru ca 

aprovizionarea tehnico-materială a secțiilor să se 
desfășoare mai ritmic iar serviciul de aprovizio
nare să asigure sortarea în magazie a fontei (și a 
celorlalte materiale în special oțeluri) pe categorii 
și nu depozitarea ei „în bloc" — cum se face 
acum — fapt pentru care de multe ori rețetele 
de topire nu corespund.

• Serviciul metalurg-șef să ceară sprijinul pro
iectantului pentru punerea la punct a instalației 
pentru prepararea amestecurilor de formare. In 
momentul de față această instalație nu produce 
încă amestecuri de formare de cea mai bună ca
litate. De asemenea, să se ia măsuri urgente pen
tru montarea celor două prese — utilaje foarte

necesare în turnătorie — și a căror montare se 
întîrzie de mai bine de două luni.

• Comitetul U.T.M. să organizeze în colabo
rare cu comitetul sindicatului demonstrații prac
tice, schimburi de experiență, concursuri „Cine 
știe meserie, cîștigă" și alte acțiuni, prin care să 
asigure o continua îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor.

• Comitetul U.T.M. să îndrume organizațiile 
de bază din secții pentru a analiza periodic felul 
cum respectă tinerii disciplina tehnologică, cum 
își însușesc și aplică cunoștințele predate la cursu
rile de ridicare a calificării — acestea fiind con
diții importante pentru îmbunătățirea calității 
produselor.

nu a rezolvat aceste pro
bleme.

RED.: Am ruga tehnologul 
șef al uzinei să precizeze cum 
stau lucrurile.

ING. EMIL COGĂLNI 
CEANU, tehnologul-șef: E 
adevărat, nu avem planuri de 
operații. Pînă la sfîrșitul anu
lui vom întocmi pentru prin
cipalele repere. Utilizarea 
SDV-urilor este o problemă 
mult discutată și discutabilă. 
Cînd s-a trecut la echi
parea acestor produse cu

S.D.V.-urî problema princi
pală a fost asigurarea in
dicelui de calitate. Desigur, 
completarea cu SDV-uri, s-a 
făcut și pentru asigurarea u- 
nei productivități sporite. Dar 
tehnologia fiind modificată, a- 
ceste SDV-uri nu-și mai găsesc 
întrebuințarea. Pentru anul 
1965 gradul de echipare cu 
S.D.V.-uri se va îmbunătăți.

ING. V. IORDĂCHESCU, 
Direcția generală tutelară: 
După ce sînt proiectate și 
executate dispozitivele se o- 
mologhează. Comisia de omo-

logare din care desigur face 
parte și tehnologul șef nu s-a 
sesizat de acest lucru? De ce 
nu se verifică periodic și nu 
sînt îmbunătățite în funcție 
de modificările tehnologiei ?

ING. EMIL COGĂLNICEA- 
NU, tehnologul șef : Intr-ade
văr, în magazie există astfel 
de dispozitive, unele chiar 
pentru prelucrarea reperelor 
cu pondere mare de re
but care nu s-au folosit. 
Ele nu vor mai putea fi 
folosite în continuare de
oarece în decursul acestor

doi ani tehnologia s-a modifi
cat — îmbunătățindu-se. A- 
ceste dispozitive vor fi verifi
cate și dacă vor putea fi fo
losite la prelucrarea altor pie
se își vor găsi întrebuințarea, 
dacă nu, vor fi scoase din uz.

a

I 
I 
I
I
■ 17,45; 20301.

pe linia stabilirii tebraninejei 
pe produs, ci vom rubCi pe 
grjpe asemănătoare. Am si 
trecut la elaborarea piacuri- 
lor de operații pentru princi
palele repere. în execuție nu 
va mal intra nici un reper 
care nu are tehnotofia bine 
stabilită, pentru care nn exis
tă numărul optim de SDV-urt 
Organizarea sectorului de pre
lucrări mecanice pe fluxuri 
tehnologice de fabricație va 
permite realizarea unor pro
duse de calitate superioară, 
prin creșterea graduhrf de teh
nicitate al producției, prin 
specializarea muncitorilor pe 
operații și repere.

EXISTA UN ASEvgNT*  
CÂU rulează la Cefiaare 
15,30; 18; Sjm. VIATĂ 
CULARĂ ntieaxi la Dar*  
9,45; 12; 14.15: 16X
ÎNCURCĂTURA
rulează la Crizcesi tare:
17,45; 2030».

ere re 
.VS-! 
foc de 
O frsfre

— Weriuf Terdic, ce ai învă
țat tot trimertnd acesta ?

Ca ai rtrpvndâ ? Colegii înva- 
faetri chimie fi istorie, matema- 
bci ți limbi străine, iar Terdic a 
ațaclat aMf moft timp dansului, 
at^tacfiei, în detrimentul învă- 
fitenL El îfi făcuse următoarea 
aocataaU: important este să nu 
-^5 amejiluțat de corijențe. Dacă 
cbtm note de trecere, pot fi mul- 
țsnăt. La chimie am două note 
ie orei: 3 ți 5. Pentru teză voi 
>tăfa. A învățat ți a obținut 7. 
S^ucția era „salvată". La fel a 
r^xedat ți la celelalte discipli
ne. N-a învățat de la colegi un 
u-m» esențial: că timpul liber

Avem foarte mulți controlori 
r.ri preveniți din rîndul celor 
mai buni meseriași și care 
dovedesc multă competență. 
Remarc în această privință 
activitatea controlorilor Va- 
siie Chircu și Maria Popescu. 
Fiind controlori interfazici, ei 
acDrdă o mare atenție con- 
: rolului primei piese. Contro
lul riguros și exigent pe ca- 
re-1 fac a impus muncitori
lor de la reperele respective o 
muncă atentă pentru fiecare 
operație pe care o execută.

RED.: Atunci cum se ex
plici că atît la turnătorie cît 
ri la prelucrări mecanice există 
un procent mare de rebuturi iar 
multe piese intră în circuitul pro
ducției cu defecte ?

ING. V. IORDĂCHESCU» 
Tovarășul tehnolog șef a fă
cut aici o adevărată teorie 
despre gradul de echipare cu 
SDV-uri. Cu teoria am putea 
fi de acord. însă nu putem fi 
de acord cu faptul că servi
ciul tehnolog șef nu s-a în
grijit încă pînă acum de e- 
laborarea planurilor de ope
rații și omologarea lor. de 
proiectarea și executarea unor 
dispozitive cu tehnicitate com
plexă. care să poată fi folo
site la executarea mai multor 
operații ale reperelor similare, 
care se pretează la specificul 
fabricației. în loc să facă acest 
lucru, tehnologul șef a avizat 
cu ușurință executarea unor 
dispozitive, care, în momentul 
de față, nu sînt folosite și se 
găsesc prin secții și magazii, 
fără a exista o evidență a 
lor.

ING. V. COSOROABĂ, in
giner șef de concepție î Nici 
vorbă că mai avem multe de 
făcut. Nu vom mai merge

Ștampila
„bun'‘ pe rebut

RED.: Am avea o întreba
re: activitatea serviciului CTC 
satisface cerințele pe care le im
pune realizarea unor produse de 
calitate superioară ?

Ing. C. BARBU, adjunctul 
serviciului C.T.C.: Serviciul 
nostru are
90 de salariați 
trolori orari, 3
2 ingineri, un 
un

C.T.C.: 
un efectiv de

— 80 con- 
tehnicieni, 

statistician, 
inginer și 2 tehnici- 

eni-metrologi C.T.C.-ul asi
gură controlul interfazic la 
principalele puncte ale proce
sului de producție, controlul 
volant și controlul final.

Controlorii noștri de calita
te au în general, o pregătire 
profesională bună (calificarea 
acestora este cuprinsă între 
categoriile a V-a și a VIII-a).

piesa unei 
să urmă- 
înscriși în 

un control

ING. C. BARBU : Avem unii 
controlori tehnici de calitate 
care fac muncă de mîntuiâlă. 
în loc să supună 
examinări atente, 
rească parametrii 
documentație, fac
„după ochi44. Și nu pot spune 
despre ei că nu sînt pricepuți. 
Așa, de pildă, Nicolae Ene — 
cunoaște meseria, este în a- 
nul III de facultate, dat toc
mai pentru că se crede atot
știutor lucrează după... ochi. 
La fel mai procedează și Va- 
sile Eremia și aș putea să mai 
dau și alte exemple. în gene
ral, însă, noi avem controlori 
buni care muncesc cu multă 
răspundere.

RED.: Acestea au fost, în 
mare, explicațiile pe care le-am 
primit din partea adjunctului 
serviciului C.T.C, despre activi
tatea controlorilor tehnici de ca
litate. Nu vrem să negăm apre
cierea făcută de tovarășul ingi
ner Barbu. Și tovarășul inginer 
șef adjunct și tovarășul șef al

trebuia bine gospodărit, distrac- 
țtde urmînd firesc după pregă
tirea lecțiilor. Astăzi ascultă a- 
tmt cuvintele ce-i sînt adresate. 
Oare ca trage învățăminte ?

O scrisoare interesantă a primit 
Gabriela Velea. Interesantă, dar 
plină de curiozități. Ea conținea 
aprecieri elogioase la adresa mo
dului în care învață, felicitări 
pentru rezultatele foarte bune la 
învățătură pe care le obținuse, 
ceea ce nu era decît parțial ade
vărat (în acest trimestru notele 
erau foarte amestecate : la mate
matică avea 6 și 8, la fizică 6 și 
10, la romînă 5 și 7). In scrisoare 
se vorbea despre setea ei de cu
noștințe, despre aviditatea cu 
care cercetează manualele. La a- 
ceastă apreciere, Gabriela pro
testă : „poate este vorba de o 
cită elevă, eu învăț abia la sfîr
șitul anului. în primul trimestru 
mă mulțumesc cu ceea ce aud în 
clasă...".

Contrariată, .tovarășa dirigintă 
cercetă din nou scrisoarea. Nu, 
nu „era nici o greșeală. Adresa 
era scrisa citeț. Dar cînd era da
tată ? Scrisoarea purta data unei 
zile din luna... mai 1965. Ea îi 
era adresată Gabrielei, dar conți
nea un fel de anticipație, adre- 
sîndu-i felicitări pentru felul în 
care va munci în... trimestrul 
trei. Semnatarul scrisorii o cunoș
tea bine: așa se prezintă eleva 
Gabriela Velea. La începutul a- 
nului școlar se... acomodează, a- 
poi nu-i ajunge timpul pentru în
vățătură din cauza numeroaselor 
spectacole interesante și a roma-

nelor care o solicită total și, în 
sfirșit, nu-i de-ajuns că este a- 
tentă in ore, că își ia notițe Or
donate la expunerea fiecărei 
lecții? Spre sfîrșitul anului șco
lar devine ambițioasă : de ce să 
nu fac parte din grupul frunta
șilor clasei ? — se întreabă. Și 
atunci învață. N-a fost o tntîm- 
pțare faptul ca anul trecut me
diile din trimestrul III n-au fost 
mai mici de 9. Așa învață Ga
briela. Poate însă ca scrisoarea 
s-o determine să scurteze terme
nul de a intra in plutonul frun
tașilor...

Acum, în centrul atenției este 
Andrei Kiș. Cunoscut in clasă 
pentru pasiunea cu care-și însu
șește noțiunile de matematică, fi
zică, chimie, i se reproșează că 
la romînă, la limbile străine, la 
istorie, nu învață, mulțumindu-se 
cu ce știe. Și știe destul de puțin. 
(Dovadă notele de 5, 6, 7 primite 
în acest trimestru care „convie
țuiesc" alături de 10 la fizică, 8 
la matematică). El nici n-a pri
mit o scrisoare personala ci una 
adresată unui grup de colegi care 
învață numai la disciplinele pre
ferate, considerîndu-le pe cele
lalte „dexterități".

...Citirea scrisorilor continuă. 
Vor descifra în cuprinsul lor ele
vii acestui colectiv direcțiile pe 
care vor trebui să le străbată în 
viitoarele etape ale călătoriei spre 
nota 10 ? Cu siguranță că da. 
Majoritatea dintre ei sînt de ve 
acum călători încercați și solida
ritatea călătorilor este unanim 
recunoscută.

secției turnătorie, au subliniat 
faptul că serviciul C.T.C. are în 
componenta sa oameni pricepuți, 
recunoscuți ca meseriași foarte 
buni. Ne punem totuși întreba
rea : cum sînt posibile atunci 
atîtea abateri de ' 
abateri pe care 
reclamă.

la tehnologie, 
beneficiarii le

MUNTEANUIng. MIRCEA
— oficiul Controlul tehnic al 
calității din M.I.C.M.: Păre
rea mea este că o parte din 
deficiențele care s-au discutat 
aici au o legătură directă și 
cu activitatea C.T.C. Și iată de 
ce. Activitatea acestui com
partiment nu este organizată 
în modul cel mai corespunză
tor. De pildă, în schimbul I 
lucrează 70—75 la sută din 
controlori. în schimbul II și 
III — numai diferența. în a- 
ceste condiții nici vorbă să se 
poată asigura un control ri
guros și în schimburile II și 
III. Se face un control cu 
totul și cu totul izolat 
și. bineînțeles, neeficient. La 
întrebarea pusă : dacă schim
burile II și III sînt aco
perite cu humărul de con
trolori necesari — tovarășul 
inginer Barbu a răspuns că 
da. Nu sînt de acord cu acest 
răspuns pentru că el nu ex
primă realitatea. E adevărat 
că schimbul I în toate secții
le uzinei este încărcat la ca
pacitatea maximă. însă sînt 
secții — prelucrări mecanice, 
anumite locuri de muncă 
la turnătorie — care au 
realizat în schimburile II 
III sarcini aproape egale 
cele din schimbul I.
problemă care va trebui ne
apărat rezolvată de conduce
rea uzinei.

Cîteva cuvinte despre gru
pa de urmărire a comportării 
produselor în exploatare. Uti
litatea unei asemenea grupe în 
cadrul C.T.C. este clară pen
tru toată lumea. Uzina își ur-

de 
de 
și

cu
Este o

mărește prin acești oameni 
produsele și după ce au ieșit 
pe poartă, face o muncă de 
cercetare și studiu asupra 
comportării lor. în acest fel 
are posibilitatea să ia măsuri 
operative de îmbunătățire a 
deficiențelor constatate în ex
ploatare. Aici, la „Timpuri noi“ 
s-a procedat altfel. Controlorii 
din grupa de urmărire a pro
duselor în exploatare au fost 
puși să răspundă la reclama- 
țiile beneficiarilor și să exe
cute reparații la produsele so
site în uzină pentru defecțiuni. 
Complet greșit Grupa de ur
mărire trebuie să se ocupe 
așa cum îi spune și denumi
rea — cu urmărirea atentă a 
comportării produselor în ex
ploatare șl, pe această bază, 
să propună soluții practice și 
operative pentru îmbunătăți
rea calității unul reper sau 
altul, unui subansamblu, pro
dusului în esență. Iată o obli
gație pe care uzina nu si-a 
respectat-o și nu întîmplător 
aceste soluții au venit numai 
din partea beneficiarului.

★
Iată-ne, la sfîrșitul acestei 

dezbateri cuprinzătoare. Con
cluzii ? S-au desprins foarte 
multe din cuvîntul fiecărui 
participant la „masa rotundă". 
Subliniem în încheiere, una 
singură: în uzină există posi
bilități mari pentru continua 
îmbunătățire a calității celor 
două motoare. Au fost luate și 
numeroase măsuri pentru va
lorificarea acestor posibilități, 
Măsurile stabilite ca și hota,- 
rîrea întregului colectiv de a 
depune eforturi susținute pen
tru îmbunătățirea procesului 
de producție, pentru promova
rea unor procedee tehnologice 
noi, constituie o garanție că în 
anul 1965 calitatea celor două 
motoare se va sitjia la nivelul 
celorlalte produse fabricate în 
uzină.



O. N. U.

Continuă dezbaterile 
generale

NEW YORK. — în cadrul 
ședinței de marți dimineața a 
Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat dezbaterile ge
nerale.

în cuvîntul său ministrul 
afacerilor externe al Canadei, 
Paul Martin, și-a exprimat 
speranța că se vor găsi mijloa
cele necesare pentru rezolva
rea divergențelor actuale în 
problemele financiare ale 
O.N.U.

Au luat cuvîntul, de aseme
nea, șefii delegațiilor Laosului, 
Senegalului și Cehoslovaciei

Memorandumul guvernului
sovietic

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— TASS transmite: Luînd cu- 
vîntul la 7 decembrie la șe
dința plenară a celei de-a 
19-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a prezentat spre exa
minare Adunării, memorandu
mul guvernului sovietic cu 
privire la măsurile în vederea 
destinderii continue a încordă
rii internaționale și limitării 
cursei înarmărilor.

Călăuzindu-se în politica sa 
externă după principiile co
existenței pașnice, se spune în 
memorandum, guvernul sovie
tic propune să se ajungă la o 
înțelegere asupra traducerii 
în viață, în timpul cel mai 
scurt, a unui șir de măsuri, a 
căror înfăptuire ar permite 
statelor să facă noi pași în 
lupta pentru o pace trainică 
și indestructibilă. Memoran
dumul propune să se reducă cu 
10—15 la sută bugetele mili
tare ale statelor, să se lichi
deze bazele militare de pe te
ritorii străine, să se încheie un 
acord cu privire la retragerea 
tuturor trupelor străine în li
mitele frontierelor lor națio
nale. Uniunea Sovietică, se 
spune în memorandum, este 
gata să reducă efectivul 
trupelor sale care stațio
nează pe teritoriul R. D. 
Germane și al altor state 
europene, dacă puterile occi
dentale vor reduce, la rîndul 
lor, efectivul trupelor lor din 
R. F. Germană și din alte țări.

In memorandum se declară: 
„ținînd seama de uriașa forță 
distructivă a armei nucleare 
și de urmările periculoase ale 
diseminării ei, inclusiv pe li
nia forțelor nucleare multila
terale ale N.A.T.O., guvernul 
sovietic propune să se încheie 
un acord internațional cu pri
vire la nediseminarea armei

-----e-----

CONGO:

Mesajul
lui Gbenye

NAIROBI. — Conducătorul 
răsculaților congolezi, Chris
tophe Gbenye, a adresat din 
orașul Paulis situat în nordul 
Congo-ului, un mesaj țărilor 
africane. „Lupta continuă, de
clară Gbenye. Nu sînt nici 
capturat nici mort, cum pre
tind autoritățile de la Leopold
ville. Luptătorii se află cu 
mine și sînt hotărîți să-și du
bleze eforturile pentru a ob
ține eliberarea Congo-ului* *.  
în mesaj, transmis prin inter- ; 
mediul agenției de presă ke- 
nyote, se cere statelor africane ! 
care au condamnat recenta in
tervenție americano-belgiană 
în Congo să-și concretizeze so
lidaritatea printr-un sprijin 
efectiv acordat răsculaților.

celor trei executive vest-euro- 
pene: Comunitatea Economică 
Europeană (CELE.), Comunita
tea Europeană a Cărbunelui f- 
Oțelului (GE.C.O.) și Uniunea 
ecrcpeaaă pentru energia ato
mică (Euratoan).

După cum anunțau agentul- 
occidentale de presă, in calea 
Fuziunii celor trei executive vest- 
europene oponentul principal 
este unul din statele liliputane 
ale Europei — Luxemburgul. Re- 
ferindo-se ia aceafiă problemă 
ziaml vest-aerman -FRANK
FURTER RUXDSCH.AU* arată 
că „Luxemburgul s rpus, at 
multă sau mai pațni
• nu»“. Ziarul remarca faptul că 
motivele acesta pottu nete dnt 
de ordin economic. Patrocn de 
mari hoteluri. oaroemi de afaceri 
luxemburghezi, prin mutarea se
diului C-E.C.O. din această tari 
ar pierde unul din izvoarei-e xn- 
portante de venituri. Ofxxahti- 
țile locale au pornit o ofensai 
împotriva a ceea ce ei denumesc 
-.ir zincfnrma'rea Luxemburgului 
într-un colț mort al Europei".

De aceea, Luxemburgul pune 
condiții în aprobarea fuziunii. 
El revendică acordarea unei com
pensații în cazul în care C.E.C.O. 
și-ar schimba sediul pe terito
riul altei țări sau instalarea unei 
alte instituții (Parlamentul euro
pean, de exemplu) sau chiar a 
sediului pactului nord-atlantic.

Dreptul de veto de care bene
ficiază Luxemburgul în organele 
Europei occidentale ar putea de
veni o armă pentru a se face as
cultate revendicările sale.

Problema fuziunii a constituit 
un subiect de dezbatere și în

Gbenye subliniază că forțele 
răsculate se angajează să 
apere securitatea și proprietă
țile tuturor cetățenilor de pe 
teritoriile controlate de ele. El 
citează date din care rezultă 
că intervenția americano-bel
giană a fost organizată fără 
legătură directă cu soarta 
populației albe. Pînă la para- 
șutarea trupelor belgiene, de
clară el, nu a fost vărsată nici 
o picătură de sînge european 
sau american. Relevînd că a 
avut în luna august o întîl- 
nire secretă cu ministrul de 
externe belgian, Spaak, și cu 
un reprezentant special al gu
vernului S.U.A., Gbenye a ară
tat că tratativele de la Nairobi 
dintre ambasadorul american 
și reprezentantul răsculaților 
au constituit o continuare a a- 
cestei întîlniri. „Guvernul nos
tru era pe deplin pregătit de a 
se conforma în întregime și în 
mod sincer hotărîrilor care 
ar fi fost luate în cursul a- 
cestor tratative. Sute de pri
zonieri de război străini și mii 
de congolezi nu și-ar fi pier
dut viața dacă intervenția mi
litară nejustificată a S.U.A. și 
Belgiei nu ar fi avut loc“.

Vaclav David, ministrul 
afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace după ce a expus 
poziția țării sale în probleme
le coexistentei pașnice a ară
tat că crearea proiectatelor 
forțe nucleare multilaterale 
constituie un pericol pentru 
pace în Europa. Ministrul de 
externe cehoslovac a reafir
mat dorința guvernului său 
pentru crearea unei zone de- 
nuclearizate în Europa cen
trală. El a chemat la înceta
rea intervenției străine în 
Congo.

nucleare și să se convoace o 
conferință internațională pen
tru semnarea unei convenții 
cu privire la interzicerea fo
losirii armei nucleare și 
termonucleare". Se propune, 
de asemenea, sa se creeze 
zone denuclearizate, mai cu 
seamă în regiunile lumii unde 
este concentrată o cantitate 
însemnată de arme nucleare.

Memorandumul cuprinde, de 
asemenea, propuneri de a se 
ajunge la o înțelegere cu pri
vire la distrugerea aviației de 
bombardament, la interzicerea 
experiențelor subterane cu 
arma nucleară, la încheierea 
unui pact de neagresiune între 
statele participante la N.A.T.O. 
și la Tratatul de la Varșovia 
cu privire la adoptarea de mă
suri în vederea preîntâmpină
rii unui atac prin surprindere 
și la reducerea efectivului to
tal al trupelor statelor.

fuziunea „executivelor”
SI VETO-UL LUXEMBURGULUI

PARIS:

Vizita tovarășului 

Al. Birlădeanu
PARIS. — Alexandru Bîrlădea- 

nu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine, a 
acut marți o întrevedere cu mi
nistrul francez al industriei, Mau
rice Bokanovski. Au fost de față 
ambasadorul R.P.R. la Paris, dr. 
Victor Dimitriu, și Mihai Cara- 
man, consilier. Convorbirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor-

----- •-----

New York:

întrevederile 
tovarășului

NEW YORK 8 — Corespon
dentul Agerpres I. Gălățeanu, 
transmite: Ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romine, Cor- 
neliu Mănescu, a avut luni o 
întîlnire cu ministrul afaceri
lor externe al Greciei, Stavros 
Costopulos. Au fost discutate 
probleme de interes comun 
pentru cele două țări.

In aceeași zi, Comeliu Mă
nescu a avut o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al 
Canadei, Paul Martin. La dis
cuțiile care au avut loc cu 
acest prilej a participat repre
zentantul permanent al Cana
dei la O5.U.. Paul Tremblay, 
precum și Mihail Hașeganu, 
reprezentantul permanent al 
R. P. Romîne la O.N.U., și Va- 
sile Pungan, director în 
M.A.E., membru al delegației 
Romîne la O.N.U.

TAfir trecute ri-a încheiat lu
crări?? s sesmnea Uniunii Eu
ropei Oecădentale (U-E.O.) După 
crân relatează agenția „FRANCE 
PRESSE*,  în afară de alte pro
bleme sesiunea a fost marcată și 
de «li—privind fuzionarea 
celor trei executive vest-euro-
pene. Potrivit agenției „FRAN
CE PRESSE*  — mkW Luxem
burg < fiori m mod practic ca 
actnsU chestiune si fie amînată 
tssne diet. Perspectiva mutării 

C.E.C.O. din Luxemburg 
prrrw ri « pierderilor financi
are pe cere această țară le-ar 
ntferi a determinat opoziția sa 

la planul de fuziune pinâ 
ca nu te ca ajunge la o înțele
gere i*  problema acordării unei 
couspextsta seu mutarea sediului 
PaFfrarahii european de la 
Strabourg la Luxemburg0.

Coendetul consultativ al Co- 
fmtnriății Europene a Cărbunelui 
r OțehAa a anunțat recent că 
pentru a te putea realiza planul 
de ruzzoncrt a executivelor rint 
necesare consultări îndelungate, 
în acest scop a hotărit să se în
trunească dm nou U 14 ianuane 
1965 in cadrul ssnei ședințe spe
ciale pentru a lua in discuție a- 
ceastâ problemă.

IOAN TIMOFTE

Republica Dahomey. Oră de curs ta o școală

Oameni de stiintă romini 
distinși de Academia franceză de medicină 3

PARIS 8 — Corespondenții! 
'Agerpres, Tudor Vomica. trans
mite : In sesignea sa solemnă 
de marți 8 decembrie și in pre- 
zen ța minis Irului sănă 
Raymond Marcellin, Acodexci 
Națională de Medicină din Fz- 
ris a atribuit premiile sale c- 
nuale medicilor francez: fi 
străini care s-au distins in o- 
ceastă disciplină și au contri
buit la progresul mediem:: in 
lume. Printre cei distinși se cf.i 
dr. Gheorghe Marinescu, șef de 
laborator la Institutul de Loire- 
microbiologic al Acadele: RP. 
Romîne și șei de iernau ta

Vietnams! de od: Ux.:ix 
militare reprzni o deraoc- 
stiație curara-* eraernerra-ă 

desfăssrară ja Sogea

încheierea tratativelor

Johnson-Wilson

A

xer 3

WASHINGTON — 
continuat la 
vederile dintre 
nic Harold Wilsaa și 
tele S.U.A., Johxsoa 
relatărilor agetrtses 
de-a doua pane c 
s-a desfâșsxra*  in pn 
cretaruhri Depcrtxm 
Stat al SUJL. Dea 
vicepreședintelui cât 
Humphrey, care parz 
tru prima oară 3a Ixî 
de la Casa A&i te a 
lui apărării Mc Nzx 
partea britanică ac 
zenți ministrul erzeex. 
ne, Patrick Gordox 
ministru] apărărzi Des 
Discuțiile ax ::se < 
problemei iorțeâoc 
multilaterale și 
N.A.T.O.

Comunicatul dxf : 
ta sfîrșitul oceszoc xzzrcreder.. 
redactat în teruseai gessexz. 
menționează dxr că za c 
luată nici o hofcrzre osuprs 
problemelor drerarrl 
ceste întrevederi c 
scop o primă cosi 
punctelor de rede 
două guverne in prob 
resind cele dooă fin

Primul ministru ai 
tonii Harold W’ifsoa. 
miercuri o 
nistrul aic< 
U.RSS., ( 
în cursul 
Ottawa.

într-un 
tratativele 
ton, agent 
scrie urmai 
jul celor dozz celejct.: s-< 
subliniat că vizita lui Wiisot 
nu și-a propus să se încheie a

3. ~

e-

bere ea 
externe

G

•r : _ :::: .Vic
tor E-zbes*  din București, care

z'.-c-.-." pen
ta Intrarea intitulată „Miocar- 
drta bi canal rujeoleF. Aces-

: : : : _ atri-
baB dta ^Acadeaua Ngțională de 

s doctorului 
Meriaesaz. El a mai fost lau
reat in 1963 primind atunci 
preanal ^Catherine Hadot“.

hi caisul ședinței sale din 8 
dterrnhrif 'Academia Națională 
■.? Med.:.".f cLn Paris a atri- 

burt, de asemenea, o medalie 
z:: Popescu-Buzău
: - E sezietar general
zi Uniunii medicale balcanice.

LAOS:

Patet Lao cere 

continuarea 
tratativelor

XIENG KHUANG. — Intr-o 
dftia rație transmisă de postul 
de radio al unităților Patet 
Lao, Fsani Vongvicit, ministru 

I <1 informațiilor în guvernul 
aafioăal de coaliție al Laosu- 
hâ șî reprezentantul P ar ti du - 
lai lfeo Lao Haksat la con- 
vorbtrile tripartite de la Paris, 
: :: atitudinea celor-
'.z'.tc două părți laoțiene ar 

I pata duce la eșecul deplin al 
zceszor convorbiri.

Reprezentantul Neo Lao 
Hzksat a subliniat că partea 
f*  numele căreia vorbește 

• etruxnaă să se pronunțe pen
tru ducerea unor tratative 
se-tc-zse la Paris,

-crea vreunei hotărîri. Ea are 
drept scop în primul rînd ca 
britanicii și americanii să-și 
expună părerile cu privire la 
averse probleme care sînt exa
minate iără o ordine de zi prea- 
zbriă. In ce privește proiectul 

de creare a iorțelor nucleare 
multilaterale și planul britanic 
reieritor la forța nucleară 
atlantică, se menționează ca a- 
ceste probleme interesează și 
celelalte țări membre ale alian
ței atlantice și, ca atare, voi 
cotntitui obiectul unor convor
biri la care urmează să partici
pe și ceilalți aliați. Președintele 
S-U-A. și primul ministru bri
tanic, au avut lungi convorbiri 
pentru a putea să procedeze în 
mai bune condiții la o expune
re generală a ideilor celor două 
guverne, la adăpost de orice ■ 
publicitate. Este probabil, arată ■ 
France Presse, că întrevederile | 
dintre Johnson fi Wilson vor fi 
reluate in hma ianuarie cind 
premierul britanic va sosi la 
New York pentru a lua parte 
Ja Adunareg Generală c O-N.U. : 
si cind va ioce o aoaă vizită 
ia Wasrzzgzcm

în cercuriie oDoale brilazice 
se arirod că deiegu^a .Marii 
Brifasii ia trasarive sa a pee- 
zesfef u» p.g3 eaBâca*.:  reie- 
ritoz ia scrin -war.iegFd ri-'enrică. 
a dazr geseeric. indicații 
cs prfrîre jc rszzreâe rare o iaz

cere ie urmărește. Arest plan 
privind forța ruzcleară atlantică 
va n discutat! in mod zmzr.-zr.- 
pt de conducătorii aulitari și ; 
experții celor două țări, in ca
drul unor convorbiri care vor 
începe miercuri după plecarea j 
lui Harold Wilson.

Raportul prezentat de I. B. lito 

la Congresul B. C. I.
BELGRAD 8. — Corespon

dentul Agerpres, C. Oprică, 
transmite :

După cum s-a anunțat, în 
cadrul lucrărilor celui de-al 
VIII-lea Congres al U.C.I., 
Iosip Broz Tito, secretar ge
neral al U.C.I., a prezentat un 
raport cu privire la „Rolul 
Uniunii Comuniștilor în fău
rirea pe mai departe a relații
lor sociale socialiste, proble
mele actuale din mișcarea 
muncitorească internațională 
și lupta pentru pace și socia
lism".

Perioada care a trecut de 
la cel de-al VII-lea Congres 
al U.C.I. — a arătat raporto
rul — a fost bogată în eveni
mente sociale și politice foarte 
importante atît în întreaga 
lume, cît și în Iugoslavia. 
Mari succese au fost obținute 
în industrializarea și transfor
marea Iugoslaviei, în modela
rea fizionomiei sale. „Baza 
materială a societății noastre 
s-a lărgit considerabil. Acea
sta permite acum o înaintare 
mai rapidă pe calea perfecțio
nării sistemului nostru econo
mic, care prezintă încă destule 
lacune pe care noi trebuie să 
le corijăm mai repede în inte
resul fiecărui individ și în 
acela al întregii noastre co
munități”.

Referindu-se la problemele 
politicii externe, raportorul a 
arătat că situația internațio
nală între Congresele VII și 
VIII ale U.C.I. s-a desfășurat 
în direcția unei serioase 
schimbări a raportului de 
forțe în favoarea forțelor păcii 
și politicii pașnice și con
structive, a politicii de coexis
tență activă și pașnică. Iugo
slavia a dus o politică de pace 
și colaborare internațională 
pașnică. Ea s-a străduit și a 
luptat hotărît în favoarea 
principiilor enunțate în decla
rațiile conferințelor șefilor de 
state și de guverne de la Bel
grad și de la Cairo. Raportul 
menționează că politica de 
forță, la care nu au renunțat 
încă cele mai reacționare 
cercuri imperialiste, pierde 
tot mai mult orice sprijin. 
Vorbitorul a declarat că „un 
mare rol în împiedicarea con
flictelor armate l-au avut Or
ganizația Națiunilor Unite și 
țările numite neangajate, ma
joritatea țărilor socialiste și U- 
niunea Sovietică și celelalte 
forțe ale păcii”.

Ocupîndu-se, în continuare, 
de problema dezarmării gene
rale și totale, I. B. Tito a ară
tat că, în acest domeniu, nu 
s-a realizat un progres cît de 
cît substanțial, deși, potrivit 
convingerii noastre ferme, este 
posibil să se apropie punctele 
de vedere și să se ajungă la 
soluții mai realiste, chiar dacă, 
inițial, nu sînt decît soluții 
parțiale. în acest domeniu, 
marile puteri occidentale nu 
au dat încă dovadă de voință 
suficientă ca să se ajungă la 
acorduri în probleme de fond. 
De aceea, este din ce în ce mai 
necesar ca „toate forțele pro
gresiste din lume și, în primul 
rînd, țările neangajate și ță
rile socialismului să-și aducă 
aportul în mai mare măsură, 
mai hotărît și cu mai ^rnare 
unitate de acțiune la găsirea 
de soluții realiste”. Raportul 
se pronunță, de asemenea, 
pentru lichidarea bazelor mi
litare străine, pentru crearea 
zonelor denuclearizate în Eu
ropa centrală, Africa, Asia de 
sud-est și în alte regiuni din 
Asia, America Latină etc.

întreaga dezvoltare • contem
porană și, în acest cadru, des
tinderea treptată a încordării 
— a spus vorbitorul — au ofe
rit popoarelor și statelor con
dițiile necesare pentru ca ele 
să-și poată consolida suverani
tatea și acționa mai liber în 
treburile internaționale. în a- 
cest proces, un loc important 
revine țărilor de curînd elibe
rate, care au devenit o forță 
morală și politică reală, ca
pabilă de a influența conside
rabil asupra evoluției eveni
mentelor internaționale.

în raport se arată că o cau-

Guyana Britanică:
■■SBHaHBH^raaMaraaanaaaMaaaaraa

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor

CEORCETOWN. — Primele 
rezultate ele alegerilor desfășu
rate luni in Guyana Britanică 
pentru desemnarea celor 53 de 
âeputați ai Parlamentului, ilus
trează lupta ririnsâ dintre Parti
dul popular progresist condus de 
primul ministru Cheddi lagan și 
partidele de opoziție: Congresul 
național dl poporului ji Forța uni
tă condsne de Forbes Bumham și 
respectă Peter <TAguiar. Dupi 
derpniew tcrutmuhu in 19 âm 
cele 35 de drcvnucripfii decto- 
rde. crnnhrkții partidului Con
gresul veționei ăl poporului au 
:bfmagt 61 648 de cețuri, candida
ți Pertidsdni popular progresist 
— condus de Cheddi lagan — 
55 “61, iar czndidații partidului 
Forța unită 1-5760 voturi- Candi
data celorlalte partide care s-au 
prezentat in alegeri au obținut 
in total 1 365 voturi. Liderii celor 
două principale partide din Gu- 

ză principală a faptului că si
tuația internațională continuă 
să fie nesigură o constituie 
tendințele imperialiștilor de a 
recurge la forță, precum și co
lonialismul și neocolonialis- 
mul. Raportorul a subliniat că 
neocolonialismul, care a deve
nit o formă principală a rela
țiilor unor puteri imperialiste 
și a capitalului monopolist cu 
țările insuficient dezvoltate, 
nu este mai puțin periculos 
pentru pacea lumii decît colo
nialismul clasic.

Pentru a consolida situația 
internațională — a spus vor
bitorul — este necesar să se 
acorde ajutor țărilor în curs 
de dezvoltare, să se instaureze 
relații economice mai echita
bile în lume și să se sprijine 
noile țări independente și țările 
aflate sub dominație străină 
pentru a se elibera de colo
nialism și neocolonialism.

Raportorul a subliniat, în 
continuare, rolul mare pe care 
îl au în prezent pe arena mon
dială statele neangajate. El a 
pus în expunerea sa un pu
ternic accent pe politica de 
neangajare, declarînd că „Iu
goslavia, în calitate de țară 
socialistă, se încadrează în 
această politică" și a afirmat 
că, politica de neangajare, 
„este progresistă, sub ambele 
aspecte ale sale — intern și 
extern. Iată de ce, ea are o 
semnificație internațională și 
națională trainică și pro
fundă”.

Iugoslavia se străduiește, a 
arătat el, să stabilească, în 
practică, cu toate țările relații 
de colaborare și prietenie re
ciproc avantajoase. în mod 
deosebit de simțitor s-au îm
bunătățit relațiile R.S.F. Iu
goslavia cu țările socialiste. 
„Relațiile noastre se bazează 
pe o temelie sănătoasă, pe 
egalitate în drepturi, interes 
reciproc și prietenie, ceea ce 
corespunde pe deplin aspira
țiilor popoarelor noastre. Sîn- 
tem convinși că trebuie să 
continuăm să ne unim efortu
rile pentru a progresa pe a- 
ceastă cale, fără să ne oprim, 
deoarece aceasta nu ar putea 
decît să dăuneze intereselor 
țărilor noastre și aspirațiilor 
comune”

I. B. Tito a arătat că auto
nomia și egalitatea în drepturi 
trebuie să stea la baza colabo
rării tuturor mișcărilor pro
gresiste și a partidelor comu
niste. „Creșterea forțelor so
cialismului în lume, diversita
tea de forme în care se mani
festă ele și complexitatea con
dițiilor din care rezultă au fă
cut să fie dăunătoare existența 
unui centru oarecare al tuturor 
acțiunilor și al întregii activi
tăți a mișcării muncitorești in
ternaționale”.

Internaționalismul nu con
trazice diversitatea care există 
în condițiile interne specifice 
pe baza cărora, de altfel, tre
buie să acționeze fiecare partid. 
„Azi, mai mult ca oricînd, a 
spus el în continuare, mișcarea 
muncitorească internațională 
are nevoie de o unitate care nu 
va ascunde deosebirile ci, dim
potrivă, va ține seama de ele”. 
Vorbitorul s-a pronunțat îm
potriva adoptării unei declara
ții colective prin care un 
partid ar putea fi exclus sau 
admis în mișcarea muncito
rească.

Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia— a spus el —se va 
strădui și pe viitor să lărgească 
cît mai mult colaborarea și 
să-și întărească relațiile cu ce
lelalte partide frățești, deoa
rece schimburile internațio
nale de păreri cu privire la 
diferite probleme s-au dovedit 
a fi foarte utile și deoarece 
schimburile de grupuri de stu
dii — ca forme ale acestei co
laborări — s-au dovedit deose
bit de eficace. „Colaborarea 
noastră cu partidele comuniste 
din țările socialiste este foarte 
importantă pentru schimbul de 
experiență și noi dorim ca a- 
ceastă colaborare să se dez
volte cît mai mult. Iugoslavia 
va continua să depună efor
turi pentru strîngerea colabo- 

yana Britanică, Cheddi lagan și 
Forbes Bumham nu au făcut 
pînă in prezent nici o declarație 
publică în legătură cu șansele pe 
care le au în actualele alegeri. în 
ceea ce-l privește pe Peter (TAgu- 
irr, lider al partidului de opozi
ție Forța unită, acesta a declarat 
că partidul de guvemămînt, Par
tidul popular progresist nu va pu
tea obține peste 50 la sută din 
voturile exprimate și în consecin
ță victoria va reveni opoziției. 
Agențiile occidentale de presă 
relevă că in fața urnelor s-au pre
zentat aproximativ 80 la sută din 
numărul alegătorilor înscriși. 
După cum s-a mai anunțat, ale
gerile din Guyana Britanică au 
la bGzâ sistemul proporțional de 
reprezentare, sistem împotriva 
căruia primul ministru al Guya- 
nei Britanice s-a pronunțat în 
mai multe rînduri. 

rării cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste, 
fiind conștientă de faptul că 
dezvoltarea înțelegerii pe baza 
egalității și respectului re
ciproc este un element esen
țial al luptei pentru solidari
tatea tuturor forțelor progre
siste în lume”.

Referindu-se la relațiile în
tre națiuni în societatea iugo
slavă, I. B. Tito a declarat că 
în prezent este vorba de dez
voltarea în continuare a aces
tora și conținutul loi' trebuie 
„să fie de așa natură îneît ele 
să poată consolida tot mai 
mult unitatea și fraternitatea 
popoarelor noastre".

în a doua parte a raportului 
sînt expuse unele probleme 
economice ale Iugoslaviei. 
„Principala trăsătură caracte
ristică a dezvoltării noastre 
economice în perioada care a 
trecut — a spus I. B. Tito — 
constă în puternica întărire a 
sectorului socialist al econo
miei, în primul rînd al indus
triei, apoi al agriculturii și al 
tuturor domeniilor economi
ce". Marile rezultate care aii 
fost obținute pe această liniT 
sînt, în același timp, o bună 
bază care oferă posibilități 
reale de a perfecționa siste
mul economic și de a realiza 
o dezvoltare economică, și mai 
rapidă. „Astăzi, posibilitățile 
noastre de producție au cres
cut mult. Nivelul general al 
dezvoltării noastre economice 
e mult mai ridicat decît în 
urmă cu șapte ani. între cele 
două congrese, produsul social 
și venitul național al întregii 
economii au crescut cu mai 
mult de 80 la sută, venitul 
național al economiei socia
liste este mai mult decît du
blu, în timp ce venitul națio
nal pe cap de locuitor a cres
cut, în această perioadă, cu 7 
la sută anual. Producția glo
bală a perioadei trecute a în
registrat un progres, cu toate 
că creșterea sa a fost mai sla
bă în unii ani, ceea ce s-a da
torat oscilațiilor din produc
ția agricolă și altor factori", 
în perioada 1958—1964, pro
ducția industrială a crescut 
mai mult de 2 ori, crescînd 
anual cu peste 12 la sută. As
tăzi, industria este ramura, cea 
mai importantă a economiei 
și ea influențează cel mai pu
ternic asupra dezvoltării tutu
ror celorlalte sectoare econo
mice și a întregii societăți iu
goslave. Cu toate acestea, în 
industrie, a remarcat raporto
rul, pot fi întîlnite probleme 
și lipsuri care trebuie să fie 
reglementate de urgență. A- 
ceste probleme sînt legate de 
productivitatea insuficient de 
înaltă a muncii, de diferite 
disproporții de structură etc.

„Dezvoltarea mai intensivă 
a sectorului socialist al agri
culturii este principala carac
teristică a evoluției agricultu
rii noastre în perioada dintre 
cele două congrese” — a ară
tat raportorul. Aceasta este 
schimbarea cea mai calitativă 
care a contribuit cel mai mult 
la creșterea producției agrico
le. Cel de-al doilea factor care 
a influențat, de asemenea, po
zitiv asupra creșterii produc
ției agricole constă în diver
sele forme de cooperare dintre 
sectorul socialist și producă
torii individuali. în perioada 
care a trecut au sporit inves
tițiile capitale în agricultură, 
datorită cărora a crescut nive
lul înzestrării ei materiale si 
tehnice. în prezent, în agricul
tură lucrează aproape 43 000 
tractoare, aproximativ 10 000 
combine; consumițl îngrășă
mintelor artificiale a crescut 
la peste 2 milioane tone. Ca 
rezultat al măsurilor luate, vo
lumul producției agricole a 
sporit în acești ani cu peste 40 
la sută. „Totuși, a spus I. B. 
Tito, în ciuda acestor succese, 
agricultura nu este încă in 
măsură să acopere nevoile 
crescînde ale ’ consumului na
țional și ale industriei prelu
crătoare și cu atît mai mult 
ea nu poate să joace, în ex
porturile noastre, rolul pe care 
l-ar putea juca și ar trebui 
să-1 joace normal”.

în cursul celor șapte ani tre- 
cuți, schimburile comerciale, 
în ansamblul lor, au crescut 
mai repede decît producția și 
creșterea relativă a exporturi
lor a depășit pe cea a importu
rilor. Tot în cursul celor șapte 
ani, exporturile au crescut, în 
ansamblu, cu 121 la sută,'și 
importurile — cu 98 la sută. 
Toate aceste rezultate au per
mis creșterea consumului și a 
nivelului de trai. Consumul 
personal, în medie, pe locuitor 
a crescut, în cei șapte ani, co 
70 la sută.

Problemele economice și alte 
probleme pe care le vom disr 
cuta aici, a spus în încheiere 
I. Broz Tito, sînt cunoscute de 
întreaga noastră opinie publi
că socialistă. Ele au fost dez
bătute mult în adunări înf 
cursul pregătirii în vederea 
congresului. „Oamenii muncii 
așteaptă, pe drept cuvînt, ca' 
acest congres să marcheze o 
cotitură în sensul unui efort 
mai hotărît al comuniștilor, 
pentru a elimina tot ceea ce 
împiedică îmbunătățirea mai 
rapidă a condițiilor existenței 
oamenilor muncii de la noi și 
dezvoltarea mai accelerată a 
relațiilor socialiste în țara 
noastră”.
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