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37 ÎNTREPRINDERI 
DIN REGIUNEA ARGEȘ

PITEȘTI (de la cores
pondentul nostru). — 37 de 
întreprinderi și organizații 
economice din regiunea 
Argeș au raportat pînă a- 
cum îndeplinirea planului 
anual. Printre acestea se 
numără D.R.E.F. Argeș, 
Fabrica de tananți, între
prinderea de poduri meta
lice și 
beton, 
Combinatul de industriali
zare a lemnului Pitești etc. 
Prin realizarea și depășirea 
planului anual la majori
tatea întreprinderilor prin
cipale din regiunea Argeș, 
la data de 19 decembrie a 
fost realizat planul valo
ric al producției globale 
pe ansamblul regiunii. Pes
te sarcinile „la zi“ au fost 
produse pînă ieri. 900 tone 
sodă caustică. 900 tone sodă 
calcinată. 5 000 m c chere
stea, 85 tone fire bumbac. 
130 000 m p țesături, 2 150 
tone placi fibro-lemnoase 
și altele.

prefabricate din
Trustul minier,

Premierea
inovatorilor

Simbătă a avut loc la Minis
terul Economiei Forestiere 
premierea inovatorilor și a în
treprinderilor care s-au situat 
pe locuri fruntașe la concursul 
de inovații pe anul 1964.

Au fost atribuite premii unui 
număr de 99 de teme propuse 
de 178 de inovatori individuali 
sau colective de inovatori. 
Printre cele mai valoroase 
inovații se numără instalația 
pentru uscarea rumegușului 
prin folosirea gazelor de ar
dere de la cazane, banda tex
tilă de lustruit pelicule de lac., 
instalația de uscare mecaniza
tă în flux continuu a bețelor 
de chibrit cu 
transportării și 
lor și altele.

De asemenea
miate 15 întreprinderi.

' mecanizarea 
a manipulării

au fost pre-

ÎNDEPLINIT
55 DE ÎNTREPRINDERI 

DIN REGIUNEA 
GALAȚI

GALAȚI (de la cores
pondentul nostru). — Pînă 
ieri, 55 de întreprinderi din 
regiunea Galați, au rapor
tat îndeplinirea înainte de 
termen a planului anual. 
Printre acestea se numără

Stația de sortare a mine
reului, Șantierul naval, 
LUS.GM.. Grupul nr. 1 de 
construcții-montaje. Trus
tul regional de construcții, 
Fabrica de biscuiți „Dună
reană- — din Galați, Com
binatul de celuloză și hîr- 
tie și LS.C-M. din Brăila, 
întreprinderile forestiere 
Focșani și Vrancea, și al
tele.

ÎNTREPRINDERILE 
CONSTRUCTOARE 

DE VAGOANE 
ȘI NAVE

în ziua de 19 decembrie, 
întreprinderile construc
toare de vagoane și nave 
din Direcția generală de 
material rulant și cons
trucții navale a Ministeru
lui Industriei Construcții
lor de Mașini, au realizat 
planul de producție prevă
zut pe anul 1964, care a 
fost cu 31,9 la sută mai 
mare decît realizările anu
lui precedent. In acest an, 
producția de vagoane a 
crescut cu 90 la sută față 
de anul 1963, iar în secto
rul naval s-au produs car
gouri și cabotiere mariti
me cu o capacitate de în
cărcare, cu 35 la sută mai 
mare.

34 ÎNTREPRINDERI 
DIN REGIUNEA 

MUREȘ-AUTONGMA 
MAGHIARA

TG. MUREȘ (de la co
respondentul nostru). —

Pînă la data de 18 de
cembrie, 
deri din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară și-au 
îndeplinit sarcinile pe anul 

• 1964. Printre întreprinde
rile care și-au realizat pla
nul înainte de termen se 
numără Trustul minier 
,.Mureș", Complexul de in
dustrializare a lemnului 
din Reghin, Fabrica de gea
muri din Tîmăveni, între
prinderile forestiere din 
Reghin, Odorhei, Gheor- 
ghieni etc.

34 de întreprin-
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

colectivă din Sîrbi s-au

Prima lecție de schi

tineretului
Muncitor

In
imagine 
marca
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Călătorie spre nota 10

Tînărul frezor fon Chicos, 
din secția sculerie 1 a Uzi
nei de tractoare — Brașov, 
obține în fiecare lună rezul
tate peste media secției. 
Astfel, el își menține titlul 
de evidențiat în întrecerea 
socialistă încă din luna 

Ianuarie

II

suplimentare acordate 
colectiviștilor

O dată cu veniturile cuvenite 
pentru zilele muncă efectuate în 
cursul acestui an, colectiviștii din 
regiunea Suceava primesc și retri
buția suplimentară pentru depăși
rea producției planificate.

Colectiviștii din comuna Vlăsi- 
nești au cultivat cu sfeclă de zahăr 
120 ha, obținînd o producție medie 
de 26 000 kg la hectar, cu 8 000 
mai mult decît era planificat. A- 
cest spor de producție se datorea
ză arăturilor efectuate în toamnă, 
îngrășămintelor aplicate, celor 5 
prașile efectuate la timp. De la 
cultura sfeclei de zahăr gospodăria 
din Vlăsinești a realizat un venit 
de peste un milion lei, din care 
130 000 lei și însemnate cantități 
de zahăr se retribuie colectiviștilor 
drept plată suplimentară. La gos
podăria 1 ” - --
distribuit drept plată suplimentară 
326 tone porumb știuleti pentru 
realizarea unei producții medii de 
5 000 kg știuleți la hectar, iar la 
G.A.C. Stubieni colectiviștii au 
primit pentru depășirea producției 
de floarea-soarelui 135 000 lei.

(Agerpres)

u

Im mm griului
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Fabrica de plăci 
iibrolemnoase din Pitești

PRODUCE
LA CAPACITATEA

PROIECTATA

In numărul de ieri al ziarului no
stru a apărut o parte din discuțiile 
care au avut Ioc la masa rotundă a 
„Scînteii tineretului" pe tema ÎM
BUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII UNOR TE
LEVIZOARE. Și-au spus cuvîntul re
prezentanți ai beneficiarului, ai 
unităților de întreținere și repara
ție, proiectanții. Continuăm discu
țiile în numărul de astăzi (pag. 2 și 
3) cu intervențiile celorlalți partici
pant! Ia masa rotundă.

In condițiile precipitațiilor atmosferice 
insuficiente din acest an, gospodăria noa
stră obține cea mai mare producție de 
gnu din istoria comunei: 2 765 kg în
medie la hectar.

Din 1960 încoace, la noi producția 
medie de gnu n-a mai scăzut sub 1 800 
kg la hectar, indiferent de factorii de cli
mă. în 1960 realizăm 1950 kg la hectar; 
în 1961—1812 kg ; în 1962 producția se 
ridică la 1 980, pentru ca în 1963, pentru 
prima dată, să obținem cîte 2 300 kg la 
hectar. „Recordul" n-a durat decât un an, 
fiind întrecut în această vară cu 465 kg 
la hectar.

Așadar, mereu mai mult. Sporurile se 
datoresc cunoașterii temeinice a condiții
lor locale de climă și sol și, în funcție 
de acestea, aplicării unei agrotehnici co
respunzătoare. Firește, toate acestea nu 
se stabilesc într-o zi, ci printr-o atentă 
muncă de cercetare desfășurată ani la 
rind.

Acum vreo patru ani, când am început 
să organizăm mai bine studiul condițiilor 
de climă și sol de la noi, am ajuns la o 
primă concluzie. Pentru a obține produc
ții mari pămîntului trebuie mai întîi să-i 
completezi elementele nutritive de care 
au nevoie plantele. în 1961 am luat două 
parcele alăturate de câte 40 de hectare. 
Pe una 
arăturile 
de gunoi 
tă n-am 
țați că 
suprafețe mici, cu sporul de producție ob
ținut am rezolvat problema. Producțiile 
au fost însă apropiate. Pe prima parcelă 
s-a obținut doar cu 150 de kg mai mult 
grîu decît de pe a doua. In anul următor 
am îngrășat șase parcele în mod diferen
țiat Producțiile au fost diferite. Reținem 
pe cea din parcelele îngrășate cu 20 de 
tone gunoi de grajd și o doză de 150 kg 
de superfosfat la hectar (2 600 kg). Era 
mai mică decît pe terenurile unde admi-

am băgat sub brazdă, la 
de toamnă, cîte 30 de tone 

bine fermentat. Pe cealal- 
dat nimic. Eram încredin- 

administrînd doze mari pe

L-am cunoscut pe Mercone 
Aurel pe la începutul lui noiem
brie, prin intermediul unei scri
sori. Paginile — șase la număr, 
scrisul mărunt, cel mai adesea 
fără îndreptări și, mai ales, o a- 
nume febrilitate a relatării, anti
cipau un corespondent pasionat 
și, după cum s-a dovedit ulte
rior, consecvent. Se simțea, fi
rește, inexpertența debutului. 
Faptul plin de semnificații se 
mai pierdea încă în noianul de 
fapte iar dorința de a spune 
„tot", dintr-odată (cine n-a încer
cat ?) îl făceau să spună uneori 
îndeajuns de puțin (cine n-a re
gretat ?). Important, însă, era că 
Mercone, elev la Centrul școlar 
din Brănești nu urmărea doar 
să-și vadă numele în ziar, con- 
semnînd „cum o fi" fapte și în
tâmplări, pigmentate cu nume, ci 
își propunea să comunice o ex
periență, să solicite un sfat, să 
creeze o opinie. Ceea ce nu e 
puțin și ceea ce nu e ușor. „Că
lătoria spre 10" l-a găsit în felul 
acesta pregătit nu pentru o croa
zieră oarecare, cursă de agre
ment, ci pentru o expediție ho- 
tărîtoare. „Zece“-le, ținta călă
toriei, încetase să mai fie o notă 
și devenise un însemn, un punct 
de reper, pămîntul fertil al unor 
noi cunoștințe care se cerea cu
cerit. Călătoria, la rîndul ei, ca 
metaforă, printr-o firească reacție 
în lanț, a declanșat noi metafore. 
Clasele au devenit ambarcațiuni, 
elevii — navigatori, scrisorile' — 
radiograme (Mercone însuși, un 
specialist T.F.F. cu pseudonim 
Pinguin) iar apropiata vacanță 
de iarnă— o bine meritată es
cală. Consecvența critică a ra
diogramelor și fantezia s-au în
tâlnit aici cu pasiunea publicisti
că a corespondentului voluntar.

Aceeași consecvență și aceeași 
chemare publicistică au caracte
rizat si scrisorile Soniei Grucescu 
din București. Preocupările ei li
terare (ne amintim un poetic „Se 
duc cocorii") s-au împletit armo
nios cu cele- mai diferite infor
mații și însemnări critice (nici
odată prozaice) privind lucrările 
de control, cercurile pe materii, 
dezbaterile literare. St scrisorile 
ei trădau încă destulă inexperi- 
ență și aici ar fi fost util un spo
rit efort de selecționare a fapte
lor, dar, îmbucurător — și esen
țial — rămînea amalgamul de 
pasiune, perseverență și etică 
profund colegială manifestat din

plin pe parcursul unui întreg tri
mestru. Exemplele ți aprecierile, 
firește, ar putea continua. Dar 
aprecierile — titlul acestor în
semnări o confirmă — nu tint 
adresate de astă dată corespon
denților noștri „cu ttagiu", kă 
Mercone Aurei sau Soniei G”>- 
cescu, ci tuturor celor aflați abia 

lor scrisoare pe adreta 
Emoția lor e de înțe

les. Nimeni n-a rămas vreodată 
m afara acestei emoții. Ca fi în
trebările, ncsfiryite'.e ezrtărL- 
După cum n-a existat corespon
dent care să nu aștepte cu ne
răbdare răspunsul.

Natalia Pipirigi de la Școala 
generală de 8 ani din Streheia ne 
mărturisea în prima ei misivă că 
nu ne-a scris pînă astăzi^, „pen
tru că era prea mică" dar deve
nind utemistă, evident, 
nește.

Da, credem că aici e cuprins 
într-un fel și răspunsul: îndrăz
niți 1 Scrieți-ne cit mai des. Ex
periența se capătă cu timpul din 
mers. Vă așteaptă pagini întregi.

Singurul mare secret

îndrăz-

Același Mercone de care a- 
minteam la începutul însemnări
lor ne-a trimis într-o bună zi un 
reportaj — anchetă cu supratii- 
lul deosebit de atrăgător: ^Ac
tele dv., vă rog 1“

„Actele", se înțelege, nu erau 
decît notele obținute de colegii 
săi la diferite examinări, notele 
bune fiind echivalate cu un fel 
de permise de liberă trecere, cele 
slabe — adevărate încălcări ju
diciare, sancționate prin lege 
(și-n lege I). Din păcate, scrisoa
rea în loc să relateze desfășura
rea anchetei se mulțumea să con
semneze doar rezultatul ei. Pe 
cititori însă — și poate aici e 
singurul mare secret al corespon
dențelor bune — îi interesează 
mai puțin numărul și numele ce
lor fără „acte" în regulă (deși o 
anumită „publicitate" uneori, e 
și aici salutară), li interesează, 
în schimb, în cea mai mare mă
sură procesul: Cum s-a ajuns 
la această situație? Ce se ascun
de în spatele „actelor false, for
male" ? Care e părerea celor în

DOREL DORIAN

(Continuare în pag. a III-a)

nistrasem doze mai mari de îngrășăminte 
însă, calculînd la întreaga suprafață ce 
se putea îngrășa cu aceeași cantitate, 
sporul total de recoltă era mult mai 
mare. Am repetat experiențele și în anii 
următori. Rezultatele au fost aceleași. 
Concluzia : pe terenurile noastre, eficien
ța economică maximă se obține atunci 
cînd administrăm doze moderate de în
grășăminte organice (18—20 de tone), 
completate de 120—200 kg de azot la 
nectar.

Ingrășămintele nu rezolvă însă totul. 
Producția depinde în egală măsură și de 
modul în care este pregătit terenul. între 
arătură și epoca de semănat trebuie să 
fie un interval cât mai mare de timp. 
Materia organică se descompune mai 
bine și plantele au o rezervă mai marc 
de hrană. Iată un exemplu care îmi vine 
mai la îndemînă. Brigada lui Mihai Sta
nica e fruntașă. A obținut în acest an 
câte 2 874 kg de grîu la hectar. Anul tre
cut însă brigăzii i-a rămas o parcelă de 
20 de hectare în care semănatul' s-a fă
cut la un interval doar de 6 zile de la 
arat. Special a recoltat-o aparte. Produc
ția a fost cu 220 de kg mai mică decît 
pe celelalte suprafețe unde se asigurase 
un pat germinativ bun și la timp.

Noi facem cele mai multe arături’vara, 
cu plugul în agregat cu grapa stelată. 
Pentru că, de obicei, umiditatea e mai 
mică în această perioadă, executăm ime
diat o discuire. Bulgării sînt mărunțiți, 
solul se afinează. Cînd griul urmează 
după porumb, căutăm să eliberăm urgent 
terenul. Arăm cât mai devreme pentru ca 
solul să aibă timp să se așeze.

Dar recolta de grîu este strîns legată 
de epoca de semănat, de adîncimea de 
însămînțare, de cantitatea de sămînță la 
hectar. Toate aceste trei condiții le-am 
studiat separat și în complex și am ajuns 
la concluzia că la noi epoca optimă este 
10—20 octombrie, adîncimea 8 centime
tri, cantitatea de sămînță 180—200 kg 
(în funcție de soiuri). Ca să asfgurăm în
cadrarea strictă a lucrărilor în 8—10 zile, 
avem întotdeauna grijă ca semăn&torile

ION GTRTONE, ms-strz principal la 
secția televizoare: jCahtziea televi
zorului depinde. In prissl riad, de 
calitatea subansambie.tr care-4 com
pun. Executarea urzzi lot experimen

tal este necescrf.

HARALAMBIS TOMESCU, secretarul 
comitetului U.TJ4. pe uzină : lfNol, 
uzina, cm făcut și n-am făcut totul 
peattm pregătirea profesională a 

muncitorilor'.

ANTON TIN CU 
președintele gospodăriei agricole 
colective din comuna Palazu 

Mare, regiunea Dobrogea

(Continuart tn pag. a III-a)

CRONICA ACTUALITĂȚII
l'n nou remorcher

lansat la apă
La Șantierul naval Oltenița 

a fost lansat la apă încă un re
morcher de 500 CP. Noul vas 
„Segarcea" va fi folosit pentru 
tracțiuni fluviale. El este al 
doilea de această capacitate 
construit și lansat la apă în 
acest an.

„R. I. M.-400“
La Fabrica de ciment Fieni, 

regiunea Ploiești, a fost expe
rimentat un nou tip de ci
ment — „R.I.M.-400", folosit cu 
rezultate bune la prefabrica
tele din beton, necesare con
strucțiilor industriale și de 
locuințe. începînd cu anul 
1965, cimentul „R.I.M.-400“ 
va fi cunoscut pe toate șanti
erele de construcții din țară.

DAREA IN FOLOSINȚA Extinderea școlilor Ritm
A SOSELEI BRASOV-POIANA BRASOV

raport cu vechiul 
drum, o siguranță spo
rită ia orice oră și în 
oncare anotimp.
Curbele line, în ser- 
peuuaă. lățimea părții 
carosabile permit ac
cesul oricăror autove
hicule printre care »!

marile autocare turis
tice. Lucrările acestei 
noi artere au fost exe
cutate de un colectiv 
al întreprinderii de 
construcții pentru 
transporturi Brașov.

Pregătiri pentru revelion
Anul acesta, peste 10003 de 

turiști din țară și de peste ho
tare vor sărbători revelionul în 
pitorescul peisaj al munților. 
Poiana Brașov, Cioplea, Pre
deal, Valea Timișului, Păltiniș 
și alte stațiuni din regiunea 
Brașov vor deveni în seara re
velionului locuri de recreație *1

veselie 
nele și 
localități, 
din munții Bucegi, Făgăraș și 
Sibiu, s-au pregătit pentru a 
oferi oaspeților cele mai fru
moase surprize.

profesionale
de conductori auto

arăturilor
intens
de toamnă

pentru oaspeți. Caba- 
vilele situate în aceste 

precum și cabanele

(Agerpree)

Peste 21 000 trieri eu absolvit 
de la începutul anului $i pînă a- 
cum școrie profesionale de con
ductori auto, de 10 ori mai multi 
decît în 1960.

Calificarea unui număr sporit de 
conducători auto, ca urmare a dez
voltării transporturilor rutiere, a 
dus la extinderea acestei rețele de 
învățăm!nt profesional. Pe lingă 
cele 26 de școli existente, anul a- 
cesta la Galati si Cluj au fost în
ființate noi școli. Școlile profesio
nale de șoferi au fost înzestrate în 
cursul anului cu noi autovehicule, 
cu un bogat material didactic și 
a «pont numărul cadrelor didac
tice.

(Agerpres)

Folosind zilele prielnice lucru
lui în cîmp, numeroase unități a- 
gricole socialiste din țară conti
nuă să execute arături adînci pe 
terenurile ce vor fi însămînțate 
în primăvara anului viitor.

Pînă la 17 decembrie, după 
cum rezultă din datele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
s-au făcut arături pe o suprafață 
de 3 346 238 ha. In ultima săptă- 
mînă au fost efectuate arături 
pentru însămînțările de primă
vară pe o suprafață de aproape 
200 000 ha.

Au terminat sau sînt pe termi
nate cu executarea arăturilor

adînci pe suprafețele prevăzute, 
gospodăriile colective din regiu
nile Bacău, Cluj, Galați, Iași și 
Ploiești, iar cele din regiunile 
București și Oltenia au realizat 
această lucrare pe 85-90 la sută 
din suprafețele stabilite.

Mai sînt încă de arat suprafețe 
mai mari în regiunile Argeș, Bra
șov, Crișana și Hunedoara.

în săptămîna care a trecut au 
continuat, de asemenea, lucrările 
de desfundare a terenului pentru 
plantații de vii și pepiniere viti
cole.

(Agerpres)

subansambie.tr


Repetiție a formației de dansuri populare a Casei de cultură o raionului „16 Februarie" din 
Capitală

Foto: AGERPRES

Prime 
audiții

După trei luni de la începutul 
stagiunii, formațiile muzicale alo 
Capitalei, ne-au oferit, în sfîrșit, 
în această săptămînă un șir de 
manifestări muzicale întocmite cu 
grija pentru ineditul programelor, 
pentru lărgirea orizontului cultu
ral al maselor de iubitori al mu
zicii.

Din substanțialul calendar muzi
cal, am vrea să amintim înainte 
de toate inaugurarea de către Fi
larmonica bucureșteană a unui nou 
ciclu de concerte. Un tînăr diri
jor — Paul Popescu și-a lu<it te
merara sarcină de a prezenta pri
mul concert al unui ciclu de ma
nifestări menit să ne contureze pe 
de o parte cîteva dintre cele mai 
reprezentative lucrări ale compo
zitorilor aparținînd noii școli vie- 
neze, iar pe de altă parte cîteva 
dintre valorile mai puțin cunoscu
te ale creației lui Haendel.

Un public rîvnind un contact 
direct cu fiecare dintre marile 
epoci creatoare, a răsplătit cu en
tuziasm (Weboro a fost bisat I), 
grupul de muzicieni care a știut să 
reliefeze forța contrastelor, origi
nalitatea coloritului orchestral, 
alternanțele de obscurități și lu
mini, tensiunile ce caracterizează 
fiecare din paginile opusurilor 
„noii școli vieneze".

Peste două zile, concertul săp-

CARNET MUZICAL

tămînal al Orchestrei Radio, a 
readus într-un concert de prime 
audiții o altă interesantă piesă 
simfonică a lui Schonberg — „Cela 
cinci piesa pentru orchestră op. 
15“, scrise încă în anii dinaintea 
primului război mondial (remar
cabil a sunat originala schiță „Cu
lori** cu straniile et imagini so
nore).

în restul acestui program întoc
mit exclusiv din prime audiții o 
notă specială pentru „Poemul 
vocal-simfonic** al lui Doru Po- 
povici — „Noapte de august" — 
închinat istoricelor zile ale Elibe
rării.

In sfîrșit, trecînd în revistă e- 
venimentele acestei săptămîni tre
buie să amintim premiera pe sce
na Operei bucureștene a două noi 
lucrări aparținînd unor tineri 
compozitori — „Prometeu" de 
Doru Popovici și „Galilei" de Cor- 
neliu Cezar. Reputați soliști ai 
primei noastre scene lirice au 
contribuit la montarea unor lu
crări lirice caracterizate — de la 
un prim contact — printr-o origi
nală construcție dramatică, prin- 
tr-un evoluat limbaj muzical, prin
tr-o luxuriantă paletă orchestrală.

Două alte prime audiții romî- 
naști — „Tripticul" lui Carmen 
Petra și două piese dintr-un ciclu 
de „Cinci piese pentru orchestră 
de coarde" de Zeno Vancea, au 
întregit o substanțială săptămînă 
muzicală, demnă pentru încheie
rea unui an muzical în care am 
fost gazdele unui mare Festival 
internațional și poate prevestitoa
re a unor manifestări muzicale 
derulate cu aceeași febrilitate și 
la o tot mai înaltă ținută în sta
giunile noului an.

IOSIF SAVA

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
După trei ani de experiențe, 

un inginer englez a construit o 
inotocicletă neobișnuită, despre 
care specialiștii afirmă că are 
o putere uriașă.

Noua motocicletă are lungi
mea de 3,9 m. Distanța între 
roți este de 2,7 m pentru a se 
evita rotația în gol în timpul 
deplasării rapide, ceea ce se 
întâmplă la motocicletele obiș-

Mlhail Masliuk din Jmerinka 
(Ucraina) a construit o vioară 
lungă de 11,5 mm. Acest instru
ment unic este alcătuit din 30 
de piese, împodobite cu orna
mente frumoase. Masliuk a în
ceput să-l lucreze după ce a 
aflat că armeanul Edvard Ka
zarian a fabricat o vioară de 
14 mm.

înainte de a începe această

„Este prea frumos pentru a 
fi adevărat*', a declarat recent 
cunoscutul medic american Al
bert Sabin, descoperitorul vac
cinului viu împotriva paraliziei 
infantile, cînd a relatat despre 
faptul că din timusul unui bă
iat, în vîrstă de 17 ani, care 
suferea de cancer pulmonar, a 
izolat un virus necunoscut pînâ 
în prezent.

Revista americană „Succesiul 
Farming" relatează amănunțit 
despre aparatul ,,Irma“ care a- 
nalizează laptele cu ajutorul 
razelor infraroșii.

Aparatul „Irma"' a fost de
monstrat recent la Universita
tea Corneli de către inventa
torul său, J. Holden (din An
glia). El indică în mai puțin 
de un minut procentul de gră-

LA UMBRA
heorghe Pîndichi, 
directorul Casei ra
ionale de cultură 
din Medgidia, e un 
om practic și cu 
experiență. Cel pu
țin așa socoate

dînsul. In accepțiunea domniei 
sale, aceasta înseamnă a ști să 
faci „ceva", care „ceva" să facă 
impresie. Mai concret, rațio
namentul său e următorul: 
Lansezi o „bombă" ca să rămînă 
toți cu gura căscată. Pe urmă, 
poți să, stai liniștit, gîdilat la 
auz de opiniile măgulitoare ale 
celor ce ți-au cunoscut „bom
ba".

In fapt, despre ce este vor
ba ? In Medgidia, cu vreun an 
și jumătate în urmă, tocmai 
începuseră „gurile rele" să spu
nă cum că la club n-ar mai ii 
nici o activitate și multe altele 
de felul acesta. Cum i-a venit 
ideea, nu se știe, dar riposta 
directorului acestui lăcaș a fost 
promptă: a lansat „bomba". 
Intr-o zi, toată Medgidia a aflat 
despre „Seara tinerilor căsăto
riți" la clubul casei de cultură. 
Trei ziare au scris despre inte
resantul eveniment. El însuși, 
directorul, a cam rămas fără 
piuit la ecoul propriei „bombe" 
lansate și cîteva zile s-a învîr- 
tit prin tîrg ca să primească 
saluturi și felicitări.

Așadar, nu numai că salvase 
situația, dar crescuse dintr-o 
dată în ochii celor de la comi
tetul raional pentru cultură și 
artă. Crescuse atlt de mult în 
ochii acestor tovarăși Incit el 
însuși avea aeraația că pielea

• Un nou tip

de motocicletă
nuite, din cauza încărcării insu
ficiente a roții din urmă. In 
afară da marea distanță dintre 
roți, constructorul noii moto
ciclete a plasat șeaua după 
roata din urmă, pentru a obține 
o tracțiune mai bună. Această 
motocicletă a și realizat viteza 
record de 402 m în 12,1 se
cunde.

• Maestru • Un nou

al miniaturizării
lucrare migăloasă, el a studiat 
amănunțit toate elementele u- 
nei viori obișnuite. Masliuk 
este cunoscut în U.R.S.S. pen
tru miniaturile sale — motoare 
electrice minuscule, aparate 
fotografice de mărimea unui 
bob de fasole, piese de șah 
înalte de 0,5 nun etc.

„BOMBEI!"

virus ?

• Laptele

și iiu’raroșiilf...
Dacă nu este doar o coinci

dență neobișnuită, aceasta va 
însemna că pentru prima dată 
s-a stabilit, într-adevăr, legătu
ra între un virus și o boală de 
cancer specifică. Deocamdată, 
s-a stabilit că unele tipuri de 
virusuri provoacă cancer la a- 
numite animale folosite în ex
periențe, dar nu și la oameni.

sinii, proteine și zaharoză con
ținute în lapte. Rezultatele se 
obțin mult mai repede decît cu 
ajutorul metodelor chimice fo
losite pînă acum. în timp ce 
un fascicul de raze infraroșii 
trece prin proba de lapte, pe 
contor apar cifrele indicînd 
procentele respective de dife
rite substanțe conținute în a- 
cest lichid.

Howard Sautters din Willow 
Grove (S.U.A.) și-a adus dintr-o 
expediție în Africa un pui de 
leu pe care l-a crescut și l-a în
drăgit. Leul s-a adaptat noii 
sale vieți, dar și-a păstrat unele 
obiceiuri. Cînd se plictisește, 
de pildă, rage din toate pu
terile — și se pare că se plic
tisește des, mai ales noaptea, 
lucru care nu este pe placul

• la telefon...
regele animalelor

locuitorilor din orășel. în urma 
numeroaselor reclamații, auto
ritățile i-au cerut lui Sautters 
să se debaraseze de leul său în 
48 de ore, în caz contrar vor 
fi nevoiți să-l ucidă. Sautters 
a cerut o prelungire a terme
nului care i-a fost acordat. El 
a instalat un interfon care lea
gă cușca leului cu diferitele 
camere ale apartamentului. De 
îndată ce leul începe să ragă, 
stăpînul său se repede la apa
rat și x. vorbește cu blîndețe, 
<calmîndu-l.

i-a rămas mică. Putea acum s-o 
lase mai moale cu activitatea.

Din ceea ce fusese cîndva 
„Seara tinerilor căsătoriți"^— 
se mai auzeau din cînd în cînd 
cîteva acorduri muzicale, cite o 
melodie pe care o cînta la club 
orchestra în amintirea memora
bilului eveniment...

Numai că de la un moment 
dat situația începea să devină 
critică. Lîncezeala totală în 
activitatea casei de cultură prea 
bătea la ochi. Cineva i-a dat 
ideea să fixeze pe zidul clădirii 
o placă pe care să fie săpată cu

care venise la centrul de raion 
cu un interes foarte precis, au
zind refrenele orchestrei de la 
clubul casei de cultură, s-a 
oprit, și-a scărpinat căciula, pe 
urmă a bătut și a intrat.

— Știți să cîntați la nuntă ?
— a întrebat el.

— La nuntă... La nunta 
au încercat să-și amintea 
cei din orchestră. Știm noi o 
bucată, dar se cheamă „Duze 
nuntă"...

— Lasă frate, asta o cin*.aii 
luni dimineața. Mie-mi trebuie 
să-mi cîntați nunta.

FOILETON

convins că se ailă intr-o incu
rabilă criză de idei, i-a venit 
salvarea. Frizerii din oraș tre
buiau să țină o ședință și 
n-aveau sală. Președintele coo
perativei s-a gindit ce s-a gîn- 
dit, pînă cînd a pus ochii pe 
clubul casei de cultură, și a 
mers la sigur:

— Tovarășe Pîndichi, — s-a 
adresai el confident și compasiv 
directorului — tot se vorbește 
că nu mai intră nimeni in sala 
clubului, lmprumutali-ne sala 
pentru ședințe. Oricum, o să se 
vadă că intri și iese lume și 
asta e ceva—

— Run. bun de tot! a zis to
varășul Pîndichi.

Începutul a iost anevoios, că, 
pe urmă, s-cu mutat la casa de 
culzzri și ședințele salariaților 
Agevacop, și cele ale solaria-

litere de bronz, inscripția: 
„Aici a avut loc la data de— 
memorabila „Seară a tinerilor 
căsătoriți". Asta ar mai fi pre
lungit puțin termenul pînă la 
lansarea unei noi ,bombe". Dar 
sugestia, nu se știe de ce, n-a 
fost pusă în aplicare.

Nu, situația încă nu ajunsese 
disperată. La urma urmei tot 
mai intra aici, din cînd în cînd, 
cite un tînăr... încă se putea 
completa din trei table de șah 
un rind de piese pentru o par
tidă, iar cele cîteva mese sim
ple puteau fi transiormate la 
nevoie în mese de ping-pong. 
Rar, dar și orchestra încă mai 
venea la club.

Memoria colectivă poves
tește că In ioaxna treezxM. tre- 
c;sd pe sTrads Gtrii. cu lirxx

— Ei, așa da. Bete palma si 
hai peste drum să bem cJdâ- 
mașul.

Și pentru că orchestra tiațea 
după seara în care ciz'.ate 
pentru zeci și zeci de t&eri 
căsătoriți, „a bătut palx" tâ 
cînte și pentru o singuri pere
che. Și cum pofta vize Bo
cind, (azi la o nuntă, —ia 
alta) așa se iace cd de Mma 
și pînâ azi, orchestra a dispă
rut cu desâvirșire ăin încăpe
rile clubului.

Și atunci s-a născut jtfa se
nin" o nouă denumire, ca o re
zonanță romantică — amăruie-- 
.Clubul părăsit*.

ftmij—asm :zad - fct- 
eeoef «d-4 aââecscâ psecre ie 
xaccfir ts î ei Cir ~ Fl rtâc+i- 
tocanei erx ca aej&h&ae

tilor de la O.C-L. Comerț mixt. 
Toată activitatea «lățea în a-
ceee sedir.țe. N-c*. eau ele tan- 
geett cu activitățile unei 
csse de cultură, dar oricum, nu 
x; era „clubul părăsit*. Intra 
juste, ieșea lume -

Ati osc srime așa, pînă 
latr-e xL dad dbrnefond a tre
buit sd :nreg.s:reze protestul 
vehesBeu! at tentez de serviciu 
de ia cbm de ariMni. A venit 
taoesa, a bătut eu mătura în 

riraaf directe ruiui și a spus că 
tree s-an îndesit „acțiunile" și 
ea z-cre aia ta interes să mai 
măture âupă fitecine -

c c/zas la concluzia că 
i ■ i-tn 3eJe et trebui să fie sus-
pendste.

Toed „irogeaii t* ei și-o ex- 
p^ee îr-w jet.- ao-j

Arhitect? Încă nu. Deocamdată Petrenco Adrian este student In anul II a! lnstitu:---- de
arhitectură i străbate, deci, și după cite știm, cu pasiune, drumul spre titlul de ariu:eet 

Foto: E. CQJOCARU

ut a șt
Nencux-* • Istredere

Jx sass cart« pesseostase ea 
xs * ȘcniM*. PizÂxbi a
at: ."30B jî o—arfa/ orâyenexc
CtXM. zâ atari ac ree-

ast» oai vechi.
at laeerae tsoade an tir

ai raseszma o glorie

fi Mat ef pe siritile oroșu-
Mr « cpârr da nou niște 
sripe CHEJEUsd de altele, tare 
da ngff TMmxu. trecătorii însă, 
cînd .Seara tinerilor
idBftwițr, x-’nbeau sau rî- 
6hb ew poM ca Ia o glumă 
bană rt treceau mai departe:

— Lead — își ziceau ei — că 
izzz nat ce e la clubul casei 
de tsătură—

De umde se vede că chestia 
eu .benba" zu ține...

Ha tatreMa, totuși, ce ar fi 
dert ‘.rrvzrășii de la Comite
tul rojooal pentru cultură și 
artă n Comitetul orășenesc 
UJTJ4. s-ar interesa mai îndea
proape de casa de cultura. Nu 
de dar se pare că tot mai 
bar.i e o activitate iară „bom
be", da cu continuitate.

GEORGE MIHĂESCU 
MIHAI CARANFIL

Cinematografe
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic rulează Ia Patria (orele 
9,30, 12,30» 15,30; 18,30} 21,15).
CLIMATE — cinemascop rulează 
la Republica (orele 9,30» 12,30» 16» 
18,45; 21,30), Festival (orele 9» 12* 
15; 18; 21). COCOȘATUL (orele 
9,30; 11,45» 14), după amiază — 
MARIA — rulează la Flamura. 
CASA NETERMINATA ru
lează la Buzești (orele 
15,45» 18; 21,15), Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30). DIAVOLUL
DEȘERTULUI rulează la Lucea
fărul (orele 9,30; 11,45; 14»
16,15» 18,30» 20,45), Excelsior (ore
le 9,45} 12} 14,15» 16,30» 18,45; 21), 
Modern (orele 10-, 12» 14,15» 16,30» 
18,45» 21). ȘAPTE ANI DE CĂS
NICIE — cinemascop rulează la 
București (orele 9» 11,30» 14; 16,30» 
19» 21,15), Feroviar (orele 9» 11,30» 
14; 16,30» 19; 21,30), Melodia (orele 
9.45, 12, 14,15; 16,30; 18,45} 21). 
Tomis (orele 9,30-, 11,45; 14-, 16,15; 
18,30; 20,45). DOI ÎN STEPĂ ru
lează la Capitol (orele 10; 12»
14» 16,30» 18,30} 20,30), Ciu
lești (orele 10; 12» 14» 16;
18; 20). COMOARA DIN VADUL 
VECHI rulează la Colentina (orele 
16, 18,15-, 20,30). 40 DE MINUTE
PÎNĂ IN ZORI — cinemascop 
— rulează la Victoria (orele 
10» 12» 14» 16, 18,15; 20,30),
Adesgo (orele 15,30; 18»
20,30), Flacăra (orele 16, 18;
20). MUSAFIRI CIUDAȚI PE 
MUN LELE DE GHEAȚĂ rulează Ia 
Lumina (orele 9,45» 12» 14» 16,15» 
18,30; 20,45), Pacea (orele 16, 18,
20) . VESELIE LA ACAPULCO ru- 
lează la Central (orele 9,30» 11,45» 
14» 16,15» 18,45» 21). COMISARUL 
SLAIGRET SE ÎNFURIE rulează la 
Union (orele 14.30» 1630» 18,45,
21) . PROGRAM PENTRU COPII —

orele 10; 1130) — HA- 
TARI ’.Exhete serii) — dnpft-amia- 
zi — r=je*zâ la Doina (orele 16; 
1R3Q) HA2NE APROAPE NOI — 
ceecaroop mleexă la înfrățirea 
(orela 13» 1530; 17,45; 20).Televiziune

Duminică 20 decembrie

Orele 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 — Emi- 
srane pentru copii și tineretul 
școlar : A.B.C.-ul patinajului — 
Cele 12 luni — Telejurnalul pio- 
onierilor — In pas de dans. 10,30
— Rețeta gospodinei. 11,00 —
Emisiunea pentru sate. în jurul 
orei 13,30 — Transmisie de la 
Stadionul 23 August : întîlnirea 
de fotbal dintre echipele Rapid — 
Steaua. La ora 15,55 — Transmisie 
de la Sofia : Întîlnirea de hochei 
dintre reprezentativele orașelor 
Sofia și București. 19,00 — Trans
misie din Sala Sporturilor Flo- 
reasca a întîlnirii de handbal din
tre echipele R.P. Romîne și R.S. 
Cehoslovace. 19,30 — Jurnalul
televiziunii. 19,45 — Repriza a 
Il-a a întîlnirii de handbal. 20,15
— Aventurile lui Robin Hood
(XIII). întrecere cu arcul. 20,40 — 
Pagini satirice din literatura noa
stră. 21,00 — Filmul artistic „Trei 
plus două*. 22,25 — Muzică
ușoară. în încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

Săptămînă viitoare
pe ecrane

• „Judecătorul de minorî"
Studioul U.F.A. din 

R. F. Germană a rea
lizat în regia lui Paul 
Verhoeven filmul 
„Judecătorul de mi
nori".

în rolul principal 
apare actorul Heinz 
Ruhmann pe care pu
blicul nostru l-a vă
zut în filmele: „Ofi

țer pentru o ziM și 
„Un om trece prin 
zid". Actrița Karin 
Ball apare în rolul 
Ingei Schumann.

• „Sălbatecii de pe riul morții"
O expediție suede

ză străbate Brazilia 
parcurgînd 20 000 km 
în peste șase luni. 
Filmul documentar

de lung metraj „Săl
batecii de pe rîul 
morții", urmărește iti- 
nerariul expediției în-

cepînd de la gurile 
fluviului Amazon.

Filmul a fost reali
zat de studiourile 
suedeze în regia lui 
Torgny Anderberg.

• „Roșu și negru"
în urma cererilor 

spectatorilor, Direcția 
Rețelei Cinematogra
fice și Difuzării Fil
melor a reintrodus pe 
ecrane cunoscutul

film „Roșu și Negru", 
producție a studiouri
lor franceze, realizat 
după romanul cu ace
lași nume al lui Sten

dhal, în regia lui 
Claude Autant-Lara.

în rolurile princi
pale : Danielle Dar- 
rieux, regretatul Ge
rard Philipe și Anto- 
nella Lualdi.

Masa rotundă a „Scînteii tineretului1 despre:
CALITATEA UNOR TELEVIZOARE

In imagine
Replica fabricației

RED. : Munca de concepție, prin exce
lență. muncă de perspectivă, trebuie să 
se afle tot timpul cu un pas înaintea 
fabricației. Asta nu înseamnă însă că 
fabricația să rămînă în urmă.

Ing. GHEORGHE ZAMFIR : „Cheia 
realizării unor produse cu performanțe 
bune, de calitate superioară, se află în 
colaborarea ce trebuie să fie între pro
iectant și colectivul care lucrează la 
pregătirea fabricației. Această legătură 
organică trebuie să existe de la exe
cutarea prototipului, a seriei zero, și 
pînă la intrarea în fabricația de serie. 
Ca să nu mai întîmpinăm greutățile 
de la E 43 și la fratele s ai mai mare, 
E 47, pe care-1 avem de executat Tn 
1965, propun Să se ia măsuri din timp. 
Dacă execuția va ține pasul cu 
concepția televizorului E 47, atunci be
neficiarul nu va mai avea nimic de 
reproșat. Mă refer la perioada dintre 
omologare și începerea fabricației de 
serie care a fost foarte scurtă la E 43. 
Aceasta trebuie folosită pentru efectua
rea unor modificări și îmbunătățiri, dar 
mai ales pentru cunoașterea televizo
rului de către toate cadrele tehnice 
care sînt chemate să-l execute. Dacă 
tehnologul va cunoaște bine aparatul, 
atunci el va putea arăta muncitorilor 
cum să execute corect fiecare operație, 
va ști să dea soluții proprii pentru fie
care caz în parte. Dar pentru asta mai 
sînt necesare și alte măsuri. Maiștrii 

trebuie să fie eliberați de uzele munci 
care nu intră in atribuțiile lor și si se 
ocupe efectiv de producție, să-și însu
șească bine tehnologia și să acorde o 
asistență tehnică operativă și compe
tentă.

Anomalia care a exisrax la pregăti
rea televizorului E 43 s-ar Înlătura 
dacă in sectorul de fabricație, primul 
lot din seria zero ar fi executat in în
tregime sub îndrumarea cadrelor teh
nice ale secției. Dacă vor fi executate 
circa 50 de bucăți de televizoare in la
borator, sub formă de experiment, de 
către tehnicienii secției și cadrele care 
se ocupă cu pregătirea fabricației, se 
va asigura în mod practic însușirea 
tehnologiei de către cei care răspund 
de aplicarea ei. Iar aceștia, la rîndul 
lor, vor putea să pregătească munci
torii din secție".

Ing. EUGEN CHICOȘ: „Nu văd de 
ce acest lot experimental să fie execu
tat în laboratorul tehnologic, care nu 
are condiții create. Acesta se poate face 
foarte bine în secția de fabricație. Sînt 
de acord cu tovarășul inginer Zamfir în 
ce privește continuitatea îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale. Altfel nu 
putem ține pasul cu dezvoltarea rapidă 
a producției. Muncitorii trebuie să în
vețe tehnologia acestui nou tip de tele
vizor și cadrele tehnice să le demon
streze, încă din această fază, cum se 
execută fiecare operație".

Ing. NICOLAE CHIR1ȚĂ, șeful sec
ției de fabricație televizoare: „Sînt 
pentru executarea unui lot experimen
tal al seriei zero, un lot — ca să-i spun 

așa— fCaior. Acss: Ic-t, exec^tmdu-se 
după ce produsul a sxxf eszz prâcpaleîe 
modificări consirocnve șz xehzxxogice, 
va fi frtvy: de cadrele rehr.:ce care 
sînt chemare să îndru.". e fabricata. La 
E 47 cei să procedăm in acest feL 

Intr-cm cgvîzxî mzm-ea de concepție 
să fie cit mai ccmpieră de ia început.

ION GIRTONE. meutr» priaci- 
pal la secția ce teimcocre .* -Propu
nerea făcută este bună și pentru alte 
motive. Secția de fabneape asigură 
montarea televizorului. Calitatea aces
tuia depinde, în primul rind, de cali
tatea, subansamblelor care-1 compun. 
Executarea unui lot experimental este 
necesar. Tehnologii și cadrele care răs
pund de pregătirea fabricare; pot veni 
cu propuneri și soluții pentru îmbună
tățirea tehnologiei, pentru cctarea pro
ducției cu dispozitive de executare și 
control etc.“.

Intre letcon 
și cositor — 
electronistul

RED.: Cineva făcea, in discu
ției, următoarea remarcă. ^Meseriei de 
ceasornicar i s-a dus faima meseriei de 
mare precizie. Meseria de electronist nu 
e cu nimic mai prejos. Chiar dacă noi 
lucrăm, în cea mai mare parte, cu let- 
conul și cositor".

Și, într-adevăr, așa este. Constructo

rul de televizoare trebuie să execute 
peste 800 de lipituri, să conecteze la 
diferite poziții sute de fire electrice, să 
'-.onteze zeci de tuburi, în fine, să con
struiască un aparat foarte complex. Nu 
mai încape îndoială că electronistul 
trebuie să aibă o înaltă pregătire pro
fesională.

Ing. NICOLAE CHIRIȚĂ, șeful sec
ției televizoare: „Am pornit secția cu 
un colectiv de 120 de muncitori. I-am 
școlarizat pe toți, la început, timp de 60 
de zile. Perioada de școlarizare n-a fost 
prea lungă. Dar in acest timp oamenii 
s-au inițiat cit de cît în tainele acestei 
meserii. Anul acesta, în luna iulie, am 
angajat încă 100 de muncitori. Toți, oa
meni fără o calificare de specialitate 
sau una înrudită. Secția a cerut condu
cerii uzinei sa nu-i repartizeze pe toți la 
televizoare, să-i mai dea oameni și din 
alte secții. Nu s-a ținut seama de cere
rea noastră. A trebuit să-i punem pe 
oameni să lucreze direct la bandă. I-am 
instruit, nimic de zis, 6 zile. Dar ce se 
poate învăța în 6 zile! Problema este 
insă mult mai complexă. Procesul de 
fabricație a unui televizor este organi
zat în flux continuu pe bandă. Unele 
operații sînt într-adevăr mai simple. 
Ele nu cer muncitori cu calificare prea 
înaltă. Altele însă sînt foarte complexe. 
Adevărul este că noi nici la punctele- 
cheie (reglare și depănare) nu avem 
oameni suficienți cu calificare cores
punzătoare. Am recurs la soluția de a 
folosi mecanici și electricieni cu o pre
gătire mai bună. N-am rezolvat complet 
problema. Cred că trebuia ca pe lîngă 
uzină —- o dată cu trecerea la construc

ția de televizoare — să se fi înființat o 
școală profesională care să pregătească 
muncitori electroniști. N-ar fi rău dacă 
s-ar avea aceasta în vedere pentru vii
tor.

Noi, uzina, am făcut ce ne-a stat în 
putință. Am stabilit ca pentru 1965 să 
organizăm cursuri de calificare, de ri
dicare a calificării și de specializare 
prin care să îmbunătățim — la diferite 
nivele — pregătirea profesională a tu
turor muncitorilor".

HARALAMBIE TOMESCU, secretarul 
comitetului U.T.M. pe uzină: „Aș vrea 
să reiau ultimele cuvinte ale tovarășu
lui Chiriță. Noi, uzina, am făcut și 
n-am făcut totul pentru pregătirea 
profesională a muncitorilor. S-a organi
zat un curs de calificare. A folosit a- 
cesta ? Și-a atins el pe deplin scopul ? 
Eu cred că nu. Și iată de ce. Oamenii 
au fost încadrați în acest curs fără a se 
ține seama de nivelul lor de pregătire. 
Au participat la același curs și cei care 
aveau 7 clase și cei care aveau 11 cla
se. Nu s-a asigurat — și de acest lucru 
se face vinovată conducerea secției — 
o stabilitate a oamenilor la locul de 
muncă. Muncitorii au fost schimbați 
dintr-un cerc în altul.

Noi, organizația U.T.M., am sesizat a- 
ceste deficiențe. Tovarășii din condu
cerea uzinei au fost de acord că ele 
trebuie înlăturate dar, practic, cursu
rile s-au desfășurat tot așa".

RED: Ne permitem aici un scurt co
mentariu. Direcția tutelară din minister 
putea — și avea datoria — să ajute uzina 
în pregătirea din timp a cadrelor de 
muncitori specialiști pentru secția tele

vizoare. Ministerul are mai multe școli 
profesionale cu profil electrotehnic. 
Puteau fi repartizați mai mulți absol
venți ai acestor școli aici. Ar putea fi 
pregătiți, în cadrul acestor școli, și 
muncitori electroniști. Asta nu scuză 
însă cu nimic slaba preocupare a con
ducerii uzinei pentru pregătirea, cu 
forțe proprii, a muncitorilor din secția 
televizoare. Modul formal în care s-a 
desfășurat cursul de calificare este 
elocvent. Dar cîte alte acțiuni s-ar pu
tea întreprinde în uzină, de conducere, 
de organizația U.T.M. S-a arătat că 
mulți muncitori nu execută bine lipi
turile, nu conectează corect firele. Or
ganizarea, în acest caz, a unor demon
strații practice și schimburi de expe
riență ar fi contribuit la însușirea 
corectă a acestor operații. Editura teh
nică a editat, la cererea uzinei, mai 
multe broșuri pentru meseria de elec
tronist. Inițierea studierii acestora ar 
contribui fără îndoială la îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale muncito
rilor. Iată numai cîteva soluții, dar — 
dacă ar exista mai multă preocupare — 
s-ar putea găsi infinit mai multe.

Criteriile se cunosc 
Soluțiile se știu 
Măsurile intirzie...

Ing. H. REISEMBERG, șeful ser
viciului controlului tehnic: „Am mai 
spus acest lucru și am să-l spun
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• Stadionul „23 
August* din Ca
pitală găzduiește 
astăzi una dintre 
cele mai intere
sante partide 
restanță ale cam
pionatului cate
goriei A la fot- 

București, fruntașa 
întîlnește pe 

care ocupă

Spartachiada de iarnă
bal. Steaua _ 
clasamentului. 
Rapid București, 
locul doi în clasamentul gene
ral. Jocul va începe la ora 
13,30. Stațiile noastre de radio 
vor transmite în jurul orei 
14,30 repriza a doua a acestei 
întîlniri.

a tineretului

Furt în careul

Ringului de box i se mal 
spune, se știe, careul magic. 
Printre altele, probabil, pentra- 
că pe cel cî(iva metri pă- 
tratî de podea se petrec une
ori lntîmplări imposibil de În
țeles (cu toate că, dacă stai 
să te gindești, pe undeva tre
buie să existe vreo explicație).

lntîlnirea de box dintre e- 
ctilpele Steaua și Dinamo 
București ne-a furnizat asea
ră, pe lingă cîteva meciuri sla
be, care au nemulțumit pu
blicul spectator, și unul din 
cele mai grosolane cazuri de 
furt în ring. Autor : arbitrul 
Eugen Lazar.

Pe scurt, lucrurile s-au pe
trecut în felul următor: în 
meciul de categorie pană, bo
xerul Petru Vanea (Steaua) 
— talent robust, bine pregătit, 
excelent puncheur — l-a do
minat

întrecerile Spartachiadei de 
iarnă se desfășoară cu însufle
țire și în raionul Rm. Vîlcea. 
Despre pregătirile făcute în ve
derea marii competiții, ca și 
despre primele întreceri am 
avut, zilele acestea, o convor
bire cu tovarășul Octavian Ce
lle, președintele Consiliului ra
ional U.CFS. Rimnicu Vîlcea.

— Deschiderea Spartachiadei 
de iarnă a tineretului — ne-a 
spus interlocutorul — repre
zintă, desigur, un eveniment 
sărbătoresc pentru asociatele 
sportive și organizațiile U.T34. 
din raion. De aceea, startul ia 
prima etapă a avut un caracter 
cu totul festiv. Și aceasta mai 
cu seamă în asociațiile soorfi- 
ve Oltul-CIL. Rm. Vîlcea. Ou- 
mia-Govora, Forestierul-Brer. _ 
Toate acestea sirt asomafii 
sportive din întreprinderi mar., 
cu organizații U.T.M. puternice

menționez că pentru etapa ra
ională vom amenaja pîrtia de 
schi și săniuș de la Brezoi, în 
lungime de aproape 3 km.

— Spre deosebire de compe
tițiile desfășurate în celelalte 
anotimpuri ale anului. Sparta- 
chiada de iarnă implică $i re
zolvarea unor probleme legate 
de existenta mani material 
sportiv adecvat: schiuri, bo
canci de schL săniuțe patine, 
etc. Cum ați rezolvat aceste 
probleme !

— Cu prilejul instruirii pre- 
sedintiloT de asociaUi am dat 
todrumâri si ulterior am urmă
rit ca din fondurile esoriaUei 
sâ fie procurate o ser.e ce 
materiale sportive de strictă 
necesitate pentru desfissrarea 
in cooditii a eosxperi-
țieL In cazul asoaatuloc spor
tive de Ia sate, tostr-itorii 
noștri voluntari au ajutai ia 

canfeepoeire* 
—• unor mater*, tie

La

ac-
copios pe Constantin

Notă
(Dinamo) timp de 3 re- 
(de cîteva ori, Crudu, 
printr-o minune n-a

Crudu 
prize, 
fiumai . __
făcut cunoștință cu podeaua) 
dar (pentru că după fotbal, vo
lei, gimnastică etc, trebuia si 
existe un om și prin lumea bo
xului) Eugen Lazăr l-a... desca
lificat pe Vanea cu 3 secunde 
Înainte de gongul final. Moti
vul ? Pentru că Vanea ai ii 
gzaț de țineri repetate seu așa 
ceva. Explicații nu s-cu da! 
(juriul, la vociferările publi
cului, s-a făcut că nu vede, 
n-aude, surd ca greul pămln- 
tului) și nici nu se pot da. 
Crudu și Vanea au primit cile 
două avertismente (Vanea în
să, numai pe închipuirile _ 
bitrului, pentru că cel care a 
lovit și cu capul și sub centu
ră, și cu genuchiul a fost Cru
du). Crudu a fost groggy in 
picioare, Crudu a încasat o 
papară cum de uzul! 
n-am mai văzut... și totuși, ar
bitrul, (suveranul din ring !) 
i-a dat cîștig de cauză.

A spune că aceaștă manie
ră de a arbitra este penibilă, 
spunem prea puțin. A fost, 
pur și simplu, un furt. Și nu 
a fost singurul arbitraj prost 
de la gala de ieri seară.

care acordă un larg sp: 
tivității sportive.

— Pe plan tehnic < 
suri au iost întreprinse In spri
jinul competiției î

— Fiind vorba 
re caracteristică 
iarnă, accentul a fost pus pe 
amenajarea de 
schi și sâniuș ca și pe înființa
rea unor centre de patinaj. 
Astfel, in această iarnă vor 
funcționa in afara pirtiiior 
existente și cele de la Bcișoara 
(diferență de nivel 700 m) Bre- 
zoi (500 m) Dealul Petrișor 
(din marginea orașului Rm_ 
Vîlcea) șl Apuxu Votneasa. Ul
tima se află In creierul mun
ților. m a fost amenajată peo- 
tru sportivii de la exploatările 
forestiere, care vor iaangun. 
cu acest prilej si asooaSa Soc 
sportivă -Cataractese’. Ct pri
vește centrele de patinaj, » 
fost luate Băstri corespe-uă- 
toare pentru înființarea uzer 
astfel de centre, ta parcul Ză
voi din Rm_ \Tfcea. lință ștran
dul cb apă potabilă <fin Ge-r-- 
ra. în lunca Lotrului — peetrn 
sportivii din Brezoi. Țin să

de o intrece- 
seznnuhn de

pirtii pentru

FĂNUȘ NEAGU
★

• Aseară, pe ringul sAlii 
sporturilor de la Floreasca. :n 
finala campionatului republi
can de box pe echipe, Dmamo 
București a învins cu sc 
de 25—14 pe Steaua B 
rești. Surpriza reuniunii 
fumizat-o dinamovistul 
Dumitrescu care, în cadrul cat 
ușoară, a dispus la puncte de 
campionul tării Ion Dinu. La 
cat. grea, V. Mariuțan l-a în
vins la puncte pe M. Ghiorghi- 
oni. I. Olteanu a terminat 
egalitate cu M. Nicoiau, 
cizia dezavantaj îndu-1 pe 
namovist.

Iată celelalte rezultate 
registrate : C. Ciucă b. ko D. 
Davidescu j N. Gîju b. p. C. 
Dincă -, C. Crudu b. descalif;- 
care P. Vanea ; V. Antonio b. 
ko I. Vișinescu ; 
b. ko Șt. Popoacă ; 
b.p. M. Anghel s L Monea b. 
ab. V. Trandafir.

Zilele
Foto : AGERPRES

Elevii anului I ai Școlii teh
nice horticole din comuna 
Dragomirești-Vale, regiunea 
București, în laboratorul de 

fizico-chimie

Ion Creangă
în aula .JMrhail Eminescu" 

a Universității din Iași a avut 
loc simbătâ după amaiză un 
smpozion .Jon Creangă*, con
sacrat împlinirii a 75 de ani 
de la moartea scriitorului. 
Simpozionul a fost organizat 
□e filiala Iași a Academiei 
R- P Romine. în colaborare 
cu universitatea ieșeană. Au 
participa: academicieni. mem
bri corespondenți ai Acade- 

R. P. Romine, cadre di
dactice din învățămîntul su
perior și mediu, alți oameni 
de cultură și artă, studenți.

INFORMAȚII
încheierea celei de-a 8-a 

sesiuni a cadrelor 
didactice ale I.S.E.

a-

Sîmbătă seara au luat sfîr- 
șit lucrările celei de-a 8-a 
sesiuni a cadrelor didactice 
ale Institutului de Științe 
Economice „V. I. Lenin* din 
Capitală.

în cuvîntul de închidere, 
prof. univ. M. A. Lupu, a
rătat că actuala sesiune la 
care au luat parte un mare 
număr de cadre didactice din 
învățămîntul economic supe
rior, reprezentanți ai institu
telor de cercetări și specialiști 
în producție, a adus un aport 
prețios la îmbunătățirea pro
cesului de învățămînt ca și la 
sprijinirea rezolvării unor 
probleme de producție din în
treprinderi și unitățile agrico
le socialiste.

Cu prilejul celei de a %-a 
aniversări a creării Fron
tului de eliberare națio

nală din Vietnamul 
de sud

Cu prilejul celei de a 4-a a- 
niversări a creării Frontului 
de eliberare națională din 
Vietnamul de sud, Consiliul 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă a adresat o te
legramă de salut Asociației 
muncitorilor pentru eliberarea 
Vietnamului de sud. Sindica-

Simbătă duDă-amiază în 
Cabală a avut loc o seară 
Stenră -Ion Creangă". Cu a- 
oesc prilej, a vorbit despre 
vâfB fi opera marelui nostru 

pssritor conf. univ. Mihai 
Gafina. In continuare, parti- 
: i = - -_i au asistat la un pro- 
gram de lecturi din opera 
srrrtorului

cr-

I. Mihalik 
V. SCrra

(Agerpre*)

In regznr.ea Ploiești au a- 
fie. în aceste zile, nume- 

manifestări cultural-ar- 
ce cu prilejul comemoră

ri- bă Ioa Creangă.
cadrul unei seri literare 

eansserată marelui nostru po- 
■ ::: .= Casa de cultură
c - Sccaia a vorbit oamenilor 
■mnefi din localitate și celor 

la odihnă, scriitorul 
Z. N Pop.

La cmrjeie „1 Mai" Ploiești, 
aebeiete petroliere din 

Tîrgoviște. Boldești 
Joc medalioane și 
sre la care au parti- 

opal ■smeroți petroliști și

marca

tele, oamenii muncii din țara 
noastră, se spune în telegra
mă, își reafirmă solidaritatea 

■ cu lupta oamenilor muncii din 
Vietnamul de sud pentru li
bertate și independență și 
condamnă cu hotărîre repre
siunile și teroarea la care sînt 
supuși patrioții din Vietnamul 
de sud.

Consiliul Central al Sindica
telor din R. P. Romînă urează 
oamenilor muncii și poporului 
din Vietnamul de sud, succes 
deplin în lupta lor eroică pen
tru realizarea aspirațiilor de 
independență națională, unifi
carea patriei, libertăți demo
cratice și drepturi sindicale, 
pentru pace și o viață mai 
bună.

Premieră cu spectacolul 
„Să nu te joci 
cu dragostea"

Stu- 
„I. 

pre- 
nu 

Al-

Sîmbătă seara, la sala 
dio a Teatrului Național 
L. Caragiale*, a avut loc 
miera spectacolului „Să 
te joci cu dragostea" de 
fred de Musset.

Regia spectacolului aparți
ne maestrului emerit al artei 
Moni Ghelerter, scenografia 
lui Dan Nemțeanu, iar muzi
ca este semnată de Ștefan 
Mangoianu.

înaintea primei escale
(Urmare din pag. I) 

cauză ? a profesorilor ? a părin
ților ? Și, în sfînșit, e tirziu? E 
prea tirziu ? Cei vizați nu se pot 
îndrepta decît sub amenințarea 
re-petenției ?

Notele bune, permisele de li
beră trecere, se cuvin și ele ana
lizate, determinînd uneori ade
vărate schimburi de experiență 
iar alteori... binevenite puneri în 
gardă. Pentru că — așa cum ne 
scrie Ion Păcurarii din clasa a
IX- a C Bălcești — nu sînt pu
țini „cei care gonesc după note, 
să le împuște, precum gonește 
vînătorul după iepuri*1. Ceea ce 
e adevărat. Dar pe noi, tovarășe 
Păcuraru, ne interesează să ne 
scrii și cum îi deosebești pe cei 
care învață temeinic de cei care 
se mulțumesc să împuște din 
greșeală „un iepure gras**.

Tudor el Mihalcea din Toprai- 
sar, raionul Negru Vodă, ne in
formează că toți elevii clasei a
X- a s-au înscris, fără excepție, 
la cercurile pe materii. Dar ce 
i-a determinat ? Și în ce măsură 
participarea lor este efectivă și 
nu o simplă înscriere ? Abia de 
aici, de la acest răspuns, începe 
să ne intereseze „înscrierea fără 
excepție'.

O interesantă scrisoare („în
semnări din Cimbrud") semnată 
de Mircea Tudose consemnează 
producțiile mari de legume, plan
te cerealiere și struguri obținute 
pe terenurile cultivate ale Cen
trului școlar din Cimbrud. Dar 
care a fost contribuția directă a 
elevilor și cum au reușit să îm
bine munca pe terenurile Cen
trului cu pregătirea lor teoretică? 
Pentru că din cei 112 absolvenți 
ai acestui an nici unul n-a avut 
media sub 7.

Emil Radulescu de la Școala 
medie din Vînju Mare insistă în 
scrisoarea lui asupra unor me
tode operative menite să reme
dieze (uneori să prevină) situa
țiile tragice. Ședințe fulger la 
capătul orelor de curs (atunci 
cînd examinările din ziua respec
tivă au detectat pregătirea ne
corespunzătoare chiar și a unui 
singur elev), vizite la domiciliul 
elevilor și discuții cu părinții lor 
(atunci cînd situațiile devin alar
mante) și, în sfîrșit, emisiuni ori 
ediții speciale ale postului ute- 
mist de control. Notele slabe, 
„actele false, formale" — pare să 
ne spună scrisoarea lui Emil Ra
dulescu, pot fi într-adevăr evi
tate. Aceeași convingere o îm
părtășește și Elena Cociu de la 
Școala medie mixtă din Topolo-

veni. Ajutat și urmărit îndea
proape pe parcursul unui întreg 
an școlar, Emil Nodoleanu — 
multă vreme unul din „cazurile 
dificile^ ale acestei școli — ajun
ge în cele din urmă unul din e- 
levii fruntași. Albulescu Trăilă 
din clasa a X-a B a Școlii medii 
din Anina, regiunea Banat, con
sideră că munca de educație nu 
poate fi apreciată atunci cînd ea 
nu contribuie la o bună pregătire 
profesională a elevilor. Din pă
cate, recunoaște el, mai avem si 
noi elevi slab pregătiți, cazuri de 
indisciplină...

Nu ne rămîne decît să ne în
toarcem la cauze, să înțelegem 
ce se intîmplă, să intervenim la 
timp și, mai ales, să nu contăm 
pe „miracole' fi „salvări de ulti
mă ora*. Diagnostic exact, in
tervenție rapidă, solicitarea opi
niei colective. Drept pentru care 
așteptăm diagnosticul, fișa de tra
tament, previziunile medicale și, 
în ansamblu... primirea următoa
relor scrisori.

In pragul vacanței
Sugestii:
a) Imaginați-vă o vizită la u- 

na din cele mai interesante în
treprinderi din raionul dv. (Maria 
Vizitiu de la Școala generala de 
8 ani, Florica, comuna Ileana, ar 
putea să vă aducă zeci de ar
gumente în sprijinul unor astfel 
de acțiuni). Dar căutați să nu ră- 
mîneți la simpla vizitare a sec
țiilor și la cunoașterea fugitivă a 
unui nou proces tehnologic. In- 
tregiți-vă ziua, această zi deose
bită printr-o întâlnire cu inginerii 
uzinei, cu muncitorii fruntași. în
cercați să aflați ce i-a atras spre 
profesia aleasă, ce i-a legat de 
uzină, ce-și propun pentru vi
itor și ce vă recomandă.

b) Matei D. Florea de la Școa
la profesională din comuna Teiu, 
raionul Costești, e partizanul în
tâlnirilor pe meserii, întâlniri cu 
vîrstnici, cu veterani ai profesiei. 
Amintiți-vă, însă, cu prilejul va
canței, că și părinții voștri sînt 
veteranii unei anumite profesii. 
De cît timp nu i-ați mai întâlnit? 
Ce știți despre profesia lor?

c) Nicolae Spătăriuc din Do- 
rohoi ne amintea intr-o scrisoare 
de discuțiile purtate cu colegii 
săi la capătul perioadei de prac
tică. Obiectul discuției, cel mai 
adesea, îl constituiau oamenii în- 
tîlniți și cunoscuți îndeaproape 
în această perioada, deceniți pen
tru ei un exemplu pentru întrea-

ga lor viață. Poate că ideea, in
tr-o formă organizată, ar putea 
fi reluată...

d) Ion Bonța din Tg. Mureș 
ne descrie de pe pozițiile supor
terului local, care vede totul în 
roz, activitatea formațiilor spor
tive școlare. Nu ne îndoim de 
meritele acestor formații. Dar 
iarna și vacanța și tinerețea mai 
ales ne oferă un prilej în plus 
să devenim din suporteri — 
sportivi. Fie și sportivi începă
tori.

e) Impresionat de vizitarea 
Bucureștiului, Ioan Lambert din 
Timișoara- încearcă un scurt re
portaj. Cu cît, însă, ar fi fost 
mai interesant un reportaj despre 
Timișoara, pe care, neîndoios, o 
cunoaște mai bine ? Și de ce nu, 
pornind de aici, un concurs in- 
terșcolar cu tema: „Orașul în 
care învățăm,11, sau „Orașul na
tal" ?

f) Programul artistic prezen
tat de clasele a X-a și a Xl-a ale 
Școlii medii din Sebiș în comu
nele raionului (corespondent Ște
fan Marian) a fost urmării de 
peste 3 000 de spectatori. Vor 
mai prezenta programe și în 
timpul vacanței ? Vor folosi va
canța pentru înnoirea repertoriu
lui ? Sau poate membrii ansam
blului intenționează să devină, 
pentru un timp, spectatori?

g) La Casa raională de cultură 
din Beiuș a avut loc de curînd 
o seară literară în cadrul căreia 
au fost prezentate versurile poe
ților Constanța Buzea, Florența 
Albu, Constantin Abăluță, A- 
drian Munțiu, Ion Alexandru. 
Sîntem convinși că fiind invitați 
ar fi participat și scriitorii. Poate 
nu e tirziu. Și nu numai la Beiuș.

h) Aniversarea școlii, după 
cum ne comunică Scripeț Aurel 
de la Școala medie din Beclean, 
raionul Dej, a constituit prilejul 
unei, frumoase festivități. Dar 
poate n-ar trebui așteptate numai 
aniversările. Festivitățile, cu atît 
mai mult cele frumoase, sînt tot
deauna binevenite.

★
De^pe bordul motonavei „Prie

tenia , anticipînd reintrarea în 
radă, Mercone Aurel transmite 
către toate ambarcațiunile: 
„Străbătut cu succes itinerariul 
trimestrului I. Acostăm! Ne pre
gătim pentru escala de iama1.

Nu ne rămîne decît să dorim 
tuturor navigatorilor o escală 
plăcuta, un prilej liniștit pentru 
a reflecta asupra acestor cîtorva 
ginduri, și bunăvoința de a ne 
răspunde cit mai curînd.

Sesiune de comunicări 
tehnico-ștîințifică

La Uzina Laminorul de ta
blă din Galați a avut loc în 
zilele de 18 și 19 decembrie o 
sesiune de comunicări tehnico- 
științifice cu tema „Cercetări 
și realizări privind fabricația 
tablelor subțiri laminate la 
cald*.

La lucrările sesiunii au par
ticipat specialiști, din cadrul 
Ministerului Industriei meta
lurgice, Institutului de Proiec
tări Laminoare, Institutului de 
Fizică Atomică, Institutului 
Politehnic din Galați, uzinele 
Oțelul Roșu, Emailul Roșu, 
Progresul Brăila, Combinatul 
siderurgic Galați și alte între
prinderi din țară.

★

în ultimele zile ale săptămî- 
nii, la Casa Agronomului din 
București a avut loc consfătui. 
rea cercetătorilor legumicul
tori de la Institutul de cerce
tări hortiviticole și stațiunile 
experimentale. Ei au analizat 
îndeplinirea planului tematic 
pe anul 1964 și principalele 
obiective de cercetare în anul 
viitor.

(Agerpres)

0 experiență

valoroasă

in cultura griului

(Urmare din pag. I)

să fie permanent alimentate cu 
sămînță, iar la nevoie folosim cu
pluri de două semănători SU-29“. 

a în urmă cu câțiva ani cultivam 
cîte 6 soiuri de grîu. De vreo 
trei ani reținem în cultură, pe 
baza cercetărilor făcute în cîm- 
purile demonstrative, numai trei 
soiuri : Bezostaia, Skorospelka și 
Triumph, care în condițiile noa
stre s-au dovedit cele mai pro
ductive. Ponderea cea mai mare 
o are Bezostaia I. Folosim numai 
semințe bine tratate, însoțite în
totdeauna de bul'etinul roșu pri
mit de la laboratorul de analiză, 
îngrijirea culturilor în funcție de 
starea timpului, strîngerea recol
tei la timp, sînt lucrări care la 
noi se fac cu maximum de aten
ție și operativitate. în creșterea 
producției ele își au rolul bine 
precizat.

Acum avem semănate 514 hec
tare cu grîu. Pregătirea terenu
lui, însămînțăril'e s-au făcut în 
condiții agrotehnice bune, supe
rioare oricărui alt an. Plantele 
au crescut viguroase, lanul e uni
form, înalt de un lat de palmă. 
Avem 600 de plante în medie la 
metru pătrat, cîte 3—4 frați la 
o plantă, nici nu mai deosebești 
rîndurile. Periodic, vom cerceta 
Panul. Vom urmări starea de ve
getație la temperaturi și condiții 
de umiditate diferite. In funcție 
de acești factori vom aplica, di
ferențiat, și în perioadele cele 
mai potrivite, dozele de azotat 
de amoniu pe care îl avem pro
curat. Vrem ca anul acesta gra
ficul producției să se ridice mai 
sus. Am început bine, ne stră
duim să continuăm la fel.

In laboratorul de iadioizo- 
topi al Institutului de cerce
tări pentru cereale și plante 

tehnice Fundulea

pînă se vor lua măsuri. Trebuie să în
țeleagă odată pentru totdeauna secția
— adică reglorii și cei care verifică fi
nal televizoarele — să înainteze spre 
verificare controlului tehnic numai ace
le aparate care sînt bune. Și nu pe ace
lea de calitatea cărora se îndoiesc ei 
înșiși.

Controlul tehnic de la banda finală 
este asigurat de controlori competenți 
profesional și care au la îndemînă apa
ratura necesară unui control riguros. 
De ce mai prezintă atunci organului de 
recepție al comerțului televizoare cu 
defecte? Cauza, după părerea mea, e 
aceasta. Se prezintă controlului tehnic 
prea multe aparate spre verificare, 
20—30 bucăți pe schimb. O parte
— spre sfîrșitul programului mai ales
— scapă cu defecțiuni, firește nu de 
mare importanță dar care nu trebuie 
să existe. Celelalte criterii de apreciere 
a calității sînt cantitatea de loturi res
pinse de organul de recepție al comer
țului și frecvența intervențiilor în 
timpul cît aparatele se găsesc în ma
gazine și pe perioada de garanție.

Analizînd toți acești factori putem 
spune că s-a îmbunătățit calitatea televi
zoarelor noastre. Dacă anul trecut plă
team cooperației 170 lei pentru întreți
nerea unui televizor, anul acesta plătim 
numai 102 lei. Din analizele făcute îm
preună cu cooperația anul următor 
vom plăti mai puțin,

Tng. H. RdSEMBERG: ,5^^ de- 
ficiențe — după cum am mai spus — 
pe care le putem înlătura. In primul 
rînd, prin creșterea exigenței tuturor 
controlorilor noștri. în momentul cînd 
se introduce un televizor nou pe bandă, 
controlul tehnic nu are la îndemină 
instrucțiunile suficient de clare. Deci, 
nu putem cunoaște toate posibilitățile 
de defectare a televizorului Consider 
că propunerea tovarășului inginer Zam
fir ar ajuta mult, și ar obliga în ace
lași timp sectorul de pregătire a fabri
cației să conceapă simultan cu fișa 
tehnologică și chiar în cadrul acestei 
fișe — indicațiile de control tehnic de 
calitate. Aceasta pentru ca atunci cînd 
se ivește ceva nou sau vreo defecțiune, 
controlul tehnic să fie înarmat și să știe 
unde anume precis să caute.

Busola calității
cercetarea

Pentru a atinge și menține un nivel teh
nic mereu superior este nevoie să se 
înființeze — și asta cîtmai curînd — o 
grupă de cercetare. Probabil că se vor 
ivi anumite greutăți în legătură cu ini
țierea unor cadre din serviciile 
concepție la grupa de cercetare, 
uzina trebuie să facă acest pas.

Dacă pînă acum în uzină nu era jus
tificată activitatea unei asemenea gru
pe, acum cînd uzina își dezvoltă an 
de an producția de televizoare, munca 
de cercetare trebuie să fie o adevărată 
busolă a calității.

de 
dar

RED.: Tovarăși de la unitățile de în
treținere și reparație au avut totuși 
multe observații juste, după părerea

Ing. ZAMFIR GHEORGHE: „După 
părerea mea controlul tehnic de cali
tate va trebui să-și îndrepte atenția, în 
principal, asupra calității pieselor și 
subansamblelor. Aici văd eu întărirea 
activității reglorilor și în special a con
trolorilor de calitate. N-ar fi rău dacă 
aceștia din urmă ar controla bucată cu 
bucată piesele și subansamblele folosite 
la asamblarea televizoarelor. După pă-

Ing. EUGEN CHICOȘ: ..Am avut 
multe greutăți pe linie de producție și 
ne-am concentrat toate forțele aici. 
Constructorul șef face cea mai 
mare parte din munca de cerce
tare. Normal ar fi ca această muncă să 
fie încredințată unui colectiv care să 
aibă numai această răspundere. Acest 
colectiv să se ocupe cu efectuarea unor 
studii sistematice, să pună la îndemina 
noastră soluții noi în proiectare și să 
contribuie la perfecționarea fabricației. 
Munca grupei de cercetare o văd strîns 
legată de munca de fabricație*.

Ing. PAUL APOSTOL, din partea 
direcției generale de resort din M.I.C.M.

în ce privește nivelul tehnic Uzina 
„Electronica* a evoluat în mod fericit. 
Produsele pe care le realizează astăzi 
sînt cu mult mai bune decît cele exe
cutate de uzină cu 2—3 ani în urmă.

Avem, la sfîrșitul acestei discuții, o 
imagine concludentă asupra mărcii 
„Electronica". în uzină — aflată la al 
patrulea an de cînd produce televizoa
re — se depun eforturi permanente, se 
găsesc soluții noi și bune pentru rea
lizarea unor aparate de calitate supe
rioară. Cadrele tehnice ale uzinei ma
nifestă o preocupare continuă pentru 
perfecționarea procesului de producție, 
pentru îmbunătățirea execuției și per
formanțele televizoarelor. în urma dis
cuțiilor purtate la masa rotundă s-au 
conturat și alte direcții principale spre 
care uzina trebuie să-și îndrepte aten
ția. Iată cîteva mai importante: inten
sificarea muncii de cercetare, corelarea 
mai bine a muncii de concepție cu cea 
de pregătire a fabricației, perfecționa
rea necontenită a calificării profesio
nale a muncitorilor, — mergîndu-se, în 
primul rînd, pe specializarea acestora 
pe subansamble, exercitarea unui con
trol tehnic de calitate mai complet și 
mai exigent — începînd cu recepție- 
narea materialelor, și apoi la suban-

samble, piese la montajul final.
Simpla enumerare a acestor probleme 
arată ce influență hotărîtoare pot avea 
ele — odată rezolvate — pentru îm
bunătățirea calității televizoarelor.

Se impun, de asemenea, îmbunătățite 
relațiile uzinei, atît cu furnizorii cît 
și cu beneficiarii. Ne referim, în primul 
rînd la necesitatea ca „Mașimpor- 
tul“, care a asigurat importul televizo
rului „Cosmos 3", să ia măsuri ca re- 
cepționarea pieselor, a subansamble
lor să se facă în întreprinderea produ
cătoare. Același organ, 
să intervină pe lîngă furnizor 
a trimite Ia termen piesele de schimb 
necesare asigurării întreținerii televi
zorului „Cosmos 3".
Un pas înainte trebuie făcut și în 

privește aprovizionarea unităților 
întreținere și reparație cu piese 
schimb pentru televizoarele de fabri
cație proprie. Uzina se îngrijește de a- 
cest lucru — (ar trebui să depună e- 
forturi mai mari pe linia îmbunătăți- 

care-
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Adăugind Ia rezolvarea acestor pro
bleme eforturile continui și perseve
rente care se fac în uzină pentru reali
zarea unor televizoare cu parametri su
periori, putem spune că marca „Elec
tronica* va face într-un timp scurt 
pași însemnați în marea < 
calității.

Ing. ION POPESCU 
CONSTANTIN PRIESCU

Foto : AGERPRES

In Editura politică
a apărut:

Jacques Delaure

ISTORIA GESTAPOULUI
528 pag. 12 lei

Cartea prezintă evenimentele care mar
chează marșul national-socialiștilor spre 
putere, nașterea Gestapoului, SS-ului și a 
SD-uIui, „perfecționarea" metodelor Ge
stapoului, după ce Himmler a devenit 
conducătorul acestuia, instaurarea trep
tată a toroarei în Europa cotropită de 
hitleriști și, în sfîrșit, prăbușirea aparatu
lui de teroare nazist o dată cu cel de-al 
treilea Reich.
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Programul Festivalului PE SCURT
u prilejul reuniunii 
care a avut loc la 
Helsinki, în septem
brie, s-a hotărît în 
unanimitate ca al 
9-lea Festival mon
dial al tineretului și

studenților să aibă loc pe pămân
tul Africii, la Alger. Cu acest 
prilej a fost ales un Comitet in
ternațional de pregătire a Festi
valului din care fac parte și 
U.T.M. și U.A.S.R.

Intre 16—18 decembrie a avut 
loc la Alger o ședință a Comite
tului internațional de pregătire 
al celui de al 9-lea Festival mon
dial. In cadrul ședinței s-a sta
bilit ca viitorul Festival să se 
desfășoare între 28 iulie — 7 au
gust, sub lozincile solidarității, 
păcii și prieteniei, și a fost ela
borat în linii generale programul 
de activități al acestei tradițio
nale întîlniri a tinerei generații 
a lumii.

Filmul Festivalului ce se va 
deschide în seara de 28 iulie, 
pe stadionul olimpic din Alger, 
cuprinde o serie de mari mani
festări de masă printre care: 
Ziua solidarității cu popoarele 
Africii (mitinguri, urmate de de
monstrații cu torțe, mari focuri 
de tabără în cartierele Algerului, 
spectacole de artă africană, inau
gurarea expoziției Africii, mani
festații împotriva regimului rasist 
din Republica Sud Africană, 
etc); Ziua prieteniei cu poporul 
și tineretul Algeriei (comemora
rea eroilor algerieni căzuți în 
războiul pentru independență, 
inaugurarea unui monument ca 
omagiu adus eroismului tineretu
lui algerian, întîlniri între dele
gați și populația algeriană, vizi
tarea de uzine, cooperative, vi
zionarea de spectacole de artă 
algeriană etc); acțiuni de solida
ritate (mitinguri, întîlniri) cu lup
ta popoarelor pentru eliberare și 
independență națională, împotri
va fascismului și rasismului, pen
tru democrație și progres.

In programul Festivalului fi
gurează o zi specială consacrată 
cooperării internaționale. In acest 
cadru se vor organiza diverse în
tîlniri, un bal ’ al prieteniei, un 
seminar pe tema; organizațiile 
internaționale de tineret și stu
denți și organismele specializate 
ale O.N.U." etc. în ziua de 6 au
gust, cînd se vor împlini 20 de 
ani de la bombardamentul ato
mic de la Hiroșima și Nagasaki, 
cor avea loc mari manifestații 
dedicate luptei pentru pacea 
mondială, împotriva războiului.

Timp de 4—5 zile conducători 
ai organizațiilor de tineret și stu
denți vor lua parte la dezbaterile 
unui colocviu pe tema „Rolul ti
neretului și studenților în lupta

pentru apărarea păcii mondiale 
și pentru independență națională 
a tuturor popoarelor". In legă
tură cu această amplă dezbatere 
vor avea loc seminarii pe teme 
speciale cum ar fi: „Solidarita
tea cu popoarele care luptă pen
tru eliberarea naționala"; „Co
existență pașnică și dezarmare" ; 
„Crearea de zone denuclearizate 
și desființarea bazelor militare de 
pe teritorii străine" ; „Securitatea 
europeană la 20 de ani după pră
bușirea fascismului", „Neocolo- 
nialismul și unitatea africană". 
Continuîndu-se tradiția festiva
lurilor precedente, au fost inclu
se în program diferite întîlniri 
între delegații precum și întîlniri 
ale tinerilor petroliști, mineri, 
muncitori la căile ferate etc. Vor 
avea loc, de asemenea, discuții

Corespondența
din Alger

pe probleme (tineretul și automa
tizarea, calificarea profesională a 
tinerilor etc). A fost sugerată or
ganizarea unor contacte și dez
bateri între conducători ai miș
cărilor culturale, sportive, între 
tineri parlamentari, actori etc. Un 
loc important îl vor ocupa în 
programul festivalului discuțiile 
pe teme care preocupă tineretul 
din diverse țări ale lumii cum ar 
fi: drepturile civile ale tinerilor, 
alfabetizarea, apărarea și dezvol
tarea culturii naționale etc. In 
programul festivalului un loc 
special va fi rezervat activității 
tinerelor fete, organizîndu-se în 
acest sens o zi a tinerelor fete, 
o trecere în revistă a costumelor 
naționale, un concurs de frumu
sețe, precum și diverse seminarii 
pe teme ca: locul femeii în via
ța socială și politică, emancipa
rea femeii, accesul la învățămînt.

Ca și la celelalte festivaluri, în 
Alger și în alte orașe ale țării — 
în săli de spectacole sau pe es
trade special amenajate — vor 
avea loc numeroase manifestări 
culturale: spectacole naționale și 
internaționale, spectacole ale for
mațiilor folclorice, ale ansamblu
rilor de muzică populară și de 
jazz, de teatru de păpuși; vor fi 
organizate, de asemenea, o expo
ziție de fotografii, una de dese
ne, executate de copii, ez 
naționale și intemaționa

cărți, un festival de filme lucrate 
de tineri cineaști și filme oglin
dind viața tineretului.

In cadrul manifestărilor spor
tive se prevăd întreceri pentru 
obținerea insignei festivalului, 
demonstrații ale sporturilor care 
nu sînt cunoscute în Algeria, 
turnee de box, fotbal, baschet, 
volei, competiții de natație, atle
tism, handbal, tenis, iudo etc. In 
programul bogat al festivalului 
sînt înscrise seri de dans, cluburi 
naționale și internaționale, centre 
ale iubitorilor de muzică, litera
tură etc. Programul studențesc 
prevede, printre altele, un semi
nar cultural (problemele teatru
lui, muzicii, cinematografului, 
arhitecturii etc), un seminar pe 
problemele universitare (demo
cratizarea învățămîntului, rolul 
universității în societate, știința 
în slujba păcii), un seminar pe 
problemele economice (relațiile 
intre țările dezvoltate și cele slab 
dezvoltate, planificarea formării 
cadrelor). Printre alte activități, 
în cadrul clubului internațional 
studențesc este prevăzută o tri
bună de discuții pe problemele 
cooperării și unității în mișcarea 
mondială studențească, precum 
și întîlniri ale elevilor din școlile 
secundare. In seara de 7 august, 
zecile de mii de participanți se 
vor întîlni la o mare demonstra
ție, care va marca închiderea 
celui de al 9-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților 
pentru solidaritate, pace și prie
tenie.

lncepînd de mîine, programul 
general al Festivalului va fi di
fuzat în toate țările lumii. Pe 
baza propunerilor și sugestiilor 
venite din diferite colțuri ale 
pămîntuhii, el va fi definitivat, 
urmînd să-și găsească întruchipa
rea în manifestările ce se vor 
desfășura la Alger între 28 iulie 
și 7 august 1965.

Poporul, tineretul Algeriei, au 
început de pe acum pregătirile 
în vederea creării celor mai 
bune condiții desfășurării acestei 
tradiționale întîlniri a tinerei 
generații care va reuni în minu
natul oraș de pe coasta Medite- 
ranei, soli ai tineretului și stu
denților din toate țările lumii, 
tineri de diferite convingeri poli
tice, filozofice, religioase, ani
mați de dorința de a contribui la 
întărirea frontului unit de luptă, 
pe temelia aspirațiilor și interese
lor comune.

PARIS. — în sala „Galerie du 
Passeur“ din Paris a avut loc ver
nisajul expoziției pictorului romin 
Dan Hatmanu. La vernisaj au par
ticipat numeroși oameni de cul
tură și artă, critici, ziariști, pre
cum și atașați culturali ai unor 
oficii diplomatice acreditați ia 
Paris.

Pînzele, inspirate din realitatea 
romînească și din peisajul coti
dian al Parisului, s-au bucurat de 
o frumoasă apreciere din partea 
vizitatorilor.

NEW YORK. — După cum 
transmite agenția TASS, A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a oferit vi
neri o recepție în cinstea de
legațiilor statelor participante 
la lucrările celei de-a 19-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. La recepție au partici
pat miniștrii afacerilor externe 
ai Bulgariei — I. Bașev, Mon
goliei — M. Dughersuren, Po
loniei — A. Rapacki, Rominiei 
— C. Mănescu, Ungariei — J. 
Peter, secretarul de stat al 
S.U.A., D. Rusk, șefii delega
țiilor Cehoslovaciei — J. Ha- 
jek, Cubei — F. Alvarez-Tabio, 
Iugoslaviei — D. Lekici, șefi ai 
altor delegații și miniștrii afa
cerilor externe ai altor state 
membre ale O.N.U., funcțio
nari superiori din secretaria
tul O.N.U., precum și repre
zentanți ai vieții publice și ai 
cercurilor de afaceri din 
S.U.A., ziariști străini.

NEW YORK. — La sediul Orga
nizației Națiunilor Unite din New 
York s-a anunțat că luni Consiliul 
de Securitate se va întruni în 
două ședințe : una la 15,30 GMT. 
cînd vor fi reluate dezbaterile cu 
privire Ia situația din Congo, și 
cea de-a doua la ora 20 GMT, 
cînd vor ii adoptate hotărîri in le
gătură cu incidentele de frontier* 
dintre Izrael și Siria.

PARIS. — Senatul francez a 
aprobat proiectul de lege al gu
vernului, votat în prealabil de Ca
mera deputaților, privitor Ia am
nistierea persoanelor care au par
ticipat în urmă cu doi ani și ju
mătate la evenimentele din Al
geria. Proiectul a provocat reacții 
în rîndul senatorilor opoziției 
'.care s-au declarat, ca și deputății 
din Cameră, împotriva procedurii 
de votare în bloc a legii.

ȘTEFAN ANDREI

MOSCOVA. — Răspunzînd 
invitației Adunării Naționale 
a Republicii Arabe Unite, la 19 
decembrie a plecat la Cairo în- 
tr-o vizită de răspuns o dele
gație a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de Alexandr 
Șelepin, deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, membru al Prezidiului 
și secretar al C.C. al P.C.U.S.

S. U. A

Italia
R. P. CHINEZĂ. Studenți ai In
stitutului de mine din Sinkiang 
(regiunea de nord-vest a Chi
nei) în timpul lucrărilor de 

laborator

Consiliul permanent 
al G. A. T. T.

cere Marii Britanii 
abolirea măsurilor 

proteciioniste
GENEVA. — După cum s-a 

mai anunțat, la Geneva a luat 
sfîrșit sesiunea de două zile a 
Consiliului permanent al GATT. 
(Acordul general pentru tarife și 
comerț) în cadrul căreia s-a dis
cutat deficitul balanței de plăți 
britanice și problema sporirii ta
xelor vamale ale Angliei la măr
furile de import cu 15 la sută. 
Comentînd lucrările sesiunii, a- 
genția France Presse scrie între 
altele: Deși a recunoscut dificul
tățile Marii Britanii, consiliul a 
declarat în încheierea sesiunii că 
noile măsuri engleze „sînt in
compatibile cu obligațiile acestei 
țări față de acordul general".

De aceea, Marea Britanie este 
invitată „să prezinte măsurile pe 
care intenționează să le ia, pri
vind reducerea și apoi suprima
rea suprataxei":

Președintele Consiliului GATT 
a precizat că rămîne la latitudi
nea părților contractante să hotă
rască dacă pot proceda în anu
mite limite la „măsuri compen-

Al șaptelea tur de scrutin

pentru alegerea președintelui
ROMA. — Corespondentul 

Agerpres, O. Paler, transmite: 
Al șaptelea scrutin desfășurat 
sîmbătă seara. în ședința co
mună a celor două Camere 
ale Parlamentului Italian, s-a 
încheiat fără nici un rezultat 
Ca și in celelalte scrutine pre
cedente nici un candidat nu a 
întrunit majoritatea necesară 
de 482 de voturi pentru a fi 
desemnat președinte al repu
blicii.

Discuțiile purtate între par
tidele coaliției guvernamenta
le, privind desemnarea unui 
candidat comun, n-au dus la 
nici un rezultat. Singurul lu
cru demn de remarcat îl con
stituie faptul că grupul libe
ral a renunțat la candidatul 
său în favoarea lui Giovanni 
Leone.

In cel de-al șaptea tur de 
scrutin s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Giovanni

Leone — 313 voturi, Umberto 
Terracini — 251 de voturi; 
Giuseppe Saragat — 138 de 
voturi; Amintore Fanfani — 
132 de voturi. Ceilalți candi
dați au obținut sub 100 de 
voturi.

Următorul tur de scrutin, al 
optulea, va avea loc duminică 
la orele 19,00, ora italiană.

Ședința
Consiliului de Stat

Alger, 19 decembrie

pentru metalurgia neferoasă

va fi consolidat
celebrul turn din Pisa ?

război
cutau :

întrevedere
Johnson - King

WASHINGTON. - Martin 
Luther King, lider al populației 
de culoare din S.U.A., laureat al 
premiului Nobel pentru pace, a 
fost primit vineri de către pre
ședintele Johnson la Casa Albă. 
După întrevedere, el a declarat 
că a dat președintelui asigurări 
că mișcarea integraționistă ameri
cană va depune în continuare 
eforturi pentru ca dreptul de vot 
pentru toți negrii să devină o 
realitate, mai ales în statele Ala
bama și Mississippi. Președintele 
Johnson, la rîndul său, a spus că 
va face tot posibilul pentru a asi
gura dreptul negrilor la vot.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă, ținută la New York, Mar
tin Luther King a declarat că 
banii pe. care i-a primii în cadrul 
premiului Nobel vor fi folosiți in 
întregime pentru realizarea sco
purilor mișcării pentru drepturile 
civile din S.U.A. în legătură cu 
scoaterea de sub învinuire a ra
siștilor din statul Mississippi, acu
zați de asasinarea celor trei luptă
tori din Philadelphia pentru 
drepturile civile ale negrilor, el a 
declarat că în prezent se elabo
rează o acțiune de boicotare pe 
plan național a mărfurilor care 
sînt produse în statul Mississippi.

King a arătat că se vor lua și 
alte măsuri împotriva nedreptăți
lor care încă mai persistă în acest 
stat. Astfel la 4 ianuarie, se va 
cere Camerei reprezentanților or
ganizarea unei consultări care să 
stabilească dacă delegația statu
lui Mississippi mai are dreptul să 
fie reprezentată în Congres.

BUDAPESTA. — Intre 8 și 
12 decembrie s-a desfășurat la 
Budapesta ședința a XlX-a a 
Comisiei permanente CALR. 
pentru metalurgia neferoasă. 
La lucrări au participat dele
gațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria. Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Polo
nia, Romînia, Ungaria și 
U.R.S.S.

In conformitate cu acordul 
încheiat între Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc și 
guvernul Iugoslaviei, la ședin-

In ce fel

R,

ță au participat reprezentanți 
ai R-S.F. Iugoslavia.

In calitate de observator au 
fost prezenți reprezentanți ai 
R. P. Chineze și R. D. Viet
nam.

Comisia a examinat diferite 
probleme privind colaborarea 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
in domeniul metalurgiei nefe
roase și a aprobat planul său 
de lucru pe anul 1965.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă, prietenie și 
colaborare frățească.

încetarea tratativelor

nainte de nlbmnl 
mondial italienii 
rEwiva la Torre de Pisa 

— cbe pende, che pende — e 
mai casca gm“- «Trăiască turnul 
de la Pisa — el se apleacă, se 
apleacă — și nu cade nkâodată). 
Se pare însă că acest cintec și-a 
pbenăst aruns valsc .li tarea, deoa
rece cavernei rtal an a alocat o

lrn sondaj in rîndul 
republicanilor

NEW YORK. — Cotidianul 
american „New York Times" a 
publicat vineri rezultatele unui 
SOndaj făcut în rîndurile mem
brilor Partidului republican din 
S.U.A. în legătură cu situația 
care s-a creat în acest partid, 
după eșecul candidatului său 
în alegerile prezidențiale de la 
3 noiembrie. Ziarul relevă că nu
mai o cincime din republicanii 
consultați s-au pronunțat pentru 
rămînereâ senatorului Barry 
Goldwater în conducerea parti
dului. In același timp, majorita
tea celor intervievați, peste trei 
cincimi, s-au pronunțat' pentru 
alegerea unei noi conduceri a 
Partidului republican. Restul de 
aproape o cincime nu și-au de
clarat preferința sau s-au arătat 
indiferenți.

americano-cambodgiene
PNOM RENH. — Agenția 

cambodgiană de presă anunță 
ca prințul Norodom Și a mic, 
șeful statului cambodgian, a 
hotărît încetarea definitivă a 
tratativelor ampri canocam - 
bodgier.e de la Delhi în vede
rea reglementării diferendelor 
dintre cele două țări.

în ședința de joi, din iniția
tiva delegației americane care 
a subliniat necesitatea înapoie
rii la Washington pentru a se 
consulta cu guvernul S.U-A. 
referitor la propunerile cam
bodgiene, tratativele au fost 
întrerupte fără să se ajungă la 
vreun rezultat.

După cum s-a mai anunțat, 
delegația cambodgiană a pre
zentat drept bază de discuții 
o serie de propuneri, printre 
care încetarea acțiunilor mili
tare la frontiera cambodgiană, 
plata de compensații pentru 
pagubele pricinuite Cambod- 
giei în urma atacurilor armate 
de la frontiera sa și altele. A- 
ceste propuneri au fost trans
mise în mod oficial părții ame
ricane cu mult înainte de în
ceperea tratativelor.

Congo

continuă atacurile
împotriva trupelor guvernamentale

LEOPOLDVILLE. — Ag«fa- 
le de presă rdatccză că m 
Ccmgo, nseuLațsi continuă atacu
rile împotriva trupelor gureraa- 
rtteniele H diferite părți <de re- 
givulor răsăritene ți de nord ale 
țării.

In împrejurimea orcțuhri Pau
lis, relatează agenția Reuter, 
forțele răscjlcților ți-^u intensi
ficat atacul asupra trupelor gu
vernamentale și mercenarilor, 
reușind m cursul zilei de vineri 
să pătrundă chiar in anumite car
tiere din oraș.

Intr-un comunicat militar al 
t-jpeîcr guvernamentale se arată 
că „răsculații se pregătesc să 
atace localitatea Bukavu, capita
la provinciei Kiev, și amenință, 
totodată, localitățile Univra și 
Albertville".

Agenția L'-PJ. adaugă că, în
tre timp, un număr de peste 9 000 
de răsculați continuă să forțeze 
pozițiile trupelor guvernamen
tale din împrejurimea orașului 
Kindu, capitala provinciei Ma- 
niema, situat la 250 mile sud de 
Stanleyville.

erata neglijent, cedează încetul 
cu încetul sub presiunea celor 
14 000 tone ale turnului. Con
structorul său, Bonnano Pisano, 
care a început lucrările în anul 
1173, a fost desigur un mare ar
tist, dar soliditatea proiectului 
său lasă mult de dorit.

Acum în fața ministerului ita
lian pentru lucrările publice se 
află nu mai puțin de 300 de pro
iecte menite să salveze prețiosul 
monument. Unul din proiectele 
care se bucură de o deosebită a- 
preciere este cel al profesorului 
Colonetti, care vrea să ridice tur
nul cu ajutorul unor macarale gi
gantice pentru a-1 așeza pe o 
platformă rotundă din beton ar
mat.

Consolidarea terenului cu „in
jecții" de beton nu a dat rezul
tate. Această „terapie" a fost în
cercată în 1963 și urmarea a fost 
că înclinarea turnului s-a accen
tuat și măi mult și în prezent a- 
tinge 1,2 mm pe an.

Unul din cele mai costisitoare 
proiecte este al arhitectului mi
lanez Ronchi, care vrea să în
ghețe terenul prin mijloace elec
trice pentru a-1 consolida, în așa 
măsură încât să poată fi străbătut 
de traverse de fier și beton. Spe
cialistul englez Jordan Pryke, care 
a mutat din locul lor clădiri în
tregi din evul mediu, fără să 
spargă o cărămidă, a prezentat, 
de asemenea, un plan propriu, în 
timp ce inginerii sovietici Ana
toli Pervoski și Alexandr Korjuev 
preconizează metoda folosirii a- 
numitor materiale care se întă
resc, atunci cînd sînt străbătute 
de curenți electrici.

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, Con
siliul de Stat al R. P. Chineze 
a discutat și a aprobat rapor
tul cu privire la activitatea 
guvernului. Acest raport ur
mează să fie prezentat de 
premierul Ciu En-lai la sesi
unea Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chi
nă, care-și începe lucrările la 
20 decembrie.

In cadrul aceleiași ședințe, 
Consiliul de Stat a hotărît să 
demită pe Dalai Lama Dan- 
tzen-Jaltso din funcțiile de 
președinte și membru al Co
mitetului pregătitor pentru 
regiunea autonomă Tibet.

Liu Șao-ți, președintele 
R. P. Chineze, a convocat la 
18 decembrie o conferință su
premă de stat.

La conferință, premierul 
Ciu En-lai a prezentat prin
cipalele aspecte ale raportu
lui cu privire la activitatea 
guvernului. Pîn Cijen, vice
președintele Comitetului per
manent al Adunării repre
zentanților populari din în
treaga Chină, a prezentat o 
informare cu privire la ordi
nea de zi atît a primei sesiuni 
a Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină 
a celei de-a 3-a legislaturi, 
cît și a primei sesiuni a celui 
de-al 4-lea Comitet pe întrea
ga Chină al Consiliului politic 
popular, precum și cu privire 
la alte probleme importante 
în legătură cu cele două se
siuni.

riasă oferita 
de ambasadorul 

D. P. Domine la Bruxelles
BRUXELLES. — Cu ocazia 

încheierii programului de 
schimburi culturale, științifi
ce și tehnice pe anul 1965 
pentru aplicarea Acordului 
cultural între Republica Popu
lară Romînă și Regatul Bel
giei, ambasadorul R.P.R. la 
Bruxelles a oferit o masă, la 
care au participat Henri 
Janne, ministrul Educației și 
Culturii din Belgia, J. Grauls, 
ministru plenipotențiar, însăr
cinat cu schimburile culturale 
internaționale, precum și alte 
personalități oficiale belgiene. 
La masă au participat, de 
asemenea, acad. St. Milcu, vi
cepreședintele Academiei 
R.P.R., și Nicolae Ghenea, di
rectorul Direcției Relații Cul
turale din Ministerul Afaceri
lor Externe, membri ai dele
gației romîne.

satoare", adică la represalii.
In ceea ce privește țările în 

curs de dezvoltare, A.F.P. arată 
că s-a sugerat „să se acorde o 
mai mare prioritate excepțiilor 
de la suprataxa, în cazul în care 
aceste țări sînt furnizori impor
tanți ai Angliei". Unii experți in
sistă însă asupra principiului ne- 
discriminării în procedura redu
cerii și suprimării suprataxei. La 
sfîrșitul sesiunii s-a optai pentru 
o formulă potrivit căreia „Marea 
Britanie va lua în considerație 
interesele comerciale ale țărilor 
în curs de dezvoltare, fără să în
calce nici principiul abolirii ime
diate și generale a restricțiilor, 
nici principiul nediscriminării în
scris în acordul general tarifar". 
Consiliul CATT a condamnat 
Marea Britanie — remarcă agen
ția — așa cum a făcut și cu 
Franța în anul 1954. Hotărîrea 
luată în unanimitate de Consiliu 
pare să satisfacă și comunitatea 
vest-europeană și Statele Unite.

Proiect privind legăturile

rutiere transsahariene

7ntr-o corespondență din 
Alger, ziarul „Le Monde" 
se ocupă ae încheierea 

lucrărilor Comitetului de co
ordonare pentru legăturile 
transsahariene. Acest Comitet, 
compus din delegați ai Alge
riei, Tunisiei, republicilor Mali 
și Niger și din mai mulți ex
perți, a fost format în urma 
unei conferințe convocate de 
Comisia economică O.N.U. 
pentru Africa, care s-a întru
nit la Alger, între 26 și 29 mai, 
în prezența reprezentanților a 
11 țări interesate în dezvolta
rea economică a deșertului Sa- 
harei — Algeria, Camerun, 
Volta Superioară, Mali, Maroc, 
Mauritania, Niger, Nigeria, 
R.A.U., Chad și Tunisia.

Proiectul unei șosele trans
sahariene nu este nou. în 1878, 
inginerul francez Duporchel a 
conceput un proiect care a fost 
însă abandonat. De abia ulte
rior, ca urmare a dezvoltării 
surselor de petrol sahariene, 
autoritățile franceze au luat 
în mod serios în considerare 
construirea unei rețele rutiere 
destinată să lege puțurile de 
petrol de mare. în prezent 
există trei porțiuni ale acestei

rețele, care pornesc din ora
șele algeriene Oran, Skikdda 
și Alger.

Proiectul adoptat de Comi
tetul transsaharian prevede 
prelungirea acestei rețele care 
urmează să ajungă pînă la 
Gao în Mali și Agades în Ni
ger. Ulterior din aceste două 
localități șoselele vor fi pre
lungite spre Volta Superioară, 
pe de o parte, și Chad, pe de 
alta.

Costul acestui vast proiect de 
2 500—3 000 km, dintre care 
trei sferturi vor fi pe teritoriul 
algerian, este evaluat la 800 
milioane franci. Pentru finan
țarea sa se va face apel la 
Banca internațională de recon
strucție și dezvoltare și la 
Banca africană de investiții.

Presa algeriană acordă o 
deosebită importanță acestui 
proiect și subliniază că stabili
rea unei rețele rutiere, care să 
traverseze Sahara, legînd între 
ele țările Maghreb-ului și pă- 
trunzînd pînă în Africa cen
trală, va avea o însemnătate 
economică și politică conside
rabilă nu numai pentru aceste 
țări dar și pentru Africa în
treagă.

Khartum
Convorbiri in legătură

cu organizarea

alegerilor generale

KHARTUM. — în cursul ziîei 
de vineri la Khartum au avut loc 
convorbiri între liderii diferitelor 
partide politice din Sudan și șe
ful guvernului sudanez, Khalifa, 
asupra problemelor Sudului și 
organizarea alegerilor generale. 
Singura problemă care a mai ră
mas nerezolvată în ceea ce pri
vește alegerile generale este sta
bilirea vîrstei alegătorilor.

Partidul Comunist din Sudan 
și în general grupările de stingă 
doresc ca dreptul la vot să fie 
atribuit tuturor sudanezilor care 
au împlinit vîrsta de 18 ani. Ce
lelalte partide reclamă menține
rea vîrstei de 21 de ani ca limită 
pentru acordarea dreptului la 
vot.

Corespondentul din Khartum 
al agenției France Presse, relevă 
că această chestiune este în curs 
de rezolvare, așa după cum pro
blemele Sudului se mai cer încă 
a fi dezbătute înainte de găsirea 
unei soluții rezonabile.

ELVEȚIA. Imagine a podului de pe rîul Lopper. Acest pod 
va deveni o parte a autostrăzii Lucerna
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