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Muncitor

ȘTAFETA CONSTRUCTORILOR
Cuvintul de ordine 
pe șantierul fabricii 

de ciment de la Tg. Jiu: 
DAREA ÎN FOLOSINȚĂ

A OBIECTIVELOR
Cu un an și ceva în urmă, în linii mari, șantierul de te Bte- 

sești arăta cam așa : lucrări generale de fundații, «tete ML 
țate pe jumătate, ici-colo contururi din care aida se deducea 
configurația viitoarelor obiective. Acum, imaginea cetei ani 
mari fabrici de ciment din țară (la intrarea in pradnetăe ca În
treaga capacitate va produce atita ciment cît produc aottri te 
un loc fabricile din Medgidia și Bicaz) s-a < saituiM pe dep&a. 
De la măcinarea materiei prime și pînă la ^^r**15!** cătemtatei 
— adică pe întregul flux tehnologic al fabricii — te tente oteee- 
tivele, constructorii au trecut la executarea lurrfrite» de fiatea^ 
iar montorii instalează, intr-un ritm intens, maștede fi addajete. 
Pe șantier s-a intrat in etapa decisivă. Cuvîntul de eidtee este 3 
asigurarea punerii în funcțiune la termen a iururtr otenrri seăx 
din prima etapă.

Acum, pe șantier, toate forțele sint coocentzate apre tedepte* 
nirea acestui obiectiv.

SĂ FACEM CCNOȘflNJĂ 
Cil DOCĂ IMTIATIVE

CANOE
Al SEZCLTATELOH

O scurtă privire retrospectivă este edificatoare. Bflficcteooe 
pentru hotărirea cu care constructorii au trecut ia flflgteteoa 
angajamentului luat in întrecerea socialiști, eflficoteooe pe-—. 
premizele create punerii in funcțiune. Ultimele dou* teaă au 
fost luni „pline" pe șantier la majoritatea obiectivelor aflate te 
construcție. Redăm mai jos o situație Ja zi* a stadtefat firic al 
lucrărilor la principalele obiective, din care rezultă afli
avansurile, cit și răminerile in urmă față de grafic:

• Hala de materii prime : Răminem în urmă față de Stifle.
• Stația de preconcasare : Corn,tructorii în texooeB^ mcatelS 

în avans cu 10 zile;
• Schimbătorul de căldură : Avans față de grafi» : eoeoCree- 

torii cu 15 zile, montorii cu 28 de zile ;
• Uscătorul de argilă: A-

cu 2 luni, montorii cu 2 Iun:
• Stația de reconcasare: Constructorii în termen, antet 

în avans cu 15 zile;
•

INT1LNIRILE CANDIDAȚILOR
CU ALEGĂTORII

Morile de făină : în grafic și constructorii și mooteril; 
Silozurile de făină : Rămînere în urmă față de grafic ;
Platforma de Meeere: Avans față de grafic: cimuIibl1- 
cu 20 de zile, montorii cu 26 de zile;
Cuptoare rotative : Avans față de grafic: constructed! CB 

15 zile, montorii cu 17 zile;
• Morile de ciment: Rămînere în urmă față de grafie ;
• Silozurile de ciment: Avans față de grafie; conrtzneteril 

cu 35 de zile, mqntorii cu 35 de zile;
• însăcuire ciment: Constructorii în termen, moutoefi te 

avans cu 45 de zile;
• Sectorul de expediție auto: Avans față de grafic: con

structorii cu 18 zile, montorii cu 15 zile.

torii

în total, la 10 obiective avans față de grafic, Ia 3 rămâneri 
în urmă.

Mai întîi — despre cauzele rămînerii în urmă la cele trei 
obiective. Să le luăm în ordine.

1) Hala de materii prime. Constructorii au executat în ter
men toate lucrările, mai puțin ridicarea grinzilor Ia căile de 
rulare. Grinzile au fost turnate și precomprimate pe șantier.
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• DE LA MINISTERUL
INVATAMINTULUI

L\

Ministerul învățămîntului pre
cizează că obiectele Ia care se va 
susține examenul de maturitate 
în anul 1965, sînt următoarele :

SECȚIA REALĂ

Literatura romînă — scris și 
oral, Matematică —- scris și oral, 
Fizică — oral, Chimie — oral, 
Istoria Rominiei — oral, Noțiuni 
de marxism-leninism — oral.

SECȚIA UMANISTĂ

Literatura romînă — scris 
oral, O limbă modernă (limba 
rusă, engleză, franceză, germană)

Și

sau limba latină, la alegere — 
scris și oral, Istoria Rominiei — 
oral, Noțiuni de marxism-leninism
— oral. Chimie — oral sau Fizică
— oral, Ti alegere, Biologie ge
nerală — oral.

Candidași de la școlile sau 
secțiile cu limbile de predare ale 
minorităților naționale, atîl cei 
de la secția umanistă, cît și cei 
de 1a secția reală, vor da examen 
și la limba și literatura maternă
— scris și oral.

Programele după care vor fi 
examinați candidații, la toate a- 
ceste obiecte, vor fi publicate în 
Gazeta învățămintului.

4X

• • la sate”
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Manifestări in regiunea Suceava

au Ioc 
prileju-

SFAT RODNIC
PENTR U NOI
ÎNFĂPTUIRI
In aceste zile în întreaga țară au loc întîlniri între candidați! Frontului 

Democrației Populare și alegători. Atmosfera de analiză gospodărească, 
propunerile și angajamentele cetățenilor de a participa efectiv la realiza
rea lor, dan acestor întîlniri un caracter de lucru — moment de chibzuință 
rodnică pentru noi înfăptuiri. Citiți în pagina a V-a relatările corespon
denților noștri de Ia aceste adunări.

u

Ieri, la căminul cultural din 

comuna Gostinari, raionul Ol

tenița, a avut loc întîlnirea ce

tățenilor din comună cu candi

datul circumscripției nr, 20 Ho

tarele în alegerile de deputați 

în Marea Adunare Națională. 

Fotograiiile reprezintă pe cîțiva 

dintre cetățenii care aii luat 

cuvîntul la această adunare

în regiunea Suceava 
numeroase manifestări . 
ite de „Luna cărfii la sate". La 
biblioteca comunală din Vico- 
vul de Jos, raionul Rădăuți, c 
avut loc prezentarea cărților 
„Probleme actuale de hrănire c 
animalelor", „Ingrășarea tau 
rinelor", „Incubația artificială" 
iar la biblioteca comunală Co 
lafindești, din același raion, s-c. 
deschis o expoziție care pre 
zintă cele mai noi cărți apăru 
te. Alte manifestări au avut 
loc în comunele Frasin, Todi 
rești, Dornești.

O vie activitate se destășoa-

ră în această perioadă la ceie 
568 librării 
specializate 
cârtii. Aici 
expoziții și 
zintă ultimele noutăți editoria
le. Cei peste 800 de diiuzori 
voluntari de la sate populari
zează conținutul cărților, aju- 
tînd pe țăranii cooperatori in 
alcătuirea bibliotecilor perso
nale.

Anul trecut, numărul citito
rilor din satele sucevene care 
posedă biblioteci personale a 
crescut cu peste 6000.

sătești și raioane 
în desiacerea 

au lost organizate 
standuri care pre-

a în fiecare an, în 
această perioadă ne 
pregătim temeinic 
pentru lucrările a- 
gricole din cam
pania de primăva

ră. Imediat după
terminarea arăturilor de toam
nă mecanizatorii au început 
reparațiile la tractoare și la 
celelalte mașini. Paralel cu a- 
ceste lucrări, ei participă la în- 
vățâmîntul agrozootehnic de trei 
ani. Majoritatea sînt tineri. Pentru 
a se asigura o eficacitate prac
tică mai mare a învățămîntului, 
pornind de la experiența anului 
trecut, într-o adunare generală 
U.T.M. la care a fost invitată și 
conducerea unității, și lectorii, 
s-a propus (și s-a aprobat) ca lec
țiile să se desfășoare cu un pas 
înaintea lucrărilor din ateliere. 
Nu întîmplător. Mecanizatorii au 
posibilitatea să-și însușească mai 
bine anumite operații pe care le 
execută Ia ateliere. Este cunoscut 
cît de importante sînt demonta
rea și montarea tractoarelor în 
efectuarea unor reparații de bună 
calitate. Anul trecut au fost ca
zuri când în locul cheilor, la de
montarea unor piese se mai falo-

seau ciocanul și dalta. Dacă un 
simplu ghivent al unui șurub se 
punea la loc cu defecțiune, nu-1 
mai puteai demonta ușor la ne
voie și tractorul rămînea în braz
dă cîteva ore. Iată de ce o bună 
parte din lecții le-am ținut in 
strânsă legătură cu procesul de 
reparații. în orele efectuate pen
tru descrierea și mînuirea prac-

Lie Constantin și Marin Protopo- 
re-scu au rămas multe ore după 
•ccțn. reperând unele operații de 
vile 7—S ori, pînă s-au edificat 
complet asupra modului de func- 
booare a echipamentului electric. 
In ateliere, reparațiile au fost or
ganizate. pe posturi specializate, 
centru scurtarea perioadei de 
lucru.

Există toate premizele ca mași
nile și utilajele cu care vom lucra 
în campania agricolă de primă
vară să fie reparate cu cel puțin 
15 zile mai devreme; de fapt 
acesta este angajamentul pe 
care mecanizatorii noștri și l-au 
luat încă

O altă 
a stat în

din toamna trecută, 
lucrare importantă care 
atenția noastră, în pe-

• MAȘINILE AGRICOLE SINT GATA DE LUCRU • ÎNTREAGA CANTITATE 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE - LA CIMP • SEMINȚELE — CONDI

ȚIONATE. COMPARTIMENTATE PE SOIURI ȘI SOLE

tică a mașinilor am pus mult ac
cent pe acest lucru. Uneori, fără 
ca mecanizatorii să cunoască 
le-am creat situații pe care ei 
trebuiau să le rezolve. Reperând 
acest procedeu, am stimulat do
rința lor de a se prezenta cit ma 
bine la seminarii și la demonstra
țiile practice. Mai ales la lecțiile 
despre cunoașterea echipamentu
lui electric de la tractorul Uni
versal 650, mecanizatorii au dat 
dovadă de mult interes. Așa, de 
pildă, tinerii Flore* Irmian. Nice-

Astfel am reușit ca pînă acum 
să reparăm și să recepționăm 40 
de tractoare, să facem rodajul la 
semănătorile de porumb 2SPC2; 
să le echipăm cu dispozitive pen
tru împrăștierea nitrocalcaruhu b 
cuib. Da asemene-a. au fost re
parate semănâtorile pentru pă- 
ioase, plugurile, trapele cu dis
curi, tăvălugii si altele. Cei 55 de 
mecanizatori dau zor acum cu 
terminarea reparațiilor la ulti
mele tractoare și pun la punct 
remorcile g *teiierele-=-=Cs.

noada iernii, a fost transportul 
gunoiului de grajd la cîmp și 
aplicarea fazială a îngrășăminte
lor chimice la griul de toamnă, 
la borceag, masă verde și legu
minoase. La griu, ținînd seama 
de stadiul de vegetație al plan
telor, am aplicat cite 100—150 
de kg azotat de amoniu Ia hec
tar. Această lucrare se face con
form planului de fertilizare : di
ferențiat de la parcelă la par
celă, pe feluri de culturi. 
In funcția de Îngrășămintele

anterioare și de comportarea 
plantelor în această epocă. Din 
experiența ultimilor doi ani, noi 
am învățat că îngrășămintele tre
buie aplicate uniform și pe în
treaga suprafață. Pentru aceasta 
azotatul de amoniu este bine 
cernut și administrat din a ion, 
ori cu ajutorul mașinilor dotate 
cu dispozitive speciale. O atenție 
deosebită acordăm acum solelor 
însămînțate mai tîrziu, către siîr- 
șitul lunii octombrie. Pe aseme
nea suprafețe, profitînd de în
gheț, de la începutul anului și 
pînă acum am transportat «este 
3 200 de tone de îngrășăminte or
ganice (mraniță) pe care le-am 
împrăștiat pe 80 hectare. Lucra
rea s-a executat în numai cîteva 
zile. Tinerii au fost nelipsiți în 
fiecare zi. Prezența lor zilnică la 
lucru, calitatea lucrărilor efec-

VTRGIL VĂIREANU 
ing. șef al G.A.S. Vulpești, 

regiunea Argeș

ION DUMITRANA 
secretat al comitetului V.T.M. 

pe G.A.S.

(Continuare in pag. a IV-a)
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• MACINĂ ELECTRONICA DE 280 g. • TRACTOARE CV OCHI ELECTRONICI • MATEMATICA ȘI PRODUCȚIA • A FOST DESCOPERIT

Un fenomen misterios
în atmosfera Pămîntului

’n clinica neurochirurgie din Timișoara, condusă de prof. V.Miclăuș

mmmMISII ROLUL

teii in cu
matu

cele mai

ELECTRONICA
OGOAREPE

cîmpuri- 
cîmpului

ît și în străinătate, 
laticii se desfășoară

de ftiinfă sa
de părere că 
descopere un 
în interacțiu-

c-

de Conf. univ. George Ciucu, 
candidat in științe fizico-matematice, prorector al Universității 

,-București'

//v awm științifica 4 lumii

început sa 
cosmice cu 

Pentru 
mister, în

UN PROCES NOU IN INTERACȚIUNEA RAZELOR COSMICE CU ATMOSFERA PĂMÎNTULUI • SPRE OBȚINEREA UNUI FOETUS IN
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La Tirgul de mostre de 
la Hanovra a fost prezen
tat un nou aparat telefo
nic, electronic, denumit 
Etafon. Acest aparat nu 
are disc selector, iar for
marea numărului dorit se 
face printr-o ușoară apă
sare a unor clape. Elemen
tele electronice ale acestui 
aparat telefonic asigură a- 
tunci formarea și apelul 
abonatului dorit.

Un alt avantaj impor
tant al acestuia il va con
stitui preselectarea unui 
număr de 16 abonați cu 
care posesorul telefonului 
conversează mai frecvent. 
Printr-o simplă apăsare a 
unui buton se pot chema 
acești abonați preselectați.

In locul soneriei obișnu
ite a telefonului, acesta 
face apelul cu niște sune
te melodioase.

pe secundă
Secția de electronică si 

de teleed'mUnicații a Între
prinderii Philco Corpora
tion din S.U.A. a realizat 
o mașină electronică de 
calcul microminiaturizatâ, 
care are mărimea a două 
pachete de țigări. Acest 
tip de creier electronic a 
fost conceput spre a folosi 
Ia sateliți.

Mașina poate înregistra 
și prelucra un milion de 
informații pe sec. și poate 
debita 64 000 informații pe 
see.

Greutatea mașinii este 
de 280 g. Alimentarea cu 
energie electrică se face cu 
o singură baterie de buzu
nar de 4,5 V.

Elementele de memoriza
re constau din ferite deo
sebit de rezistente și care 
lucrează în condiții perfec
te îri gama de temperatură 
între —55" și -ț-lOD0 C.

Randamentul acestei ma- 
șipi este echivalent cu cel 
al Unei instalații tranzisto
rizate cp un volum de 600 
ari mai mare și de 100 ori 
mai grele.

• Munți pe fundul
Oceanului
Glacial
Arctic

Bazîndu-se pe analiza 
datelor magnetice gravita
ționale' și seismologice, un 
geolog american este de 
părere că pe fundul Ocea
nului Glacial Arctic, în a- 
fara lanțului de munți Lo
monosov, descoperit de 
exploratori sovietici, se 
află alte două lanțuri de 
munți submarini, unul pa
ralel cu lanțul Lomonosov, 
altul întinzîndu-se de la 
Islanda spre Nord și con
stituind, aparent, o prelun
gire a lanțului submarin 
care se înalță în mijlocul 
Oceanului Atlantic.

Acește tei lanțuri sep
tentrionale împart Oceanul 
Glacial-Arctic îri patru sec
toare

PINĂ

„Clasa invățănunlului progra
mat" — așa se numește unul 
din exponatele expoziției des
chise ia Muzeul Politehnic din 
Moscova. Aceasla este o in
stalație electronică destinată 
controlului sistematic al cali
tății pregătirii elevilor la orice 

disciplină studiată.
Foto : TASS

CE LIMITA POATE FI ÎMPINSĂ O „VIAȚA FĂRĂ INIMA ?

Oamenii 
vietici sînt 
au reușit să 
pwces nou 
nea razelor cosmice cu at
mosfera Pămîntului. El nu 
poate fi ezpbcrit prin Ar
tele- experimentale de care 
dispune in prezent ștUrtki.

Uneori se poate observ: 
un iencmen ulutor: in 
cumul dtxArii particrdelo’

cosmice cu nucleele at 
mosferei Pămîntului, pîn- 
la 90 la sută din energii 
lor trece in radiație dec 
tromcgnetica (di 
cest nicel nu 
20 la sută .

Ptoj. Nauâii Gri^oroc ri 
Viadiohr Șesioțrioroc, doc
tor îa jizicâ, concer- 
imt atenția asupra acestui 

atuuct cimi aj

stodieze razele 
energie incită, 
a deduși acest 

sudul Uniunii 
Sovietice, in Munții Arme
niei, a fost construită o in
stalație. Unici prin dimen
siunile si complexitatea 
dupozfticeior nAotehnice, 
această instalație a fost ur
cată in munți la o înălțime 
de 3X0 m.

Cu ajutorul ei cei doi 
oameni de știință au reușit 
să descopere că in inter
acțiunile neobișnuite o 
mare parte din energia ra
zelor cosmice este transmi
să așa-r.umiților pi-mezom 
neutri.

Fizicienii sovietici au 
lămurit, de asemenea, că 
procesul misterios are un 
rol determinant in inter
acțiunea razelor cosmice 
cu atmosfera pămimeasci, 
atunci cînd este vorba de 
energii foarte înalte J>, po
sibil. superinalte, de ra
diație cosmică.

Știința contemporană este caracterizată prin dezvoltarea nuaiilateraii 
a matematicii, prin pătrunderea m^lodelș: ei ia numeroase compari: 
nente de rerce‘ »r*>, acestora eu pHleroic ce ia-
vestigatie. Crește deci roiul matematicii in cunoaștere! șu

Zvîaix sublinia că o șllLită ajunge la maturitate nurca 
sește metodele matematicii, prevăzînd întrepătrund' 
matematicii cu diverse alte discipline. Astăzi asistăm 
științelor. Acest proces firesc, specific creației stiințifi 
tribuie.la cunoașterea mai profundă, mai completă, a r 
Totodată, ej duce la apariția a numeroase tec'ii șâinUi

Dacă pină acum cîțiva ani se vorbea in mod deosebii 
tematicii în fizică, astronomie și tehnică, astăzi nu numai că s-a ex 
intr-un mod surprinzător utilizarea matematicii în științele nara 
metodeie motemaiicii cunosc aplicații deosebit de im 
dcâ, biologie, iiziologie, psihologie, științe ccoaomia 
liniat, din acest punct ele vedere, faptul că metodele 
gurat succesele strălucite ale tehnicii moderne, ăickr 
lor balistice intercontinentale și a sateliților artificiali ai Pam 
și a unor ramuri ca energetica nucleară, radioelectronica etc.

Matematica contemporană cunoaște o mare diversitate de

a a rusii, 
cind fc’o-

oaie că puțini din
tre dv. știu că sînt 
multe împrejurări 
în care un tractor 
trebuie condus cu 
mai multă precizie 
și exactitate decil 

un automobil. Dar ogorul nu 
este o șosea asfaltată, iar vi
teza impusă este de obicei de 
15 km pe oră. De aceea, trac
toristului îi vine greu să con
ducă multă vreme cu precizie: 
el obosește repede și plantele 
încep să fie atinse. Din aceiași 
motiv, este greu să se efectue
ze noaptea anumite lucrări ur
gente.

Lucrurile au fost astăzi puse 
la punct, cu ajutorul electroni
cii. Ochii electronici ai tracto
rului urmăresc, prin pămint, o 
sîrmă subțire îngropată. Aceas
tă sîrmă constituie mai curînd 
o pistă magnetică, creată de un 
curent ce trece prin sîrmă: ea 
îi arată drumul tractorului. Se 
poate astfel lucra pe orice vre
me, chiar pe întunericul cel mai 
adine. Ba chiar — eventual. — 
fără tractorist 1

Electronica, după cum se ve
de, a pătruns pe ogoare și ob
ține rezultate spectaculoase

Un alt exemplu ioarie recent 
al metodelor acestei științe, se 
poate descrie astfel. Un trac
tor, condus de un tractorist 
experimentat, se deplasează pe 
ogor. După el, așa cum se în
tâmplă adeseori, vine un alt 
tractor. Nimic deosebit, veți 
spune. Dar cel de-al doilea 
tractor nu avea nici un om „Ia 
bord'. Tractoristul din primul 
vehicul îl conduce simultan și 
pe al doilea, cu ajutorul unor 
unde electromagnetice. Deo
camdată, acest procedeu se află 
doar în stadiul de experimen
tare.

S-au pus la punct și alte in
stalații electronice care vin în 
ajutorul agriculturii. Este vorba 
despre aparate ce apreciază 
în mod dutomat temperatura și 
umiditatea solului la diferite 
adincimi. La Institutul agroii- 
zic din Leningrad s-au con
struit instalații cu semi-con- 
ductori ce apreciază. în aiara 
datelor de mai sus, și umidita
tea aerului la orice tempera
tură. viteza vîntului și grosimea 
stratului de zăpadă. Toate a- 
cestea au o mare importanță 
pentru a stabili termenele

Un expert al Muzeului din Londra studiază un nou document 
arheologie

Folo s ASSOCIATED PRESS

xacte ale semănatului sau ale 
altor lucrări agricole.

O deosebită însemnătate a 
căpătat-o electronica în com
baterea aiferitilor dăunători ai 
agriculturii. Astfel, cercetăto
rii americani au experimentat 
recent acțiunea unor unde so
nore de joasă frecvență, pro
duse de aparate speciaîe. Cu a- 
ceste sunete ei au „tratat" o 
specie ae fluturi ce atacă cerea
lele aflate in depozite și silo
zuri. S-a constatat că, după su
punerea lor la acest tratament 
sonor, ouăle insectelor aveau 
nevoie ae mai mult timp pen
tru a se maturiza.

Dar electronica nu se mulțu
mește numai cu atîta. Ea pă
trunde in cele mai diverse do
menii ale agriculturii. Astfel, 
să luăm sfecla de zahăr, impor
tantă materie primă industria
lă. Pretutindeni unde este cul
tivată, această plantă se „ră
rește' manual, smulgind-o în 
așa iei incit între fire să exis
te o distantă de 20—25 cm. 
Pină acum, această operație 
manuală nu a putut fi mecani
zată. Iată însă că, în 1964, s-a 
experimentat pentru prima dată 
un procedeu prin care rărirea 
plantelor se realizează automat, 
cu ajutorul unui dispozitiv e- 
lectronic. Noul dispozitiv, 
foarte practic, a fost fabricat 
în R.F.G. și va fi aplicat 
scară largă în acest an.

Dr A. CONSTANTINESCU

Pe bană dreptate un cunoscut matematician spunea că matematica are 
să devină ,,oa tura Babel de discipline autonome, izolate una de alia, atit 

trivmța scopului, cit și a metodelor, pină și a limbajului*.
pariția mașinilor electronice de calcul, care permit să se efectueze 
■un timp scurt un număr imens de calcule, a dus, de asemenea, la o 
ă problematică a științelor matematice si totodată a creat posibilități 
i de utilizare a metodelor matematice in practică.

Pent-u rezolvarea numerică a diverselor probleme de matematică, in 
mul timp se renunță la calculul direct, folosindu-se metode statistice 

care conduc la soluții cu mare grad de exactitate ir.lr-un timp scurt. In 
acest scop, se folosesc si mașinile electronice.

Apariția de noi teorii și concepții mai complete, mai cuprinzătoare, 
este determinată atit de logica deosebit de eficientă a dezvoltării interne 
a matematicii, cit și unor „impulsuri exterioare' date de cerințele prac
ticii. Aceasta explică de ce matematica își găsește aplicații din 
variate in diverse alte domenii ale științei.

Dezvoltarea fecundă a fizicii, a mecanicii cuantice si teoriei 
intificaie, a teoriei relativității, termodinamicii, teoriei 
magnetic ele. este ua rezult at al utilizării celor mai noi metode 
tematicii. In chimie, problemele de reacții in lanț, de cristalizare, 

tuzie etc. se stndiază cu succes fotosiodu-se in spec.al metode statis- 
lico-probabdistice.

O direcție importantă, actuală, de cercetare o constituie aplicarea me
todelor matematide in biologie. In geofizică ș. geologie, la determiaarea 
volumului de zăcăminte de minerale utile, la prospectarea bogățiilor sub
solului, iși găsesc aplicații din ce in ce mai largi metoaeie matematicii. 
Aproape că nu există domeniu al tehnicii care să nu utilizeze aparatul 
matematic. Problemele de automatizare, control și reglaj automat, con
strucții moderne, radiocomunicații, industria constructoare de mașini ele., 
nu numai că sint fundamentate pe baze matematice, dar au determinat 
apariția a noi domenii matematice. In medicină, pentru stabilirea unor 
oiagnosticuri, pentru interpretarea datelor experiment ale de clinică, pe 
zi ce trece se folosesc metode matematice.

Deosebit de eficiente sint metodele matematice în economie. Princi
palele c:rectii de cercetare în acest domeniu privesc in primul rind: ana
liza știmtifică a reproducției lărgite, perfecționarea metodelor de analiză 
si plani: sarea științifică a economiei naționale, perfecționarea metodelor 
de planificare ia nivelul ramurilor și al întreprinderilor în organizarea 
producției și, de asemenea, in conducerea operativă a îndeplinirii planu
rilor.

Dintre aplicațiile in psihologie, menționăm doar problemele privind 
procesul de î«vățare — așa-numita teorie a învățării — studiate mai ales 
de specialiști americani. Această teorie și-a găsit o fundamentare rigu
roasă pe baza proceselor aleatoare cu legături complete introduse în 
știință de prof. O. Onicescu și prof. Gh. Mihoc.

In pedagogie, cităm doar un singur exemplu. Pe baza unui studiu sta
tistic de utilizare a cuvintelor limbii germane, s-a constatat că 3/4 din 
textul german tipărit revine la aproximativ 320 cuvinte. Pe baza acestora 
se pot face texte care să contribuie la o însușire mai rapidă a limbii.

Iată deci numeroase domenii ale științei în care matematica are un rol

botărîtor. Și cînd te gîndești că sînt încă mulți elevi de-ai noștri care 
nu se „împacă” cu matematica...

în țara noastră cercetarea matematică a înregistrat succese deosebite. 
Școala noastră matematică, deși tînără, s-a impus prin lucrări de înaltă 
valoare științifică și de mare actualitate. In anii puterii populare s-a for
mat un detașament de tineri matematicieni care de pe acum au adus con
tribuții importante in matematică, continuînd tradițiile înaintate ilustrate 
cu măiestrie de Țițeica, Lalescu, Pompeiu, Stoilov, Al. Myller șj aiții și 
abordind noi domenii de cereetare. Școala romînească de matematică se 
bucură de un prestigiu binemeritat atit în țara, cit și în străinătate.

în prezent, cercetarea științifică în domeniul mate:
în cadrul institutelor de matematică ale Academiei R. P. Romîne din 
București și Iași, al Institutului do calcul a! Academiei R. P Romîne din 
Cluj și al unui Centru de statistică matematică din București. O intensă 
activitate științifică se desfășoară în cadrul facultăților de matematică 
din București, Cluj și Iași, cit și la numeroasele catedre de matematică 
din cadrul institutelor tehnice sau economice.

Vom menționa cîleva dintre direcțiile principale de cercetare.
La Institutul de matematică din București, sînt abordate cu succes cer

cetări in domeniul analizei funcționale, teoriei funcțiilor de variabilă 
iCula si complexă, teoriei ecuațiilor diferențiale, teoriei mulțimilor, alge
brei antracte, geometriei diferențiale, teoriei rșăsurii, mecanicii 
fluidelor etc.

Institutul de matematică din Iași abordează cu bune rezultate probleme 
de geometrie diferențială specifice „școlii ieșene” și de ecuații diferen
dele. în ultimul •imn au început să fie studiate probleme legate de pro
gramarea matematică. In cadrul Institutului de calcul din Cluj se stu
diază, cu rezultate însemnate, probleme de aproximarea funcțiilor cu 
aplicații la calcul numeric și grafic. Cercetătorii acestui institut au con- 
stiuit o mașină electronică de calcul cu ajutorul căreia au soluționat nu
meroase probleme practice cerute de diferite întreprinderi. Recent înfiin
țat, Centrul de statistică matematică are rolul de a promova cercetările 
de teoria probabilităților și statistică matematică, domenii în care au fost 
obținute importante rezultate.

Tematica de cercetare este de mare actualitate, întregindu-se in preo
cupările modeme ale matematicii pe plan mondial. Numeroasele lucrări 
publicate în revistele de specialitate din țară sau străinătate au stîmit 
un deosebit interes în lumea matematică. Cercetările întreprinse în do
menii ca: analiza funcțională, studiul mecanismelor automate, funcțiile 
valorice sau polivalorice, teoria suprafețelor riemaniene, teoria calitati
vă a ecuațiilor diferențiale, noțiunea de derivată areolară, geometria di
ferențială, aproximarea funcțiilor, mecanica fluidelor, studiul proceselor 
aleatoare etc., sînt bine cunoscute și apreciate de specialiștii din cele 
mai importante centre matematice din lume.

Totodată trebuie să menționăm publicarea, mai ales în cadrul Editurii 
Academiei R.P.R., a numeroase tratate și monografii care stau cu cinste 
alături de orice lucrări similare apărute în străinătate. Acest fapt este 
ilustrat de traducerea, în ultimul timp, în diverse țări — printre altele 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, Italia, R.F.G., R.D.G. — a multora din cărțile 
publicate de matematicienii romini.

Se poate afirma că matematicienii noștri desfășoară o bogată și rod
nică activitate științifică, de un înalt nivel, contribuind astfel la îmbogă
țirea tezaurului științific al țării și la afirmarea puternică a științei ronrî- 
nești pe plan mondial.

In laboratorul de cercetări fonetice al Institutului de limbi străine — București
Foto : EMIL COJOCARU

0 REALIZARE ȘTIINȚIFICĂ REMARCABILA
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Plecînd de la principiul că 
inima îndeplinește rolul unei 
pompe în circulația sanguină, 
este normal să constatăm că 
dintre toate organele interne, 
ea este cea care a putut fi cel 
mai ușor înlocuită datorită 
tehnicii moderne. Există, în 
fapt, la ora actuală numeroa
se tipuri de „pompe cardiace" 
capabile să îndeplinească 
munca inimii un anumit timp. 
Sînt așa-numitele aparate 
„cord-pulmon artificial" uti
lizate cu mult succes în chi
rurgia cardiacă. Totuși, utili
zarea acestor pompe care imi
tă funcția inimii nu este po
sibilă decit pe o durată res- 
trînsă, abia 5—6 ore, din cau
za unor accidente de temut 
care pot interveni: acidoza 
metabolică, hemoliza, trom- 
boza și tulburări circulatorii.

Etapa actuală în elaborarea 
aparatelor de cord artificial se

caracterizează tocmai prin 
depășirea acestei „granițe", 
prin confecționarea unor me
canisme adecvate care să poa
tă înlocui munca inimii un 
timp nelimitat.

Astfel de aparate sînt ex
trem de salutare în numeroa
se cazuri. De pildă, în infarc
tul cardiac. în această boală 
se produce o ocluzie (astupa
re) a arterelor care hrănesc 
inima (coronariene) parțială 
sau totală, care se însoțește 
de o leziune (necroză) mai 
mult sau mai puțin întinsă în 
mușchiul inimii. Inima „răni
tă" își îndeplinește cu greu 
funcțiile și o „înlocuire" a 
sa printr-un „cord-artificial" 
pentru cîteva săptămîni ar 
duce mai ușor la vindecare. 
Alteori, inima trebuie înlocui
tă pentru cîteva luni t este 
cazul copiilor născuți înainte 
de termen, care se pot adapta

cu greu condițiilor vieții ex- 
trauterine. în asemenea si
tuații, prelungirea artificială 
a vieții lor placentare, prin 
utilizarea 
cial“ le 
viața.

Recent, 
prima oară în istoria medici-

unui „cord-artifi- 
poate adesea salva

în Canada, pentru
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nii - după cum ne informea
ză revista „La Science et la 
vie" — un astfel de aparat a 
fost pus la punct.

Autorul iui, Dr. John 0. 
Callaghan a’ experimentat cu

succes noul tip de „cord- 
pulmon" artificial pe un miel, 
animal care are aproape ace
leași dimensiuni ca și nou- 
născutul uman, iar condițiile 
sale fiziologice sînt asemănă
toare omului.

Animalul a fost extras din 
corpul matern, în stare de 
embrion, prin operație ceza
riană și plasat într-o „placen
tă artificială" unde s-a adap
tat perfect. Cordonul ombi
lical al animalului a fost ra
cordat prin tuburi de mate
rial plastic la „inima artifi
cială" confecționată de cerce
tătorul- canadian.

în asemenea condiții ani
malul s-a dezvoltat normal, 
avînd la „naștere" dimensiu
nile unui miel obișnuit. Este 
primul caz în care s-a reușit 
menținerea în viață a unui 
embrion cu ajutorul unor a- 
parate artificiale.

Cercetătorul canadian spe
ră ca prin noi perfecționări să 
poată folosi în curînd noul 
său aparat pentru menținerea 
în viață a copiilor 
imaturi și prematuri 
celor suferind de boli 
nare.

Aparatul preconizat 
Callaghan va permite, de ase
menea, suplinirea muncii ini
mii în caz de infarct miocar
dic sau alte afecțiuni cardia
ce, prin realizarea unei circu
lații extracorporale timp de 
mai multe săptămîni, pină la 
restabilirea organului bolnav.

Și nu este exclus ca în 
viitor asemenea aparate* să 
fie utilizate în cazuri speciale 
la om, pentru efectuarea unei 
gestații extracorporale. Un 
pas înainte spre obținerea 
dezvoltării unui foetus în la
borator ? !

Dr. E. ROȘIANU

născuți 
sau a 

pulmo-

de dr.

-I



Prin tine sîntem armonii, 
și pașnic semn, și frumusețe, 
căci tu, partidul creator, 
ne-ai dat eterna tinerețe 
și suflu cald și-noitor

PARTIDULUI de Al. Andrițoiu

Autor: PUTEREA POPULARA

Noile poiți ale orașului
u douăzeci de ani în urmă, într-o noapte de fe- 
bruarie, către zori, mulțimi de oameni și care 
se îndreptau pe drumurile Olteniei, spre Cra
iova. Se mișcaseră, parcă, sate întregi, pornite 
ca niște ape grele, lutoase, din toate colțurile 
cîmpiei oltene. învăluite în ceață, șirurile de 
oameni se logodeau cu umbrele pe care le suia, 

pretutindeni, cîmpia. Părea că se ridicase însăși cîmpia si o 
pornise de-a singura undeva.

La Craiova — „cetatea celor o mie de moșieri" — aștep
tau muncitorii, sute și sute de oameni, masați în centrul 
orașului, în fața sediului prefecturii.

Atunci, în dimineața de 24 februarie 1945, masele popu
lare ale Craiovei, în frunte cu comuniștii, au luat cu asa:: 
prefectura burghezo-moșierească — ultim refugiu al ntur;- 
bundei orînduiri — instaurând puterea poporului. Un eve
niment cu ample răsfrângeri, înscriindu-se unor semnificații 
majore — ca expresie a uriașului avînt revoluționar al po
porului condus de partid — și deschizând din proiectul sc. 
noua dimensiune a istoriei orașului. Evenimentul r.-a fost 
lipsit de episoade dramatice. Au fost și gloanțe, și singe, un 
muncitor comunist a căzut... întii amenințările, apoi armele, 
au încercat să respingă mulțimea, dar valurile de oameni 
din față erau împinse de alte valuri, mai grele, mereu mai 
grele, care veneau din urmă, din oraș, din cîmpie, dm toată 
Oltenia.

Masele au învins. Peste prefectura Craiovei a fluturat, 
atunci, pentru prima oară, steagul roșu al libertății, înfipt 
de comuniști.

Sînt 20 do ani de atunci...
Despre Craiova de azi — cucerire a puterii muncitorești 

— ar fi multe, foarte multe de spus. în noua istorie a ora
șului, a drumului pe care l-a parcurs vechea Crmoră — 
cu violentele sale contraste — spre o nouă ținută arhitec
tonică și edilitară, vor mai trebui lăsate pagini deschise. 
Noua istorie a orașului continuă a se scrie, într-un ritm di* 
ce în ce mai accelerat, uimitor și pentru localnic.

Dar vorbind despre istoria de azi a orașului, va trebui să 
pornim de la capitolul care, prin importanță și consecințe, 
e decisiv pentru noul destin al Craiovei, servindu-i ca pre
față și explicație: industrializarea socialistă — operă a 
partidului — care-a sfîrșit prin a consacra și Crciova. alc- 
turi de atîtea alte orașe mai noi și mai vechi, drept o pu
ternică cetate industrială. „Asaltul prefecturii" — asaltai 
vechitilui — încheiat simbolic, in fluturarea steagului liber
tății, a însemnat începutul noului ev, de muncă și de crea
ție, de reconstrucție a priveliștii, îmbogățită cu semnele vea
cului.

Intrînd în Craiova de azi, intrăm — pe oricare din dru
muri — pe sub portalul noilor industrii ridicate în anii pu
terii poporului.

9, ,ELECTROPUTERE-‘:

UN SIMBOL

Reportaj de llie Purcaru

nilor, al orientării date de partid pentru asimâares în pro
ducție a celor mai modeme tipuri de mașini, operete ss uti
laje produse pe plan mondial. Și exemplele ar putea con
tinua. Luind ca reper comparativ exal 2955, producea de 
motoare și transformatoare cu emblem* JEtectropKZere- 
prevede, in 1965, o creștere de circa 15 ori, iar ere de cparc- 
taje electrice — de 20 ori. Dar ar Cretan, poate, să rusjaăa 
caietul de bord al urinei filă ca fii*, cifră ca cfrc. In tucțc 
unei urine ca _Elecrroputere*. «* a> (un stager a*!) ia- 

. seamnă un salt peste serii geometrice: iama sine • mecai 
treaptă calitativă, un examen tetaric eosnptext 2* ax— Bâ»— 
i960, de exemplu. peste tT la rvtă dta sortimente reprezen
tau, față de ansi 2955, noutăți. (Iar eocirriaocrtx marordsze 
a produselor _Eeetroputere* din anal cresta na ror pasca 
fi găsite in tabetete analei 2959 _'K

Cîte ser.se de exctemere stat «dmteăbfe ?
Un drum pe cere ornai altor nrn'rir l-« parcurs, cx 

regali, lent și ecotatir, prin emulare «sritarieu, o dets 
ca fiecare pas ta șriăt^ și tehnică. cs-.tnlx: și epilctt V* 
drum de decerni . Ca drum pe cere oamenii de la noi l-a* 
pcrrnrr — ta ofenstaa tadascriclizăru soeiahKe — ta am 
și ta inși.

Și amiral noului este ta pica* desfășurare. La Jleetro- 
patert", celor trei fabrici mai ta cadrul uxmet (de
moșim eteetrice rostire, de transfer metro e, de cpc-vzij de 
înaltă teastane» E s-a oddngct. ta ultimii aux. fabrics de lo
comotive eteetrice DteseL Jfuaocora de ic ^Beesrnp* - 
tere“, catari ai aritor recorduri de ritm. a* decerne, de ca 
ccesstc, făurari de citeze* ta sensul cei *e dep&* ol ca
riatului. Prima Tccomor'ră Dtesei-etecxrieă ‘cn motor ce ta 
Reșița) a fost construită ta 2959. Cît a treat de otoed' 
Ritmai, insă, n& spâne total. Amttad, au demult, ta plecare- 
ta cursa ce probi c cetei de-c 399-a tacootocxce, ssri amin
team admirația ctitor t—retori, oaspeți <Eo țări « verbe 
rrsdiție tehnică, ta fața J>.ese?*-*tai expus ic Expczitm 
Reclizăruor Economiei Ncționcle. Reținem, dintre ttse-se- 
sete elogii, unul stngar, eperțimad nuri specialist suedez, 
ing. Gosta Wallen de la Arying Dirision special instaUat:'.-.
A.B. Svenska Flak Fabrik Stockholm : _Aceas:ă locomotivă 
constituie o importantă realizare a constructorilor de mașini 
romînt Este un agregat complex, fabricat la cel mai inait 
nivel al tehnicii moderne, ceea ce dovedește maturitatea la 
care au ajuns din punct de vedere tehnic inginerii, tehni. 
cienii și muncitorii rtxnini. care construiesc locomotive Die- 
rel-electrice4*. Consemnăm cici doar un ecoa, măsurind edin- 
cimea unei protecții.

Dar ^lectropatere' e numai u*a di* noile porți. deschise 
spre Craiova de ari.

F
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AL VITEZELOR • CETATEA Secvență a Combinatului chimic din Craiova
Foto : AGERPRES

Nume simbolic pentru acești ani de prefaceri, ^lectro- 
putere" a intrat în conștiința orașului nu numai ca o mare 
uzină electrotehnică — cea mai mare de felul acesta din 
țară — ci mai ales ca o definiție, cea dinții definiție, a unor 
altfel de ritmuri de viață, necunoscute anilor vechi: ritmul 
sirenelor, ritmul planurilor de stat, ritmul întrecerilor so
cialiste.

Uzina a luat ființă în 1949, pe un cin:p din marginea 
orașului. Prima producție, dată în 1950, se compunea din 
motoare electrică' mici (pînă la 15 kW), transformatoare și 
aparate electrice cu perfe-manțe modeste și._ cam atit. Era, 
totuși o performanță, un salt! într-un oraș fără industrie, 
fără tradiție tehnică, o mină de oameni, un mănunchi de 
tineri entuziaști (mare parte foști brigadieri pe șantierele 
de muncă voluntară, mare parte țărani, abia veniți de la 
plug), izbutiseră, în citeva luni, să creeze motoare și apa
rate electrice care, dacă nu excelau prin tehnicitate, erau, 
oricum, făurite pentru prima oară în Rominia! Un salt ce 
deschidea — vizibilă pentru oricine — dimensiunea unor 
posibilități. Un salt care imprima, dintr-odată, o nouă ■•.- 
tensitate curgerii vremii, atit de lentă în „cetatea celor o 
mie de moșieri".

Răsfoind astăzi, în lumina amintirilor, caietul de bord al 
succeselor, e dominantă, pentru vizitator, impresia de con
tinuă ofensivă, de perpetuu examen al noului (cucerit cu 
notele cele mai strălucite!), de ritm al înaintării ce se am
plifică zilnic, în cuprindere ca și-n adincime, dtnd la iveală 
noi energii, noi valori ale tehnicii avansate. De la motoar^e 
de 15 kW s-a ajuns, prin succesive depășiri ale performasi- 
țelor tehnice, la motoarele asincrone de 1600 kW și mo
toare sincrone de 5 000 kVA. De la transformatoarele de 
400 kilovolți-amperi ale începutului, producția actuală înre
gistrează transformatoare de forță de 200 000 kVA (la o te-.- 
siune de 220 000 volți), rod al nivelului tehnic din ce în ce 
mai înalt, al iscusinței muncitorilor, inginerilor ■ tehnicie-

Vedere pacoraaucă a orcțultf Foto; AGERPRES

TOAMNELOR
Transcriu pentru prospețimec de prism impresie — dât- 

tr-un jurnal de acum cițiva cn::
—Însorite dealuri cu vii și liveri— Toane pcrce cu prune 

gitlane, cu sori discreți și perfumați, poposiți ta gutui, cu 
ciorchini -aharisiți ta ntteres lumimi vărsate peste răi. ea 
intr-o imensă mcăîoare— M rpcse tcctâ Oltenia a tescoriac 
și a must, a rădăcină de țeltaă. ri e sfeclă, și a doniță albă 
de zer. Simți în nări mirossrie cimpte-^ cte luncii, ele viei 
și stînei, împletite în ritmuri luagi. «re iți bet ta «mtariri 
cadențe de cîntec de crame.

Am avut mai vii ea oricine aceste senzeu:. ciudat poete, 
tocmai rizitind ** mare complex iadutrial.

Era o toamnă oltesseascâ obimiză, **< dta acele tc*mae 
care aici, in această parte a țării, e acră și mai cruda 
in valori și miresme derft oriunde— Cream șoseaua Jiulv. 
șî cm ajuns, in marginea Craorr. la ** pune: ce se chee-ă 
Podari. E locul unde Jiul eoterze scurt, riușctad rudent d>. 
maluri, ca să se abată spre Scau**l vechii Bănii. E stag-mul 
dar pe cure cpc l-a făcut localnicilor. Vioiențs erupțiilor ei 
dta primererâ și toamnă c rmptedtes: m*ltâ vreme așezarea 
unui pod tranie spre Craiova, iar intprejarcrea i-a transfor
mat pe oameni ta vameși de vad. LoccJntcti cu devenit po
dari din tată în fiu. Meseria c împrumutat numele și satulu-. 
neschimbat p:r.ă azi. ciad peste Jiu s-a încheiat punte largi 
de beton și fier.

Cunoșteam locul. Vad bun, cale de trecere cercetată noapte 

r z . pocărenii adăugaseră meseriei tradiționale și pe aceea 
de podgoreni. „Plaiul viilor" era vestit pentru strugurii și 
■ ustul tui. Podărenii te îmbinau să treci Jiul ca să cioc- 

cu ei. Și drumeții ciocneau cu plăcere... Tocmai ăe a- 
c-zza. r.u mi-am refuzat bucuria unui popas la Podari. Mustul 
z toamne se vestea bun, încă de departe, înțepînd nara 
plăcut.

l-ț-c primit aceeași cunoștință veche. Mi-a întins însă, o 
zz:z cu cana de must, și o felie cubică de zahăr. Am pri- 
—..z-o mirat. Era o felie albă, strălucitoare, cu sclipiri de 
cristaL Zahăr. Zahăr obișnuit.

— Nu înțeleg — am replicat — e zahăr ca tot zahărul... 
A—, 5ă prefer, cu voia dumneavoastră, mustul de la Podari.

— Și zahărul e tot de la Podari — mi-a răspuns gazda, 
ăe la cooperativă !.„ E zahăr de aici, de la noi! Făcut

ce noi!— Zahăr de Podari.
A—, i-țeles atunci că bucățica albă nu mai era o simplă 

felie de zahăr. Gazda mi-o prezentase cu ceremonia unui lu- 
excepțional. Am reluat examenul: zahăr bun, obișnuit, 

cens și sclipitor ca un cristal de rocă.
— Zahăr!
— Da, dar e zahăr de Podari!
-Ne născuse o nouă industrie a Craiovei, o nouă poartă 

z-e priveliștea anilor noștri: Combinatul agroalimentar 
Oltenia“-Podari, unul dintre cele mai moderne din țară, 

:: mpus dintr-o mare fabrică de zahăr (capacitate de pre- 
'-ere: peste 200 vagoane de sfeclă de zahăr în 24 de ore) 
o fc'orică de ulei cu extracție continuă, avînd un proces 
::-:_.cție in întregime mecanizat și automatizat (capaci- 

de prelucrare: 360 tone de semințe de floarea-soarelui 
- 14 de ore) Holde nesfirșite de sfeclă, păduri nesfîrșite de 
::: soarelui... Niște toamne perpetue și neînchipuit de 

: :ga:e. care se varsă aici, în marginea Craiovei, la o nouă 
poartă a industriei sale.

© ORAȘUL
SE MUTĂ 

IN VIITOR
Dar cea mai nouă dintre „porți", cea mai modernă — 

modificînd, prin construcția sa, nu numai o hartă industrială, 
dar și estetica unui intens teritoriu — e Combinatul chimic 
din nordul Craiovei, unul din marile obiective ale planului 
șesenal.

Marele combinat își vestește de departe prezența, desenat 
în linii ferme pe orizont. Un șir nesfirșit de construcții, ce
tăți de beton și oțel, schele ciclopice vopsite în roșu de mi- 
niu, impunătoare și prin proporții, și prin fantezie decora
tivă. In ciuda amețitoarei mișcări, a taberelor de mașini care 
răscolesc zăpada cîmpiei, priveliștea rămîne sobră, severă, 
rectificată prin munca oamenilor, care disciplinează linii și 
forme. Un elogiu li se cuvine, în primul rină, lor, creatorilor 
combinatului, miilor de constructori care au dislocat pămân
tul, au turnat fundații la mari adâncimi, au construit siste
mul de tuneluri subpămîntene, au ridicat hale și turnuri, au 
împletit pe cer nesfîrșite grilaje metalice.

Iar elogiul — elogiul ce se cuvine lor, creatorilor — îl 
aduce însăși construcția. Marele combinat, întins pe 45 de. 
hectare, înglodează 14 fabrici moderne, concepute și utilate 
la nivelul tehnicii mondiale. Se vor produce aici, anual. 
300 000 tone azotat de amoniu pentru agricultură, conform 
unui sistem de granulare realizat de specialiștii romîni. In 
cadrul combinatului va intra în producție și o fabrică de 
uree (capacitate anuală : 100 000 tone) cu destinație dublă : 
îngrășăminte pentru ogoare și materie primă .pentru produ
cerea de mase plastice și rășini sintetice. Combinatul va mai 
produce acetilenă, acid acetic, butanol, acetat de vinii mo
nomer, acetat de polivinil. Iată și cifrele: acetilenă r— 35 0C0 
tone anual, butanol — 20 000 tone, acid acefie'— 20 000— 
25 000 tone anual, acetat de vinii — 20 000 de tone, acetat 
de polivinil — 10 000 de tone etc. „O adevărată Reșița a 
chimiei!“ — cum exclama cineva — impunînd, în profilul 
industrial al orașului, o nouă și prestigioasă dimensiune. Din 
imediata-i vecinătate, o mare centrală electrică și de termo- 
ficare — cea mai mare unitate de felul acesta din țară, cu 
o capacitate finală de 1 000 MW — va asigura energia și 
aburul necesar.

Producția de îngrășăminte a combinatului craiovean va 
reprezenta — spun statisticile — 32 la sută din necesarul 
stabilit pentru economia națională la cel de al III-lea Con
gres al partidului.

Oprim șirul de cifre aici... Desprinse de pe hîrtie, intro
duse în procesul producției, ele au și început, pe alocuri, să 
devină realități. Fabrica de oxigen a intrat în funcțiune încă 
din toamnă; alte fabrici sînt în probe tehnologice; nume
roase agregate vibrează de mult, iar operatorii chimiști tră
iesc, în fața panourilor și aparatelor de control, primele emo
ții ale meseriei, emoțiile luptei pentru atingerea parametrilor 
proiectați, pentru trecerea cu succes a acestui prim (și infinit 
de complex.') examen practic al cunoștințelor.

Vârsta medie a muncitorilor chimiști din Craiova este de 
20 de ani.

Vîrsta noii Craiove — cucerire a puterii poporului — debu
tează cu o zi de februarie, 24 februarie 1945...

— Totul respiră tinerețe, dinamism. îndrăzneală, febra în
ceputului de drum. n .

— Orașul — și, o dată cu orașul, oamenii — se mută în 
Viitor,



Castele se pot face și din... 
zăpadă

Foto : O. PLECAN

Sport
• ECHIPELE BUCUREȘTENE DE VOLEI RAPID (MASCULIN) ȘI DINAMO 
(FEMININ) S-AU CALIFICAT ÎN TURUL URMĂTOR AL C.C.E. • PRIMUL 
MECI DE FOTBAL OFICIAL EXPERIMENTAL CU APLICAREA UNOR NOI 
REGULI • SPORTIVII ROMÎNI PE PRIMELE LOCURI LA „TRIUNGHIU
LARUL" DE BIATLON DE LA POIANA BRAȘOV • SĂPTĂMÎNA VIITOARE 

BOBLA SINAIA : CONCURSURI DE

I

Secretarul fe- 
derației scoție- 

SS® ne c*e fotbal> 
JFSi’l Willie Allen, a 
Wffi declarat că pri- 

mul meci ofi- 
ț ® cial experi

mental, cu a- 
plicarea noilor reguli în ce 
privește ofsaidul și aruncă
rile de la tușă, se va dis
puta în iunie la Edinburg, 
între două echipe scoțiene. 
Dacă se va obține aproba
rea Federației internațio
nale, astfel de meciuri vor 
avea loc în Italia, Franța 
și Spania. Pe de altă parte, 
președintele F.I.F.A.. Stan
ley Rous, și-a exprimat in
tenția de a consulta toate 
federațiile naționale de 
fotbal, în scopul începerii 
acțiunii pentru modificarea 
acelor reguli care atenuea
ză dinamismul și specta
culozitatea jocului de fotbal.

® Sîmbătă seara în sala 
sporturilor de la Floreasca 
echipele bucureștene de volei 
Rapid (masculin) și Dinamo 
(feminin) au cîștigat jocurile 
retur cu echipele Galatasa- 
ray Istanbul din cadrul „Cu
pei campionilor europeni”, 
obțiriind calificarea pentru tu
rul următor al competiției.

Echipa Rapid a întins cu 
■3—0 (15—2; 15-^1; 15—7) 
urmind să întilnească în eta
pa următoare formația sovie
tică T.S.K.A. Moscova. La fe
minin, Dinamo a reeditat suc
cesul 
nind 
scor;
15—4). Dinamovistele 
cea ca viitoare adversare co- 
leibețistele de la Dozsa Bu
dapesta.

de la Istanbul 
victorioasă cu 
3—0 (15—5;

termi- 
același 
15—2; 
cor a-

se 
la

• Activitatea la bob 
reia săptămîna viitoare 
Sinaia, pe pîrtia reamena- 
jată care are o lungime de 
1 600 m, cu 12 viraje. 
Miercuri și joi se vor face 
coborîri de verificare, vi
neri și sîmbătă vor avea 
loc întreceri pentru „Cupa 
federației”, iar duminică, 
14 februarie, se va desfă
șura campionatul republi
can la boburile de două 
persoane. La aceste con
cursuri și-au anunțat par
ticiparea peste 20 de echi
paje din orașele București, 
Brașov, Roman și Sinaia.

• Pe patinoarul Tașmai- 
dan din Belgrad s-a dispu
tat meciul internațional de 
hochei pe gheață dintre re
prezentativele de tineret ale 
Iugoslaviei _ și Bulgariei. 
Partida a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate: 
(3—1; 1—4; 2—1).

'Sîmbătă dimi
neața, la Poia
na Brașov, pe o 
zăpadă favora
bilă pentru
schi, căzută

chiar în timpul 
nopții, s-a des-

„Triunghiularul" de 
între echipele de 

ale R. P. Polone,

fășurat 
biatlon 
schiori 
R. D, Germane și R. P. Ro
mine.

Sportivii romîni s-au 
comportat bine atît în cursa 
de schi cit și la tir, ocupînd 
primele locuri la individual 
și pe echipe. O formă bună 
a demonstrat Gheorghe Vil- 
moș, cîștigătorul concursu
lui și totodată al titlului de 
campion al R.P.R., deoare
ce întrecerea a contat și 
pentru campionatul, repu
blican. Vilmoș a realizat 
punctajul maxim la tir — 
20 puncte, iar un alt schior 
romîn, Gheorghe Bădescu, 
a obținut cel mai bun timp 
la fond, parcurgînd distan
ța de 20 km în timpul de 
lh26’ll”. Dintre concurența 
străini s-au remarcat Ha
rald Harras (R D. Germa
nă) și polonezul Stanislaw 
Styrczula.

Clasamentul pe echipe 1. 
R. P. P.omină (Vilmoș, Cim- 
poia, Carabela) 4h39' 23’’; 2 
R. D. Germană (Harras, 
Speer, Klopsth) 5hl8’05’’; 3. 
R. P. Polonă 5 hl9'09”.

viitoare pe ecrane
„A treia rachetă

Studiourile sovieti
ce (Bielorus-film) pre
zintă un nou film pe 
ecranele noastre, 
treia rachetă”.

Scenariul a fost 
scris de V. Bikov, ia' 
regia aparține lui R. 
Viktorov care este și 
autorul filmului „Vi
raj în noapte”.

In rolurile princi- 
vale apar actorii: C 
Jjenov, S. Liubșin, 
N. Semențova și alta

O nouă linie 
tehnologică

IAȘI (de la corespondentul
nostru). — La Fabrica de pre
lucrare a maselor plastice din Iași 
a. început să producă o nouă li
nie tehnologică — instalația de 
folii suflate din polietilenă de di
ferite dimensiuni. Aceasta se 
compune din două agregate mo
derne de mare randament. Prin 
punerea în funcțiune a noii linii 
tehnologice, numărul sortimente
lor care se vor obține aici prin 
prelucrarea policlorurii de vinii și 
polietilenei a sporit ia 25.

Schimb de experiență
La școala de pregătire a ca 

drelor din gospodăriile agrico
le de stat de la G.A.S. Creve- 
dia și la Uzinele „Semănătoa
rea" din Capitală a avut Ioc 
la sfîrșitul acestei săptămîni 
un schimb de experiență al in
ginerilor mecanici șefi din trus
turile GOSTAT, privind folosi
rea mașinilor Ia însămînțăriie 
de primăvară. Au fost prezen
tate semănătoarea S.P.C.-6, cu 
care se poate însămința zilnic 
circa 25 hectare cu porumb 
S-a insistat asupra modului de 
folosire a acestei mașini, de a- 
plicare a ierbicidelor, și condi
țiilor agrotehnice în care tre- 

. buie executate lucrările de se
mănat. A fost prezentat, de 
asemenea, bancul pentru re
glarea semănătorilor, realizat 
de trustul central GOSTAT, 
care poate fi executat pînă la 
începerea lucrărilor în cimp 
de toate gospodăriile.

Asemenea schimburi de ex
periență continuă pe trusturi 
cu mecanicii din G-A.S., și a- 
poi cu toți mecanizatorii din 
gospodării, în vederea bunei 
exploatări a mașinilor și apli
cării agrotehnicii corespunză
toare Ia lucrările agricole de 
primăvară.

în întîmpinarea primăverii
(Urmare din pag. I)

tuate, respectarea indicațiilor date 
de maiștri și ingineri sînt fapte 
care au fost mult apreciate de 
conducerea gospodăriei. In adu
nările generale U.T.M. din ulti
ma perioadă, s-a discutat, pe baza 
unor exemple din unitatea noa
stră, despre necesitatea respectă
rii disciplinei socialiste a muncii 
de către fiecare tînăr, despre 
răspunderea personală pentru în
făptuirea angajamentelor luate, 
unul dintre acestea fiind trans
portul și împrăștierea la timp pe 
cimp a întregii cantități de în
grășăminte organice și minerale 
prevăzute în plan.

Aceeași atenție o acordăm și 
acțiunii de corectare a acidității 
solului pe suprafețele unde in 
primăvară semănăm porumb și 
plante furajere. Cele peste 2 tXX) 
ăe tone de amendamente calc.;- 
roase, procurate pină acum d“ 
gospodărie, au fost împrăștiate pe 
400 de hectare. Antrenați de or
ganizația U.T.M.. hnerii conti
nuă această lucrare pentru că 
conform planului. în acest an 
votn aplic a 8 000 de tone de car
bonat de calciu pe o suprafață 
de 1600 de hectare. Sînt măsuri 
care, după calculele noastre, 'w 
contribui ia creșterea producției 
de porumb boabe cu încă 2OO-31M) 
de kg. la hectar față de anul 
trecut

In campania agricolă de pri
măvară avem de insămințat pes
te S00 de hectare cu porumb, 
borceag. lucemă și alte, culturi. 
Sămința necesară pentru întrea
ga suprafață a fost condiționată 
și tratată. Au fost trimise la la
borator probe in vederea deter-

minării indicilor calitativi. Sămîn- 
ța a fost grupată pe soiuri, pusă 
în saci etichetați pentru fiecare 
solă în parte. O atenție deosebită 
am acordat asigurării seminței de 
porumb pentru furaj (pe care îl 
vom semăna după plante care 
părăsesc terenul devreme). Am 
cultivat, experimental, anul tre
cut, pe un hectar, un soi foarte 
productiv de porumb. (Am 
obținut de pe această su
prafață peste 9 000 kg. știuleți). 
Aici contribuția tinerilor a fost 
deosebit de valoroasă. Porumbul 
ajungiud tirziu la maturitate, a 
fost recoltat cu umiditate mare. 
Știuleții au fost legați și înșirați 
pe sînnă, depozitați într-o ma
gazie bine încălzită, unde atît 
temperatura cit și aerisirea trebu
iau urmărite permanent. Timp de 
28 de zile tinerii au urmărit, prin 
rotație, uscarea știuîetilor și boa
belor. Au reușit. Mucegaiul și în
cinge rea nu și-au semnalat 
prezența. La curățitul boabe
lor de la mițkxul știuîetilor. unde 
se găsea sămința de cea mai 
bună calitate, tinerii an partici
pat prin muncă patriotică. Sâmin- 
ta astfel recoltată si tratată va 
permite creșterea producției de 
masă verde pe întreaga supra
față destinată acestei culturi cu 
peste 15.000 de kg. masă verde 
mai mult la hectar față de soiu
rile folosite pînă acum.

Din acest scurt tablou rezultă 
că în gospodăria de stat Vulpești 
pregătirile pentru apropiata cam
panie agricolă de primăvară sînt 
intr-un stadiu avansat, astfel in
cit din prima zi de lucru în cimp 
vom putea folosi întreaga capa
citate a mașinilor și tractoarelor.

(Agerpres)
I

Scenă din spectacolul „Hagi 
Tudose" de Barbu Șteiănes- 
cu Delavrancea, în premieră 
la Teatrul „M. Eminescu' 

din Botoșani

•----
Informație

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

(Agerpres)

Costin Nădejde, adjunct 
ministrului învățămîntului, 
plecat sîmbătă spre Geneva 
pentru a participa ia lucrările 
celei de-a 42-a reuniuni a Co
mitetului executiv al Biroului 
Internațional de Educație.

Cercetătorii de Ia Stațiunea 
experimentală horliviticolă 
Cluj, au obținut garoaie de 
seră din colecția celor 62 
de soiuri, cil căror diametru 

atinge uneori 16 cm

„T
Filmului „TOVA

RĂȘII” Festivalul in
ternațional al filmului 
de la Buenos Aires 
i-a decernat Marele 
Premiu, iar cel de la 
Acapulco premiul 
„Andre Bazin”.

Realizat in regia 
lui Mario Monicelli 
care este și coautor 
al scenariului, filmul 
„T ovarășii” are în 
fruntea distribuției 
pe cunoscutul actor 
Marcello Mastroianni.

„A

„Vremea paginilor
Noua producție a 

studiourilor america
ne „Vremea pagini
lor”, are la bază sce
nariul și regia lui Pe
ter Kass.

Filmul este bazat 
pe datele reale din 
viața unuia din avia
torii care a lansat 
bomba atomică la Hi- 
roșima.

In rolurile princi
pale: John Heffer
nan, Orville Steward, 
Barry Collins.

„O stea cade
Cinematograful Re

publica găzduiește o 
producție din Austria 

stea cade din 
r”.
Realizatorul filma-

lin (leza roii Czi/fru

< ■ mnele noastre 
filmul „Cumpgri 
uri De' altfel,
și distribuția cuprin
de numeroși acton 
din acest fHm: Ina 
Bauer, Toni Seiler, 
Ruth Stephan, Gun
ther Philipp și Oscar 
Sima.

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN (Him pentru ecran 
noramicl rulează la Patria (o- 
le 930; 1230; 1530 18.30; 2130'.. 

TITANIC—VALS rulează la Re
publica (orele 930: 11,45; 14;
16,30; 18.45; 21), București (orele 
9 30; 11.45: 14; 16.30; 18.45; 21), 
Grivița (orele 10: 12,15: 15,30; 18- 
20,30). Modern (orele 9,45: 
14,15; 1630; 18,45). PAULA 
T1VĂ rulează la Luceafărul 
le 9.30; 11,45; 14; 16.15; 
20,45), Feroviar (orele 9.15:
14: 1630: 19; 21,30), Melodia (ore
le 9.15: 11,30; 13,45: 16; 18,15;

Festival (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,30; 21). VENEȚIA, 
ȘI TU rulează la Carpa'ți 
10; 12; 14; 16). YOKMOK 

I (orele 
19; 21,15).

12: 
CAP- 
(ore- 

1830; 
11,30;

20,30). 
13,45;
LUNA 
(orele 
rulează la Capitol (orele 930; 
11,45; 14 ;1630; 19; 21,15). Fla
mura (orele 10; 12; 16; 18; 20).
MOSCOVA — GENOVA rulează 
la Excelsior (orele 19; 12,15; 15,30; 
18: 20,30). RĂZBUNĂTORUL (Cine
mascop) rulează la Victoria (orele 
10; 12-, 14; 16; 18,15; 20,30), Volga 
(orele 10; 12; 15; 17; 19; 21). SĂL
BĂTICII DE PE RÎUL MORȚII (ci
nemascop) rulează la Centra] (ore
le 10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
2030). CEI ȘAPTE MAGNIFICI 
(cinemascop) rulează la Lumina

(orele 9; 12; 15; 18; 21). POVES
TE NEINVENTATÂ rulează la 
Union (orele 16; 18,15; 20,30), Fla
căra (orele 15,30; 17,45; 20,301.
PROGRAM PENTRU COPII — (di
mineața ora 10); LA PATRU PAȘI 
DE INFINIT (după-amiază) rulează 
Ia Doina (orele 11,30; 13,45; 18,15; 
20,30). 
20,30).
NELE 
MIEI.

Floreasca (orele 16; 18,15;
ROMlNTA PE MERIDIA- 

LUMil. CETĂȚILE CHÎ- 
O 

SClNTEIl 
PREFAȚĂ 
lează la 
19,15; 21). 
lează la

LA 
DE 
POEM 

Noi

CASA 
OTEL, 

ru
lotele

NOAPTE 
TEMELII 
LA UN 
Timnuri
POST RESTANT ru- 

Timpuri Noi (orele

9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15).
ClNTÎND ÎN PLOAIE , rulea
ză la Giulești (orele 9,30; 12; 15; 
17,30; 20), ’
12; 14,15;
CEI TREI 
mascop) 
între 
15,15;
CA TIGRII rulează la Cultural (o- 
rele 15,45; 18,15; 20,30), Colentina 
(orele 16; 18,15; 20,30). CLIMATE 
(cinemascop) rulează la Dacia 
(orele 9, 12; 15; 18; 21). UxN NOU 
GHILGAMEȘ rulează Ia. Buzești 
(orele 15.30: 18; 20,30). Pacea (o- 
reie 16-, 18. 20). ȘAPTE ANI DE

Aurora (grele 9,45; 
16,30; 18,45;

MUȘCHETARI 
rulează la ! 

popoare (orele 
19). EROI CURAJOȘI

Televiziune
DUMINICĂ 7

Orele 8,50 — Gimnastică de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Rețeta gospodinei. 9,30 — Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar. Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej „Urmașii lui Haia- 
xvata" (reluare). Telejurnalul 
pionierilor. Zîmbiți, vă rog ! 
11,00 — Emisiunea pentru sate.

21).
(cine- 

înfrățirea
10,30;

1965
Jurnalul televiziunii.
Din viața animalelor 

Casa insectelor. 
Ștafeta tinereții —

februarie

19,00 —
19,10 —
(XXVI):
19,35 —
emisiune de varietăți. în pauză: 
Filmul documentar Ciucurencu. 
In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

CĂSNICIE (cinemascop) ruleazS 
Ia Crîngași (orele 16; 18,15;
20,30). VIATĂ UȘOARĂ rulează 
la Bucegi (orele 10; 12,15; 16;
18,15; 20,30). JUDECĂTORUL DE 
MINORI rulează la Unirea (orele 
11; 16; 18,15; 20,30), Munca (orela 
14; 16,15; 18,30; 20,45). AH. EVA I 
rulează la Tomis (orele 9,30: 
11,30, 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mi
orița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15, 20,45) LOCOTENENT CRIS
TINA rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). INTÎLNIRE CU,.SPI
ONUL rulează 
16; 18,15;
(orele 15,30; 17,45;
BUCH rulează la Arta (orele 15; 
17,45;
15,30: 18; 20,30). DRUM PERICU
LOS (cinemascop) rulează la Mo
șilor (orele 15,15, 17.45-. 20.151.
GHINIONISTUL rulează la Cosmos 
(orele 15; 17; 19; 21). UMBRELELE 
DIN CHERBOURG rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30). ȘE
FUL rulează la Rahova (orele 16: 
18,15; 20,30), Ferentari (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45). SOȚIE PEN
TRU UN AUSTRALIAN (cinema
scop) rulează la Proqresul . (orele 
15; 17; 19; 21).

&E3 8SS23B GSsS&â® <S3B

la Popula; (orele
20,30). Drumul Sării

20), CALA-

20,30), Cotroceni (ore(e

Ciivîntui de ordine pe șantierul ■ ET A JI E" Ik 8
fabricii de ciment de la Tp. Jiu: I EbI1I wl fc»811
Darea în folosință a obiectivelor

(Urmare din pag. D

Să vorbim despre fiecare din ele.
PRIMA. încă din luna noiembrie, la 

indicația comitetului de partid, s-a în
tocmit un plan calendaristic de punere 
în funcțiune a obiectivelor din prima 
etapă. Planul este întocmit sub forma 
unui grafic coordonator de execuție. El 
prevede datele la care trebuie termina
te atît obiectivele principale, cit și di
versele poziții intermediare. Fiecăreia 
din cele 5 întreprinderi, care participă 
la construcția fabricii de ciment, ii re
vin sarcini precise de punere în func
țiune, sarcini concretizate în cele peste 
400 de poziții din grafic. Această mă
sură a generat o punere în mișcare a 
tuturor forțelor care sînt chemate să 
asigure intrarea la termen în funcțiu
ne a obiectivelor.

într-un timp, măsurile se stabileau 
separat pentru constructor, separat 
pentru montor, separat pentru instala
tor etc. în executarea lor, fiecare ac
ționa oarecum independent, așa cura 
credea că e mai bine. Acum se întîlnesc 
la aceeași masă : constructor, montor, 
instalator și beneficiar. Stabilesc îm
preună cele mai bune măsuri care să 
asigure punerea în funcțiune și acțio
nează în cor-’in pentru îndeplinirea 
lor.

Am urmărit sarcinile planului de pu
nere în funcțiune pe luna ianuarie. Din 
procesul verbal al primei analize (la 
fiecare început de săptămîna au loc 
astfel de analize în care se întocmesc 
procese verbale și plan operativ de mă
suri pentru săptămîna care urmează 

rezultă o w«regalizare a 10 poziții din 
plan. A fost un semnal tras la timp. 
Analizele din săptăminile următoare au 
consemnat maximum o poziție sau două 
nereaiizate, și aceasta, atunci cind au 
intervenit cauze obiective.

A DOUA Aceasta aparține Ministe
rului Industriei Construcțiilor. Fabrica 
de ciment de la Tg. Jiu este cel mai im
portant obiectiv al planului de investi
ții departamental. Coordonarea lucrări
lor pe acest șantier trebuia asigurată 
de Direcția tehnică din București. Prin 
telefon sau cu ocazia unor deplasări — 
s-ar fi făcut mai greu. Conducerea mi
nisterului, apreciind importanța acestui 
obiectiv, a detașat permanent pe șan
tier, pe timpul lucrărilor, un director 
tehnic coordonator. Acesta, fiind și re
prezentantul executantului și al bene
ficiarului, are putere de directivă. Mă
surile stabilite de directorul coordona
tor sînt îndeplinite cu operativitate în- 
trucît ele reprezintă, atît pentru con
structor cit și pentru montor și insta
lator, directiva dată de forul tutelar, de 
data aceasta prezent permanent la... 
fața locului.

BENEFICIARUL
ATRAGE ATENȚIA

Șeful șantierului, inginerul Marcel 
hirculescu. ne spunea : „Probleme de 

onstrucție propriu-zise au mai rămas 
puține pe șantiere. Ce ne preocupă 
acum, este finisajul. Vrem «ț toate 

obiectivele, înainte de a intra în probe 
tehnologice, să fie complet finisate".

Am făcut cunoscute beneficiarului 
opiniile constructorului. Tovarășul in
giner Marin Stoian, directorul general 
al fabricii de ciment, este întrutotul de 
acord cu intenția constructorului de a 
preda toate obiectivele bine finisate. 
Dar... există, totuși, un ,,dar“.

„Constructorul — ne relata tovarășul 
Stoian — nu trebuie să uite însă că este 
rămas în urmă cu 2—3 lucrări foarte 
importante. Dacă silozurile de măcinat 
făină și morile de ciment nu vor fi gata 
pină la 15 februarie, nu vom putea în
cepe probele tehnologice. Întîrzierea 
probelor tehnologice, care durează 3 
luni, poate afecta termenul de punere 
in funcțiune. Spre aceste obiective, ca 
și spre hala de materii prime, trebuie 
să-și concentreze constructorul toate 
forțele. Să nu uite că termenele pentru 
aceste obiective au mai fost decalate. 
Dar nici în acestea nu s-a încadrat. Noi 
repetăm : punerea în funcțiune a fa
bricii la capacitatea prevăzută pentru 
prima etapă este condiționată de ter
minarea într-un timp cit mai scurt a 
lucrărilor de construcții și montaj la 
aceste obiective". .

★
Mergem din nou la constructori și 

montori. Atît inginerul șef de Ia con
strucții, tovarășul Dumitru Langu, cît 
și inginerul șef de la montaj și instala
ții, tovarășul Vasile Ionescu, au expri
mat aceeași părere : „Vom preda bene
ficiarului la timp obiectivele pentru în
ceperea probelor tehnologice. Avem 
forță de muncă suficientă. La mori* 

de ciment și silozurile de făină vom or
ganiza lucrul în două schimburi. Maiș
trii constructori au fost instruiți și cu 
probleme de montaj și instalații pentru 
ca lucrările efectuate să fie executate 
în așa fel încît să ușureze cît mai mult 
munca montorilor".

Constructorii sînt conștienți că tre
buie să depună eforturi mari pentru a- 
dueerea în grafic a acestor lucrări. Și 
sînt hotărîți să nu precupețească nici 
un efort, cu toate că unele obiective sînt 
rămase în urmă și din vina altora.

OBLIGAȚII UITATE
Intrarea în funcțiune a oricărei fa

brici are nevoie, înainte de toate, de 
energie electrică. Proiectele fabricii de 
ciment prevăd, pentru prima etapă, pu
nerea sub tensiune a mai multor stații 
trafo. Sarcina aceasta a fost încredin
țată unui șantier al întreprinderii 
de construcții și montaje energetice nr. 
5 — Sibiu. Pînă aici — toate bune. Nu
mai că sus-amintita întreprindere și-a 
uitat, se pare, obligațiile o dată cu sem
narea contractului. în momentul de 
față, șantierul acestei întreprinderi se 
prezintă cu mari restanțe în executarea 
lucrărilor. Beneficiarul este pus dese
ori în situația de a nu avea cu cine 
discuta pe șantier din partea ICME-5. 
întreprinderea din Sibiu nu a numit o 
conducere a acestui șantier. Are aici 
un maistru care coordonează activitatea 
celor peste 60 de muncitori, dar nici a- 
cesta nu stă permanent pe șantier. Cînd 
îl găsești, cînd nu-1 găsești. întreprin
derea de montaj instalații și automati
zări, la un volum de investiții pe ju
mătatea celui al ICME-5 Sibiu, a trimis 
pe șantier 3 ingineri și 4 maiștri. Oare 
nu era de datoria întreprinderii din 
Sibiu să asigure o asistență tehnică 
competentă lucrărilor pe care le exe

cută și mai ales, să-și respecte obliga
țiile ?

„Consecvența" montorilor sibieni în 
a-și neglija lucrările de aici a mers pînă 
acolo încît echipamentul energetic ne
cesar punerii în funcțiune a stațiilor 
trafo, destinat șantierului din Tg. Jiu, 
a fost dirijat pe alte șantiere. Este ne
cesar măcar acum ca ICME-5 Sibiu sa 
ia măsuri operative pentru îmbunătă
țirea activității șantierului său de la 
Tg. Jiu, pentru predarea la termen a 
obiectivelor pe care le are de executat- 

UN APEL CĂTRE TINERI
Tovarășul Dumitru Mustoiu, secreta

rul comitetului de partid, făcea urmă
toarea remarcă: „Șantierul nostru a in
trat intr-o etapă decisivă. Asigurarea 
condițiilor pentru punerea în funcțiu
ne a fabricii depinde într-o bună mă 
sură de contribuția tinerilor. Toți șefii 
noștri de loturi sînt tineri, majoritatea 
utemiști. Avem și mulți maiștri tineri 
De asemenea, tot tineri sînt și o mare 
parte din muncitori. în momentul de 
față, cînd zilnic trebuie executate mai 
multe obiective din planul de punere 
în funcțiune, aportul personal a! fiecă
rui tînăr trebuie să fie maxim. Cu aju
torul organizației U.T.M., al maiștrilor, 
tinerii trebuie să cunoască zilnic ter
menele prevăzute pentru executarea 
obiectivelor Ia care lucrează și să de
pună eforturi pentru realizarea lor. Să 
nu mai avem nici o lucrare neînscrisâ 
în termenele prevăzute de graficele de 
punere în funcțiune. Ne aflăm într-o 
perioadă cînd este nevoie de o mare 
concentrare, de întărirea exigenței și 
răspunderii personale în muncă. In
trarea în producție a fabricii depinde 
de muuca fiecărui om“.

RĂSPUNSUL
SECRETARULUI U.T.M.
Am adresat tovarășului Ion Popescu, 

secretarul comitetului CF.T.M. între
barea : Ce și-a propus să facă organi
zația U.T.M., pentru ea aportul tinerilor 
la punerea în funcțiune a fabricij să 
fie cît mai însemnat?

„Planul de punere îri funcțiune — 
spunea tovarășul Popescu — prevede 
termene precise pentru fiecare lucrare 
ce se execută pe șantiere. Am socotit 
necesar ca tinerii sa cunoască bine aces
te termene. Cu cît le vor cunqaște mai 
bine, cu atît se vor strădui mai mult să 
le respecte. în adunările generale 
U.T.M. din luna ianuarie ap adus la 
cunoștința tinerilor tetroepele la prin
cipalele obiective. Arji invitat în adună
rile generale maiștrii și inginerii care 
au prezentat aceste termene și au vorbit 
tinerilor și ce anume trebuie făcut, la 
fiecare loc de muncă, pentru îndepli
nirea lor.

Eu, în calitate de secretar al organi
zației U.T.M., particip în fiecare luni la 
analiza îndeplinirii lucrărilor prevăzute 
în graficul de punere în funcțiune. Pro
blemele care se discută aici le aduc la 
cunoștință secretarilor organizațiilor 
U.T.M. A doua zi, în pauza de prînz, 
stăm de vorbă 10—15 minute cu tinerii, 
le spunem care lucrări sînt amenințate 
să rămînă în urma, unde trebuie să-și 
concentreze mai mult eforturile. Echipa 
de betoniști, condusă de Ilie Motocu, 
în care lucrează 9 tineri, aflînd — în 
urma unei astfel de discuții — că la 
schimbătorul de căldură lucrările sînt 
rămase în urmă, a cerut conducerii 
șantierului să lucreze aici. Și lucrările 
au fost executate la termen".

Secretarul comitetului U.T.M. ne vor-



ÎNTÎLNIRILE CANDIDATILOR CU ALEGĂTORII A

Sfat rodnic pentru noi înfăptuiri In jurul blocurilor

Pentru ca satul să devină

tot mai frumos
Ca și celelalte comune și sate 

ale raionului Sebeș, comuna 
Apoldu de Sus a cunoscut în 
ultimii ani o puternică dezvol
tare. Cooperativa agricolă de 
producție a jucat rolul princi
pal în creșterea bunăstării ță
ranilor. Ea dispune în prezent 
de un fond de bază de peste 7 
milioane Iei. : Aproape toate ca
sele sînt nou construite sau re
făcute. Și din punct de vedere 
gospodăresc Apoldu de Sus a 
obținut de la un an Ia altul 
succese demne de remarcat. 
Antrenați de deputății sfatului 
popular, locuitorii comunei au 
participat la efectuarea unui 
mare volum de lucrări gospo
dărești, valorificind în acest 
scop însemnate rezerve locale. 
Cu prilejul întîlnirii care a avut 
loc ieri între alegătorii de aici 
și tovarășul Crăciun Gheorghe. 
președintele cooperativei agri
cole de producție din Gîrbova, 
raionul Sebeș, candidat ai 
F.D.P. pentru circumscripția 
nr. 13 Miercurea, în alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională, cei peste 400 de ce
tățeni au făcut și un bilanț al 
înfăptuirilor lor din ultimii pa
tru ani. Cei care au luat cuvîn- 
tul au relevat, printre altele, fap
tul că toate propunerile tăcute 
la ultimele alegeri din 1961, au 
fost traduse în fapt. Astfel s-a 
construit un magazin alimentar, 
a fost mărită capacitatea școlii 
de 8 ani cu încă 2 săli de clasă, 
s-a extins iluminatul electric, 
s-au făcut lucrări de canalizare 
pe o distanță de 2 km. Peste 
rîul satului au fost amenajate 
încă 3 podețe iar altele repa
rate. Pentru țăranii cooperatori 
a fost amenajat în apropierea 
sediului cooperativei agricole 
de producție un club dotat cu 
televizor, aparat de radio, bi
bliotecă etc. Pentru înfrumuse
țarea comunei au fost amenaja
te părculefe pe o suprafață de 
660 m.p. în fața cinematografu-

a

nisipului de la rîu și al altor 
materiale pentru amenajarea 
spațiului verde și pentru cele
lalte lucrări.

Pentru ca localitatea lor să 
devină tot mai frumoasă, tot 
mai bine gospodărită, în întil- 
nirea de ieri cu candidatul 
F.D.P., cetățenii au făcut un 
mare număr de propuneri, an- 
gajîndu-se, în același timp, să 
contribuie cu toate puterile lor 
la înfăptuirea acestora, lată ci- 
teva dintre propunerile făcute : 
Ivănescu Ion — directorul școlii 
de 8 ani: repararea acoperișu
lui de la cele două corpuri de 
clădiri ale școlii (există ionduri, 
trebuie însă procurate materia
lele necesare); Toader Nicolae, 
țăran cooperator: repararea ce
lor 2 km de drum care duce 
spre Apoldul de Jos (dispunem 
de materiale din resurse locale, 
dar avem nevoie de un agregat 
pentru nivelat). Inginerul Truță 
Ion: pietruirea drumului de la 
gară la șosea (2 km); proL 
Cionca Roman, țăran coopera
tor: repararea 
duce spre pășunea cooperativei 
(1 km) ; Vințe Elisabeta. casni
că : amenajarea maternității și 
înzestrarea ei cu mobilier nou 
(medicul Sandu Ion a precizai 
că sfatul popular a alocat în a- 
cest scop recent suma de 
100000 lei). Candidatul a reți
nui cu toată atenție iieccre 
propunere și împreună, candi
datul și alegătorii, au chibzuit 
gospodărește asupra posibili
tăților de îniăptuire. Tovarășul 
Gheorghe Crăciun și-a expri
mat convingerea că toate aces
te propuneri pot fi traduse in 
viață într-un viitor apropia!. 
Firește — a spus car.didat-^1 — 
că. așa cum s-a sublinia! aici, 
realizarea propunerilor făcute 
astăzi depinde în mare măsură 
de participarea activă a iieco- 
ruia dintre noi la gospodănreo 
și îmbunătățirea continuă a 
circumscripției noastre. Și. iăro 
îndoială, așa va n.

drumului care

GARANȚIA VIITOARELOR

REALIZĂRI
andidatul și-a scos 
carnetul de însem
nări... Are de scris 
aici propunerile pe 
care i le-au făcut 
alegătorii. La în
tâlnire mulți cetă

țeni, trecind în revistă reali
zările obținute pînă acum, au 
făcut totodată propuneri pen
tru noi înfăptuiri. Și oamenii 
au luat cuvintul, cu multă 
chibzuință și maturitate, sfă- 
tuindu-se îndelung ca niște 
buni gospodari, despre cele ce 
mai sînt de făcut.

FIIAMON N. IOAN — ță
ran cooperator, secretarul co
mitetului U.T.ră. al cooperati
vei agricole de producție „U- 
nirea* din Comuna Gostinari. 
raionul Oltenița.

Comuna noastră ri-a schim
bat cu totul înfățișarea. In 
ultimii ani s-au construit aici 
numeroase edificii social-cul- 
turale. Ia comuna trăiesc ș: 
ir.uncetc peste 200 de tineri ți 
astăzi. Ut îatîlnirea cu eaaaî-

datul nostru în Marea Adu
nare Națională, pot spune că 
tinerii noștri și-au adus o 
bună contribuție la ridicarea 
acestor construcții. Numai în 
anul 1964 tinerii au efectuat, 
la chemarea organizației 
U.T.M., peste 6 000 ore mun
că patriotică. Eu propun să 
creăm și mai multe spații 
verzi, să facem lingă Sfatul 
popular un parc.

MINEA NICOLAE — socoti
tor. secretar al comitetului co
munal U.T.M.

Bineînțeles că propunerile 
care se fac aici vor fi studia
te cu atenție și in măsura in 
care ele se refera la lucruri 
care practic pot fi făcute acum 
ele rar prinde riață. Ca se
cretar a! comitetului comunal 
pe comună mă angajez să an
trenez întregul tineret la toate 
acțiunile de șuncă patr-.o<--că; 
pentru înfrumusețarea comu
nei nocstre.

ALBU L GHEORC-HE — ti- 
năr țăran in briga
da mirtă

parcuri

— La noi, aproape în fie
care casă există aragaz. Propu
nerea mea este să se înființeze 
un centru pentru încărcarea 
buteliilor de aragaz. Mai pro
pun amenajarea unei baze 
sportive in set, în primul rind 
prin contribuția noastră, c ti
nerilor. Sînt toate posibilită
țile să facem o asemenea bacă 
sportivă. Rugăm sfatul popu
lar să ne repartizeze load.

DINU P GHEORGHE — ti- 
năr țăran cooperator ia bnga- 
da nr. 1 mixtă :

Verificarea listelor de alegători

lor 
de

cu afișarea listelor se și 
dorința fiecăruia de a-și 
în bune condiții dreptul 
La cele 39 case ale ale-

LAL ROMULUS 
corespondentul .Scinleii tine

retului" pentru regiunea 
Hunedoara

Iui, a căminului cultural și 
sfatului popular.

împreună cu deputății 
ei au efectuat zeci de mii
ore de muncă obștească pentru 
confecționarea cărămizii, pen
tru transportul pietrișului și al

GJLTT*

La căminul cultural
1nev din

Noul cinemascop „Doina din vatra Doinei

și cam 
măsuri 
pentru

referit ins 
te la • 
a oțelului.

datorită măsurilor 
Reluați tema și scri- 
acest sens.

MAYRER —
Pann 41, Sighi-

DITER 
str. Anton 
șoara.

X. MEHEDINȚII 
corespondent voluntar

in 
fstografii 
șină sir.t 
line sca

de eie realm viitor. In Ir 
adevăr, fotografia apărută in 
Peisaj de iarnă in regiunile 

muntoase ale Serbiei* nu spu
ne nimic. Așteptăm să ne mai 
scrieți

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). — Comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare din 
comunele și orașele regiunii Ma
ramureș au efectuat întocmirea 
listelor de alegători în care au 
fost înscriși aproape 483 000 ale
gători cu 6 000 mai mult decît 
pentru alegerile din martie 1961. 
O dată 
observă 
exercita 
de vot.

gulerului din Baia Mare ți satelo 
aparținătoare s-au prezentat pri
mii cetățeni pentru a verifica 
dacă sînt înscriși pe liste în cir
cumscripția din care fac parte.

Verificarea listelor este o înda
torire cetățenească. In ultimii ani 
în orașul minerilor au apărut nu
meroase străzi și cartiere noi. Mii 
de locuitori și-au schimbat adre
sele. Iată de ce consideră cetă
țenii că este necesar controlul din 
timp al listelor de alegători.

bește și despre alte măsuri asemănă
toare. Montajul utilajelor la turnul ci- 
cloanelor se face în condiții mai grele 
ca la alte obiective. Turnul cicloanelor 
are o înălțime de 66 m. Sarcina mon
tării utilajelor la aceste obiective a fost 
încredințată maistrului Alexandru 
Constantin, membru în biroul organiza
ției U.T.M. Alexandru n-a precupețit 
nici un efort pentru executarea în ter
men a lucrărilor. înainte de începerea 
lucrului, el stabilea pentru fiecare echi
pă un grafic zilnic de lucru, iar la sfîr- 
șitul programului făcea o scurtă ana
liză a îndeplinirii fiecărui obiectiv. Și 
dacă la turnul cicloanelor montajul 
utilajelor s-a făcut cu 28 de zile mai 
devreme, graficele întocmite de Ale
xandru, urmărirea lor riguroasă au fost 
măsurile care au asigurat acest avans.

„Noi — reia tovarășul Popescu — am 
generalizat această metodă în toate lo
turile. în prezent, echipele și brigăzile 
care execută obiective foarte importan
te, lucrează după grafice zilnice de 
lucru".

Secretarul organizației U.T.M. ne vor
bește și despre o altă acțiune întreprin
să pentru asigurarea punerii în funcți
une la termen a obiectivelor. „în mo
mentul de față — ne spune el — fiecare 
oră de muncă contează pentru șantier. 
Și ea nu trebuie pierdută, ci cîștigată. 
Aveam un soi de tineri despre care nu 
se poate spune că nu veneau la lucru. 
Veneau. Dar aveau altă meteahnă : se 
plimbau toată ziua de colo pî._ colo. 
Ce-am făcut cu aceștia ? Am discutat 
cu ei. Le-am explicat că nu e bine ce 
fac. Unii ne~au înțeles, alții nu. Am al
cătuit atunci niște panouri mobile pe 
care era scris : „Tovarăși, vegheați ca 
plimbăreții din echipa dv. (și scriam 
pe acest panou numele celor în cauză) 
să-și facă pe deplin datoria". Nu pot să 
spun că acum nu mai avem nici un 
„plimbăreț" pe șantier, dar cert e un

Grupul școlar petro-ciuxue di» .Me 
dache Panait. explică elevilor di» 
de funcționare a umu dimai *wr câ 

de petro! si

lucru, că tineri ca loan Udriștoiu, An
drei Ghelmegeanu și alții, pe Ia care a 
trecut panoul,' s-au schimbat acum 
mult, sînt mai conștiincioși, folosesc 
mai din plin timpul de muncă. Trebuie 
să găsim o „rețetă" și pentru navetiști. 
Mulți tineri, mai ales din rîndul maiș
trilor și tehnicienilor, merg în pauza 
de prînz la masă acasă, în oraș. Și cum 
mașinile IGO circulă... așa cum circulă, 
pauza de o oră se tranformă în... două 
și chiar trei ore. Se pierde timp pre
țios din producție. Și tocmai de către 
oameni a 
cesară în

eăror prezență e absolut ne- 
orice moment pe șantier".

0 COMPLECTARE
LA RĂSPUNS

Am redat pe larg răspunsul secreta
rului comitetului U.T.M. la întrebarea 
adresată de noi. Cititorii vor fi observat 
că organizația U.T.M. a întreprins unele 
acțiuni practice pentru a 
buția tinerilor la punerea 
a fabricii.

în momentul de față 
execută, la toate obiectivele, finisajul. 
Montorii instalează, în ritm intens, uti
lajele. Este etapa cea mai importantă a 
construcției. Și unii și alții grăbesc rit
mul pentru punerea în funcțiune la ter
men. încă de la primele lucrări „în 
paralel" se observă unele deficiențe : 
montorii mai strică ce fac constructorii, 
și invers. Se impune, de aceea, ca or
ganizația U.T.M. să desfășoare o susți
nută muncă politică, incit tinerii con
structori să înțeleagă că realizarea unui 
ritm înalt de execuție nu trebuie fă
cută în detrimentul calității. Pe acea
stă linie, organizația U.T.M. nu a între
prins încă nimic. Și o altă latură a pro
blemei. Tinerii trebuie să manifeste mai 
multă preocupară peuU’u manipularea

spori contri- 
în funcțiune

constructorii

utilajelor șu mai ales, petitr 
rea lor. după montaj. Sini, in această 
privință, unele neglijențe Iată o altă 
completare în planul de acțiune al co
mitetului U.T.M . ca să nu mai vorbim 
de necesitatea gospodăririi mai atente 
a materialelor, mai ales că in perioada 
aceasta se lucrează pe șantier eu ma
teriale foarte scumpe.

Am încercat să completăm acest 
„plan de acțiune” al comitetului U.T.M 
cu o nouă întrebare: „Cum organizați 
în această perioadă timpul liber al tine
rilor constructori ?“

Răspunsul n-a mai fost atit de._ con
cret. De fapt, un plan există și în a- 
ceastă privință. Numai că obiectivele 
lui continuă să rămînă pe hîrtie. Să 
enumărăm cîteva dintre ele:

„Vom organiza conferințe, recenzii si 
prezentări de cărți tehnice pentru tine
rii care locuiesc în cămine. (S-a făcut o 
încercare, dar a fost singura. Și se simte 
nevoie pentru că în cămine 
peste 400 de tineri).

• „Vom organiza concursuri 
serii pentru citirea literaturii 
cialjtate și concursuri literare". (în 
plan se prevede ca asemenea acțiuni 
fie organizate și la club și în cămine. 
N-avem nimic împotrivă- Numai să fie 
organizate 
de acțiuni

• „Vom 
săptămînă 
comitetul U.T.M. a fost mai consecvent. 
A organizat cîteva „Joi ale tineretului"

cu 
ne-

locuiesc

pe me
de spt-

o data. E vorba, de astfel 
din septembrie).
organiza Ia club în fiecare 
„Joi ale tineretului". (Aici

de care constructorii își amintesc 
plăcere. Dar în ultimele două luni a 
glijat și aceste acțiuni).

o „Brigada artistică de agitație 
oferi cel puțin de două ori pe lună pro
grame artistice pentru constructori". 
iE și dorința constructorilor. Numai ca 
comitetul U.T.M. și comitetul sindica
tului au uitat acest obiectiv. Brigada e 
în... organizare de vreo două luni)

Ne oprim aici, deși ademenea paran
teze am mai putea pune și în dreptul

va

IMile hi de (riceiaje 
prtMiiiie ii iMlețart

cbsective. Cert este un

Cinci blocuri din cele 41 construite în ultimii ani în noul 
cartier „Calea Bucureștiului" de la marginea Craiovei pre
cum și o parte din strada alăturată, Bistrița, formează cir
cumscripția orășenească nr. 90, unde a fost propus candidat 
al F.D.P. în alegerile de deputați în Sfatul popular al ora
șului tînărul inginer Ilarie Hinoveanu.

Ieri după-amiază, numeroși alegători din circumscripție 
s-au întîlnit cu candidatul lor discutînd și chibzuind împreu
nă asupra unor treburi gospodărești privind noul lor cartier.

Majoritatea vorbitorilor s-au referit la minunatele con
strucții ridicate in această parte a orașului, precum și in 
toată Craiova, însumînd peste 6 000 de apartamente date in 
.folosință în ultimii ani.

— Blocurile în care locuim noi — spunea tovarășa Norica 
Romanciuc, locatară a blocului C 3, sînt printre cele mai ti
nere din cartierul nostru. Ele ne oferă un interior conforta
bil și frumos. Noi. locatarii, trebuie să facem în așa fel îr.cit 
pnn acțiuni patriotice să transformăm împrejurimile lor în 
adevărate grădini și parcuri.

— £ »n lucru bun—a sx-.stinut-o muncxtQrul ceferist. Mir
cea Aiexancrescu. ir.i amintesc că acum patru ani. la ale
gerile din 1961. am p-opus amenajarea unu: parc lingă a- 
ceastă școală tn care -ne-am întîlnit azi, pe atunci înec în 
construcție. Am contribuit și noi, locatarii străzii Bistrița, la 
amenajarea lut Azi el este cunoscut în Craiova, sub numele 
ae parcul crizantemelor. Strada noastră se află tn prezent în 
asfaltare. Ea propun eu în jțrir avară noi. locatarii străzii, 
să ne aducem contribuția la înfrumusețarea ei.

Alțz «orbitori, printre care mineral Oprea Gheorghe, efi- 
țeral t.ir.-d Dăr..'d, s-a* referit la crearea unui solar pentru 
copu, ccțirne La care cetățenii s-au angajat să participe cu 
toată ăragostea prin muncă patriotică, și la alte Incrări gos
podărești.

— Ia cornerul râura — a spus co mîndrie mwicitorul ti
pograf Ștefan Stănesc* — pe lingă blocurile ce se txr mai 
ridica se construiesc o frumoasă casă de cultură și un com
plex comerciaL Vor fi deci create condiții și mai bune de 
cor./OTt și ap^vinoaare pentru oamerui muncii «un această 
parte a erașniui Not rom răspunde acestei griji deosebite 
a partidului și stand» nostru prin spiritul gospodăresc ca 
care ne corn îngriji.

Propunerile făcute în cadrul acestei intilniri susț xute de 
er.gcjamenîele participantilor, după ce vor fi studiate atent 
cor avea ca rezultat continua înfrumusețare a cartierului 
c~ăoveau. • >

MIHAIL HUMITRESCU

POȘTA REDACȚIEI

GRECU CONSTANTIN 
I wu , Oțelul Roșa*, regiu-

ați re- 
obținu- 
in pri- 

amintind că 
au lest obținute 

Bărci de oțeluri speciale 
> bună. Cină v-ați 
ă H căile care au 
calitate superioară 
ați recurs la gene-

Încă din primele ziie ale 
noului an la căminul cul
tural din comuna Bolintin 
Voie se organizează intere
sante activități care atrag 
un număr mare de tineri.

Intr-una din zile, profe
sorul Nicolae Cocoș a ex
pus in fața a peste 90 de 
•rcrinți, membri ai coope- 
'aticei agricole de produc
ție „Gricița roșie", confe
rința ..Să cultivăm la copii 
cinstea, modestia și respec
tul față de om", iar tara
ful căminului cultural a 
prezentat în premieră con-

lucru.
Munca de educație a tinerilor, organi- 
zarea plăcută și instructivă a timpului 

r liber ar trebui să completeze, ca o 
necesitate obiectivă, planul de punere 

funcțiune. Cu cît tinerii vor lua parte 
la acțiuni educative interesante, cu cît 
timpul lor liber va fi mai bine organi
za-, cu a; it și aportul lor în producție 
va fi mai mare.

CONSTRUCTORII
CĂTRE CONSTRUCTORI

Peste citva timp încep* probele teh
nologice. Atunci beneficiarul va aduce 
ir. tabrică muncitori, tehnicieni și 

■ingineri specializați la alte unități, 
care vor conduce procesul de producție. 
Oamenii aceștia au nevoie de locuințe. 
Beneficiarul a virat din timp Sfatului 
popular regional Oltenia fondurile ne- 
cesare pentru construirea locuințelor. 
Fabrica de ciment trebuia să primească 
oină acum peste 150 de apartamente și 
a primit numai 30. Beneficiarului i s-a 
explicat cauza : TRC (Grupul de șan
tiere Tg. Jiu) nu și-a realizat planul. 
Conducerea fabricii de ciment Tg. Jiu 
nu se mulțumește cu acest răspuns. 
Adresează pe această cale un mesa.ț 
către Sfatul popular regional Oltenia 
de a lua toate măsurile pentru urgen
tarea construcțiilor de locuințe prevă
zute pentru Fabrica de ciment.

MESAJ
CĂTRE FURNIZORI

Constructorii, montorii și instalato
rii de pe șantierul Fabricii de ciment

POPESCC ION —
Tg Cărbue;<i, raiaoui Gi- 
lort.

Vă mulțunum pentru apre
cierile făcute la aspectul gra
fie al ziarului nostru Și pe 
viitor ne vom strădui să rea
lizăm tin ziar eu aspect gra
fic plăcut, tineresc- In legătu
ră cu dorința dvs de a urma 
r'TsurîIe unui institut de ar
tă teatrală ți cinematografică, 
vă sfătuim să citiți in ziarul 
nostru nr. 4 873 cin 17 ianua
rie. Ia rubrica „Poșta

care vă in-ției", amănuntele 
teresează.

redic-

BEJENABU
Horăști, Ex-

ALEXANDRU
— sectorul I. 
ploaiarea minieră Metru.

montarea canaiuiui de turna
re și ce rezultate au fost ob
ținute, ce defecte de turnare 
semnalate în trecut au fost e- 
iiminate 
stabilite, 
eți-ne în

Materialul intitulat „Se 
deschid noi abataje" e bine 
scris. Se vede că pentru reali
zarea Iui v-ați documentat bi
ne. L-am reținut pentru a-1 
publica într-unul din nume
rele viitoare al ziarului nos
tru. Ne bucură faptul că v-au 
folosit indicațiile date. In 
continuare, așteptăm să ne 
mai scrieți.

certul de muzică populară 
intitulat „Ăsta-i Bolintinul 
meu“. A doua zi a acut 
loc o discuție intre tmărul 
inginer agronom Ion Nea- 
gu și un grup de tineri 
membri ai cooperativei a- 
gricole de producție „Cum 
mi-au ajutat cunoștințele 
însușite în munca pe o- 
goare" (discuție axată pe 
marginea cărților recoman
date ca material bibliogra
fic la cercurile agrozooteh
nice).

din Bîrsești ne-au repetat, de mai multe 
ori, că ei rtu vor precupeți nici un efort 
pentru realizarea angajamentului luat: 
punerea în funcțiune a obiectivelor pre
văzute în prima etapă, cu o lună mai 
devreme. în îndeplinirea acestui anga
jament ei sînt însă condiționați de li
vrarea la termen a utilajelor de către 
anumiți furnizori. Constructorii ne-au 
rugat să transmitem, prin ziar, un scurt 
mesaj al lor către acei furnizori de ale 
căror utilaje au absolută nevoie și care 
întîrzie să sosească pe șantier. Redăm 
mai jos acest „mesaj" :

— Uzinele „23 August" București au 
de livrat șantierului Fabricii de ciment 
următoarele utilaje t două instalații de 
ardere (termen de livrare 31.XII.1964 ; 
uzina l-a informat pe constructor că 
aceste instalații... nu au fost puse încă 
în lucru) ; reductorul, piniopul de atac, 
instalația de ardere la cuptorul nr. 2 
(termen de livrare 31.111.1964); anexe 
pentru răcitorul grătar (termen de li
vrare 30.VHI.1964).

— Uzina „Independența" Sibiu are 
de livrat șantierul trei clectrofiltre: 
(electrofiltre propriu-zise. turnul și in
stalația de răcire, carcasa ; termen de 
livrare 30.IX.1964).

— Uzinele „Electroputere" Craiova 
au de livrat întregul aparataj pentru 
punerea în funcțiune a stațiilor trafo 
(diverse termene depășite).

— Șantierul Naval Giurgiu 
livrat constructorilor peste 
confecții metalice. Confecțiile
livrate din octombrie. Șantierul a pro
mis că le va livra pînă la 1 martie. 
Acest termen nu este în concordanță 
cu termenele din grafice ale construc
torilor. Dar constructorii nu cred nici 
în acest termen, 
pînă acum de... 5 
tractuale.

Ce răspunsuri 
constructorilor de
și constructorii, așteptăm și noi 1

Ulemistul Mihai Prunescu de ta Întreprin
derea „Automatica" din Capitală, montînd 
un panou de comandă, destinat uneia din
tre noile centrale electrice de termoficare

Foto: F. DOBRESCU

deare
150 tone 
trebuiau

Șantierul a decalat 
ori termenele con-

dau acești furnizori 
la Tg. Jiu? Așteaptă

A
întrecerile artiștilor amatori

căminului cultural 
din Foeni a prezen
tat piesa „Drăguțul 
Voicăi" de Viorela 
Argliirescu, Inter- 
preții, tinerii Cor
nelia Romanițan, 
Periat Nicolae, Brea
za Maria, Andrei 
Bogdan și alții au 
fost îndelung aplau
dați.

MARIAN ADAM 
corespondent 

voluntar

Recent, pe scena 
căminului cultural 
din comuna Foșni, 
raionul Timișoara, 
în prezența a peste 
300 de spectatori, 
echipele de teatru 
din comunele Fo- 
eni, GiuloSs și Cru
ceai s-nu întrecut în 
cadrul fazei interco- 
mu/iale a celui 
de-al IV-lea Festival 
bienal de teatru 
„I. L. Caragiale". E- 
chipa dp teatru a
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Atena:

Propunere a E. D. 1 adoptată
in parlamentul grec

Poziția Franței 
privind noul

al G.A.T.T.

Hanoi

Sosirea
in

delegației sovietice
R. D Vietnam

Madrid: Studențiis

continuă acțiunile

revendicative

este 2 000 de stu- 
denți din Madrid 
au demonstrat ti
neri după-amiazc 
în orașul univer
sitar împotriva 
menținerii sindi

catelor studențești controlate 
de autoritățile franchiste, sin
gurele a căror activitate e:t-t 
permisă în Speria. Partici- 
panții la demonstrație au fost 
atacați de poliție, potrivit unor 
informații mai mmți_rnan.;e- 
stanți fiind arestați.

DemonstațiUe studențeșt. au 
început încă din vinerea tre
cută în capitala Spaniei. Po
trivit agenției D.P.A„ obser
vatorii politici din Madrid con
sideră ci aceste derr.strz- . 
vor continua. S-a aflat c 
facultățile de științe econo
mice și științe politice alegerile 
delegaților la Conferința sindi
catelor studențești a fost puter
nic criticată de numeroși stu- 
denți care au protestat împo
triva faptului că ele r.:i :-z_ 
desfășurat după principiile de
mocratice.

După cum relatează agenția 
D.P.A., mai mulți profesori 
universite •' -' n Madrid s-au
pronunțat desenis pentru o de
mocratizare a vieții politice și 
a celei universitare. Printre a- 
ceștia se află prof. Tiemo 
Galvan, care în anul 1961 a 
fost trimis în judecată de au
toritățile franchiste pentru po
ziția sa politică, fostul m.i .- 
stru al educației, Juati ^ n. - : 
Gimenez, și prof. Jose Luis .4- 
ranguren.

Parlamentul grec a adop
tat în cursul nopții de 
vineri spre sîmbată, cu 

majoritate absolută, pzopune- 
rea UDA. privind trimiterea 
în fața unui tribunal special 
a fostului premier grec și li
der al parăduiui de dreapta 
E.R.E., Karamanlis, și a mi
niștrilor cabinetului său Pa- 
paliguros și N. Martis. Nein- 
trunind majoritatea absolută, 
foștii miniștri Protopapadakis 
și Helmes. vizați și ei in pro
punerea EJJ_A_ au scăpat de 
judecată. înainte de a se pre
zenta cazul tribunalului spe- 
cial. el va fi discutat in ca
drul unei comisii juridice a 
Parlamentului, care urmea-L- 
a fi formată din 12 deputați. 
reprezentind toate partidele 
politice legale. Comisia care 
va avea sarcinile și împuter
nicirile procurorului. -îl
legislației penale, va p-ramma 
concluziile comitetului de ma- 
gistrați. constitui: încă in 
timpul guvernului Karamanlis 
pentru a ansUra afacerile con
siderate ilicite și care provoca- 
seră mari scandaluri. Raportul 
comisiei va fi votat din nou în 
parlament și apoi înaintat tri
bunalului special.

La rîndul său. comitetul ce
lor 12 ceputați își va formula 
concluziile sale pe care le va 
înainta tribunalului special.

In favoarea constituirii ace
stui comitet de anchetă au vo
tat majoritatea deputaților 
partidului de guvernămint — 
Uniunea de centru și toți de
putății partidului E_DA_ îm
potrivă au votat majoritatea 
deputaților KITE.

In cadrul dezbaterilor, pri
mul a luat cuvîntul actualul

GENEVA 6 (Agerpres). — 
Citind surse bine informate, 
agenția France Presse anur.țâ 
că 'Franța nu va semna luni 
noul capitol al GATT (Acordul 
general pentru tarife și co
merț l intitulat „comerț și 
dezvoltare*.

Acest capitol include princi
palele hotăriri adoptate la 26 
noiembrie anul trecut cu pri
vire la îmbunătățirea relații
lor comerciale intre țările in
dustrializate și cele in curs de 
dezvoltare- Franța, se preci
zează din aceeași sursă, nu va 
fi reprezentată eu prilejul ce
remonialului de semnare, care 
va fi neschic tuturor părților 
contractante ale GATT. Agen
ția menționează că adoptarea 
noului capitol al GATT nece
sită o aprobare unanimă a 
membriior săi. Explicind ab
ținerea Franței de la această 
acțiune, agenția relatează că 
acest czpîtol ar fi prea ate
nuat și ar risca să nu aducă 
suficiente avantaje țărilor in 
curs de dezvoltare- Franța își 
exprimă nemmțummea in le
gătură cu faptul că în noul 
capitol al GATT nu se ține 
seama, cituși de puțm. de 
principiile de organizare a

Suedia: Miting

de solidaritate

In Malmo — unul ri--* cele 
mai mari orașe din Sue
dia — a avut loc o de

monstrație de protest a tine
retului împotriva regia™»!»»» 
franchist din Spania

După cum relatează ziarul 
„Stockholms-Tidningen“, de
monstrația a fost oraganizatâ 
din inițiativa Comitetului sț 
niol din Malmo. In încheiere, 
participanții au organu 
miting într-una din ■ 
centrale ale orașului.

Cel mai lung
raversarea AJpo ..- 
devine pe cn ce tre
ce o problemă to: 
mai diiidlă pentru 
numeroasele vehicule 
de transport, O si
tuare cu botul apli

cei se înregisueazâ in pr,r 
trecătoare dia Alpii centrali: St. 
Gotthard. In perioadele 
ale circulației, în cursul ver.
rtiri lungi de automobile, autobuze 
si camioane înaintează încet pe 
șoseaua extrem de îngustă, 
timp ce în zilele de iarnă trec 
multe ore și, uneori chiar o zi în
treagă, pîr.ă cind automobilele 
sini încărcate în vagoanele care 
asigură traversarea Alpiior p::-. 
tunelul de cale letală de la St. 
Gotthard. Specialiștii elvețieni an 
calculat că circulația automobile
lor prin tunetele și șoselele cure 
traversează Alpii va fi atit de zr.b- 
re în jurul anlior 1970, incit dc:â 
nu vor li luate măsuri urgente, 
există pericolul unei paralizări a 
italicului.

In iața acestei primejdii, ce! 
mai repede au acționat autorități e 
elvețiene și franceze. In primăva
ra anului trecut, a fost dat in fo
losință tunelul pentru circulații 
rutieră care traversează masivul 
St. Bernard, iar în vara acestui cn 
va ti aprinsă lumina verde la in
trările prin tunelul construit în 
masivul Mont Blanc. Cele două 
tuneluri au lost construite de so
cietăți particulare. Dar dacă, prin 
aceasta, se obține o reglementare 
a situației circulației prin Alpii 
de vest, în ce privește Alpii cen
trali situația este departe de a se 
prezenta în condiții satisiăcătoare. 
De aceea, principala preocupare a 
elvețienilor în momentul de iată 
este tunelul de cale ierată St. 
Gotthard și trecătoarea cu ace
lași nume.

St. Ghottard este principala rulă 
de circulație dintre Elveția si Ita
lia, de capacitatea căreia depind 
in mare măsură schimburile co
merciale dintre cele două țări, ca 
și afluxul de turiști in Elveția, ia
ră care, după cum se știe, îsi 
procură o mare parte a venituri
lor din turism. Guvernul elvețian 
a propus, de aceea, parlamentului

HANOI 6 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite :

La 6 februarie, la Hanoi a 
sosit delegația Uniunii Sovie
tice, în frunte cu A.N. Kosi- 
ghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri 
UR.S.S.

Oaspeții sovietici au fost 
tîmpinați de conducători 
partidului și guvemului_ 
R.D. Vietnam 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din 
Vietnam. Fam Van Dong. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam, 
Truong Chinh, președintele 
Comitetului permanent al A- 
dunării Naționale a R.D. Viet-

Laos:

al

în- 
ai 

din 
Le Duan.

nam. Au fost 
misiunilor diplomatice 
tați în R-D. Vietnam, 
vietnamezi și străini.

Pe aeroportul din 
pavoazat cu drapele de stat 
ale U R.S S. și R.D. Vietnam, 
delegația sovietică a fost sa
lutată de mii de cetățeni a 
Hanoiului.

Fam Van Dong și A. Kosî 
ghin au rostit cuvintări.

După sosire, membrii dele
gației Uniunii Sovietice au 
fost primiți de Ho Și Min, pre
ședintele R. D. Vietnam. Sea
ra, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam a o- 
ferit o recepție în cinstea de
legației sovietice.

de față șefii 
acredi- 
ziariști

Hanoi,

Fumi Nosavan - înlăturat 
din guvernul de coaliție

Primul ministru al Laosului, 
Sucanna Fumma, a declarat la 
6 februarie că generalul Fumi 
Nosacan, v icepremier în guver
nul său, a fost destituit din func
ție, datorită participării sale la 
organizarea loviturii de stat de 
la Vientiane. Agenția americană 
UJ’J. relata, potrivit unor surse 
oficiale din capitala laoțiană, că 
primul ministru a hotărit să re
cheme la Vientiane pe toți mem
brii cabinetului ministerial, care 
te găsesc în străinătate în diver
se misiuni, pentru a organiza o 
intilnire al cărei scop va fi să 
aleagă pe succesorul lui Fumi 
Nosavan. Totodată, se arată că 
Sucanna Fumma a cerut si rege-

Declarația

a creat tSficnltiți în-desiâșuraiea normală a circulației^ In

bxăa abundentă care a căzut în aceasta iarna

tunel din lume

la

ce
ee

fie
tfe

1 zOOsn, ce. co Jo 
cu acîoahjJ tzzzel de cale

cc ttzneia.' sc 
o oftitodrae 

rotiți I ani fir-- 
serosc. 

Dcr chior și la această inălțme.
el va avea o luztgizx ae 1CJ6 ta. 
Potrivit pioiectelct. nod tonei ns 
va traversa cazatele ia .hue ăreep- 
tu. ca tunelul de cale ieralc. cere 
are o lungime de 14.9 kn*. d va 
•ace citeva ocoluri, ceea ce va 
permite construirea în exaulitn zzd 
lesnicioase a celor patra paturi de 
aerisire prevăzute.

Deși proiectanta tint de părere 
că întreaga lucrare, care va îzxe- 
pe în pur.zca! Gcscher.en din uord 
și se va termina la Airolo în *ad. 
va putea ii terminată in ciad ac.’. 
guvernul elvețian, finind secsxa de 
intirzierile produse in timpul coa- 
s:nurii tunetelor St. Bernard si 
Mont Blanc a subliniat că trebuie 
prevăzut an termen de opt ani 
pentru terminarea construcției.

Dacă planurile tunelului St Gol- 
thard. care va ti cel mai lung din 
lume, sînt acum terminate, a ră
mas Insă să fie regiementclă pro
blema finanțării. Nid o sodetate 
particulară nu meruiestă interes 
pentru această construcție, ostiei 
incit statal elvețian va trebui să 
o realizeze din bugetul său.

S-a calculat că lucrarea va costa 
intre 400 și 500 milioane frand 
elvețieni, la care se vor adăuga 
anual aproximativ 30 pină la ă» 
milioane franci pentru întreținerea 
sa și salariile personalului de de
servire.

I. R

A

Yemen

: pe o sosea înzăpezi tă din Anglia

agenției TASS
MOSCOVA 6 (Agerpresj. — 

Agenția TASS a dat publici
tății o declarație în care pro
testează împotriva faptului 
că forțele aeriene militare ale 
S.U A. au început să bombar
deze teritoriul laoțian contro
lat de forțele Patet Lao.

In Uniunea Sovietică, se 
spune în declarație, sînt con
damnate cu hotărîre bombar
damentele barbare asupra te
ritoriului Laoțian, iar intenți
ile S.UA. de a extinde războ
iul asupra întregii Peninsule 
indochineze sînt considerate 
ca un plan periculos.

In calitate de copreședinte 
al conferinței de la Geneva 
din 1962 — se arată în decla
rație — Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru convocarea 
fără condiții preliminare, a 
unei noi conferințe interna
ționale pentru Laos în vederea 
discutării măsurilor urgente 
de natură să asigure o regle
mentare pașnică în această 
țară, corespunzător cu acordu
rile de la Geneva din 1962.

Uniunea Sovietică stăruie ca 
S.U.A. să înceteze imediat ope
rațiunile aviației lor în Laos 
și orice altă imixtiune în tre
burile interne ale țării și să-și 
retragă de acolo personalul 
militar și paramilitar.

Succese
ale forțelor 
republicane

SANAA. — Potrivit relată
rilor agenției France Presse, 
in uitimud timp forțele repu
blicane din Yemen au lansat 
numeroase atacuri împotriva 
grupurilor de trupe regaliste, 
conduse de fostul imam El 
Badr. Astfel, in sectorul Haja. 
trupele republicane au atacat 
punctul întărit al grupului 
regalist, comandat de șeicul 
Al Adbai. provocindu-i nu
meroase pierderi. De aseme
nea. zona Al Arouche a fost 
supusă unui bombardament al 
forțelor republicane.

Președintele Republicii Ara
be Yemen. Abdullah Al-Sallal, 
a rostit vineri o cuvîntare la 
Taiz, in care a declarat că for
țele republicane vor zdrobi 
orice încercare a regaliștilor 
de a readuce regimul feudal al 
imamilor. El a cerut guvernu
lui laburist britanic să-și res
pecte promisiunea făcută îna
inte de alegeri „de a recu
noaște regimul republican și 
de a rezolva problemele din
tre Marea Britanie și Repu
blica Arabă Yemen". In le
gătură cu regimul republican 
din Yemen, Abdullah Al-Sal
lal a declarat că „aceasta este 
o problemă în legătură cu 
care nu poate fi vorba de nici 
un compromis".

loganul lui Ian 
Smith, primul mi-’ 
nistru
;ian, este 
zent „nici 
ficare". 
modificării 

ră la constituția actuală 
deci la politica guvernului pe 
care îl conduce. Așa numita con
stituție sud-rhodesiană, adoptată 
în 1961, este, după cunr toată 
lumea știe, un cod rasist care 
consfințește supremația minori
tății albe din țară asupra marii 
majorități a populației africane. 
De pretutindeni numeroase voci 
au cerut cu insistență abando
narea acestei constituții și pro
clamarea alteia, ertre să aibă la 
bază principiile democratice ale 
autodeterminării, votului univer
sal etc. în acest sens s-a pronun
țat și Marea Britanie în, calitate 
de putere tutelară.

Smith a respins însă toate ce
rerile și sugestiile. Nu, el nu 
numai că înlătură ideea înlocui
rii constituției, dar nu acceptă 
să i se aducă nici o modificare. 
Acesta a fost leit-motivul tutu
ror luărilor sale de poziție în 
cursul recentei vizite făcute la 
Londra.

Vizita n-a dat nici un rezultat 
deși guvernul britanic i-a făcut 
încă o dată cunoscut lui Smith 
că nu este de acord cu procla
marea independenței Rhodesiei 
decît în condițiile deplinei ega
lități între toți cetățenii țării. A 
fost menținută amenințarea cu 
boicotul economic. Mai mult 
chiar, țările Commonwealth-ului

sud-rhode- 
în pre- 

o modi- 
Refuzul 
se refe- 
a țării și

evenimente

SUIM. Patrule pe străzile Da

mascului în timpul recentelor

tov Gheorghe 
în Suedia

Râdoi

iul Vatthana să aprobe înlocuirea 
vicepremierului rebel cu o altă 
persoană. Potrivit aceleiași agen
ții, a fost demis și șeful poliției 
naționale, Siho, care și el a par
ticipat la organizarea loviturii de 
stat.

Agenția France Presse relatea
ză că generalii Fumi Nosavan și 
Siho Lamphutakoul au reușit să 
se refugieze în Tailanda și se gă
sesc acum într-un oraș de fron
tieră.

Pe de altă parte, observatorii 
politici din Vientiane fac diver
se speculații în legătură cu per
soanele care ar putea ocupa locu
rile rămase vacante prin fuga ce
lor doi generali laoțieni. Unul 
dintre cei care ar putea prelua 
funcția de vicepreședinte în gu
vernul de la Vientiane și de lider 
al grupării de dreapta poate fi 
Oun Sananikone, președinte al 
Camerei de comerț și directorul 
unui ziar.

STOCKHOLM 6 (Agerpres).— 
La invitația guvernului suedez, 

la 6 februarie a sosit la Stock
holm Gheorghe Rădoi, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
El este însoțit de Sergiu Bulga- 
koff, prim-vicepreședinte at Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, pre
cum și de specialiști.

La gara centrală din Stock
holm, oaspeții au fost întîmpinați 
de Gunnar von Sydow, secretar 
de stat ta Ministerul Comerțului, 
Olof Gustav Bjurstrom, ambasa
dorul Suediei la București, Jonas 
Wilhelm Nordenson, director ge
neral al Uniunii exportatorilor, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți dr. Petru 
Mânu, ambasadorul' R. P. Romî- 
ne în Suedia, și membri ai am
basadei și agenției economice ro- 
mîne de la Stockholm.
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PE SCURT
KIEV. — La 6 februarie, La- 

dislau Konya, solist al Teatrului 
de Operă și Balet din București, 
și-a încheiat turneul la Kiev. Pe 
scena teatrului „Taras Sevcenko" 
el a interpretat rolurile contelui 
De Luna din opera „Trubadu
rul" de Verdi și al lui Renato 
din opera „Bal!-Mascat“. După 
cum transmite agenția TASS oas
petele romîn s-a bucurat de un 
frumos succes în capitala ucrai- 
niană.

BERLIN. — După cum anun
ță agenția A.D.N., reprezentanții 
guvernului R. D. Germane și ai 
Senatul’ui Berlinului occidental 
au căzut de acord ca în perioa
da sărbătorilor de primăvară ce
tățeni din Berlinul occidental 
să-și pocită vizita rudăle din ca
pitala R. D. Gbrrhană. ’

WASHINGTON 6 Ager- 
pres). — Președintele Johnson a 
făcut cunoscut la Washington că 
S.U.A. va lua măsuri pentru a 
grăbi construirea noului canal în
tre Atlantic și Pacific. De cînd 
misiunea condusă de Thomas 
Mann, subsecretar de stat pentru 
problemele interamericane, s-a 
întors din America Latină, unde 
a dus tratative cu guvernele din 
Columbia, Costa Rica, Nicaragua 
și Panama, la Casa Albă au avut 
loc pe această temă o serie de 
consfătuiri.

Unele oficialități din Washing
ton consideră că în curînd va fi 
constituită comisia — aprobată de, 
către Congres în octombrie anul 
trecut — care va organiza stu
dierea noilor proiecte de construi
re a canalului. Totodată se aș
teaptă ca președintele să ceară 
Congresului suma de 17 milioa
ne dolari pentru lucrările de cer
cetări și să înceapă negocierile cu 
țările Americii Centrale pentru 
stabilirea traseului viitorului ca
nal și pentru încheierea unui tra

tat cu guvernul țării respective. 
Potrivit aceleiași agenții, Wa
shingtonul dorește ca aranjamen
tele cu privire la construirea nou
lui canal să fie abordate cu mai 
multă prudență, astfel îneît să se 
înlăture posibilitatea unor neîn
țelegeri de natura celor ivite după 
încheierea tratatului din 1903 re
feritor la actualul canal Panama. 
Astfel, se pare că oficialitățile a- 
mericane au adoptat o poziție 
flexibilă chiar și în ce privește 
proiectul în legătură cu controlul 
și finanțarea internațională a con
strucției.

In capitala S.U.A., menționează 
agenția, impresia generală este 
că guvernul american nu se opune 
unui plan de administrare inter
națională a noului canal, iar con
tribuțiile financiare la costul con
strucției pot proveni de la țări 
străine, inclusiv de la țara gazdă. 
Se subliniază, totodată, că inter
naționalizarea conducerii canalu
lui este una din alternativele po
sibile.

BRUXELLES. — După cum rela
tează corespondentul agenției 

| D.P.A., guvernul belgian a stabilit 
| data de 23 mai pentru ținerea a- 

legerilor parlamentare. Membrii 
Camerei deputaților și Senatului 
sînt aleși la fiecare patru ani. Ul
timele alegeri au dus la formarea 
unui cabinet de coaliție între par
tidele creștin-social și socialist, 
sub președinția lui Theo Lefevre.

ULAN BATOR. — După cum 
anunță agenția TASS, la 6 fe
bruarie delegația P.C.U.S., con
dusă de A. N. Șelepin, mem
bru al Prezidiului C C. al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. 
al P.P.R.M. a făcut o vizită de 
prietenie în R.P. Mongolă, a 
plecat spre patrie.

în timpul șederii în R.P. 
Mongolă, delegația și condu
cătorii P.P.R.M. în frunte cuJ. 
Țedenbal au avut convorbiri 
referitoare Ia problemele ce 
privesc cele două partide, la 
politica internă și externă, 
precum și la problemele actua
le ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Alianță intre Salisbury si Pretoria
au declarat că sprijină poziția 
britanică și, element semnificativ, 
la apropiata întrunire a Com
monwealth-ului Smith n-a mai 
fost invitat. Se poate spune că 
disputa dintre Anglia și Rhode
sia de sud s-a transformat într-o 
dispută dintre aceasta din urmă 
și întreaga comunitate britanică 
de națiuni.

Situația a început să îngrijo
reze cercurile economice sud- 
rhodesiene, care se tem de apli
carea măsurilor economice re
presive da către Marea Britanie 
și țările comunității. Compania 
„Rhodesia Tabacco Association"*, 
organul de conducere al indus
triei tutunului din această țară, 
a dat publicității o declarație în 
care se arată că proclamarea 
unilaterală a independenței „va 
constitui un dezastru pentru eco
nomia țării". într-o scrisoare di
fuzată în rîndurile societăților 
companiei amintite se spune: 
„Chiar dacă țările din afara 
Commonwealth-ului vor continua 
să cumpere tutunul sud-rhode- 
sian, prețurile pe care acestea le 
vor oferi vor fi sub cele ale pie
ței mondiale, iar în cazul cînd la 
cererea Marii Britanii țările 
scandinave și afro-asiatice se 
vor asocia embargoului, situația 
va deveni și mai grea. Aceasta, 
cu atît mai mult, cu cît se pre
vede ca băncile engleze să înce-

teze să mai finanțeze economia 
sud-rhodesiană".

Smith, care cu cîteva zile în 
urmă declara la Londra că „ac
tuala constituție a țării trebuie 
să fie aplicată fără nici o modi
ficare", s-a străduit să ofere gu
vernului său o alternativă. Stră
dania n-a comportat dificultăți, 
întrucît alternativa era demult 
previzibilă : orientarea puternică 
spre Republica Sud-Africană. 
Referindu-se la această orienta
re, săptămînalul britanic „THE 
GUARDIAN" scria: „Rhodesia 
«albă» se depărtează în mod fa
tal de Anglia și de Common 
wealth apropiindu-se tot mai 
mult de vecinul său diu sud, Re
publica Sud-Africană. Niciodată 
pînă acum aceste țări nu au fost 
atît de apropiate din punct de 
vedere ideologic, spiritual și e- 
conotnic".

Pe plan economic, apropierea 
de R.S.A. s-a concretizat într-un 
acord potrivit căruia mărfurile 
sud-africane obțin accesul pc 
piața rhodesiană în aceleași con
diții ca și mărfurile britanice. La 
rîndul său, Republica Sud-Afri
cană va deschide mai larg por
țile pentru mărfurile sud-rhode- 
siene.
putea veni Rhodesiei în ajutor în 
cazul cînd aceasta s-ar găsi izo
lată — scrie săptămînalul amin
tit — nu este nicidecum o ipo
teză teoretică, ci purul adevăr *,

„Faptul că R.S.A. i-ar

întrucît „rhodesienii albi consi
deră că R.S.A. este un prieten al 
lor, în timp ce Anglia este tre
cută în lagărul advers". Sub for
mă de contra-serviciu, Smith a 
promis lui Verwoerd „să nu per
mită niciodată africanilor să a- 
jungă la cînna țării".

Smith s-a hotărit să tranșeze 
cu R.SA. și problemele militare. 
El a lăsat să se înțeleagă că pro
babil va stabili în curînd con
tacte în acest sens. „Dacă An
glia nu este gata să ne acorde 
ajutor militar și să ne apere țara 
de dușmani — a declarat Smith 
— guvernul Rhodesiei se va con
sidera îndreptățit să ducă trata
tive cu R.S.A, în vederea înche
ierii unei alianțe militare".

Sintetizînd datele actualei po
litici a guvernului sud-rhodesian 
un comentator din Salisbury' a 
spus : „Au trecut anii cînd acele 
busolei politicii sud-rhodesiene 
oscilau între cei doi poli — An
glia și R.S.A. Elementul care 
prevestește un conflict s-a inter
pus înlăturînd, pare-se, această 
oscilație, iar acele busolei s-au 
îndreptat definitiv spre sud".

Eficacitatea acestei orientări 
este însă îndoielnică, întrucît 
Republica Sud-Africană este ea 
însăși supusă boicotului econo
mic și politic din partea unui 
mare număr de state.

ION D. GOIA
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HAVANA. — După cum a- 
nunță agenția Prensa Latina. 
Ministerul Forțelor Armate Re 
voluționare al Republicii Cuba 
a anunțat 
februarie, 
cubani au 
piraterești 
Contrarevoluționarii 
chis ioc de pe o vedetă pirat 
asupra depozitelor de benzină 
situate în municipialitatea Tri
nidad (provincia Las Villas), 
provocînd pagube materiale.

că în noaptea de 2 
contrarevoluționarii 

săvîrșit un nou atac 
împotriva Cubei, 

au des-

LISABONA. — După ce, cu 
o zi înainte, Tribunalul din Li
sabona a condamnat șase per
soane pentru activitate politi
că „ostilă guvernului", 
tribunalul din Porto a 
țat la rîndul său noi i 
de condamnare.

Potrivit relatărilor < _ 
Reuter, tribunalul din Porto a 
condamnat cinci persoane la 
pedepse între două și opt luni 
închisoare, sub obișnuita acu
zație de „participare la activi
tăți subversive".

, vineri, 
pronun- 
sentințe

agenției

TOKIO. — Institutul pentru 
studii spațiale și aeronautice al 
Universității din Tokio a anunțat 
lansarea cu succes a două rache
te spațiale de sondaj „Kappa-9“, 
de la centrul de cercetări din 
Uchinoura, din apropierea capi
talei. Aceasta completează o se
rie de patru lansări, efectuate în- 
cepînd de la 22 ianuarie, în ca
drul „Anului internațional al soa
relui calm". Cele două rachete 
au atins înălțimea de 325 și res
pectiv 335 km, într-un zbor de 
numai 9,30 și respectiv, 9,48 mi
nute. Aparatajul științific instalat 
la bord a funcționat normal și a 
transmis prin radio importante 
date științifice, culese în timpul 
zborului.
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