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In> organizarea și conducerea pro
cesului de producție în întreprinderi 
maistrul are un rol de mare însem
nătate. Un bun maistru trebuie să 
fie un bun cunoscător al tehnicii, la 
curent cu tot ce practica și știința 
aduc nou în domeniul său de spe
cialitate ; locul pe care-1 ocupă im
pune maistrului să aibă calitățile 
unui bun organizator, capabil să 
conducă în bune condiții munca co
lectivului de muncitori de care răs
punde, să fie totodată un bun peda
gog, care se ocupă cu grijă de 
ridicarea calificării oamenilor cu 
care lucrează cunoscînd aptitudi
nile și posibilitățile fiecărui mun
citor din secția sau atelierul său ; 
un bun maistru inspiră colectivului 
cu care lucrează dragoste și pasiune 
pentru muncă, disciplină și spirit 
de răspundere. Prețuit, stimat, mais
trul este pe drept cuvînt una din 
figurile centrale ale producției.

Prestigiul și importanța funcției 
de maistru au crescut mult după a- 
pariția Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
ridicarea rolului maistrului în pro
ducție. Au trecut mai bine de trei 
ani de la publicarea acestei hotărîri. 
Să urmărim cum s-a reflectat apli
carea prevederilor ei în activitatea 
maiștrilor dintr-o importantă între
prindere a țării — uzina de utilaj 
greu „Progresul” din Brăila.

★
La uzina „Progresul" muncește un 

colectiv harnic și entuziast. Alături 
de ingineri, lucrează aici aproape 
100 de maiștri. De la apariția ho
tărîrii amintite și pînă în prezent 
producția uzinei a sporit de peste 
două ori. La aceasta, o contribuție 
importantă au adus, împreună cu 
întregul colectiv, și maiștrii din în
treprindere. La „Progresul” — maiș
trii Marin Zamfir, Gheorghe Brato- 
sin, Badea Robitu, Constantin Niță, 
Ion Plopeanu, Nicolae Preda și alții 
se bucură de mare stimă. In secțiile 
în care ei lucrează sarcinile de pro
ducție sînt ritmic îndeplinite, con
sumurile specifice și cheltuielile da 
fabricație scad mereu. Metalul este 
mai judicios folosit, iar calitatea pie
selor lucrate în aceste secții este din 
ce în ce mai bună.

In aceste realizări se reflectă și 
munca desfășurată de organizația de 
partid în rîndul maiștrilor din uzi
nă. Propunîndu-și să analizeze a- 
portul maiștrilor la îndeplinirea pla
nului pe uzină, comitetul de partid 
a format un colectiv de oameni cu 
experiență, care timp de două luni 
a analizat munca maiștrilor din fie
care atelier și secție. Pe baza con
cluziilor acestui colectiv, a fost or
ganizată o dezbatere amplă în co
mitetul de partid. în cadrul acestei 
dezbateri s-au făcut propuneri sub
stanțiale privind ridicarea rolului 
maistrului în producție.

★
în secția forjă grea se află unul 

din cele mai importante utilaje ale 
uzinei : presa hidraulică de 2 500 
tone. Maistrul Constantin Niță și oa
menii din subordinea sa au primit 
sarcina să se ocupe de întreținerea 
și de folosirea acestui important uti
laj. A fost un timp cînd presa nu 
dădea randamentul dorit Organiza
ția de partid i-a cerut maistrului 
Constantin Niță să studieze cauzele 
care împiedicau obținerea unui ran
dament mal mare și să Identifice 
noi rezerve de folosire optimă a pre
sei. Răspunzînd chemării, maistrul 
Niță nu s-a lăsat pînă n-a găsit a-

semenea rezerve, îmbunătățind sis
temul de funcționare al presei.

Perseverența dă întotdeauna roa
de. Iată-1, de pildă, pe Marin 
Zamfir, maistru în secția mecanică 
grea. De la început, cunoscîndu-1, 
îți dai seama că ai de-a face cu un 
bun și inimos organizator al produc
ției. Sprijinit de organizația de par
tid și sindicat, împreună cu cei mai 
vrednici muncitori din secție, mais
trul Zamfir a studiat în amănunt 
posibilitățile existente în secție de a 
se lucra cu indici ridicați la toate 
mașinile. Pe baza studiului făcut, el 
a luat măsuri pentru prelucrarea pe 
strunguri-paralel a unor piese care 
înainte se executau pe „bohrwerk“- 
uri. Rezultatele au fost concludente. 
S-a realizat o mai rațională încăr
care a tuturor mașinilor din secție, 
„locurile înguste" au fost astfel eli
minate. Productivitatea muncii pe 
secție a crescut.

în secție, datorită capacității și 
inițiativei maistrului au fost puse în 
valoare și alte rezerve interne.

— M-am gîndit — ne-a spus 
Marin Zamfir — că e datoria mea 
de maistru să ajut la mai buna or
ganizare a fluxului tehnologic, căci 
acolo existau cele mai multe rezer
ve nefolosite. Dacă-i încărcăm pe 
ingineri și cu treburi pe care noi, 
maiștrii, le putem rezolva, le răpim 
timpul pe care trebuie să-1 consa
cre muncii de concepție.

Maistrul Marin Zamfir are multă 
dreptate. Cu cit un maistru își în
deplinește mai bine, mai competent 
rolul ce-l are în producție, cu atît 
se creează condiții ca un număr tot 
mai mare de ingineri să fie elibe
rați de o serie de sarcini organiza
torice și să se poată astfel dedica 
muncii de concepție în uzină.

Astfel privită problema, este les
ne de înțeles că nici maistrul nu 
poate bate pasul pe loc. Tehnica 
progresează mereu, iar maistrul tre
buie să fie mereu la curent cu tot 
ce apare nou și înaintat în tehnică 
și în organizarea producției. Organi
zația de partid de la uzina „Progre
sul“ a ținut seama de .această ce
rință și a vegheat ca atît conducerea 
tehnică cît și comitetul sindicatului 
să acorde o mare atenție perfecțio
nării și îmbogățirii permanente a 
cunoștințelor profesionale ale maiș
trilor. S-au realizat multe lucruri 
bune în această privință. De pildă, 
s-a ajuns ca mai mult de jumătate 
din numărul maiștrilor să aibă la 
bază școli tehnice, iar alții sînt aju
tați să-și completeze în prezent stu
diile tehnice. Totuși, ceea ce s-a fă
cut este neîndestulător. în uzină mai 
întîlnești încă maiștri care s-au ru
tinat, lucrează după metode ce s-au 
învechit și nu mai corespund con
dițiilor actuale. El nu studiază în 
vreo formă organizată de învăță- 
mînt, nu sînt ajutați să cunoască și 
să studieze literatura de specialitate.

Munca de maistru implică o cu
noaștere profundă a problemelor de 
organizare și planificare a produc
ției, a căilor de creștere a produc-

VICTOR DELEANU 
coresp. „Scînteii"

(Continuare In pag. Il-a)

în toate minele din bazinul carbonifer Valea Jiului 
au fost luate măsuri pentru ca procesul de extracție 
să se desfășoare ritmic și în timpul iernii. Au fost puse 

la punct instalațiile de dezghețare a 
cupelor de funicular, precum și in- . 
stalațiile de încălzire a aerului la 
punctele de intrare în mină.

La exploatarea minieră Lupeni s-a 
terminat izolarea conductelor de 
apă și aburi la galeria de coastă 
și au fost puse în funcțiune două 
compresoare de mare capacitate în 
vederea îmbunătățirii aerajului. în 
cadrul exploatării miniere Lonea 
s-au montat linii ferate de rezervă 
pentru transportul și depozitarea 
sterilului. Tot aici s-au pregătit plu
guri de zăpadă pentru curățirea li
niilor ferate pe care se transportă 
cărbunele din mină la preparația 
Petrila. (Agerpres)

Cu precizie șl siguranță, așa lucrează muncitorul 
Corneliu Ciocan din secția cazangerie de la Uzina 
mecanică do utilaj chimic din Capitală.

(Foto : Agerpres)

Noi dispensare 
medicale la sate

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Zilele acestea în comuna Cena- 
loș, raionul Oradea, a fost dat 
în folosință un dispensar me
dical dotat cu aparatură modernă. 
Dispensarul cuprinde cabinete de 
consultații pentru adulți și copii, săli 
de tratament, cabinete de stomato
logie etc, precum și săli de aștep
tare separate pentru adulți și copii.

De curînd au mai fost terminate 
lucrările de construcție a dispensa
relor medicale din Bale, Batăr, Bîr- 
sa, Buntești și sînt în curs de finisaj 
alte obiective sanitare printre care 
cele din Bobota, Sîg, Vîrșolț, Budoi, 
Curtuișeni etc.

Așteptată cu viu interes de către 
iubitorii sportului din țara noastră, 
întîlnirea de rugbi dintre reprezen
tativele R. P. Romîne și Franței a 
confirmat încă odată valoarea in
ternațională a jucătorilor noștri. 
Rugbiștii romîni s-au pregătit cu 
multă seriozitate, dornici să obțină 
un rezultat cît mai bün în compania 
valoroasei echipe franceze. Puterea 
de luptă, dorința de a învinge și-au 
spus cuvîntul. Echipa noastră a ob
ținut victoria cu scorul de 3—0. 
(Citiți în pagina a lll-a cronica meciului)

încheierea lucrărilor 
sesiunii științifice jubiliare 

a institutului politehnic 
„Gh. Âsachi“ din lași

La lași s-au încheiat duminică lucrările 
sesiunii științifice jubiliare a Institutului 
politehnic „Gh. Asachi”, consacrate îm
plinirii a 50 de ani de la întemeierea 
învăfămlntului tehnic superior din Mol
dova,

In cadrul celor 9 seefii au fost pre
zentate 345 de referate și comunicări 
științifice. Majoritatea lucrărilor prezen
tate reflectă preocuparea oamenilor de 
știință de la Institutul politehnic din lași 
de a lega cercetările lor de problemele 
actuale ale producției In fabrici, uzine, 
șantiere. Printre comunicări au fost „li
nele aspecte ale structurii industriei lo
cale In regiunea lași", „Studiu tehnico- 
economic al reprofilării și specializării 
Atelierului de reparații de utilaje, de 
transport și construeții-lași”, „Eficienta 
economică a înlocuirii și modernizării u- 
tilațului la fabrica „Țesătura" din lași" 
etc.

La elaborarea unor referate și comuni
cări au participat numeroși ingineri 
tehnicieni din 
țară.

Cuvîntul de 
prof. Cristofor 
respondent al 
rectorul Institutului politehnic din

diferite întreprinderi
fi 

din

de
co

închidere a fost rostit 
Simionescu, membru 
Academiei R. P. Romîne, 

lași.
(Agerpres)

Seminar 
cu activiștii 

culturali
TG. LĂPUȘ (co

resp. „Scînteii”). — 
La comitetul raional 
pentru cultură și artă 
din Tg. Lăpus a a- 
vut loc un seminar 
cu directorii cămine
lor culturale și bi
bliotecarii din comu
nele și satele raio
nului. Au fost 
bătute 
vind 
muncii 
cative 
timpul
derea întăririi 
nomico - organizato
rice a gospodăriilor 
colective.

dez- 
probleme pri- 

desfășurarea 
cultural-edu- 

de masă în 
iernii în ve-

eco-

Se dezvoltă rețeaua 
cooperației meșteșugărești 

în ultimul timp, cooperația meș
teșugărească a deschis noi unități 
de prestări-servicii pentru popu
lație. în regiunea Brașov, numărul 
unităților înființate în ultimele pa
tru luni este de 30, în regiunea Ba
nat peste 40. în regiunea Plo
iești în ultimele patru luni au fost 
înființate peste 30 de noi centre de 
deservire : reparații-moto și obiecte 
metalice de uz gospodăresc, plăpu- 
mărie, reparat oglinzi — la Buzău ; 
reparații de mobilă și tapițerie la 
domiciliul clienților, tricotaje — la 
Rm. Sărat ; mobilă și binale ’— la 
Breaza ; vopsirea obiectelor din pie
le — la Tîrgoviște și altele.

Numeroase unități de prestări au 
fost deschise și în alte regiuni.

Schimb de
Uzinele metalurgice din Si

naia au primit recent vizita a 
peste 130 de activiști sindicali 
din întreprinderile raionului 
Cîmpina. Referatele prezenta
te au făcut cunoscute aspecte 
din munca desfășurată de co
mitetul sindicatului uzinei pen
tru organizarea și urmărirea 
întrecerii socialiste, organiza-

experiența
rea consfătuirilor de produc
ție, propaganda tehnică și 
munca cu cartea, populariza
rea fruntașilor. De asemenea, 
au fost relevate rezultatele - 
obfinute de colectivul uzinei 
in realizarea planului la fofi 
indicii, (De la C. Goran, 
coresp. voluntar).

PE STADION, VIITORII ATLEȚI I

In regiunea Suceava I Ritm mai intens la executarea
arăturilor și transportul gunoiului

îndată ce au terminat în- 
săminfările, colectiviștii din 
Calafindești, raionul Rădăuji, 
sprijinifi do mecanizatori, au 
trecut cu toate forjele la exe
cutarea arăturilor de toamnă. 
Alături de mașinile S.M.T.-u- 
lui, ei folosesc atelajele pen
tru aratul terenurilor în pan
tă, unde nu se poate lucra 
cu tractoarele. Pînă în pre
zent, din cele 700 de ha pla
nificate, au fost arate 400 de 
ha. Odată cu aceasta colec
tiviștii au îngrășat o supra
față de 53 de hectare, dînd 
cîte 20 de fono gunoi de 
grajd la hectar.

La fel au procedat și co
lectiviștii din comuna Dîn- 
genl, raionul Săveni, unde 
s-au executat arături adîncl 
do toamnă pe 376 de ha te
ren. Odată cu arătura, s-au 
Introdu» tn sol aproape 800 
do tona gunoi do grajd.

au objinutRezultate bune 
șl gospodăriile colective din 
Răuseni, Călărași, Rînghileșfl, 
Socrujeni, raionul Botoșani, 
Ripiceni, Bold, Pădureni, ra
ionul Săveni etc.

Pe lîngă unităji fruntașe, în 
regiunea Suceava sînt mulfo 
altele unde s-au executat a- 
răfuri adînci pe suprafeje 
mici. La gospodăria colecti
vă din comuna Dersca, raio
nul Dorohoi, trebuie arate 
700 de ha. Pînă la 6 noiem
brie s-au arat însă numai 
230 de ha tn care in
tră și arăturile făcute în 
vară. în gospodărie lucrea
ză 6 tractoare. Dar ele nu 
sînt folosite cu întreaga ca
pacitate din cauză că se în- 
tîrzie eliberarea terenurilor 
de coceni șl sfeclă de zahăr. 
Cele aproape 100 de atelaje 
nu sînt folosite nici e'o cum 
trebuie. La fel sfau lucrurile șl

la gospodăria colectivă din 
Zvorîșfea, același raion, unde 
deși lucrează 9 tractoare, 
pînă la data de 6 noiembrie 
nu se făcuseră arături decît 
pe 150 de ha. Această si
tuație se daforește și fap
tului că organele raionale 
n-au îndrumat sistematic 
executarea arăturilor.

într-un ritm nesafisfăcăfor 
se desfășoară arăturile de 
toamnă și transportul îngră
șămintelor și tn alte raioane. 
La G.A.C. Șiret, raionul Ră
dăufi, au 
adîncl de 
ha și nu 
cîmp nici 
gunoi.

Nici în 
tuafia nu este mai bună. Pînă 
la data do 8 noiembrie se 
executaseră arături doar pe 
27,1 la sută din 
prevăzută.

loși făcute arături 
toamnă pe 265 
s-a transportat 
măcar o cărufă

de 
la 

da

raionul Săvenl, sl-

«uprafața

lori pe stadionul Republici! s-au disputat finalele „Cupei orașului 
București" la atletism, la care s-au prezentat cei mai talentafl dintre 
cei peste 50 000 elevi și eleve ai școlilor elementare, medii și profesio
nale din Capitală care, cu trei săptămini în urmă, au luat startul acestei 
frumoase competiții... (Foto : M. AndTeescu)

Comitetul executiv al sfa
tului popular regional și con
siliul agricol regional au da
toria să ajute conducerile 
unităfilor agricole socialiste 
să-și organizeze bine munca, 
astfel ca ritmul în care se 
execută arăturile de toamnă 
și transportul îngrășămintelor 
să fie intensificat.

Inginerii și tehnicienii agro
nomi din gospodăriile colec
tive și consiliile de conducere 
trebuie să dea fot sprijinul 
tractoriștilor penfru a folosi 
din plin tractoarele, să orga
nizeze aratul cu atelajele și 
transportul gunoiului de 
grajd. Fiecare zi, fiecare oră 
cu timp bun ' de lucru tre
buie folosite la executarea a- 
rălurilor.

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii”

Instantanee &

La sonde, intervenții rapide 
și de

C1MPINA (coresp. „Scînteii”). 
Petroliștii de la schela Cîmpina au 
căpătat o valoroasă experiență în 
ceea ce privește reducerea pierderi
lor de producție. Datorită măsuri
lor luate pentru prevenirea opririi 
sondelor prin combaterea viiturilor 
de nisip, depunerilor de parafină și 
coroziunii, datorită bunei organizări 
a muncii brigăzilor de intervenție, 
înzestrării echipelor cu toate sculele 
necesare etc., timpul de oprire a son
delor pentru operațiile de interven
ție a fost redus anul acesta cu 18 
la sută față de plan, iar pierderile 
de producție au fost micșorate cu 
aproape 40 la sută față de anul tre
cut.

Pentru extinderea metodelor folo-" 
site aici în executarea de interven
ții rapide șt de bună calitate, consi
liul regional al sindicatelor Ploiești 
a organizat, de curînd, la schela 
Cîmpina, un schimb d,e experiență, 
la care au luat parte brigadieri de 
intervenție, ingineri și tehnicieni 
din toate schelele existente în regiu
nea Ploiești. După referatul prezen
tat de tov. Nicolae Maximuc, direc
torul schelei Cîmpina, cei prezenți 
au asistat la executarea unor ope
rații de intervenție la sondele 605- 
Drăgăneasa, 639-Cîmpina. La cea 
de-a.doua sondă, echipa de interven
ție condusă de sondorul șef Con
stantin Joldan a demonstrat un nou 
procedeu de deparafinare rapidă a 
sondelor în pompaj, prin manevre 
scurte. După vizita la sonde, au ur
mat discuții în care cei prezenți au 
împărtășit din experiența lor în îm
bunătățirea calității lucrărilor de in
tervenție la sonde.

atUea

Mașina pufaia 
din greu, ca ră
suflarea unui om 
ostenit eă tot ia 
pieptiș
coaste de deal. 
De pe bancheta 
din spate, o tî- 
nără cu pârul 
de culoarea cas
tanei privea în- 
tr-una spre pă
durea poleită în 
arama toamnei, 
într-un tîrziu, 
cînd umbrele se-
zări departe, în 

ale unui oraș.
iii se furișau printre copaci, 
vale, licărind stelele de neon

— Iacă și Zalăul, rosti careva dintre călători, 
vecin cu fata.

— Dar pînă la Cristur mal este ?
— N-apuci să mîncl o pită și-ai șl ajuns. 

Da’ ce faceți la Cristur, mergeți la neamuri ?
— Sînt doctor și am fost repartizată acolo.
Mașina se opri la autogară șl fata își luă 

micul geamantan pornind spre sfatul popular 
al raionului.

— Mă numesc Doina Danciu.
— Bun venit, tovarășă doctor, o întîmpină me

dicul șef al raionului. Cum ați călătorit?
Fata rămase în prag, surprinsă parcă de cu

vintele „tovarășă doctor". N-avusese încă vre
mea să se obișnuiască cu ele. Abia sfîrșise 
examenul de stat și iat-o acum în regiunea Cluj, 
în drum spre locul unde o repartizase comisia.

— Tovarășe doctor, deocamdată vă odihniți, 
vă așteaptă o cameră caldă, masa, iar mîine 
dimineață vom pleca împreună spre Cristur.

...La dispensar, noul medic al circumecripțlei 
sanitare avu cea dintîi surpriză. Toți cei opt sa
lariai, îmbrăcați în halate albe, o așteptau la 
ușă pentru a-i ura bun venit. Intră. Totul stră
lucea de curățenie. Și covoarele, șl linoleumul 
albastru, și dulapurile cu instrumente medicale. 
Pe biroul din cabinet, cîteva flori. Trecu apoi în 
sala de nașteri. Și aici, aceeași curățenie. Sim
țea că oamenii cu care va lucra o privesc cu
rioși. „Oare ce impresie le-am făcut ?* se gîndl 
doctorița. înainte de a sosi, pe drum, ee inte- 
re3asg la medicul șef al raionului despre fie
care dintre colaboratorii ei, în parte. îi știa și 
pe nume acum.

— Două, trei zile veți locul la tovarășa moașă, 
îi spuse medicul șef. Pînă atuncî vi se va pre
găti locuința în care a stat fostul medic al cir
cumscripției. E chiar aici, în incinta dispensa
rului.

Noul medio făcu apoi cunoștință cu proble
mele circumscripției în care oamenii o așteptau 
să se îngrijească de sănătatea 1er. După 
amiază veni s-o vadă la dispensar președin
tele sfatului popular de la Ciișeni, comuna de 
care aparține satul.

— îmi pare rău că n-crm fost aici cînd ați 
sosit. Dar știți cum e acum, toamna, la sat. Mai 
avem de transportat porumbul și-i zor mare, se 
scuză președintele. M-aș bucura să știu că vă 
simțiți bine la noi.

După ce plecă președintele sfatului, noul me
dic colindă puțin prin sat, să facă cunoștință cu 
el. Trecu pe la gospodăria colectivă, pe la 
școală, pe la căminul cultural. Salută cu prie
tenie oamenii întîlnițl în drum, se opri și stătu 
de vorbă cu cîțiva copil care tocmai ieșeau de 
la școală și nici nu băgă de seamă cînd se 
lăsă noaptea. Rămasă singură acasă, în liniștea 
camerei, o năpădiră gîndurile. Aștepta cu emo
ție prima consultație. Cum va fi ? La lumina 
pîlpîitoare a lămpii de gaz, scoase din gea
mantan manualele de terapeutică medicală șl 
de pediatrie și începu să le frunzărească, în
tocmai ca înaintea unui examen.

Se sculă de vreme și, cînd ajunse la dispen
sar, crezu că va fi prima. Dar tot personalul 
medical venise înaintea ei.

Primul pacient din cariera ei de medic a fost 
un copil. Avea o simplă farlngită, dar doctoriței 
i se păru un caz deosebit. Mama copilului o 
urmărea cu atenție, asculta din pragul ușii cît 
de frumos vorbește cu copilul fata aceasta 
tînără, îmbrăcată în halat alb. Nici nu bănuia 
ce „trac” o încearcă pe noua, doctoriță. Veniră 
apoi alți copii, și iată-i și pe primii vîrstnici. 
Așteptau tăcuți în sală, cu picioarele strînse 
sub scaun, ferind parcă covorul. Abia acum 
începu să simtă că nu mai e studentă, că e cu 
adevărat „tovarășa doctor*.

Toată ziua avu de luciu. întocmi comanda 
pentru medicamente, puse în ordine registrele 
și își notă în caiet cîteva lucruri de viitor. în 
curtea dispensarului trebuie sădite la primăvară 
flori. Ar fi bine să se pună flori și în sala de 
așteptare. Se va duce la școală să vadă fie
care elev. Va trebui să cunoască satele ca—

aparțin de circumscripție, să se intereseze de 
copiii sub un an. In salonul mamei șl copilului 
trebuie puse cîteva tablouri vesele.

— Mîine vreau să merg pe teren. Cine vine 
cu mine ?

Fiecare dintre cei opt se oferi. Sîmbătă dimi
neață porni cu șareta spre satul Dobrin. De 
acolo ee duse în satele Doba Mică și Sîncrai. 
Intra în casele oamenilor, etătea de vorbă cu ei, 
îi sfătuia cum să se îngrijească de curățenia 
ogrăzilor, a camerelor, cum să păstreze alimen
tele ,poftindu-i la dispensar la cel mai mia 
semn de boală.

La întoarcere, doctorița observă că vizitiul 
apucase pe alt drum.

— E mal aproape pe-aicl?
— Nu e... Dar am vrut să vedeți cît 

moașă e pădurea toamna, răspunse 
Vreau eă vă placă locurile noastre...

Cea dintîi duminică, doctorița și-o 
tot colindînd satele. Sg duse la Hereclean, la 
niște bolnavi, pe urmă răspunse invitației ofi
ciantului sanitar luînd masa în familia lui, iar 
după aceea rămase pînă aproape de miezul 
nopții la dispensar, să mai pună ordițre pe ici, 
pe colo. Oamenii treceau pe uliță și priveau 
mirați spre ferestrele luminate ale dispensaru
lui. Nu bănuiau că la ceasurile acelea tîrzll, 
tînăra doctoriță stă plecată deasupra coalei de 
hîrtie scriind acasă, mamei.

„Astăzi, cînd am plecat cu șareta, mi-am dat 
seama că la fereastra fiecărei case sînt capete 
omenești, că privirile lor mă petrec. Ți-aș fi scris 
chiar de la sosire, dar am avut atîtea de făcut. 
Aproape că n-am știut cu ce să încep. Totul e 
frumos aici. Aș dori mult să pot răsplăti în
crederea oamenilor. Condițiile de lucru sînt 
bune. Am un dispensar frumos. Mă înțeleg bine 
cu personalul medical și văd la fiecare do
rința de a face treabă. Nici nu-ți închipui cu cîtă 
căldură am fost primită. Zilele acestea am 
să încep și activitatea de utemistă. Am auzit 
că există aici o echipă artistică bună. Poate am 
să fiu și eu de folos. Ți-aș mai scrie, dar sînt 
obosită. Așa că voi continua mîine..."

Dar mîine trecu, și scrisoarea rămase netermi
nată. De fapt, doctorița ar fi dorit să comunice 
părinților cam aceleași fapte și impresii despre 
care a font votEct mai sus.

în decorul minunat al Bucegi- 
lor, ieri dimineață a avut loc fes
tivitatea de inaugurare a telefe
ricului Sinaia. La stația de bază- 
situată lîngă hotelul alpin „Cota 
1 400”, motoarele electrice au 
pus în mișcare noul teleferic în 
momentul cînd tovarășul Dumitru 
Balalia, prim-secretar al Comite
tului regional de partid Ploiești, 
a tăiaț panglica albă.

Inginerul Eugen Cristescu, pre
ședintele comitetului de coordo
nare a lucrărilor, a prezentat 
noua construcție. Telefericul are 
o lungime de 2 042 metri și stră
bate distanța de la Cota 1 430 
metri pînă la 2 000 metri altitu
dine pe creasta vîrfului Furnica 
(în apropiere de cabana Vîrful 
cu Dor) în numai 17 minute.

A vorbit apoi maestrul sportu
lui Cornel Tăbăraș care a felici
tat pe constructori și montori.

Primii pasageri ai telefericului 
au fost montorii din echipele 
conduse de Constantin Tîrlun- 
geanu și Ion Poschina, fruntași 
în ridicarea noii construcții.

★
La Teatrul de stat din Ploiești 

și-au dat întîlnire ieri dimineață 
500 de tineri — elevi din cadrul 
grupului școlar comercial și pe- 
trol-chimie și de la școala ele
mentară de 8 ani nr. 10. Ei au 
urmărit poemul dramatic „Marele 
fluviu își adună apele” de Dan 
Tărchilă. Seara, colectivul artis
tic al secției de dramă a Tea
trului de stat a prezentat piesa 
„Tache, Ianche și Cadîr" de Vic
tor Ion Popa.

O bogată activitate s-a desfășu
rat ieri și la cluburile din între
prinderile orașului. La clubul „16 
Februarie” a avut loc o seară cul
turală pentru

participat peste 300. de muncitori, . 
ingineri și tehnicieni.

☆
In aceeași zi, de dimineață, din 

Azuga, Sinaia, Cîmpina, Ploiești, 
ca și din raioanele Tîrgoviște și 
Rimnicul Sărat, peste 6 000 de 
oameni ai ■ muncii au plecat cu 
trenul spre Capitală unde - au vi
zitat Pavilionul de mostre. Un 
număr de 106 colectiviști din 
comuna Negoiești . au făcut o 
excursie cu autocarul la castelul 
Peleș și muzeul Doftana.

★
Comuna Puiești, raionul Rîm- 

nicul Sărat. La căminul cultural 
sute de colectiviști au ascultat 
expunerea „Agrotehnica și-a spus 
cuvîntul în producțiile mari. de 
cereale” ' făcută de inginerul a- 
gronom Artimon Apostol. Pre
ședintele gospodăriei colective 
„Steaua roșie“,. Matei Ene, a 
vorbit cu același prilej despre 
aspecte ale muncii în gospodăria 
colectivă.

După-amiază, programul a cu
prins întreceri sportive, un spec
tacol artistic și. s-a încheiat cu 
„balul ■ '.........colectiviștilor”.

&
a plecat din stația de cale 
Ploiești-Triaj o garnitură

Ieri 
ferată 
de tren, cu destinația Combina
tul siderurgic Hunedoara. Cele 
40 de vagoane, ale trenului erau 
încărcate cu 1 130 de tone fier 
vechi colectat. în ultimul timp de 
către tinerii muncitori si elevi din 
orașul Ploiești.

De la începutul 
acum tineretul din 
a strîns și predat 
fier vechi.

NICOLAE PANTILIE

anului și pînă 
orașul Ploiești 
9 000 de tone

JON MARGTNEANU

de fru- 
vizitluL

petroliști. Au

petrecu

La stația de plecare a noului teleferic.
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In sălile de concert

sau echivalentul

a

12 noiembrie, ora 20,00, in sala 
Palatului R. P. Romine va avea 
recital de vioară susținut de 
Sarvaș ; la pian : Josef Pruner.

„Alpilor” de
De curînd în orașul Tg. Mureș a Jost dată în folosință o stație modernă de salvare dotata cu 48 

autosanitare. (Foto : Agerpres)

o
Luni, 

mică a 
loc un 
Adrian ... , __ .__ .... _
în program lucrări de Pietro Nardini, 
Guillaume Lekeu, Josef Suk, Dumitru 
Bughici, Eugène Isaye și Nicolo Paga
nini.

Miercuri, 14 noiembrie, ora 20,00, in 
aceeași sală, in cadrul ciclului „Muzica 
de-a lunqul veacurilor“, organizat de 
Filarmonica de Stat „George Enescu” 
se prezintă un concert dedicat școlii 
naționale cehe : Smetana — Dvorak ; 
Interpretează : Maria Cardas, Elena 
Andrei, Mariella Rădulescu, Ilarion Io- 
nescu-Galați, Nicolae Șarpe, Varujan 
Cozighian, George NiColescu, George 
Popovici, Alfons Capitanovici.

Joi, 15 noiembrie, ora 20,00, orches
tra simfonică a Radioteleviziunii, diri
jată de Mihai Brediceanu, prezintă în 
sala studio a Radioteleviziunii un 
concert simfonic. In program : Rapso
dia a Il-a în re major de George Enescu; 
suita „Locotenentul Kijé” de Serghei 
Prokofiev, solist Dan Iordăchescu (pri
mă audiție) ; Simfonia 
Richard Strauss.

Vineri, 16 noiembrie, 
clubul Sindicatelor din 
avea loc un concert de 
meră cu lucrări de

scrie că 
instalatori 
sectorului

si

Mai mulți corespon
denți ne-au trimis în 
săptămîna care a trecut 
scrisori despre tovarășii 
lor de muncă, despre 
colective fruntașe din 
întreprinderi. și realiză
rile acestora.

Iulian lonașcu, tehni
cian, la întreprinderea 
nr. 3 construcții din 
Brașov, ne 
muncitorii 
din cadrul
IV au reușit să-și în
deplinească și să-și de
pășească lună de lună 
sarcinile de plan din a- 
cest an, executînd lu
crări de bună calitate. 
Colectivul a realizat 
totodată, economii în 
valoare de circa 200 000 
lei. Printre cei cviden- 
țiați se numără șefii de 
echipe : Dumitru 
pescu, Alexandru 
șei, lliuță Milică 
alții.

Majoritatea fruntași
lor în producție de la 
Rafinăria de petrol din 
Cîmpina au participat 
la cursurile de ridicare 
a calificării din între
prindere — ne infor
mează tehnicianul C. 
Goran. Comitetul sin
dicatului din întreprin
dere a organizat recent 
un nou ciclu de lecții 
și demonstrații practice 
în cadrul celor 34 
cercuri de ridicare a ca
lificării existente în în
treprindere. Cursanții 
au fost grupați pe me
serii și grad de pregă
tire profesională. Lec
torii sînt aleși din rîn- 
dul celor mai buni ingi
neri și tehnicieni. Ei 
sînt sprijiniți de o co
misie obștească, înfiin
țată în acest scop în în
treprindere.

Pentru îndeplinirea 
ritmică a planului de 
producție, conducerea 
Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad are zilnic întîl
niri operative cu șefii de 
secții și servicii, Contra-

lorul de utilaje Eliade 
Solomon ne face cunos
cut că de cîteva zile 
participanții la aceste 
întîlniri nu mai pără
sesc locurile lor de 
muncă ci fac informări 
și iau parte la discuții 
prin intermediul unei 
stații interfon-sistem 
combinat de microfon- 
difuzor.

Ioan Croitoru din 
Huși ne scrie des
pre construcții date re
cent în folosință : două 
blocuri cu 24 de apar
tamente și unul cu 12 a- 
partamente; în comune
le Averești și Răducă- 
neni s-au construit dis
pensare veterinare.

Intre Săcele și Brașov 
circulă autobuzele în
treprinderii de trans
porturi Brașov. Munci
torii care locuiesc în Să- 
cele și lucrează în între
prinderile brașovene nu 
sînt bine deserviți pe 
această linie, mai ales 
în orele de intrare și 
ieșire din schimb. Mun
citorul Andrei Kapitany, 
care ne scrie despre a- 
cest lucru, propune ca 
I. T.-Brașov să ia mă
suri urgente pentru a 
organiza mai bine trans
portul în orele de vîrf.

O parte însemnată 
din scrisorile primite se 
referă la diferitele for
me ale activității cultu
rale de masă. Așa, de 
pildă, Nicolae Bunescu, 
secretarul Sfatului 
popular din comuna 
Cîrja, raionul Bîrlad, ne 
scrie despre consfătuiri
le cu cititorii, recenzii
le, concursurile șl pre
zentările de cărți pe 
care bibliotecara din co
mună le-a întreprins 
pentru a sprijini mun
ca colectiviștilor. Din 
scrisoarea colectivistului 
Toma Ï. Dumitrescu 
din comuna Leu. ra
ionul Craiova, aflăm 
că în raion, în cadrul 
celor 31 de cămine cui-

turale, își desfășoară 
activitatea 12 formații 
corale, 27 echipe de dan
suri, 25 echipe de tea
tru, 29 brigăzi artistice 
de agitație, 7 tarafuri 
etc., în care activează 
peste 1 500 de colecti
viști tineri și vîrstnici. 
Prin programele lor, 
formațiile sprijină cam
pania agricolă de toam
nă și contribuie la întă
rirea economico-organi- 
zatorică a gospodării
lor colective din raion.

De la sate ne-au so
sit vești despre deschi
derea învățămîntului 
agrozootehnic și despre 
terminarea unor lu
crări.

în comuna noastră, 
ne scrie Speranța Bă- 
lăuță, tehnician veteri
nar în comuna Băile, 
raionul Făurei, vor 
funcționa anul acesta 
două cercuri de învăță
mînt agrozootehnic. Cei 
100 de colectiviști în
scriși 
zilele 
derea

Din
Florea Achim, secretar 
al organizației de partid 
din S.M.T. Poiana Mare, 
raionul Calafat, aflăm 
că membrii gospodăriei 
colective din comuna 
Maglavit, ajutați de me
canizatori, au terminat 
arăturile de toamnă pe 
întreaga suprafață de 
1 000 ha. Au fost în
corporate sub brazdă 
peste 1 000 tone îngră
șăminte naturale. Pe de 
altă parte, instructorul 
de partid Dumitru Di- 
voiu, ne informează că 
cele patru gospodării co
lective din comuna Glo- 
deanu-Sărat, raionul Mi- 
zil, deservite de S.M.T. 
Mihăilești, nu stau bine 
cu arăturile adinei. Din 
suprafața de 1100 hec
tare s-au executat pînă 
acum arături doar pe 
vreo 750 ha.

au fost prezenți 
trecute la deschi- 

învățămîntului. 
scrisoarea lui

MaisM — organizator 
nemijlocit al profeției

(Urmare din pag. I-a)

tivității muncii și de reducere a 
cheltuielilor de fabricație. Un bun 
maistru trebuie să știe să aleagă din 
ansamblul problemelor de producție 
pe acelea care-1 ajută cel mai bine 
să organizeze și să conducă cu bune 
rezultate activitatea muncitorilor 
din secția sa. Un sondaj în secția 
osii montate a uzinei — unde mais
tru cu întreținerea este tov. C. Vă- 
cărescu — a arătat că 
strunguri carusel timpul efectiv de 
funcționare este mic în raport 
posibilitățile. Aceasta, în bună mă
sură, datorită faptului că maistrul 
respectiv organizează slab munca 
colectivului pe care-1 conduce.

La „Progresul“ se simte nevoia ca 
tovarășii din conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a uzinei și de la ser
viciul organizării producției să spri
jine cu mai multă răspundere și o- 
perat.ivitate pe maiștri. în același 
timp trebuie avut în vedere că mai
ștrii au o bogată experiență, pe care 
au datoria s-o împărtășească noilor 
contingente de tineri care vin în u-' 
zină din școlile profesionale.

Pentru a-și exercita cît mai efi
cient și cu competență atribu
țiile importante pe care le au 
în organizarea și conducerea pro
cesului de producție, maiștrilor 
trebuie să li se asigure con
diții corespunzătoare de lucru și 
pregătire. Or, se mai întîmplă să-1 
găsești pe maistru nu în atelier, ă- 
colo unde se hotărăște soarta pro
ducției, ci prin birouri, completînd 
fel de fel de situații pe care le-ar 
putea tot atît de bine întocmi func
ționarii secțiilor sau ai diverselor 
servicii din uzină. Asemenea defi
ciențe se cuvin înlăturate, întrucît 
îl împiedică pe maistru să-și exer
cite rolul care-i revine în produc
ție, iar muncitorii sînt astfel lipsiți 
de ajutor tehnic calificat și de o a- 
slstență tehnică permanentă.

★
Mereu în primele rînduri ale pro

cesului de producție, maiștrii, pre- 
țuiți și stimați de colectiv, își aduc 
contribuția la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, la creșterea și educarea a 
noi generații de muncitori în uzină.

la unele

cu

ora 20,00, la 
învățămînt va 
muzică de ca- 
Schumann și 

Brahms. Interpretează : Valentin Gheor-
qhiu, Dan Iordăchescu, Ștefan Gheor
ghiu, Radu Aldulescu, George Popovici. 
In sala mică a Palatului R. P. Romine 
va avea loc un recital de lieduri de 
Haydn și Mozart. Interpreți : Magda 
lanculescu, Valentin Teodorian, Dago
bert Buchholz.

Sîmbătă, 17 noiembrie, ora 20,00, or
chestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“, dirijată de George 
Georgescu, artist al poporului, prezintă 
în sala Palatului R. P. Romine. „Missa 
Solemnis“ de Beethoven. Soliști : Emi
lia Petrescu. Martha Kessler, Ion Piso, 
Marius Rintzler, Varujan Cozighian.

Duminică, 18 noiembrie, ora 10,00, 
Filarmonica de Stat „George Enescu” 
organizează in sala mică a Palatului 
R. P. Romine un concert lecție pentru 
elevi cu tema „Muzica în viața oame
nilor“ ; la ora 17,00, la Ateneul R. P. 
Romine, orchestra de muzică populară 
,,Barbu Lăutaru” dirijată de Florian 
Economu prezintă un concert de mu
zică populară romînească. Soliști : Fă- 
nică Luca, Maria Lătărețu, Ana Ispas, 
Ion Cristoreanu, Vlad Dionisie ; în a- 
ceeași sală, la ora 20,00, Filarmonica 
de Stat „George Enescu“ prezintă un 
concert „Schumann — Brahms” pentru 
Studenții Universității din București, în 
cadrul ciclului 
veacurilor“. 
Gheorghiu, 
Gheorghiu, 
povici.

„Muzica de-a lungul 
Interpretează : Valentin 

Dan Iordăchescu, Ștefan 
Radu Aldulescu, George Po-

Încercări de a „sparge“ granifele 
fradifionale care despart diferitele arte 
s-au mai făcut și In trecut, Ele sînt însă 
din ce în ce mai stăruitoare în vremea 
noastră, cînd numeroși creatori — în
deosebi din domeniul spectacolului — 
se străduiesc să găsească mijloace de 
folosire complexă a tuturor realizărilor 
artei moderne, îmbinate cu cuceririle 
științei și tehnicii. In această privin/ă oa
menii de teatru cehi s-au remarcat în 
ultimii ani prin căutări inovatoare care 
au stîrnit interesul publicului, (Specta
torii bucureșteni își amintesc de inte
resantul spectacol „Lanterna ma
gică"). Zilele trecute, cele două 
reprezentafii ale Teatrului muzical din 
Praga ne-au îngăduit luarea de contact 
cu alte aspecte ale străduinjelor de a 
folosi forme noi de spectacol.

Dacă ar ti să exprimăm într-o formulă 
concisă esenfa modalității de spectacol 
folosite de Teatrul muzical, am spun? 
că e vorba de o încercare de a găsi 
echivalente plastice, vizuale ale unor 
cunoscute crealii muzicale, fie din do
meniul muzicii ușoare, fie din cel al 
muzicii de operă. Cum e și firesc în
tr-un domeniu atît de dificil, unele 
dintre aceste experiențe sini izbutite, 
realizînd o corespondentă organică în
tre melodie și imagine, în vreme ce 
altele sînt supărătoare.

Printre reușitele primului spectacol se 
numără, de pildă, lirica echivalentă ci
nematografică a unui cînfec ceh despre 
cosmonaufi : în vreme ce voci pure de 
copii înalfă un imn îndrăznelilor cuceri
tori sovietici ai Cosmosului, secvențele 
care se perindă pe ecran surprind chipu
rile a zeci de puști din cartierele Pra- 
găi care „lansează“ modele de rachete 
și sputnici, ca o expresie a năzuinței lor 
spre nebătătorifele spatii stelare. Crea
torii spectacolului folosesc însă nu nu
mai armonia, ci și contrapunctul vizual. 
Semnificativă este în această privință 
ilustrarea valsului vienez cu imagini din 
Viena de azi, în care aspectele tradi
ționale, consonante cu ritmul languros al 
melodiei, se împletesc cu tumultul mo
dern al marii capitale, cu virtețul tehni
cii secolului XX, care răsună ca un co
mentariu ironic — însă de o ironie 
blajină — la adresa băfrinelor, dar 
nemuritoarelor melodii straussiene. 
genioasă este și ilustrarea prinfr-un dans

plastic al muzicii
sugestiv a unei melodii de jazz inspi
rată din folclorul negru și interpretată 
da cunoscutul muzician Louis Armstrong. 
De altfel, contribuția celor două dan
satoare — Drahomira Bezdekova și Rita 
Libanska — la reliefarea valorilor de 
sugestie ale unora dintre melodiile pre
zentate este, de cele mai multe ori, 
substanțială. Inleresantă ni s-a părut, de 
asemenea, și echivalența plastică a cu
noscutei melodii spaniole „Granada“ 
— o purpurie revărsare de lumină pe 
ecran, sugerînd strălucirea solară a su
dului. De asemenea, multe dintre ima
ginile celui de-al doilea spectacol — 
ilustrînd prin felurite aspecte ale Pragăi 
monumentale muzica unor creatori ce
lebri legați de acest faimos centru mu
zical — au fost bine găsite, expresive.

Uneori insă încercările de a echivala 
cu orice preț muzica prin imagine au 
apărut ca artificiale. De pildă, lipsită de 
o logică lăuntrică a fost Ilustrarea cu
noscutei melodii de muzică (----* 
,,/vlexico“ prin imagini ale... monumen
telor aztece. După cum nici secvențele 
africane nu ni s-au părut potrivite pen
tru melodia pe care voiau s-o exprime.

Spectacolele au fost însoțite de o in
teresantă prezentare făcută în limba ro- 
mînă de dr. Frantișek Holub.

VICTOR BÎRLADEANU

Ieri, în sala Galeriilor de Artă 
din Bd. Magheru 20, s-a deschis 
o expoziție de grafică satirică.

Sînt prezentate 29 de caricaturi ■. 
realizate de Ion Doru. Expoziția 
va rămîne deschisă trei săptămîni.

Filme noi pe ecrane
P7iafonîil nosfru comun — producjîo 
studioului cinematografic „Mosfilm". 

Scenariul : V. N. Loghinov, I. A. 
Pîriev. Regia : I. Pîriev. Imaginea : 
Valentin Pavlov. Acjiunea filmului se 
petrece în zilele noastre, într-un col
hoz, aducînd în prim plan chipul 
secretarului de partid.

Permisie pe jărm — produejie a 
studioului „Mosfilm". Scenariul și re
gia : Felix Mironer. Imaginea : I. Zu
bov. Un film despre solidaritatea, spi
ritul tovărășesc, prietenia care-i leagă 
pe oamenii sovietici.

Doi sub cer — producție a studiou
rilor bulgare. Scenariul : Anghel Wa- 
ghensfein. Regia : Borislav Saraliev. 
Imaginea : Todor Sfoianov. Acjiunea 
se petrece în zilele noastre, într-un 
orășel minier din Bulgaria.

Carîouche — coproducție franco- 
italiană. Regia : Philippe de Broca. 
Imaginea : Christian AAatras., Filmul 
prezintă viata unui vestit haiduc din 
Franfa de la începutul secolului al 
XVIII-lea.

Cercetări științifice eficace,
Munca de cercetare într-una din 

cele mai modeme ramuri ale știin
țelor fizice contemporane — fizica 
nucleară, este nu numai complexă, 
dar incumbă și o mare răspundere. 
Partidul a creat oamenilor de știin
ță, cercetătorilor de la Institutul de 
fizică atomică al Academiei R. P. 
Romîne condiții optime pentru a ob
ține atît în domeniul cercetărilor 
fundamentale cît și al celor aplicati
ve rezultate originale, de înaltă va
loare teoretică și practică. Ca ur
mare a alocării unor fonduri impor
tante de către stat, baza materială a 
institutului s-a dezvoltat mult. Nu
mai în ultimii trei ani, de exemplu, 
au fost construite și date în folosință 
noi pavilioane mari pentru cercetări 
în domeniul electronicii nucleare și 
fizicii nucleare, s-a terminat con
struirea betatronului. Utilarea la
boratoarelor a continuat într-un ritm 
viu, numărul aparatelor și utilajelor 
modeme destinate cercetărilor spo
rind cu peste 1 000. A crescut, 
de asemenea, numărul cadrelor 
cu pregătire superioară și medie. 
Lucrările oamenilor de știință din 
acest institut, care ocupă un loc im
portant în ansamblul muncii de cer
cetare din țara noastră, contribuția 
pe care o aduc pe plan internațional 
la progresul acestei ramuri a știin
ței se bucură astăzi de apreciere.

O analiză exigentă

deLa recenta adunare de dare 
seamă și alegere a biroului organi
zației de bază, membrii și candidații 
de partid de la Institutul de fizică 
atomică au făcut bilanțul acti
vității lor multilaterale din ultimul 
an și au dezbătut sarcinile de viitor 
ale organizației în sprijinirea mun
cii de cercetare științifică și pregă
tirea ideologică a colectivului.

Așa cum s-a arătat în darea de 
seamă prezentată de secretara orga
nizației de bază, tovarășa ing. Ma- 
rieta Nicolae, candidat în științe 
tehnice, datorită creșterii rolului or
ganizației de bază din institut, a-

ceasta a adus o contribuție prețioa
să la ridicarea nivelului muncii de 
cercetare științifică, efectuarea de 
noi cercetări fundamentale menite 
să contribuie la dezvoltarea științei 
în țara noastră, la accelerarea pro
gresului tehnic în diferite ramuri ale 
economiei naționale.

Printr-o strînsă legătură cu con
ducerea institutului, cu colectivele 
de cercetare, biroul organizației de 
bază a reușit să-și concentreze efor
turile asupra celor mai importante 
probleme și sarcini care au stat în 
fața institutului, în ședințe de 
birou și în adunări generale au 
fost analizate și dezbătute probleme 
privind îmbunătățirea coordonării 
activității științifice în institut, 
orientarea temelor de cercetare spre 
domeniile de cea mai mare însemnă
tate științifică și tehnică, pregătirea 
cadrelor tinere etc. In darea 
de seamă s-a subliniat că, în acest 
an, numeroși membri și candidați de 
partid au realizat lucrări științifice 
valoroase în domeniul teoriei nu
cleului atomic, radiochimiei, tehnicii 
vidului, emulsiilor nucleare, fizicii 
neutronilor, acțiunii radiațiilor asu
pra materiei, radiospectroscopiei. în 
anul 1961 au fost elaborate 345 de 
lucrări, a căror valoare științifică 
denotă îmbunătățirea calitativă a 
muncii cercetătorilor.

O activitate susținută și rodnică a 
defășurat organizația de bază în ce 
privește susținerea unor cercetări în 
domeniul producerii și folosirii ra- 
dioizotopilor, cercetări care au spo
rit aportul institutului la acțiunea 
de extindere a tehnicii noi în indus
trie. în primele trei trimestre ale a- 
cestui an, producția de izotopi ra
dioactivi și de substanțe marcate a 
crescut, îmbunătățindu-se, totodată, 
calitatea acestora. în institut au în
ceput să se producă izotopi și sub
stanțe marcate care își găsesc utili
zări în medicină, surse etalon de co
balt 60 etc.

Anul acesta a sporit contribuția 
colectivului institutului la extinde-

melodii de muzică ușoară'

In-

'Â"- Ș g g •'

Aspecte din activitatea Muzeului Satului5

in lotograflo: a«- 
pect de Ia expoziție.

în pavilionul de 
la intrarea in Mu
zeul Satului s-a 

expoziția 
din acti- 
Muzeului 
Sint ex-.

deschis 
„Aspecte 
vitatea 
Satului”,
puse aici hărți, ma
chete, fotografii, 
grafice, obiecte de 
artă, date stati
stice.

Expoziția va fi 
deschisă timp de o 
lună, apoi va fi 
trimisă in principa
lele orașe și centre 
muncitorești

Scenă din filmul „Permisie pe țărm”.

RADIO, luni 12 noiembrie o Tinerețea 
ne e dragă — ora 9,00 — I ; o Lucrări 
corale de Clprlan Porumbescu — ora 10,00
— Io Muzică romînească de cameră — 
ora 10,26 — I ; o Din creația romînească 
de operă — ora 11,05 — I ; ® Tangouri 
de concert — ora 12,00 — I ; o Muzică, 
populară romînească — ora 12,30 — I : 
® Muzică ușoară Interpretată de soliști 
sovietici — ora 12,45 — II ; e Din albu
mul melodiilor do dragoste — ora 13,10
— I ; 9 Carnet de reporter — ora 13,15
— II ; • Concert de prînz — ora 14,00 —
I ; o Concert de concerte — ora 15,00 —
II ; o Fragmente din opera „Werther“ 
de Massenet — ora 15,24 — I ; o Dansuri 
din opere — ora 10,30 — II ; o Sfatul me
dicului — ora 17,30 — II ; e Muzică de

estradă — ora 18,00 — I ; o Muzică sim
fonică cerută de ascultători— ora 18,05 •
— II ; <s Emisiunea „Almanah științific“
— ora 19,00 — I; o Din activitatea sfatu
rilor populare — oră 19,30 i-i TI ; O Din' • 
muzica popoarelor sovietice—-ora 19,40 ■
— I ; o .Ciclul 4« lieduri „Friițnqâsa~ îno-‘ 
răriță" de Franz Schubert — oră 20,40 — 
I; » Pe teme internaționale' -- 
ora 21,15 — 1; o Serenadă în mi minor 
pentru orChC'stră’de doar do de Elgar — 
ora 21,25 — I ; < Retranemisiunea concer
tului extraordinar a!'orchestrei simfonice 
„Gewandhaus“! din * JLæip^ig ; —( ora 22,00
— II ; o Mari -cîntăreți de 'operă .— so
prana Xșorilș Ilysariekarăt ÏÉ‘,ÉÔ — I ] 
o Muzică de dans — ora 22,58“I

TEATRE : Teatrul do comedie (Sala 
Teatrului C.F.R.-Giulești) : Mi se pare 
romantic — (orele 19,30) ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : De Ia A la Z — (orele 20); In
stitutul de artă teatrală șl cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ (B-dul Schitu 
Măgureanu 1): Spectacol Shakespeare — 
(orele 20); Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : Tănase șl Revista — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE î Cartouche — cl-

conducerea institutului, dezbateri pe 
secții, laboratoare și pe institut pri
vind principalele probleme ale mun
cii de cercetare, precum și confe
rințe științifice, consfătuiri în dome
niul construcției și exploatării reac- 
torilor, al reacțiilor nucleare etc. 
E drept, au arătat ei, biroul orga
nizației de bază și-a propus să ana
lizeze felul cum unii comuniști își 
perfecționează pregătirea de specia
litate, elaborează lucrări origi
nale etc., dar el nu a dovedit con
secvență în îndeplinirea propriilor 
hotărîri.

Unii vorbitori au subliniat ne
cesitatea ca munca de partid să 
stimuleze preocuparea cercetăto
rilor pentru mărirea eficacității stu
diilor, pentru reducerea prețului de 
cost al noilor aparate și introduce
rea pe scară largă a acestora în in
dustrie. Vorbind despre problema 

exigente și în strînsă legătură cu economicității soluțiilor indicate in
activitatea biroului și a organiza- “ j—’ — -■>-

ției de bază, cîteva probleme 
importante ale muncii de cer
cetare din institut. Una din a- 
ceste probleme a fost aceea a 
desfășurării pe un front mai 
larg a cercetărilor complexe, de 
înalt nivel științific și tehnic. Prof, 
univ. Florin Ciorăscu, director știin
țific adjunct al institutului, ingi
nerul Mihai Molea și alți vorbitori 
au subliniat că, odată cu concentra
rea tematicii de cercetare, este ne
cesar ca la studierea și rezolvarea 
problemelor de cel mai mare interes 
pentru economia națională să fie 
antrenate colective mai largi de spe
cialiști din institut. La reactorul a- 
tomic, un astfel de colectiv alcătuit 
din fizicieni, chimiști, matematicieni, 
ingineri ar putea dezvolta cercetările 
teoretice și experimentale în dome
niul energeticii nucleare. Abordarea 
unor cercetări esențiale de către co
lective restrînse, colaborarea insufi
cientă a specialiștilor — așa cum se 
întîmplă încă în laboratorul de elec
tronică — îngreunează folosirea de
plină a bazei materiale, a forțelor 
de cercetare. Și care sînt urmările ? 
Rezolvarea unor probleme durează 
prea mult timp, planul de cercetare 
rămînînd neîndeplinit.

în cuvîntul lor, cercetătorii Va
sile - - -
calu,
ce, ; 
nizației de bază trebuie să sprijine 
îndeaproape activitatea de pregătire 
a cadrelor științifice, inclusiv a as
piranților, să inițieze, împreună cu

rea folosirii noilor aparate electro
nice, a metodelor moderne de ra
diochimie, controlul calității suduri
lor cu raze gama etc. în industriile 
siderurgică și constructoare de ma
șini, petrolieră și chimică, forestieră 
și în alte ramuri ale economiei.

In darea de seamă și în cadrul dis
cuțiilor s-au amintit și alte realizări, 
dar este un merit al adunării că a 
supus, în același timp, unei analize

Drăgănescu și Marta Ba- 
candidat în științe fizi- 

au accentuat că biroul orga-

treprinderilor de către cercetători, 
tovarășul ing. Elly Katz, candidat în 
științe tehnice, a spus că atunci 
cînd cercetătorul dă o soluție teh
nică trebuie să-și pună întrebarea : 
cît costă ea ? Organizația de bază ar 
trebui să îndrepte atenția unor cer
cetători și spre acest aspect esențial 
al muncii lor, deoarece unele lucrări 
prevăd soluții costisitoare. Alți 
vorbitori au accentuat că orga
nizația de bază trebuie să acorde 
mai multă atenție decît pînă acum 
întăririi legăturii dintre cercetarea 
teoretică și cea experimentală.

Din inițiativa biroului organiza
ției de bază, în institut au fost 
create trei brigăzi de tineri cercetă
tori, care sprijină diferite fabrici și 
uzine în aplicarea în producție a 
unor soluții eficiente. Prin munca 
desfășurată de comuniștii din aceste 
brigăzi — forțe tinere, cărora le sînt 
proprii sentimentul noului, inițiativa 
în muncă și operativitatea — tehnica 
înaintată este transmisă din institut 
în producție mai repede și cu rezul
tate din cele mai bune. Anul acesta, 
brigăzile au pus la punct aparatele 
și metoda de lucru pentru analiza 
nisipurilor la Fabrica de sticlă 
„București“, au realizat un dispozi
tiv de oprire automată pentru con
trolul grosimii păturii de bumbac la 
întreprinderea „Industria bumbacu
lui“ etc. Dar tematica, numărul pro
blemelor ce revin brigăzilor'se lăr
gesc an de an și de aici necesitatea 
ca biroul organizației de bază să le 
sprijine pentru a-și organiza mai

bine activitatea. Unii vorbitori au 
arătat că între conducerea institu
tului și Comitetul pentru tehnica 
nouă este necesar să existe o co
laborare mai strînsă pentru ca 
cercetările cu caracter aplicativ să 
fie orientate spre probleme legate 
inseparabil de lupta pentru accele
rarea progresului tehnic în diferite 
ramuri ale economiei noastre.
Studiul Ideologic — în centrul

atenției

dezbateri a reieșit necesitatea ca bi
roul organizației de bază și propa
gandiștii să combată tendințele de 
tratare tehnicistă a unor teme, să 
ajute pe cursanți să dea rezultatelor 
cercetării o temeinică fundamentare 
teoretică, să combată mai argumen
tat concepțiile retrograde din știință 
și tehnică, să expună unele probleme 
în strînsă legătură cu fenomenele 
vieții sociale și economice. Alți 
membri și candidați de partid 

arătat că biroul 
trebuie

organiza- 
să acor-

Una 
căreia 
dat o mare atenție, a constituit-o 
munca 
a cercetătorilor 
organizației de 
sprijin concret 
tului de partid
Romîne, s-a- îngrijit de îmbunătăți
rea pregătirii ideologice a cercetă
torilor, străduindu-se să răspundă 
interesului lor pentru studierea a- 
profundată a filozofiei marxist-leni- 
niste, a economiei politice, a baze
lor științifice ale politicii partidului 
nostru. O experiență bună au semi- 
nariile teoretice din acest institut. 
S-a subliniat că dezbaterile cu pri
vire la „Materialismul dialectic 
despre cognoscibilitatea lumii și a 
legilor ei”, „Probleme filozofice ale 
ciberneticii”, „Importanța modelului 
în munca de cercetare științifică” 
au trezit un viu interes în rîndurile 
cercetătorilor care au participat ac
tiv la discuții. Competența cu care 
numeroși cercetători au vorbit des
pre o serie de probleme teoretice în 
strînsă legătură cu noile cuceriri ale 
științei și tehnicii, cu activitatea lor 
științifică, cu sarcinile actuale ale 
construcției socialiste în țara noa
stră, reflectă atenția deosebită pe 
care ei o acordă pregătirii lor ideo
logice.

Referindu-se la discuțiile care au 
avut loc în cadrul unor seminarii, 
tovarășii Vasile Stancu, inginer 
principal la ciclotron, Haret Roșu, 
inginer principal, și alții au arătat că 
biroul trebuie să se ocupe sistematic 
de ridicarea nivelului teoretic științi
fic al muncii ideologice în rîndurile 
cercetătorilor. Seminariile teoretice 
ar trebui să-și lărgească tematica, să 
fie puse în dezbatere probleme filo
zofice actuale din diferite domenii 
ale științei — între care matemati
ca, chimia — pentru a se asigura 
astfel o mai bună înarmare ideolo
gică a cercetătorilor din institut. Din

din problemele importante, 
adunarea generală i-a acor-

de educare marxist-leninistă 
din institut. Biroul 
bază, primind un 

din partea comite- 
al Academiei R. P.

au 
ției de bază 
de toată atenția creșterii eficacității 
studiului ideologic nu numai în ca
drul seminariilor teoretice, ci și în 
celelalte forme de învățămînt, să 
organizeze mai bine studierea apro
fundată a bazelor politicii partidului 
nostru și a documentelor de partid, 
munca de informare a tuturor cer
cetătorilor în legătură cu principalele 
evenimente din țară și de peste ho
tare.

în evi- 
rolului 

abor- 
multi-

partid la o 
îndeplinirea 

de bază. în- 
bază, crește-

Adunarea generală a scos 
dență creșterea continuă a 
organizației de bază în 
darea cu competență a 
plelor probleme din activitatea ins
titutului ; anul acesta, în rîndurile 
membrilor și candidaților de partid 
au fost primite cadre cu înaltă pre
gătire științifică, atașate cauzei și 
luptei partidului nostru. Tot
odată, adunarea generală a re
comandat biroului să se ocupe de 
întărirea continuă a vieții interne 
de partid, să antreneze pe toți mem
brii și candidații de 
muncă activă pentru 
sarcinilor organizației 
tărirea organizației de
rea rolului ei politico-educativ, con
stituie o garanție că ea își va spori 
contribuția la mobilizarea întregului 
colectiv în lupta pentru progresul 
științei și tehnicii, pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor puse de 
partid în fața oamenilor de știință 
din țara noastră.

In concordantă cu problemele 
dezbătute și cu propunerile făcute, 
adunarea a adoptat o serie de ho- 
tărîri importante în vederea ridi
cării mai 
eficacității 
bunătățirii 
stitut.

departe a nivelului și 
activității științifice, îm- 
muncii de partid în in-

Ing. A. SANDESCU

nemascop : Republica (Bd. Magheru î), 
Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), 1 Mai 
(Bd. 1 Mal 322), Gh. Doja (C*àl. Griviței 
80), Alex. Sahia (Cal. Văcărești 21), G. 
Coșbuc .(Piața G. Coșbuo 1), Prietenul 
nostru comun : Magheru (Bd. Magheru 
29), Lumina (Bd. 6 Martie. 12), Flacăra 
(Cal. Dudești 22), Miorița (Cal. Moșilor 
127). Lupii la stînă rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (Str. E. Grigorescu 
24) București (Bd. 6 Martie 6), înfră
țirea între popoare (Bd. Bucureștli-Noi),

■ Libertății (Str. 11 Iunie 75). Doi sub cer 
rulează la cinematografele I. C. Frimu 
(Bd. 8 Martie 16), V. Roaită (Bd. l.Mal 
57), Moșilor (Cal. Moșilor 221). Ker Oglî — 
cinemascop : Victoria (Bd. 6 Martie 7). 
Rătăcirile dragostei : Central (Bd, 6 Mar
tie 2). Program special pentru copii — 
dimineața la cinematograful 13 Septem
brie (Str. Doamnei 9). Omul amfibie — 
după-amiază : 13 Septembrie' (Str. Doam
nei 9). Planeta furtunilor — Urme pe 
zăpadă : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). 
Dragoste de septembrie rulează la cine
matograful Maxim Gorki (13 Decembrie 
5-7). Pompierul atomic : Cultural (Cal. 
Griviței 196). Lașul rulează la cinemato
grafele Alex. Popov (Cal. Griviței 137), 
Donca Simo (Str. Avrig 1). Permisie pe 
țărm : 8 Martie (Str. Buzeștl 9-11), Uni- ' 
rea (Bd.. 1 Mai 143). Cîinele din mlaștină: 
Grivița (Piața Iile Pintilie 2). Șampanie 
și melodii rulează la cinematografele 
C-tin David (Șos. Crîngași 42), 8 Mai (Str. 
Lizeanu 19). Bîtă... ieși din sac ! rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (Cal. 
Dudești 97). Casa de la răscruce : Munca 
(Șos. Mlhal Bravu 221), M. Eminescu 
(Str. M. Eminescu 127). Agentul X'25 — 
cinemascop : Popular (Str. Mătăsari 31). Contele ■ — ■ - ■ ■
(ambele 
Oameni 
August 
(Str. I. . .. ..
16 Februarie (Bd. 30 Decembrie 89), Volga 
(Sos. Ilie Pintilie 61), Tintin șl- misterul 
„Linei de aur“: Ilie Pintilie'($os. Colen- 
tina 84). Gardianul : Luceafărul (Cal. 
Rahovei 118). O viață rulează la cinema
tograful G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3). 
Celebrul 702: Olga Bancic (C'al: 13 Sep
tembrie 19G), B. Dolavrancea (Bd. Liber- . 
tățli 70-72). Flăcări și flori : Drumul 
Serii (Str. Drumul Serii 30). C'ocoșatiil — 
cinemascop : 30 Decembrie (Cal. Feren
tari 86). Nouă zile dintr-un an : Aurel 
Vlaicu (Șos. Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru tineri natu- 
raliști „Despre hibernare și mlgrațiuno“. 
19,35 — Drumețlnd prin București : „Ca
lea Griviței“ de Radu Albala. 19,55 — 
Filmul documentar : „Pictorul șl epoca“ 
— o producție a studiourilor sovietice de 
filme de știință popularizată. 20,50, — 
Actualitatea cultural-artistică. 21,35 — 
Telesport. In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost umedă, cu 

cerul variabil în Ardeal și Dobrogea și 
mai mult acoperit în rest. Local în Mol
dovă și Oltenia a căzut burniță, iar 
după amiaza a început să plouă. Dimi
neața s-a semnalat ceață. Vîntul a su
flat potrivit, local cu intensificări din 
sectorul estic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse întie 17 
grade la Medgidia și 4 grade la ’Su
ceava. Ieri în București : Vremea a fost 
relativ umedă, cu cerul mal mult noros. 
Seara a început să plouă. Vîntul a su
flat potrivit dimineața, iar după amiază 
a început să se intensifice din nord-est. 
Temperatura maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele do 13, 14 
și 15 noiembrie :

In țară : Vremea së înrăutățește'. Ce
rul va fi noros, mai mult acoperit. în 
sudul țării vor cădea ploi ’ temporare, iar 
în nord și regiunea muntoasă ’ lapovlță 
și ninsoare. Vîntul va sufla potrivit pînă 
la tare, predominînd din est. Tempera
tura în scădere mal accentuată în nor“ 
dul țării. Minimele vor fi cuprinse întră 
-5 și 5 grade, iar maximele între 3 șl 13 
grade, in București : Vremea în genei 
ral umedă, ■ c.u cerul -mal mult acoperit. 
Ploaie temporară. Vînt potrivit pînă la 
tare din est. Temperatura ■ în scădere, '

de Monte Cristo — cinemascop 
serii) : Arta (Cal. Călărași 153).

' ‘ serii : 23 
____  118), Fioreasca 

Bach 2). 10 000 de scrisori :
și fiare — ambele 
(Bd. Dimitrov

S. ~
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oxerii rommi învingători ia Belgrad Vizitele delegației Sovietului Supremi
Bstzeev cMcsar.suwiurtzsj?a«xra.y

Rugbîștii noșfri au obținut o victorie de prestigiu

R. P. R o m î n ă ■Franța 3-0
Palmaresul întîlnirilor de rugbi 

d’etre reprezentativa R. P. Romîne 
și cea a Franței s-a schimbat ra- 
dici\în ultimii ani, iar de ieri după- 
amiază putem spune că ne-a deve
nit favorabil. Echipa noastră națio
nală a cîștigat pentru 
doua oară în ultimii 
ani, timp în care un 
susținut în deplasare, 
Bayonne, s-a terminat 
nedecis (scor 5—5).

Despre condițiile în care 
urma să aibă loc partida de 
ieri, terminată cu scorul de 
3—0 (0—0) în favoarea „15- 
ului" romînesc, s-a scris 
foarte mult în ultima vre
me. Despre jocul propriu- 
zis se va scrie fără îndoia
lă și de aci înainte, întrucît 
țntîlnirea de la București a 
atras atenția a numeroși 
ziariști de specialitate, des
fășurarea ei fiind transmi
să de radio Paris, Luxem
burg și Europa I, alterna
tiv.

Scorul cu care a învins 
formația R. P. Romîne a 
fost realizat de Al. Pendu 
prin transformarea unei 
lovituri de picior de la 
circa 35 m de butul echipei 
franceze, în cea de-a doua 
repriză. El consfințește 
de fapt o superioritate evi
dentă, manifestată în joc 
de către sportivii romîni. 
Dacă în prima repriză am
bele formații s-au studiat, 
au acționat prudent, neha- 
zardîndu-se în formule de 
joc prea complicate, în 
următoarele 40 de minute, 
gazdele au luat pe cont 
propriu jocul și s-au insta
lat definitiv în jumătatea 
de teren a oaspeților, silindu-i la o 
apărare uneori de ultimă oră. Intr- 
adevăr, echipa de rugbi a țării noas
tre a dominat categoric în partea a 
doua a jocului datorită unei pregătiri 
fizice superioare, unei puteri de vo
ință deosebite, izvorîte din dorința 
fierbinte de a repurta victoria. Pen
tru toți cei care s-au deplasat ieri 
pe stadionul „23 August" a fost clar 
că jucătorii celor două echipe au

intrat pe teren deciși să nu precu
pețească nici un efort în vederea 
obținerii succesului.

Meciul în sine nu a oferit specta
colul așteptat. Nu s-au văzut acele 
faze pline de fantezie pe care ni le

timpul celor mai periculoase mo-, 
mente, subordonarea tuturor calită
ților personale unui unic scop : vic
toria. De aceea, lauda pe care o a- 
ducem se adresează echipei în an
samblul

BELGRAD 11 (Agerpres).— Echi
pa selecționată de box a R. P. Ro- 
mîne a. repurtat la Belgrad a treia 
victorie iriternațională a sezönülui de 
toamnă, întrecînd cu scorul de 6—4 
echipa Iugoslaviei. Feste așteptări 
s-au comportat tinerii selecționați în 
echipă. La 
H. Low a 
cunoscutul 
Jakovlevic.
care repriză Jakovlevic a fost nu
mărat pînă la „8“. Ciucă (muscă) 
l-a învins la puncte pe Mirkovic, 
iar Nicolau (semigrea) a cîștigat în 
fața campionului Bogunic. Conti-

categoria mijlocie mică 
dispus net la puncte de 

internațional iugoslav 
De remarcat că în fie-

nuînd seria succeselor, Puiu Nicolae 
(cocoș) l-a învins prin abandon în 
rundul 3 pe Petkovic, „greul“ Ma- 
riuțan a obținut decizia la puncte în 
fața lui Stretenovic, iar Mihalik 
(ușoară) a cîștigat partida cu Stan- 
kovic-. Din echipa iugoslavă s-a re
marcat „pana“ Mitrovici, învingăto
rul lui C. Gheorghiu. Benedek (se- 
miușoară) l-a întrecut greu la punc
te pe Dinu, Novakovic a fost decla
rat învingător prin descalificare în 
fața lui Anton (semimijlocie), iar 
Dimie învingător prin rănirea lui 
Monea (mijlocie).

al U. R. S. S.
în continuarea călătoriei în regiu

nea Bacău, delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în frunte cu G. G. 
Abramov, a vizitat duminică dimi
neața principalele secții de produc
ție ale Combinatului de îngrășămin
te cu azot Piatra Neamț, Uzina de 
fire și fibre sintetice Săvinești, hi
drocentrala „V. I. Lenin“ — Bicaz.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Bacău a oferit un 
dejun în cinstea delegației.

în cursul după-amiezii membrii 
delegației au sosit cu avionul la Con
stanța. După ce au vizitat muzeul 
arheologic regional și acvariul, ei au 
plecat în stațiunea Eforie.

(Agerpres)

anunțau oaspeții vorbind despre, ce
lebrul „triunghi“ alcătuit din Cam
ber ab ero și frații Boniface, și nici 
combinațiile subtile ale liniei ă IlI-a 
compusă din Grauste, Romero și 
Genssane. La rîndul lor nici rugbiș- 
tii noștri nu și-au desfășurat baga
jul de cunoștințe, dar au impresio
nat prin alte calități necesare unor 
sportivi de frunte : voință, vitalitate, 
putere de luptă, concentrare în

BERLIN (prin telefon). — Pe sta
dionul „Păcii“, din orașul. Wittenberg 
s-a desfășurat ieri după-amiază me
ciul internațional de rugbi dintre 
selecționatele, de. tineret ale R. D. . o lovitură de pedeapsă chiar din 

• — — — * ' ’ • fața buturilor. Égalarea a survenit 3
minute mai tîrziu cînd Giugiuc a 
transformat de asemenea o lovitură 
de pedeapsă. în continuare tinerii 
noștri rugbiști înscriù mai multe în
cercări prin Moldoveanu, Balcan, 
Dragomir, Coravu, Iatan ; la pauză 
scorul era 17—6.

In repriza a doua inițiativa a a- 
parținut în întregime echipei noa
stre.

mai echilîbi'ată. Adversarii echipei 
noastre, au început jocul într-un 
tempo foarte rapid. Ei' au luat con
ducerea în minutul 9, transformînd

Germane și R. P. Rpmîne. "Marele in
teres pe care l-'a stîrriif această par-, 
tidă a fost reflëçfat printre altele de 
faptul că televiziunea din É. D. Ger
mană a transmis direct întrea
ga desfășurare a jocului. Tinerii 
noștri .sportivi s-au prezentat ca o 
formație omogenă, bine pregătiți 
tehnic și tactic, reușind să obțină o 
victorie netă, Scor final 53—6 (17—6).

Cu toată diferența mare a scorului 
meciul a avut o desfășurare mult I. DUMITRIU

FOTBAL EI
Steaua - Dinamo

întotdeauna întîlnirile dintre aces
te două echipe bucureștene <ru fost 
așteptate cu interes de public. Indi
ferent de situația în clasament, un 
meci Steaua — Dinamo însemna 
un derbi fotbalistic.

Departe de valoarea cu care ne 
obișnuisem în trecut, întîlnirea de ieri 
dintre acești doi vechi livali nu a 
depășit aspectul unui obișnuit 
de campionat.

Exigentul nostru public are 
tenția și cere acestor cluburi, 
dispun de jucători valoroși, 
practice un fotbal în viteză, deschis, 
cu șuturi pe poartă, nu înghesuit, 
cu pase' la întîmplare, și faze încîl- 
cite, așa cùm s-a întîmplat ieri de 
zeci de ori.

Desfășurarea jocului nu a fost 
spectaculoasă. în prima repriză au 
dominat pe rind Steaua la începui și 
spre sfîrșit Dihamo. Se face remar
cat jocul lui Constantin., în atac, 
unde creează situații favorabile pe 
care le ratează Ralrsl, Voinea, Tă
tara și Cacov'eanu. Jucătorii militari, 
deși au stăpînit mingea pe mijlocul 
terenului în această repriză, au fost 
mai puțin periculoși decît adversarii 
lor în fața porții. Dinamoviștii l-au 
folosit mult pe Pîrcălab, care îm
preună cu Varga au fost cei mai 
buni ds la înaintare, atacurile lor 
dînd mult de furcă lui Staicu. în a- 
ceastă repriză se ratează copilă
rește situații din cele mai favorabi
le. Autori : Raksi, Cacoveanu, Țîr- 
covnicu, Unguroiu.

Repriza a doua este mal agitată. 
La numai două minute de la re
luare, Uțu se pregătește să prindă 
comod o centrare a Iul Tătara, dar 
țîșnește Raksi și cu capul îi la min
gea dintre palme și intră cu ea în 
poartă. Golul survenit dintr-o situație 
neașteptată trezește pe dinamoviști 
care întreprind atacuri după atacuri 
la poarta lui Voinescu. Combinațiile 
lor sterile se termină însă în mar
ginea careului. Iată însă că egala- 
rea survine dintr-o fază încîlcită, 
Țîrcovnicu șutînd dintr-un unghi di
ficil în poartă. Dominarea echipei 
Dinamo se accentuează și Varga 
trage la rîndul lui în bară. în minu
tul 62 — la o acțiune în fața porții 
dinamoviste, mingea se plimbă 
printre picioarele jucătorilor, Raksi 
aflat pe fază este ținut vizibil de pi
cior de Uțu șl impledloat să mar
cheze. Toată lumea vede acest fault,

meci

pre
care 

să

TELEGRAME EXTERNE
ei, inclusiv czj.or doi an
trenori N. Pădureanu și P. 
Cosmănescu, deoarece acest 
colectiv s-a prezentat la 
data celui mai important 
meci al anului, în pleni
tudinea capacităților sale 
fizice și morale.

Acestea au ieșit cu atît 
mai mult în evidență cu 
cît, în jocul de ieri, echipa 
noastră a avut de suportat 
un handicap greu și neaș
teptat constituit de arbitra
jul prestat de belgianul 
Teddy Lacroix. Arareori 
ne-a fost dat să asistăm la 
o suită de erori grave de 
regulament cîte a săvîrșit 
conducătorul meciului de 
ieri în detrimentul forma
ției noastre. Deciziile ero
nate n-au constituit ele
mentul culminant al arbi
trajului de ieri, ci forțarea 
legilor jocului așa cum s-a 
întîmplat în ultimele mi
nute ale partidei, cînd T. 
Lacroix a dictat repetate 
sancțiuni împotriva echipei 
noastre cu vădita intenție 
de a determina schimbarea 
rezultatului. Vrem să adău
găm că aceasta s-a produs 
în special în repriza a doua, 
dar nu numai în cursul ei ; 
astfel în prima parte a me
ciului. V. Moraru a reușit o 
lovitură de drop-goal prin
tre buturile franceze, echi
valentă cu trei puncte, care 
n-a fost însă 
arbitru.

Succesul de 
romîni trebuie

Lupte

Steaua a cîștigat campionatul republican
Întrecerile de lupte clasice și libere pe 

echipe din cadrul ultimei etape a cam
pionatului republican pe anul 1962 au 
fost așteptate cu un interes deosebit.

La titlu candidau cu șanse aproximativ 
egale 3 echipe : Steagul Roșu-Brașov, 
cîștigătoarea ediției de anul trecut, Steaua 
și Dinamo București. Intrarea în posesia 
mulf-doritului titlu depindea de înfîlni
rea directă dintre echipele Steaua și 
Steagul Roșu-Brașov. Echipa învingătoare 
devenea campioana anului 1962, iar în 
caz de egalitate titlul revenea dinamo-

viștilor bucureșteni. lată deci, de ce în
trecerile ultimei etape desfășurate sîm- 
bătă și duminică în sala Floreasca susci
tau un interes deosebit.

Sportivii clubului Steaua, prezentîndu-se 
mai bine pregătiți, au reușit să cîștige în- 
tîlnirea cu metalurgiștii din Brașov și o- 
dafă cu aceasta a 14-a ediție a campio
natului republican. Ne referim la atribui
rea titlului de campioană prin adiționarea 
punctelor la ambele stiluri, criteriu după 
care se atribuie în ultimii ani principalul 
trofeu.

C. COSTIN

acorda'tă de

ieri al rug-
__  ______ ______ să constituie 

un exemplu și un îndemn pentru 
toți sportivii care ne reprezintă 
țara în întreceri internaționale. Com- 
portîndu-se asemenea rugbiștildr, ei 
vor face cinste sportului nostru.

EM. VALERIU

biștilor

Peste 50 000 de școlari bucu
reșteni la startul unei competiții at
letice 1 E o cifră care vorbește de 
la sine de popularitatea mereu cres- 
cîndă a acestei discipline în rîndu- 
rile tineretului și, implicit, ilustrea
ză elocvent succesul de care s-a 
bucurat „Cupa orașului București“ 
în rîndurile școlarilor bucureșteni. 
Profesori de educație fizică, antre
nori și sportivi fruntași prezenți la 
finale, sînt unanimi în a recunoaște 
că această competiție și-a atins pe 
deplin scopul : a cuprins în între
ceri o mare masă de școlari, din 
rîndurile cărora au fost depistate 
numeroase elemente talentate.

Spațiul nu ne îngăduie să amintim 
pe toți cei ce s-au remarcat, însă 
sîntem convinși că numele unora 
vor figura, peste cîțiva ani, în 
cronicile atletice (bineînțeles, dacă

VOLEI „Cupa Carpaților“
BRAȘOV (prin telefon). — După 

3 zile de întreceri duminică a luat 
sfîrșit la Brașov cea de-a treia edi
ție a „Cupei Carpaților” la volei, or
ganizată ■ de Consiliul regional 
U.C.F.S. Brașov. Competiția, desfă
șurată cu puțin înaintea începerii 
campionatului categoriei A de volei, 
a constituit un bun prilej de veri
ficare a echipelor. Victoriile în a- 
ceastă întrecere le-au obținut echi
pele Tractorul Brașov la băieți și 
C.S.M. Sibiu la fete.

Tractorul a învins Știința Galați 
cu 3—0, pe C.S.M. Cluj cu 3—0 și pe 
Petrolul Ploiești cu 3—1. Iar C.S.M. 
Sibiu a dispus la același scor, 3—1, 
de echipele Voința-București/ Parti
zanul Roșu Brașov și Olimpia Bra
șov.

antrenorii se vor ocupa, în continua
re, cu aceiași răbdare și dragoste 
de îndrumarea micilor atleți). îi 
vom sublinia, printre alții, pe Andrei 
Cosmănescu (clasa a V-a Școala 
medie 32) cu 4,47 m la lungime, 
Alexandru Dîndăreanu, elev îți. anul 
I la. Școala profesională de , con
strucții (2:14,6 pe 800 ,m plat), Vasi- 
lica Alecu, (din clasa a IX-a Școa
la moaie. 23) cu 67,0 sec. pe 400 m 
plat, îîicolae Manișaîi din clasa a 
VIII-a a Școlii medii. 22 (12,62 m 
la aruncarea greutății), C. Maciuc 
(clasa a Vl-a,
103) cu 7,2 sec. pe 50 m plat, Petre 
Ciobanu (clasa a IX-a a Școlii me
dii 34) cu 9,5 sec. pe 80 m plat, 
Liliana Diaconescu (clasa a Vl-a a 
Școlii elementare 36) cu 4,14' m la 
lungime.

Școala elementara

P. F.

Ciclo-cros
Duminică dimineața în împrejuri

mile G.A.S. Roșia s-a disputat finala 
campionatului republican de ciclo- 
cros. Pentru a doua oară consecutiv 
titlul de campion al țării a revenit 
lui Constantin Dumitrescu (Olimpia) 
care a parcurs aproximativ 24 km 
în 58’ 06”. Pe locurile următoare
s-au clasat C. Ciobanu (Voința Plo
iești) 58’ 37’’. și Gh. Radulescu (O- 
limpia) 59’ 34”. La juniori primul loc 
a fost 
pia).

ocupat de Gh. Radu (Olim-

Hsa csîe-va ffîaisüuæi
meciuri internaționale de fotbalTrei

s-au disputat ieri in Europa. La Amster
dam, intr-un meci pentru „Cupa Europei 
inter-țări” Olanda a învins Elveția Cu 
3—1. Reprezentativa R. P. Ungare, jucînd 
amical la Paris cu Franța, a obținut vic
toria cu 3—2, iar echipa Italiei a învins, 
de asemenea, în 
cea a Austriei.

deplasare cu 2—1 pe

4r
turneul in S.U.A. echi- 
de baschet ale U.R.S.S.

Lucrările Congresului P.C. Bulgar
SOFIA 11 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția BTA, la 11 no
iembrie au continuat lucrările Con
gresului al VIII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar.

în ședința de dimineață aja luat 
cuvîntul Dimităr Ganev, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, L. Teolov, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc al P.C.B. din Varna, Hristo 
Mincev, șeful Direcției feroviare din 
Goma - Oriahovița, Țola Dragoiceva, 
președinta Comitetului național pen
tru prietenia .bulgaro-sovietică, Ște
fan Lambev, președintele G.A.C.M. 
din satul Babevo, regiunea Ruse, P. 
Takov, ministrul comerțului interior.

în ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul Pencio Kubadinski, 
secretar al C.C. al P.C.B., Va- 
silka Zapreanova-Arnautova, mun
citoare la o întreprindere de prelu
crare a tutunului din Iambol, Karlo 
Lukanov, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Bulgaria, Kristiu Trici- 
kov, prim-secretar al Comitetului 
regional al P.C.B. din Blagoevgrad, 
Kamen Kalcev, secretar al Uniunii 
scriitorilor bulgari.

Congresul a fost salutat de con
ducătorii delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești frățești din

Brazilia, Canada, Norvegia, Iran, 
R. F. Germană, Guadelupa, Maroc, 
Danemarca, Belgia, Uruguay, ai par
tidelor democratice din Mali și 
Guineea.

Lucrările congresului continuă.
★

SOFIA 11 (Agerpres). — Corespon
dență specială :

Duminică, 11 noiembrie, delegația 
Partidului Muncitoresc Rornin, con
dusă de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., care participă la lucră
rile celui de-al VIII-lea Congres al 
P.C.B., a vizitat barajul Iskăr, situat 
pe rîul cu același nume, castelul din 
Boroveț și Muzeul mișcării revolu
ționare bulgare din Sofia.

Delegația a fost. însoțită de tova
rășul Atanas Dimitrov, președinte
le Comitetului pentru industrie de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

în cartea de impresii a muzeului, 
delegațiă noastră a sérié : „Delega- . 
ția P.M.R. la cel de-al VIII-lea Con
gres al P.C.B., vizitînd Muzeul miș
cării revoluționare din Bulgaria, își 
exprimă adinca admirație pentru 
lupta eroică a poporului bulgar, con
dus de Partidul Comunist Bulgar, 
pentru libertate, democrație și so
cialism“.

„Octombrie“ -— o noua opera 
a compozitorului Muradeli

C.S.M.S. — FARUL 2—2București 2-2
numai arbitrul E. Maztln (oare In 
general a condus bine jocul), nu 
vede, așa că peete o Infracțiune 
care trebuia penalizată cu o lovi
tură ds 11 metri se trece cu o ușu
rință de nepermis. Cel care iau din 
nou conducerea în acest joc sînt 
iot fotbaliștii de la Steaua. După ce 
Tătara ratează o ocazie „de zile 
mari“, Cacoveanu pornit într-o ac
țiune personală pe aripa dreaptă 
centrează, și Voinea marchează cu 
capul. (A fost singurul lucru pozi
tiv făcut de acsst jucător în meciul 
de ieri). în continuare jocul apar
ține dinamoviștilor. Se părea că me
ciul va lua sfîrșit cu acest scor, mai 
cu seamă că mai era puțin timp de 
jucat. Dar, în minutul 85 se execută 
o lovitură liberă la poarta lui Voi
nescu. Toți dinamoviștii vin în ca
reul echipei Steaua. Mingea plutește 
în aer și cînd toată lumea se aș
tepta eă-l vadă pe Voinescu cule- 
gînd balonul, Ivan ee aruncă, o lo
vește cu capul și mingea intră în 
plasă. Cu rezultatul de 2-2 se termi
nă partida. Rezultatul de egalitate 
reflectă just raportul de forțe de pe 
teren, dar fotbaliștii celor două 
echipe au răma3, după cum am mai 
spus, datori publicului cu un joc de 
mai bună calitate tehnică, specta
culos.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — întîl
nirea dintre C.S.M.S. șl Farul s-a 
disputat pe un teren îmbibat cu apă 
din cauza ploii abundente de sîmbă- 
tă. Jocul a suferit din această cauză, 
fazele spectaculoase fiind rare. în 
prima repriză au dominat mai mult 
ieșenii.

în repriza a doua, jocul a fost mai 
echilibrat, dar ultimul sfert de oră 
a aparținut în întregime jucătorilor 
din Constanța. Au înscris Ciosescu 
și Biikoși pentru Farul, Voica și... 
Brînzei (autogol) pentru C.S.M.S.

A arbitrat bine Mircea Cruțescu 
din București.

U.T.A. A REALIZAT
SCORUL ETAPEI

ARAD (coresp. „Scînteii"). — 
cei mai înfocafi suporteri ai echipei lo
cale nu sperau că U.T.A. va învinge la 
un scor atîf de sever (5—0) pe una 
dinfre fruntașele campionatului. Toiuși 
scorul reflectă pe de-a întregul forjele 
de pe teren. Echipa studenjilor din Cluj 
a jucat la înfîmplare, avînd în stoperul 
Costin și portarul Ringheanu cei mai 
slabi jucători. Cele 5 goluri au fost în
scrise de Țirlea, Leac (2) și Chivu (2).
DINAMO BACĂU — PETROLUL

0—0

Nici

BACÄU (prin telefon). — Meci de 
uzură, anost și confuz, lipsit de a- 
tributele unui joc de calitate. Plo- 
ieștenii hotărîți să realizeze la Bacău 
cel puțin un punct, au jucat bine în 
apărare.C. MANTTJ

Dinamoviștii au avut în cea mai 
mare parte a timpului inițiativa, dar 
nu au știut să fructifice nici una din 
numeroasele ocazii avute de gol.

CRIȘANA — ȘTIINȚA

Continuîndu-și 
pete selecționate 
au jucat la College Park (statul Mary
land). Echipa feminină a U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 50—44 echipa 
giului Nashville, campioana 
masculin echipa S.U.A, a 
85—60 echipa U.R.S.S.

4-
Fostul campion mondial de

Ray Sugar Robinson, și-a început turneul 
în Europa întîlnindu-1 la Lyon pe france
zul Estatoff. Robinson a cîștigat prin a- 
bandon în rundul 6. . ...

' - ir ............. '
In orașul Frankfurt pe Main s-a dis

putat duminică întîlnirea internațională 
de gimnastică dintre o selecționată euro-' 
peană, din care n-au făcut parte gimnaștii 
sovietici, și reprezentativa Japoniei. Gim
naștii japonezi au terminat învingători 
cu scorul de 286,15—279,55 puncte.

★
Echipa de box a clubului polonez Start 

și-a început turneul în țara noastră. în- 
tîlnind la Cluj echipa clubului Voința. 
Pugiliștii romîni au terminat învingători 
cu scorul de 11—9. La 13 noiembrie, la 
Oradea, Start va întîlni o nouă selecțio
nată a clubului Voința.

Intr-un meci internațional de rugbi 
desfășurat pe stadionul Charlety selec
ționata capitalei franceze a învins cu 
scorul de 14—11 (6—3) echipa orașului 
Londra.

cole- 
S.U.A. La 
întrecut cu

box, negrul

(Agerpres)

TIMIȘOARA 1—1
ORADEA (prin telefon). — Tntîlnirea 

nu a satisfăcut pe spectatori. Ambele 
echipe au prestat un joc de o factură 
tehnică scăzută, cu multe durități.

Scorul este deschis în minutul 5 de 
Bîflan care de la 16 metri trage prin 
surprindere (1—0 pentru Știința). Cu 
acest scor se încheie prima repriză.

Golul egalizator al echipei Crișana 
este marcat de Arnoczki în minutul 58.

Arbitrul P. Constantin (București) a 
condus înfîlnirea cu unele scăpări, cu 
multe intervenții... înfîrziafe, dar deci
ziile lui nu.au influențat rezultatul me
ciului.

MINERUL — STEAGUL ROȘU
3—0

LUPENI (prin telefon). — Numă
rul mare de spectatori prezenți ieri, 
după-amiază în tribunele stadionu
lui din localitate au urmărit cu viu 
interes o partidă dîrză, pasionantă, 
cu multe faze de gol. A fost un meci 
specific de campionat în care jucă
torii ambelor echipe și-au aruncat 
în joc toate forțele pentru practi
carea unui fotbal cu multe faze 
spectaculoase. Victoria a revenit pe 
merit echipei gazdă cu scorul de 3—0 
asigurat chiar din prima repriză.

CLASAMENTUL

K. 0. P.

Dinamo București 2—2.
(Foto t M. Andreescuj

MOSCOVA 11 (Ager
pres). — TASS transmite : 
în ziua de 22 aprilie 1963, 
cu prilejul aniversării zi
lei de naștere a lui V. I. 
Lenin, în Palatul Congre
selor din Kremlin se va 
prezenta noua operă a 
lui Vano Muradeli intitu
lată „Octombrie”. Com
pozitorul, care a lucrat la 
această operă cîțiva ani, 
a ferminat-o în ajunul ce
lei de^à 45-a aniversări a 

■Revblujiei'dih Octombrie.
încă din' deceniul

patrulea ĂAuradeli inten
ționa să compună o operă 
sub forma unei trilogii in
titulată „Despre popor și 
pentru popor". Opera 
„Octombrie” trebuia să 
fie prima parte a acestei 
trilogii. Opera „Marea 
prietenie", care este deja 
cunoscută ascultătorilor, 
reprezintă a doua parte a 
trilogiei, A treia parte 
este concepută sub forma 
unui poem despre viitor, 
despre oamenii-eroi. „Aș 
vrea ca această operă să

fie opera „cosmonaufl- 
lor", a declarat Vano Mu
radeli.

Acțiunea operei „Oc
tombrie” începe la 3 a- 
prilie 1917, ziua sosirii lui 
Lenin în gara finlandeză 
din Petrograd, și continuă 
pînă la 25 octombrie — 
ziua asaltului Palatului de 
Iarnă.

Eroul principal al ope
rei este poporul. Specta
colul are numeroase sce
ne de ansamblu și cuprin
de cîntece revoluționare 
și populare.

mii de

dar adevărata 
găție de abia acum 
a început să fie 
pusă în valoare. 
„Cîndva, își amin
tește el, din cauza 
răciei,

Lucrările de 
constntcție de 
la mina do lig
nit „la zi" Pan- 
tow din regiu
nea Konin ee 
află în stadiul 
llnaL

regiunea
industrială Kanin

mai

răs- 
căr-

ză- 
în 

mai
De 
să- 
să-

î foametei și a să- 
oameni din aceste 

locuri au emigrat în Franța și Germa
nia. Azi, în minele din Konin lucrează 
peste 15 000 de oameni".

La vreo 3 kilometri de Konin, te 
intîmpină un peisaj nou, modern. 
Blocuri luminoase, viu colorate, străzi 
largi, frumos aliniate. Este noul Konin. 
Aci trăiesc 12 000 de locuitori — mi
neri și siderurgiști. In total Koninul

D& la corespondentul 
nostru la Varșovia

Konin, în centrul atenției stă problema 
formării cadrelor tehnice medii. Pe 
lîngă întreprinderile existente au și 
fost înființate puncte de consultații ale 
politehnicii din Poznan ; dar nu sini 
suficiente. Comitetul de partid a elabo
rat un proiect de creare a unor școli 
la locul de muncă : școli serale poli
tehnice, școli medii de economie, de 
minerit și metalurgie, croie-.i ce va fi ■ 
discutat și cu raioanele învecinate, Tu- 
rek și Kolo, interesate deopotrivă și 
ele în dezvoltarea industrială a între
gii regiuni.

Dezvoltarea regiunii industriale Ko
nin, situată aproape în centrul Poloniei, 
se bazează, în primul rînd. pe impor
tantele zăcăminte de lignit puse de 
curînd în exploatare. Aci ia tiinfä un 
complex de întreprinderi industriale in
terdependente. Actualele mine „la 
zi” cum li se spune, ca și cele 
ce se vor construi, care vor avea un 
înalt grad de mecanizare a muncii, vor 
da combustibil ieftin necesar termocen
tralelor amintite, ca și unei uzine de 
aluminiu, care va da o producție de 
două cri mai mare decît actuala uzină 
de aluminiu de la Skawina.

La Konin și în împrejurimi iau ființă 
zeci de întreprinderi industriale, prin
tre care o fabrică de brichete de lig
nit, o mare topitorie, o fabrică de 
produse farmaceutice, mine de sare 
etc. Regiunea este acum străbătută de 
o rețea deasă de linii de înaltă și 
joasă tensiune ; se electrifică linia fe
rată Varșovia—Poznan ce taie regiu
nea industrială Konin.

Azi cînd se vorbește despre Konin, 
trei inițiale — K.O.P. (Konin okrect 
przepyslowey) — regiunea industrială 
Konin — exprimă concentrat noua în
fățișare a 
pînă mai 
la o viață

vechi și cel nou numără azi 22 000 de 
locuitori, iar pînă în 1970 se prevede 
ca populafia să ajungă la 50 000 de 
oameni.

La Konin și în împrejurimi, odată cu 
construirea minelor de lignit, s-a pus 
și temelia unor moderne termocentrale. 
Deocamdată cea de. la Konin are 351 
de MW, dar încă în. anul viitor ea va 
avea 600 MW. în anii următori, alături 
de alte, două centrale, acum în con
strucție la Patnow și Adamow, numai 
regiunea Konin va avea o putere ener
getică de peste 1610 MW,-ceea ce 
va însemna mai mult decît întreaga 
putere instalată existentă în Polonia 
dinainte de război.

Halele termocentralei de la Goslo- 
wiec, formate din blocuri colorate așe
zate în plină verdeață și flori, nu amin
tesc de fel de o întreprindere indu
strială, ci mai degrabă seamănă cu 
pavilioanele unei expoziții. Agregatele, 
țevile, mașinile sînt vopsite în galben, 
roșu, verde, violet, alb, au tăblițe aro
mate, „Facem o experiență, ne spune 
inginerul Horasinczuki, directorul ter
mocentralei. Vrem să creăm oamenilor 
o ambianfă cît mai plăcută".

După cum mi-a spus tov. Lamprecht, 
prim-secretar al raionului de partid

Mașina alunecă cu viteză pe șoseaua 
perfect netedă. Tov. Cieslak, din comi
tetul de partid al raionului Konin, nu 
contenește să-mi înfățișeze cît mai 
multe amănunte despre locurile pe 
unde trecem, despre munca oamenilor 
de la Konin, despre bogățiile nou des
coperite aci. li înțeleg mîndria de 
gazdă : aci transformările sînt atît de 
importante, Incit e firesc să-i arăți oas
petelui ce s-a realizat mai bine și 
frumos.

Pe mari întinderi, pămîntul este 
colit în lung și în lat. Comoara,
bunele brun, nu-i departe : la o adîn- 
cime doar de 10—20 de metri. După 
socotelile geologilor, imensele 
căminfe de la Konin, descoperite 
anii puterii populare, se ridică la 
multe sute de milioane de tone, 
departe, apar brațele, agregatelor 
păfoare. Cel mai puternic agregat
pător este D.S. — 1120, greu de 1200 
tone. Straturile de cărbune, ascunse de 
milenii în humus, sînt acum la înde- 
mîna omului.

Doar cu cîțiva ani în urmă, liniștea 
locurilor pe care le vizităm nu era 
turburată decît de tălăngile vitelor, de 
larma copiilor, ori de huruitul vreunei 
mașini ce se mistuia repede în zare 
pe drumul către Poznan.

Recentele descoperiri ale geologilor 
au pus în mișcare nu numai orașul și 
raionul Konin, dar chiar întreaga re
giune.

Locurile șî-au schimbat fața. Pe mulți 
kilometri, în valea cărbunelui brun se 
aud neîncetat sunete de sirene, zgo
mote de motoare și mașini. Se vede 
păienjenișul liniilor ferate cu tracțiune 
electrică.

încă din anul 1957 au fost scoase 
primele tone de lignit. Curînd, des- 
chizîndu-se noi mine, exploatarea s-a 
întins pe Circa 1000 ha. In 1961 s-au 
extras 3 milioane tone de lignit. Anul 
acesta și în anii viitori, producția anua
lă se va ridica la 10 milioane de tone.

La mina Patnow, maistrul miner Ja- 
kub Wiczenfy ne spune că înainte de 
începerea războiului pe aici existau cî- 
teva modeste exploatări de cărbune,

Farul 11 6 3 2 28 16 15știința Timișoara 11 6 2 3 19 16 14Dinamo București 10 4 5 1 15 10 13C.S.M.S. 11 4 5 2 24 19 13
Rapid 12 5 3 4 23 22 13Știința Cluj 11 6 1 4 16 18 13
Petrolul 11 5 2 4 24 11 12
Steaua 11 4 4 3 25 20 12
Viitorul 11 4 2 5 27 23 10Progresul 11 3 4 4 16 17 10
Steagul Roșu 9 4 14 15 20 9U.T.A. 11 3 2 6 20 20 8
Minerul 12 3 2 7 15 31 8
Dinamo Bacău 11 2 3 6 10 18 7
Crișana 11 3 1 7 11 27 7

PRONOSPORT
Concursul din 11 noiembrie

P. Romînă — Franța (rugbi) 
Tranța — R. P. Ungară
\ustrla — Italia
U.T.A. — Știința Cluj 
Dinamo Bacău — Petrolul 
Crișana — Știința Timișoara 
C.S.M.S. — Farul
Minerul — Steagul roșu
Rapid Focșani — Metalul Tîrg. 
Jiul — Mureșul Tg. Mureș 
Drubeta — C.S.O. Craiova
A. S. Cuglr —. Crlșul Oradea

unor meleaguri și așezări 
ieri înapoiate, trezite acum 
nouă.

GH. GHEORGHIȚA
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Călătoria lui A. I. Mikoian
și Fidel Castro prin Cuba ■?.

Exodul din Sud

Răsfoind presa străină

energie e-

U.R.S.S., 
primul 

o călă-

. — TASS 
noiembrie,

cu 2—3 paturi, 
Ei sînt prost apro- 

apă și

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

HAVANA 11 (Agerpres).
In zilele de < 9 și 10 i

A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
împreună cu Fidel Castro, 
ministru al Cubei, au făcut 
torie în provincia Matanzas.

înainte de a părăsi capitala cuba
nă, Fidel Castro și A. I. Mikoian au 
vizitat casa în care a locuit glorio
sul fiu al poporului cuban, José 
Marti.

în drum spre partea de est a ță. 
rii, spre provincia Matanzas, Fidel 
Castro i-a arătat lui A. I. Mikoian 
centre de învățămînt și turistice, i-a 

■vorbit despre munca pentru educarea 
și instruirea tinerei generații de 
cubani, despre organizarea odihnei 
oamenilor muncii. A. I. Mikoian și

F. Castro au vizitat Playa-Larga șl 
Playa-Giron, unde forțele armate re
voluționare au dat o lovitură zdrobi
toare intervenționiștilor în aprilie 
1961.

în prezent, la Playa-Giron s-a în
ființat o școală piscicolă denumită 
„Victoria de Giron". Aici învață a- 
proape 2 000 de tineri — viitori ma
rinari ai flotei cubane de pescuit. Ei 
au făcut celor doi oaspeți cea mai 
călduroasă primire.

în peninsula Cienaga de Spava 
oaspetele sovietic a luat cunoștință 
de activitatea unui centru expert, 
mental pentru asanarea mlaștinilor.

Fidel Castro și A. I. Mikoian au 
vizitat, de asemenea, noul centru tu
ristic Guama și stațiunea de odihnă 
Varadero.

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). 
Aproape 200 000 de profesori șl în
vățători argentinieni au declarat o 
grevă de 24 de ore în semn de pro
test împotriva reducerii simțitoare a 
alocațiilor pentru învâțâmînt în bu
getul de stat, împotriva întinderilor 
în plata pensiilor șl salariilor, îm
potriva decalajului simțitor între ni
velul veniturilor populației șl costul 
vieții.

Intr-o declarație a Comitetului u- 
nlc de grevă se arată că învățătorii 
șl profesorii și-au primit salariul 
pentru luna iulie abia în octombrie, 
că au fost siliți să primească sala
riul pentru luna august în obligații 
emise în cadrul împrumutului in
tern, că lucrează fără material di
dactic șl primesc un salariu care nu

pentru a trai în condițiile 
actuale.

le ajunge 
scumpetei

Cinci mii de muncitori de Ia ma
rile combinate frigorifice pentru pre
lucrarea cărnii „Beriso", care sînt 
în grevă de trei luni, au venit la 9 
noiembrie în orașul La Plata (orașul 
de reședință al guvernatorului pro
vinciei Buenos Aires), unde au or
ganizat o demonstrație în sprijinul 
majorării salariilor. Participanții la 
demonstrație au scandat lozincile : 
„Vrem ca din guvem să facă parte 
muncitori 1". Coloanei demonstranți
lor i s-au alăturat muncitorii de la 
alte întreprinderi, în special munci
tori textiliștl șl constructori navali, 
precum și studenții de la universi
tatea din oraș. Ei purtau pancarte 
cu lozincile — „Cuba da, yankeii — 
nu", „Muncitori argentinieni, Cuba 
este calea noastră 1“. Demonstranții 
au difuzat manifeste în care se pro
testa împotriva trimiterii de nave ar- 
gentiniene în regiunea Mării Ca
raibilor.

— „De ce bărbații noștri își pără- 
eesc familiile și pleacă să lucreze 
în Nord sau în afara țării ? Aici, în 
Sud; n-au de ales : sau emigrezi eau 
mori de foame". Fraze ca acestea 
și altele asemănătoare pot fi ade
sea auzite în satele din provincia 
Puglia — scrie revista italiană „Noi 
donne".

„Emigrarea nu este un fenomen 
nou pentru sudul Italiei — arată 
revista în continuare. Dar în ultimii 
ani, aceasta a atins proporții neo
bișnuite. Din 1945 pînă astăzi pes
te două milioane de locuitori din 
Sud au emigrat. Este o adevă
rată fugă în masă, o soluție dispe
rată pentru- a rezolva o problemă

veche — mizeria și sărăcia care 
bîntuie cu ascuțime în sudul Italiei.

Sateramo — localitate în apro
piere de Bari — deține recordul pe 
întreaga provincie în materie de 
emigrări. Din 21 de mii de localnici, 
aproape 6 mii muncesc în afara 
Italiei. De ce în Sateramo sînt atîția 
emigranți ? Pămîntul e stîncos, 
munca este grea și cîștigul mic. 
Oamenii nu mai pot îndura o viață 
de mizerie și de aceea pleacă...

Soțul Carmelei Baroni a plecat 
să-și caute de lucru în Germania 
occidentală. Carmela a rămas acasă 
cu cei șapte copii. Iat-o în fotogra
fie cu cei mai mici dintre ei.

O.- !

pleacă acolo unde speră să cîștige 
mai bine".

Mulți dintre cei care părăsesc 
Italia caută de lucru în R.F. Ger
mană. „An de an, zeci de mii de 
muncitori din cîteva state vest-eu- 
ropene. ținînd în mîini geamantane 
jerpelite sau purtînd un coș în spate, 
sosesc în Germania occidentală, în 
căutare de lucru. în Republica Fe
derală Germană pe șmigranți îi aș
teaptă doar o muncă extenuantă 
pentru o plată mizeră, o existență 
de semiflămînzire în barăci și viața 
lipsită de drepturi a oamenilor de 
categoria a doua" — scrie ziarul 
italian „Corriere della sera".

Revista vest-germană „Konkret* 
explică cum se face că în R.F. Ger
mană emigranții găsesc de lucru, 
„în anul trecut — scrie revista — 
pentru piața brațelor de muncă din 
R.F.G. au fost recrutați din străină
tate 300 000 de muncitori de sex 
masculin în vîrstă între 18 pînă la 
45 de ani. în același timp în Bun
deswehr se află sub arme, deci sînt 
folosiți în mod neproductiv, 380 000 de 
oameni. în locul muncitorilor ger
mani, care sînt ținuți sub arme, sînt 
angajați în industrie muncitori stră
ini care pot fi plătiți mai prost. A- 
cest lucru l-au înțeles rapid diferiți 
oameni de afaceri cu spirit inven
tiv care au desfășurat o vastă acti
vitate și au început să recruteze din 
străinătate muncitori".

Revista explică în continuare cum 
sînt recrutați

în timpul călătoriilor pe 
ralul Mării 
vest-germani 
familie și adresele bărbaților și fe
meilor care duc o existență mizeră.

Apoi, pentru o recompenză solidă, 
aceste liste sînt predate industria
șilor germani. Aceștia se adresează 
B.F.A.A. (Oficiul federal de plasare 
a brațelor de muncă și de asigurare 
a șomerilor — n.r.) cerînd ca per
soanele indicate să fie aduse în 
R.F.G. Cu alte cuvinte — un comerț 
legalizat cu marfă vie.

Alt exemplu : călătoria în „țara 
făgăduinței" cu autobuze. Ademenite 
de promisiunile generoase ale con
ducătorilor biroului de turism, fa
milii grecești își lichidează în pa
trie întregul avut și pleacă cu auto
buze în Germania occidentală cu 
tot calabalîcul lor. O asemenea că
lătorie costă 500 de mărci vest-ger
mane de persoană. Ajunși la Frank
furt pe Main, grecii sînt debarcați, 
iar șoferul declara că pleacă să 
parcheze autobuzul după colț și- 
dispare fără urmă.

„In țările din care se recrutează 
forța de muncă, majoritatea celor 
ce vin să se angajeze au doar o 
imagine extrem de vagă despre 
condițiile de viață și de muncă din 
Republica Federală — continuă re
vista „Konkret“.

Muncitorii străini locuiesc, de obi
cei, în cămăruțe 
fără încălzire, 
vizionați cu 
lectrică, își păstrează lucrurile în 
dulapuri avariate. Ei sînt nevoiți să 
plătească lunar pentru aceasta ta
riful „cuvenit" de 30 mărci sau chiaj 
mai mult.

Pentru a distrage, în măsura po
sibilității, pe protejații lor de la gîn- 
duri primejdioase, din inițiativa 
B.F.A.A. posturile de radio vest-ger
mane transmit scurte programe pen
tru muncitorii străini — de regulă 
programe muzicale menite să con
soleze pe expatriați.

Convocarea sesiunii 
Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS 
Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. a hotărît să convoace cea 
de-a doua sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. al celei de-a 6-a 
legislaturi la 10 decembrie 1962 la 
Moscova.

Sărbătorirea „Zilei Eroului 
în Indonezia

DJAKARTA 11 (Agerpres). — La 
10 noiembrie întreaga Indonezie a 
sărbătorit „Ziua Eroului“. Acum 17 
ani, colonialiștii olandezi și englezi 
au încercat să-și debarce trupele la 
Surabaja, însă au primit o ripostă 
hotărîtă din partea tinerilor înarmați 
și a întregii populații din acest oraș.

acești muncitori.
lito-

Mediterane „turiștii* 
notează numele de

Agențiile de presă au transmis 
la 7 noiembrie :

Patru mii de muncitori italieni 
de la Uzinele „Volkswagen" din 
Wolfsburg (R.F. Germană) au de
clarat grevă în semn de protest 
împotriva proastei asistențe me
dicale. Greva a fost declarată în 
urma morții unui muncitor ita
lian căruia nu i s-a acordat la 
timp asistența medicală.

SAPTAMINA LA O.N.U.
U- 

se- 
al 
în

de inspirație americană, și unul an- 
glo-american, însoțite de intense 
manevre de culise pentru a convin
ge _
în rezoluția lor. Apreciindu-le ca 
un

pe neutri să le introducă
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® Demonstrație a medicilor Ia Roma In sprijinul 
unei reforme radicale a organizării sanitare. (Foto
grafia din stingă sus). ® O manifestație de solida
ritate cu poporul Cuban la Anvers (Belgia), (dreap
ta sus). ® Președintele Frontului național pentru 
eliberarea Vietnamului de sud, Nguyen Huu Tho, 
trece în revistă o unitate de apărare, (stingă jos). 
• Un vehicul luat cu asalt de parizieni în timpul 
grevei personalului care deservește metroul, 
(dreapta jos).

MOSCOVA. Printr-un decret al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., P. F. Lomako a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și președinte al 
Consiliului economic și științific de 
stat de pe lîngă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. în locul lui Alexandr 
Zaseadko, eliberat din aceste funcții 
la cererea sa în legătură cu starea 
sănătății sale.

Crește influența P.C.F.
PARIS. La 10 noiembrie s-au pre

zentat la redacția ziarului „l’Huma- 
nité“ reprezentanți din cinci federa
ții ale P. C. Francez, din regiunea 
Parisului. Ei au înmînat lui Ray
mond Guyot, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Francez, 13 670 000 franci vechi 
adunați de muncitorii și prietenii 
din Paris ai ziarului „l'Humanité“.

SANAA. După cum anunță postul 
de radio Sanaa, într-o declarație în 
legătură cu semnarea pactului de a- 
părare comună cu R.A.U., primul mi
nistru al R.A.'Y., Abdallah As-Sallal, 
a arătat că țara sa ,,a fost silită de 
împrejurări să semneze acest acord" 
și a adresat o chemare poporului ye- 
menit cerîndu-i „să fie gata de luptă 
împotriva oricăror atacanți". Potrivit 
pactului, orice agresiune împotriva u- 
néia dintre cele două părți contrac
tuale este considerată drept o agre
siune împotriva ambelor părți. In 
cazul unei agresiuni împotriva uneia 
din părți, cealaltă parte este obliga
tă să acorde imediat ajutor prin toa
te mijloacele de care dispune, inclu
siv forțele sale armate. ’ . '

S.a creat un comandament militar 
unificat sub conducerea . președin
telui Abdallah As-Sallal, ■

MANILA. 3 000 de muncitori por
tuari din Manila (Filipine) au decla
rat grevă cerînd administrației por
tului să le asigure un minim de sa
lariu de 30 de pesos. în urma aces
tei grave, 12 nave avînd la bord 
cîteva mii de tone de mărfuri nu pot 
fi descărcate.

PARIS. Scriitorii Louis Aragon și 
André Maurois, care lucrează de trei 
ani la cartea in cinci volume- „Istoria 
paralelă a S.U.A. și U.R.S.S.", au 
prezentat la 9 noiembrie reprezentan
ților presei primul volum.

„compromis“, neutrii au 
ceptat. Adevăratul scop a 
dat însă în vileag la votarea pe pa
ragrafe a rezoluției : pentru consi
derarea memorandumului celor opt 
țări neutre ca bază a viitoarelor

Corespondentă 
din New York

mult timpul ' ca S.U.A. să-și 
la rîndul lor angajamen- 
se speră că, în ciuda iap- 
cercurile ultrareacționare

La O.N.U. continuă să se resimtă, 
deși într-un mod cu mult atenuat 
față de săptămînile trecute, ecourile 
situației de criză create în Marea 
Caraibilor de acțiunile Statelor 
nite împotriva Cubei. U Thant, 
cretarul general provizoriu 
O.N.U., își continuă consultările
problema „cubană“ ; au loc și con
tacte directe : la sediul delegației 
sovietice, V. V. Kuznețov s-a întîlnit 
joi cu A. Stevenson și John McCloy. 
Remarcîndu-se că Uniunea Sovietică 
își îndeplinește obligațiile asumate 
prin schimbul de mesaje Hrușciov— 
Kennedy, în cercurile diplomatice 
de aci — mai ales printre reprezen
tanții țărilor neutre — se subliniază 
că e de 
respecte 
tele. Aci 
tului că
din . Statele Unite acționează în di
recția menținerii și accentuării în
cordării din regiunea Caraibilor, 
pînă la urmă rațiunea va triumfa, 
focarul de neliniște va fi stins, iar 
securiiatea Cubei va ieși întărită. 
Există totodată speranța că regle
mentarea pașnică a acestui conflict 
acut va deschide perspectiva rezol
vării altor probleme urgente, între 
care pe prim loc se află problema 
dezarmării.
PRIMUL PAS — INTERZICEREA

TUTUROR EXPERIENȚELOR
NUCLEARE

In ultima vreme, problema dezar
mării a reținut în mod deosebit a- 
tenția delegaților la O.N.U., fiind 
problema nr. 1 în dezbaterea Co
mitetului politic. Luni s-a încheiat 
discutarea primului pas concret pe 
calea spre dezarmare — interzicerea 
tuturor experiențelor nucleare.

Cu cîteva zile înainte, ziarul „New 
York Post" scria : „Refuzul Statelor 
Unite de a lua în considerare acest 
proiect (e vorba de proiectul de re
zoluție al celor 37 de țări neutre — 
n.r.) ...este dictat de comitetul unit 
al Congresului pentru energia ato
mică, avînd sprijinul Pentagonului șl 
al unora, dar nu al tuturor, din oa
menii de știință ai acestuia". Pozi
ția S.U.A. și a aliaților lor s-a vădit 
imediat.' amendamente canadiene,

tratative, țările socialiste și neutre 
au votat pentru, iar țările occiden
tale s-au abținut. Pentru încetarea 
tuturor experiențelor nucleare nu 
mai tîrziu de 1. ianuarie 1963, țările 
socialiste 
iar țările 
cludent.

Poziția 
clară : ele au acceptat prima formă 
a rezoluției, dar s-au abținut la vo
tarea celei modificate din cauza 
amendamentului canadian și, a celui 
anglo-american care lasă portițe 
deschise pentru continuarea expe
riențelor subterane.

Poziția țărilor occidentale : au 
reușit să înșele buna credință a 
neutrilor, le-au modificat rezoluția 
alterîndu-i sensul și făcînd-o ine
ficace, și nici măcar n-au votat-o 
(s-au abținut). Și mai edificator a 
fost votul la rezoluția anglo-ameri- 
cană : în favoarea ei s-au pronun
țat numai membrii blocurilor mili
tare de sub egida S.U.A., în timp 
ce 54 de țări (socialiste și neutre) 
au votat împotrivă ori s-au abținut.

Analizînd mersul dezbaterilor, 
mulți diplomați își exprimă părerea 
că, față de tratativele de la Geneva, 
lucrările Comitetului, politic au mar-

Post' nu sînt deloc străine de inte
resele trusturilor de armament, a 
căror influență, după cum se vede, 
se resimte în politica nucleară a 
S.U.A.

în prezent există posibilități o- 
biective de a se ajunge la un acord; 
ele au fost subliniate în recentul 
schimb de mesaje dintre conducă
torii U.R.S.S. și S.U.A. Deși cu semn 
de întrebare, „New York Herald 
Tribune' își intitulează comentariul 
său în această problemă „E apro
piat un tratat de interzicere a ex
periențelor ?" și scrie : „Se consi
deră că o înțelegere Est-Vest cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare — atît de mult dezbătută 
— ar putea fi încheiată prin găsi
rea unei soluții".
DEZARMAREA — NECESITATE

URGENTĂ
și neutre au votat pentru, 
occidentale contra. Con- Incepînd 

dezarmării < 
patru-cinci 
tul, deși 
manifestase 
acest punct 
discursurile 
„doi mari“, „. 
„Delegații S.U.A. și U.R.S.S. au fost 
de acord că criza cubană a arătat 
necesitatea urgentă a unei înțele
geri asupra dezarmării mondiale", 
Ceea ce subliniază însă în mod 
deosebit observatorii este că re
centele evenimente au relevat cu 
tărie legătura inseparabilă dintre 
dezarmarea nucleară și desființarea 
bazelor militare.

După cum se știe, U.R.S.S. pro
pune ca, în prima etapă a dezar
mării, să fie lichidate toate mijloa
cele de transportare la țintă a ar
mei nucleare, concomitent cu des
ființarea bazelor. Pentru a facilita 

cat totuși un pas înainte. Intr-adevăr, un acord, a ușura găsirea unui Urn
ele au arătat că marea majoritate a 
statelor cer 
periențelor, 
excepție, în 
mai izolată 
urmăresc i ... _________
experiențelor subterane Iși, deci,, a 
cursei înarmărilor nucleare. Cercu
rile la care se referea „New York

statelor socialiste a lost

interzicerea tuturor ex- 
în toate mediile, fără 
contrast cu poziția tot 

a S.U.A. și Angliei care 
să asigure continuarea

de marți, în problema 
generale și totale zilnic 

delegați iau cuvîn- 
delegația S.U.A. își 
intenția de a ' consuma 
în două-trei zile. După 
reprezentanților celor 

,New York Times" scria :

b.aj comun cu puterile occidentale, 
U.R.S.S. a adus completări și modi-, 
ficări la proiectul
tat. S.U.A. și aliații lor și-au re
afirmat în 
chea poziție :
treizeci la sută din totalul mijloa
celor de transportare șl refuzul de

său de tra-

această săptămînă ve- 
lichidaiea numai a

a renunța la bazele militare. Recu- 
noscînd că, de fapt, importanța 
strategică a bazelor este anihilată 
în era rachetelor cu bătaie lungă, 
comentatorul militar al ziarului „New 
York Times", Hanson Baldwin, arată 
că S.U.A. vor să-și mențină bazele 
pentru alte motive : „Aceste baze, 
scrie el, au funcții de culegere a 
informațiilor, constituie puncte de 
sprijin în regiuni de neliniște (ca în 
Orientul apropiat), pentru a asigura 
operațiuni în războaie limitate...". 
El conchide că „bazele de peste 
mări ale Statelor Unite au o imensă 
importanță politică și psihologică, 
iar în anumite cazuri, economică". 
Toate acestea nu au însă nimic co
mun cu interesele de independență 
și securitate ale popoarelor pe teri
toriile cărora se află aceste baze, 
nici cu interesele păcii. Aceste in
terese cer în mod imperios desfiin
țarea bazelor militare pe teritorii 
străine.

Al doilea punct dificil relevat de 
dezbaterile din Comitetul politic îl 
constituie, ca și în trecut, problema 
controlului. Iată la ce concluzie 
ajung doi autori americani, John 
W. Spanier și Joseph L. Nogee, în 
recentul lor studiu „Politica dezar
mării“, care reprezintă de fapt o în
cercare de a combate poziția U.R.S.S.; 
„Nu este surprinzător — scriu ei — 
că puterile occidentale au insistat 
în mod constant asupra necesității 
controlului, cu scopul de a intro
duce inspectori occidentali pe teri
toriul U.R.S.S. Aceștia pot strînge 
informații precise despre capacita
tea forțelor strategice sovietice, po
ziția și modul lor de a efectua ope
rațiunile, ca și natura cercetărilor 
militare pe care le fac savanții so
vietici... Controlul, pe scurt, este în 
chip inerent inseparabil de culege
rea informațiilor (sau de ceea ce 
rușii numesc pe adevăratul lui 
nume : „spionaj")".

Asemenea recunoașteri competen
te, venite din partea a două so
mități în ierarhia experților S.U.A., 
fac orice: comentarii de prisos. Ele 
pun. însă, sub reflector... adevăratul 
substrat al cunoscutei formule ame
ricane „control asupra înarmării" și 
permit eă se constate că— așa cum 
susțin țările socialiste — verificarea 
strictă a fiecărei măsuri de dezar
mare, pe rfnd, pînă la capătul în
tregului proces, este singurul sistem 
care poate înlătura posibilitatea 
spionajului șl avantajul unilateral.

Este de așteptat ca discuțiile din 
Comitetul politic să arate puterilor 
occidentale că opinia 'publică mon
dială se declară împotriva tacticii 
lor obstrucționiste și să deschidă 
perspective mai favorabile tratati
velor din Comitetul celor 18, care 
urmează să fie reluate la Geneva, 
— după toate probabilitățile — în 
jurul datei de 20 noiembrie.

COLpNIALIȘTII N-AU TIMP

LONDRA. Ziarul „Tribune" rela
tează că între guvernele canadian și 
vest-german ar fi avut loc" tratative 
cu prilejul cărora Bonnul a oferit 
un împrumut Canadei, s-a declarat 
de acord să importe mai multe pro
duse canadiene și să creeze pentru 
Canada condiții cit mai bune în re
lațiile acesteia cu Piața comună. In 
schimb, arata „Tribune", R.F.G. do
rește: să lărgească întreprinderile 
vest-germane din Canada care se 
îndeletnicesc cu producția de război, 
să creeze mai multe baze în Canada 
pentru Bundeswehr.

SÄ RĂSUFLE

Nici în această săptămînă n-au 
lipsit rechizitoriile anticolonialiste. 
Pe banca acuzării, întîi în Comitetul 
politic-special și apoi în Adunarea 
Generală, a stat guvernul ultra-ra- 
sist al Africii de Sud. De data a- 
ceasta, în practica O.N.U. a apărut 
un element nou în această proble- 
b$ : indignarea majorității nu s-a 
oprit doar la condamnări verbale, 
ca la trecutele sesiuni, ci a luat 
forma unei rezoluții prevăzînd sanc
țiuni concrete. Documentul, adoptat 
în Adunarea Generală prin votul a 
67 de țări, cere boicotarea econo
mică și comercială a Africii’de Sud, 
membrilor O.N.U. le cere să rupă 
relațiile diplomatice, iar Consiliului 
de Securitate să ia în considerare 
expulzarea Africii de Sud din O.N.U. 
dacă va continua politica rasistă. 
Rar au fost auzite în marea sală 
de la etajul II aplauze atît de pu
ternice ca cele care au izbucnit la 
anunțarea rezultatului . votului. Ală-- 
furi" dé rasiști, au votat doar 16 
mîini—puține și stinghere — ale re
prezentanților puterilor colonialiste 
în frunte cu S.U.A. și, spre nedume
rirea asistenței, ai unor țări ca 
Irlanda, Grecia, sau... Luxemburg.

De vineri, Adunarea Generală-a\ 
O.N.U. a început dezbaterea punc
tului în legătură cu îndeplinirea. 
Declarației adoptate în 1960 cu pri
vire la acordarea independenței po
poarelor și țărilor coloniale. Pe 
masa Adunării se află raportul vo
luminos (600 de pagkii) al comite
tului special al celor 17 state. Se 
vor adăuga, desigur, cuvîntările de- 
legaților înscriși la cuvînt pentru 
săptămînă viitoare, precum și com
pletările neoesare pentru a pecetlui 
cît mai curînd și definitiv soarta 
condamnatului sistem al robiei co
loniale.

TOKIO. Aproximativ 5 000 de fe
mei japoneze au protestat la 10 no
iembrie la Tokio împotriva creșterii 
continue a prețurilor.

MONROVIA. Președintele Repu
blicii Guineea, Seku Ture, a sosit în 
Liberia pentru întrevederi cu Wil
liam Tubman, președintele Liberiei.

TEHERAN. Agenția ..Reuter anun
ță că premierul Iranului, Assadollah 
Alarm a declarat sîmbătă că guver
nul său a hotărît să ceară șahului 
fixarea pentru’ luna iunie a anului 
viitor a alegerilor generale pentru 
parlamentul, țării dizolvat .în cursul 
luniimai 1961.

PARIS. Intr-una din secțiile unei 
uzine chimice, situată în apropiere 
de orașul Moutiers' (departamentul 
Savoie), s-a produs o puternică ex
plozie. Clădirea secției s-a dărîmat. 
De sub dărîmături au fost scoși 11 
muncitori, dintre care doi au muriți 
Cinci muncitori au suferit arsuri și 
se afla în prezent la spital în stare

gravă. Nu se cunosc cauzele explo
ziei.

CARACI. In Marea Arabie! au în
ceput manevre navale militare ale 
țărilor pactului C.E.N.T.O. Potrivit 
presei din Pakistan, la manevre par
ticipă 25 de vase, precum și nume
roase avioane militare aparținînd 
Statelor Unite, Angliei, Iranului și 
Pakistanului.

JOHANNESBURG. Ministrul de 
justiție al Republicii Sud-Africane, 
B. Vorster, a dat un decret potrivit 
căruia alte 6 persoane au fost puse 
sub stare de arest parțial sau total 
la domiciliu, pe o durată de 5 ani.

SANAA. La 10 noiembrie, trupele 
guvernului republican yemenit au 
zdrobit un detașament de mercenari 
care pătrunsese în Yemen venind 
din Arabia Saudită. Potrivit rela
tărilor ziarelor din Cairo, au fost 
uciși aproape 80 de mercenari, iar 
alți 30 au fost luați prizonieri.

TEHERAN. Un nou val de ploi 
torențiale a căzut în nordul Iranu
lui. Locuitorii din regiunile situate 
în nordul țării au fost din nou vic
timele inundațiilor. De trei zile în 
localitatea Lahidjan ploile sînt în
soțite de vînturi puternice. Tempe
ratura a scăzut brusc. în unele 
locuri a căzut zăpadă. Potrivit rela
tărilor presei, din cauza inundațiilor 
sute de iranieni au rămas fără adă
post'.

O apreciere lucidă
NEW YORK. Revista „National" 

publică un articol semnat de Fred 
Warner Néil, profesor de relații 
internaționale, fost consultant al 
Departamentului de Stat, în care 
se spune :■ „Problema bazelor mi
litare de pe teritoriile străine tre
buie să stea în centrul tratative
lor, internaționale. în timp ce Wa
shingtonul afirmă că bazele sale1 
militare din Turcia, Pakistan și 
din alte țări aii un caracter defen
siv, Uniunea Sovietică le apre.cia- 
ză, .pe bună dreptate, ca un peri
col. Indiferent cum apreciem noi 
propriile noastre baze; crearda lor 
la frontierele altui ștat trebuie 
considerată inevitabil ca un . act 
provocator”.

Clemență pentru naziști și...
BONN. Tribunalul de la Bonn l-a 

condamnat pe fostul Obersturmfüh
rer SS Dering, vinovat de asasina
rea a 683. de cetățeni sovietici, in
clusiv copii, la 6 ani închisoare și 
5 ani „degradare civică“. Deși De- 
ring, care în timpul războiului a a-

...condamnări cu închisoarea 
pentru patrioții vest-germani

vut comanda unui detașament de 
represalii, a recunoscut la proces că 
a participat personal la asasinarea în 
masă a unor cetățeni sovietici paș
nici, tribunalul a găsit de cuviință 
să rețină doar acuzația de „compli
citate“ la asasinate în masă.

L. RODESCU

BERLIN 11 (Agerpres). — Tribu
nalul de land din Düsseldorf a con
damnat la 7 luni închisoare pe Jo- 
hanes Kehren, fost conducător al 
sindicatului din Düsseldorf al lucră
torilor din industria textilă. El este 
acuzat că menține contacte cu sin- 

■ dicatele din R.: D. Germană și că a 
colaborat în Comitetul luptătorilor 
pentru pace din R. F. Germană.

La închisoare, pe diferite termene 
au fost condamnați în ziua de 10 
noiembrie . la Luneburg : August 
Stein, Otto Yane și Wenzel Peschel, 
care au fost găsiți „vinovați“ că au 
participat la crearea „Uniunii de
mocrate a alegătorilor“ din Saxonia 
Inferioară. Trjbunalul a- interpretat 
acest fapt ca o’"violare a legii cu 
privire la interzicerea Partidului Co
munist din Germania.
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