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In interiorul ziarului :

A fi gospodar înseamnă a preve
dea. înseamnă să te gîndești griju
liu, încă în timpul caniculei, de pil
dă, la ceea ce se poate întîmpla în 
gospodăria ta atunci cînd termome
trul va coborî sub zero grade și, in
vers, în toiul iernii să o iei înaintea 
dezghețului de primăvară, chibzuind 
cele mai potrivite măsuri organiza
torice ca stavile în fața surprizelor 
pregătite adesea de natură.

Astfel lucrează și bunii gospodari 
ai orașelor. Simțul prevederii îi în
deamnă să se pregătească, în amă
nunt, pentru orice anotimp cu cel 
puțin un trimestru mai devreme. 
Experiența lor a crescut și cu aceea 
acumulată în timpul viscolului de 
anul trecut, care i-a găsit totuși pe 
unii nepregătiți. Aceasta s-a în- 
tîmplat din pricină că în unele 
regiuni planurile de măsuri au fost 
întocmite tîrziu, în altele nu au fost 
temeinic analizate. Planul de mă
suri al regiunii Argeș, bunăoară, 
prevedea ca termen pentru confec
ționarea de parazăpezi data- de.... 30 
decembrie 1962, deși această opera
ție se cerea să fie terminată îna
inte de căderea zăpezii. La fel, pla
nurile de acțiuni ale sfaturilor popu
lare regionale Banat și Cluj preve
deau reactivarea comandamentelor 
de deszăpezire abia pentru data de 
22 decembrie !

Sîntem din nou în prag de iarnă. 
Sfaturile populare și-au întocmit din 
vreme planuri de măsuri complexe 
spre a preîntîmpina eventualele ca
pricii ale timpului rece. La Sfatul 
popular al Capitalei, de pildă, există 
de pe acum hărți amănunțite care 
indică traseele ce ar trebui desză
pezite în urgența I — liniile de 
transport în comun, străzile care 
duc spre fabrici de pîine, mori, de
pozite de combustibil, de alimente, 
întreprinderi cu caracter alimentar, 
etc. — cît și, în urgența a Il-a, 
arterele care fac legătura cu aces
tea. Alte hărți consemnează tra
seele de pe care trebuie încărcată 
precum și punctele unde se descarcă 
zăpada din autovehicule. Iată și 
cîteva date care oglindesc grija cu 
care comitetul executiv urmărește 
punerea la punct a tuturor mijloa
celor disponibile : pînă la 1 decem
brie, toate utilajele trebuie să fie 
în perfectă stare d.e funcționare, 
toți oamenii care le vor deservi să 
fie instruiți, să cunoască traseele 
ce cad în sarcina for în caz de în
zăpezire ; pînă la 15 decembrie se 
va controla cum s-au pregătit pen
tru timpul friguros comitetele de 
blocuri ; pînă la aceeași dată se vor 
pregăti și monta 30 de foii m 1 de 
parazăpezi pe arterele exterioare 
ale orașului, în focurile supuse în- 
zăpezirii etc.

Măsuri organizatorice au luat din 
timp și alte sfaturi populare. Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
orășenesc Brașov se îngrijește de pe 
acum să asigure pentru la iarnă 
funcționarea în condiții bune a mij
loacelor de transport în comun, a 
instalațiilor de apă etc. Pînă acum, 
întreprinderea de transporturi din 
acest oraș a asigurat, pe traseele în 
pantă, 20 de tone de nisip antidera
pant, s-a aprovizionat cu 25 de tone 
de zgură șț cantitatea necesară de 
sare. Este în 
de 
larea de

ră plugurile pentru zăpadă, s-au 
închiriat de la U.R.U.C. 3 buldozere 
etc. De la Galați și Tg. Mureș ne 
vin vești că, sub îndrumarea sfatu
lui popular regional, în orașele aces
tor regiuni se desfășoară o activita
te susținută în legătură cu aplicarea 
măsurilor necesare pentru a se asi
gura din timp aprovizionarea de iar
nă a populației, transportul în co
mun și alte servicii comunale. în re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
s-a asigurat stocul necesar de com
bustibil pentru locuitori, pentru in
stituții și întreprinderi. Pe baza ex
perienței din anii trecuți, s-au de
pistat focurile supuse înzăpezirii, 
s-au pregătit mijloacele necesare, 
s-au format echipe de intervenție în 
caz de intemperii etc. Iată exemple 
care ar trebui urmate.

curs confecționarea 
huse pentru mașini,

reșouri pentru încăl- 
autovehiculelor, se

insta-

repa-

Filele de calendar se succed cu 
repeziciune în căderea lor ; ele dau 
zilnic semnale celor ce au sarcina să 
aplice planurile de măsuri organi
zatorice ale sfaturilor populare, le 
amintesc mereu că orașul este un 
„mecanism“ complex, care trebuie 
să funcționeze bine, indiferent de a- 
notimp. Nici una din roțile acestui 
mecanism nu poate fi neglijată fără 
primejdia de a încurca, la căderea 
unei zăpezi abundente, mersul ce
lorlalte. Gospodarii orașelor nu se 
achită de multiplele for sarcini în a- 
ceastă privință doar cu întocmirea, 
fie și din timp, în toate amănuntele, 
a unui plan de activitate. Realiza
rea lui potrivit termenelor prevă
zute este o datorie a for tot atît de 
importantă și va corespunde întru 
totul necesităților dacă la întocmirea 
planului s-a ținut seama de doi fac
tori : studierea atentă a condițiilor 
focale și experiența acumulată în 
anii precedenți. Planul 
organizatorice 
pe hîrtie dacă 
răspunderea pe 
care acțiune în

Ceea ce nu 
trivă, impune 
contribuția cu forțe proprii a între
prinderilor de orice fel la lucrările 
respective. Este de nejustificat com
portarea de anul trecut a unor con
ducători de unități care au așteptat 
ca sfatul popular să ia măsuri pen
tru curățirea zăpezii chiar în fața 
întreprinderilor respective.

Pentru a asigura circulația și în 
condițiile unei ierni mai grele, este 
necesar să se identifice punctele în 
care s-ar putea aduna zăpada, atît 
pe căile de comunicație din interio
rul orașelor, cît și pe cele din afară 
care le deservesc. Este nevoie să se 
stabilească utilajele și formațiile de 
lucru pentru aceste puncte, cît și- 
sarcinile de colaborare între diferite 
întreprinderi, instituții, în cazuri de 
înzăpezire. Să nu se uite că pe aceste 
străzi, bulevarde, șosele vor trebui 
să circule autovehicule încărcate cu 
alimente, cu combustibil etc. Apro
vizionarea populației în acest ano
timp este o sarcină de mare însem
nătate a organizațiilor comerciale, 
pe care venirea iernii trebuie să le 
găsească bine pregătite.

Asigurarea unei circulații nor
male a vehiculelor după căderea 
unei zăpezi abundente sau pe timp 
rece implică și ea o serie de măsuri 
prealabile ca verificarea din timp a 
stării tehnice a vehiculelor, forma
rea unor echipe — dotate cu utila
jele și sculele necesare — pentru 
remedierea operativă a eventualelor 
defecțiuni, asigurarea rezervelor de 
carburanți, a etanșeității și încălzi
rii vehiculelor.

In timpul iernii, un „inamic“ de
loc mai puțin primejdios decît ză
pada este, pentru gospodarii orașe
lor, gerul. Simțul de prevedere al 
bunului gospodar găsește mijloace 
de luptă și împotriva lui : este vor
ba de protejarea surselor și instala
țiilor de apă, astfel încît să se asi
gure alimentarea normală cu apă a 
populației, să fie formate echipe de 
revizie și intervenție pentru cazu
rile de avarii etc.

Ca în toate acțiunile for, sfaturile 
populare trebuie să se bizuie pe 
sprijinul larg al cetățenilor și în 
complexul de lucrări necesitate de o 
eventuală înzăpezire. Antrenați de 
deputați, locuitorilor orașelor le re
vine grija, ca gospodari ce sînt și el, 
de a debarasa de zăpadă acoperișul 
casei, curtea, porțiunea de trotuar 
din fața locuințelor.

Pregătirile făcute din timp, fără a 
uita nici un sector, respectarea cu 
strictețe de către sfaturile populare 
a termenelor în aplicarea măsurilor 
trebuie să constituie o permanentă 
preocupare și pentru comitetele re
gionale, raionale și orășenești de 
partid. Inmănuncherea eforturilor 
depuse de lucrătorii sfaturilor popu
lare cu acelea ale instituțiilor, între
prinderilor. cetățenilor vor permite 
organelor focale să fie oricînd gata 
de a declanșa o vastă și energică 
acțiune pentru a lichida operativ 
urmările vreunei intemperii.

® Acad. prof. dr. I. Făgără- 
șanu : întîlniri internaționale ale 
chirurgilor (pag. 2-a).

• „Război și pace" la Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra — 
de V. Bîrlădeanu (pag. 2-a).

® Ing. Ion I. Popovici : 
tofi din soiuri valoroase 
2-a).

• Sport (pag. 3-a).
• L. Rodescu : Interes 

pentru dezvoltarea comerțului 
internațional (pag. 4-a).

Cu resurse

Pentru adăpostirea animalelor în con
diții corespunzătoare, gospodăriile co
lective din raionul Fetești și-au propus 
ca în acest an să construiască peste 70 
noi obiective : 30 de grajduri, 6 mater
nități, 9 îngrășătorii, 17 saivane etc. 
Bilanțul făcut recent arată că 50 adă
posturi au fost terminate, iar 21 au 
ajuns la acoperiș. Prin grija Consiliului 
agricol raional Fetești s-au asigurat din 
timp materialele necesare : ciment, 
cherestea etc., fapt ce permite ca toate 
construcțiile planificate să fie termi
nate.

La ridicarea noilor construcții s-au fo
losit pe scară largă resursele locale : 
cărămizi, balast, stuf etc. care au permis 
realizarea unor economii de peste un 
milion de lei.

DUMITRU LAURENȚIU 
coresp. voluntar

Car- 
(pag-

larg

I

Un grup de cvidențiați în întrecere de la Uzinelo „Unirea“-Cluj, (de la stînga la dreapta) : Emil Tuduce, 
șef de brigadă, Kakoși Bela, maistru, Dumitru Cherecheș, montor, și Francise Șaigu, monter. Lucrările executate de 
ei sînt întotdeauna de calitate superioară, iar economiile realizate în producție se ridică, lună de lună, la sume 
importante. (Foto : M. ANDREESCU)

ÎN GOSPODĂRIILE 
AGRICOLE DE STAT

Potrivit datelor primite de 1«' 
Trustul central Gostat, gospodă
riile agricole de stat au executat 
pînă în prezent arături adînci pe 
mai bine de 205 000 ha. Cele mai 
bune rezultate au fost obțin/ute 
de unitățile aparținînd trusturilor 
gostat Turnu Severin, Iași, Cra
iova și Ploiești, care au arat su
prafețe cuprinse între 44—51 la 
sută din plan. In gospodăriile de 
stat din aceste trusturi, tractoa
rele au fosț folosite mai rațional, 
s-a organizat munca în două 
schimburi, timpul de lucru fiind 
astfel din plin folosit. O dată cu 
executarea arăturilor adînci, gos
podăriile de stat acordă atenție 
și fertilizării solului, lucrare ce se 
execută pe baza planului întoc
mit în fiecare unitate.

RAIONUL GHEORGHIENI

acumulată 
de măsuri 

poate rămîne doar 
nu va prevedea și 
oameni pentru fie- 
parte.
exclude ci, dimpo- 
neapărat inițiativa,

Sibiul este un oraș 
care face o impresie 
plăcută celui care-l vi
zitează. Intr-adevăr, 
orașul nostru este îngri
jit și, în multe privințe, 
bine gospodărit. Cu atît 
mai supărătoare apar 
unele neglijențe care 
ar putea fi înlăturate 
cu ușurință dacă ar 
exista ceva mai mult 
respect pentru timpul 
cetățeanului. Mă refer 
la felul cum circulă u- 
neori tramvaiele și cum 
funcționează telefoanele 
publice.

Traseele tramvaielor 
care circulă dinspre pă
durea Dumbrava și din
spre gară se întîlnesc 
într-un anumit punct. 
Aceasta implică respec
tarea riguroasă a grafi
cului, astfel ca să nu se 
producă perturbări în 
circulație. Din păcate 
graficul nu se respectă 
cu regularitate. îndupă- 
amiaza zilei de 19 oc-

SATU MARE (coresp. „Scînteii“). — 
Din cele 118 măsuri ale planului 
M.T.O. pe acest an, la uzina „Unio“ 
din Satu Mare 78 au fost aplicate. 
Multe dintre acestea se referă la secția 
de turnătorie a uzinei. De curînd, aici 
a fost dat în exploatare un cuptor cu 
basculare hidraulică pentru turnarea 
metalelor. Noul agregat contribuie la 
creșterea productivității muncii cu a- 
proape 70 Ia sută. Tot aici s-au confec
ționat două autoclave-tambur, cu ajuto
rul cărora se reduc pierderile de fontă 
lichidă, se obține o fontă nodulară de 
calitate superioară. Au mai fost puse de 
asemenea în funcțiune b moară cu bile 
pentru prepararea vopselelor de turnă
torie, un vînturător de nisip, s-a apli- 
cat turnarea în cochile. Aceste măsuri 
au contribuit la creșterea productivită
ții muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor și au permis realizarea unor e- 
conomii peste sarcinile de plan în va
loare de aproape 1 500 000 lei.

*
BACĂU (coresp. „Scînteii“). La fa

brica de hîrtie și celuloză „Steaua Ro
șie“ din Bacău se execută importante 
lucrări de modernizare și mecanizare. 
Recent, la mașina nr. 8 de fabricat 
hîrtie s-au adus importante îmbunătă
țiri în funcționarea sitei. Aceste îm
bunătățiri au permis creșterea capacită
ții de producție a mașinii cu 8o la 
sută. La mașina nr. 7 s-a adaptat o 
nouă instalație modernă pentru purifi
carea materialului fibrös, ceea ce a 
dus la micșorarea simțitoare a procen
tului de brac și la creșterea producției 
cu două tone hîrtie pe zi. O importan
tă realizare a colectivului o constituie 
mecanizarea operațiilor de manipulare 
și transport al materialului lemnos la 
depozitul de lemn. Aid a fost dată în 
exploatare o nouă instalație care execu
tă mecanic atît operația de descărcare 
din vagoane cît și transportul lemnului 
la mașinile de cojit.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii”). 
— Imediat după terminarea însă- 
mînțăriloiT, colectiviștii din raio
nul Gheorghieni, sprijiniți de me
canizatorii din S.M.T., au trecut 
la executarea arăturilor adînci. 
Pînă în prezent în raion s-au 
executat ogoare de toamnă pe 
aproape 4 000 de hectare din cele 
7 000 ha planificate. La gospodă
ria colectivă din Ciumani, lu
crează brigada a 2-a de tractoa
re de Ia S.M.T. Lăzarea. Aici, 
prin folosirea judicioasă a trac
toarelor s-au terminat arăturile 
adînci pe o suprafață de 588 ha, 
executindu-se totodată lucrări de 
bună calitate. Rezultate bune au 
mai obținut gospodăriile colecti
ve din Lăzarea și Suseni unde 
această lucrare este pe termi
nate.

REGIUNEA DOBROGEA

CURTEA DE ARGEȘ 
(trimisul „Scînteii"). — O 
brigadă formată din medici 
de diverse specialități (boli 
interne, chirurgie, ginecolo
gie și obstetrică, pediatrie, 
stomatologie etc), a pornit 
ieri prin satele raionului 
Curtea de Argeș. Împreună 
cu medicii de circumscripții, 
brigada efectuează controale

profilactice și dă consulta
ții de specialitate sătenilor 
din comunele Domnești, 
Stroești, Corbi, Nucșoara și 
Mușetești. Colectivul de 
conducere al spitalului raio
nal Curtea de Argeș a- luat 
inițiativa ca asemenea bri- '; 
găzi să viziteze săptămînal 
satele raionului.

Viitori șoferi 
pentru autobazele Capitalei
La școala de șoferi nr. 

2 a Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicații
lor s-a organizat un nou 
curs. 300 de elevi vor fi 
pregătiți, timp de 6 luni, 
spre a deveni conducători

de camioane pentru trans
portul mărfurilor la auto
bazele Capitalei. Va fi pri
ma promoție de șoferi 
care învață circulația fă
ră utilizarea clacsoanelor.

CONSTANȚA (coresp. „Scîn
teii”). — In toate unitățile agri
cole din regiunea Dobrogea se 
execută în prezent arături adînci 
pentru însămînțările din primă
vara viitoare. La gospodăriile de 
stat Moșneni, Cuza Vodă, gospo
dăriile colective Pecineaga, Co- 
mana, Fîntînele și altele, această 
lucrare a fost făcută pe mari su
prafețe. Pînă în prezent în regiu
nea Dobrogea s-au executat ară
turi adînci pe aproape 140 000 de 
hectare, adică mai mult de jumă
tate din suprafața planificată. 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în raioanele Adamclisi, 
Medgidia și Tulcea.

Paralel cu arăturile, se acordă 
o mare atenție și fertilizării solu
lui. Pînă acum au fost încorpo
rate sub brazdă peste 60 000 tone 
gunoi de grajd și 6 000 tone în
grășăminte chimice.

București

al ministrului afaceri-

la 
în

orele 18, va 
aula Bibliote- 

universitare 
Victoriei 88

și plenipotențiar al 
F. Khilnani.

Astăzi, 
avea foc 
cii centrale 
din Calea
deschiderea - cursulufo'de 
medicină din cadrul Uni
versității populare Bucu
rești. Va avea foc expu-

La

LA G.A.S. SÎNNICOLAU

Comparînd rezultatele acțiu
nii de ridicare a nivelului 
proiesional Ia uzinele „Pro
gresul" și „Laminorul" din 

Brăila

Universitatea populară

nerea intitulată „Apariția 
vieții pe pămînt“, ținută 
de acad. Eugen Macovs- 
chi. în continuare urmea
ză diafilmul „Facerea 
lumii“ și filmul documen- f 
tar „Din 
tului“.

I 
trecutul pămîn-

MARE

Primirea de căîre președintele Consiliului de Miniștri 
ambasadorului Indieial R. P. Romine a

octombrie, președinteleMarți 29
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență de 
prezentare pe noul ambasador

extraordinar 
Indiei, K. R.

A fost de față Eduard Mezinces- 
cu, adjunct 
lor externe.

șoseaua
Viilor din Ca
pitală se pregă
tește terasamen- 
tul liniei de 
tramvai care va 
face legătura 
între Calea Șer- 
ban Vodă și șo
seaua Panduri 
(Foto : M. CIOC)

(Agerpres)

TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra
pelul roșu“). — Organizîndu-și 
munca în două schimburi, folo
sind din plin capacitatea trac
toarelor și timpul bun de lucru, 
mecanizatorii de la G.A.S, Sîn- 
nicolau Mare, regiunea Banat, au 
executat pînă acum arături a- 
dînci pe o suprafață de peste 
400 hectare din cele 1050 ha pla
nificate.

O dată cu efectuarea arăturilor 
sînt încorporate în sol însemnate 
cantități de îngrășăminte natu
rale și chimice.

Reșița Peste plant 13 000 
tone otel

Siderurgiștii reșițeni au elaborat 
în acest an, peste plan, 13 000 tone 
de oțel, realizînd astfel cea mai 
mare producție înregistrată după 
reconstruirea oțelăriei. Indicii de 
utilizare a cuptoarelor Martin au 
crescut în acest interval, în medie, 
cu 7,4 la sută, iar timpul de repa
rație la cald a cuptoarelor a fost re
dus cu aproape 8 la sută. De aseme
nea, a fost mărită durata de exploa
tare a unor utilaje de turnare, prin 
căptușirea lor cu noi materiale re
fractare și bazice. Pentru anul viitor, 
oțelarii reșițeni au luat o serie de 
măsuri de mecanizare a evacuării 
materialului refractar din came
rele regeneratoare ale cuptoarelor, 
scurtînd în acest fel timpul afectat 
reparațiilor. (Agerpres)

tombrie, de exemplu, 
tramvaiul dinspre pădu
rea Dumbrava nu a so
sit la timp în Piața Re
publicii, astfel că cel 
din direcția gării 
putut 
ruta, 
unul 
zuri. Deseori desfășura-

n-a 
să-și continue 

Acesta este doar 
din ultimele ca-

Ne scriu cititorii

rea circulației este stîn- 
jenită din cauza lipsei 
de punctualitate a per
sonalului. Așteptînd 
tramvaiul, riști să pierzi 
trenurile sau autobu
zele I.R.T.A., sau să în- 
tîrzii de la lucru. Cînd 
ești grăbit, mai ales, nu 
știi niciodată dacă 
conta
nu.

Nici 
blice 
cum trebuie. In holul 
palatului telefoanelor,

pe tramvai
poți 
sau

telefoanele
nu funcționează

pu-

J.L ÎL » » »

din cele patru telefoane 
puse la dispoziția publi
cului, numai unul sin
gur poate fi folosit. Sînt 
defecte și cele instalate 
la bufetul „Bucegi“, la 
chioșcul de ziare de pe 
Bulevard. Am amintit 
doar de telefoanele, pu
blice de pe strada 
principală. Dar sînt te
lefoane defecte și pe 
alte străzi...

Este de datoria în
treprinderii de transport 
în comun să facă ordine 
în circulația tramvaie
lor, să ia măsurile care 
se impun pentru respec
tarea graficului de cir
culație. Cît privește te
lefoanele publice, și ele 
ar trebui mai bine în
treținute, mai des con
trolate de către oficiul 
de exploatare orășeneas
că P.T.T.R. St'Zriu.

M, I. FLOREA
coresp. voluntar

Ca și alte în
treprinderi din 
țară, uzinele 
„Laminorul“ și 
„Progresul“ din 
Brăila s-au dez
voltat și și-au 
sporit utilarea 
tehnică în ul- 
tehnic tot mai 

și utilajelor cu
timii ani. Nivelul 
înalt al mașinilor 
care sînt înzestrate cele două uzi
ne, creșterea gradului de comple
xitate a producției și lărgirea ga
mei de sortimente, sarcinile cali
tative noi, corespunzătoare pro
ducției moderne — toate acestea 

. au pus și pun. în mod permanent 
în fața muncitorilor de aici cerin
țe sporite în domeniul calificării. 

Cele două uzine dispun astăzi de 
numeroase cadre calificate, oa
meni în stare să folosească 
cu pricepere utilajele moderne, să 
rezolve probleme din cele mai

complexe ale producției. Dar, ală
turi de muncitorii cu înaltă califi
care, în aceste întreprinderi sînt 
și muncitori care au nevoie să-și 
întregească pregătirea for profe
sională sau care abia au început 
să deprindă meseria.

Ce s-a întreprins în aceste două 
-întreprinderi în domeniul ridicării 
calificării muncitorilor ? Mai în- 
tîi, să analizăm structura pe cate
gorii tarifare de încadrare a 
muncitorilor calificați. La uzinele 
„Laminorul“ și „Progresul“ aceas
tă structură este în prezent urmă
toarea :

acorde mai multa atenție și munci
torilor nou angajați, în cele două în
treprinderi. Experiența celor două 
uzine a confirmat ca bună practi
ca de a repartiza pe muncitorii nou 
veniți în întreprindere, pe lîngă 
muncitorii cu o înaltă experiență 
în producție. îndrumați ori de cîte 
ori este nevoie, în scurtă vreme ei 
pot ajunge să execute în bune con
diții lucrările încredințate. Altfel 
se pune problema celor care au un 
nivel redus de calificare. Din capul 
focului ei trebuie să fie atrași la 
cursurile de ridicare a calificării.

Faptul că ponderea muncitorilor 
cu categorii mijlocii de încadrare 
(a IV-a și a V-a) se ridică în cele 
două uzine la peste 50 la sută din 
totalul muncitorilor constituie un 
aspect pozitiv. Dar, dacă ne oprim 
asupra muncitorilor cu categorii

superioare de încadrare, observăm 
din nou că diferența dintre cele 
două uzine este destul de vizibilă. 
La „Progresul“ ponderea muncito
rilor încadrați în categoriile a 
Vl-a, a Vil-a și a VIII-a este cu 
aproape 10 la sută mai mică decît 
la Uzina „Laminorul". Dacă ținem 
seama de diversitatea, și mai ales 
de nivelul tehnic al produselor pe 
care le fabrică uzina „Progresul“, 
constatăm că aici sporirea numă
rului muncitorilor cu o înaltă cali
ficare este deosebit de necesară.

★

se poate spune că în cele 
uzine brăilene nu se desfă- 
o acțiune susținută de ridi- 

i calificării. La mijlocul aces-

Nu 
două 
șoară 
care a 
tui an, peste 71 la sută dintre mun
citorii Uzinei „Laminorul“ și a-

PETRE NEDELCU 
economist

Laminorul 
Progresul

Denumirea 
uzinei

' ' ' ' W?

(Continuare în pag. III-a)

Intr-una din secțiile uzinei „Progresul“-Brăila. Un grup de muncitori 
studiind desenele unor repere ce urmează să fie introduse în fabricație.

Muncitori pe categorii tarifare de încadrare 
(în procente față de totalul muncitorilor) •

II III IV V VI VII
0,9 21,0 33,1 18,9 16,5 5,4
1,4 24,1 34,2 21,7 10,2 4,4

După cum se vede tabel,
ponderea muncitorilor cu catego
rii inferioare de încadrare este 
diferită în cele două uzine. Soco
tind pe muncitorii încadrați în ca
tegoriile I, a Il-a și a III-a, re
iese că la Uzina „Laminorul“ 
ponderea for în numărul total al 
muncitorilor este de 21,9 la sută, 
iar la Uzina „Progresul“ — de 27,8 
la sută. Dacă la „Laminorul“ a- 
ceastă proporție corespunde în mare 
parte cerințelor producției, în sen
sul că muncitorii încadrați în aces
te categorii tarifare execută lucrări 
al căror nivel tehnic se apropie de 
calificarea for, la „Progresul“ a- 
ceastă proporție este întrucîtva 
necorespunzătoare. Aici sînt mun-

citon care trebuie să-și însușească 
o calificare mai înaltă pentru a pu
tea ține pasul creșterii complexită
ții lucrărilor pe care le execută. 
Rezultă deci necesitatea de a acțio
na eficient pentru ridicarea nivelu
lui lor de pregătire profesională.

îndeosebi, la uzinele „Progre
sul" se cer intensificate eforturile 
pentru ridicarea nivelului de cali
ficare în. secțiile cazangerie și tur
nătorie., în aceste secții, ponderea 
muncitorilor cu categorii tarifare 
inferioare de încadrare este de 35 
la sută la turnătorie și de 39 la 
sută la cazangerie. Este evident că 
tocmai acești muncitori au nevoie 
de o calificare mai înaltă.

în egală măsură se cere să se



SCÎNTEIA Nr. 6061

Cartierul Țiglina din Galați. (Foto : M. ÄNDREESCÜ)

«

cartofi din soim valoroase
Fiind o planta care prezintă 

o deosebită valoare economică, 
cartoful a fost cultivat în 
ultimii ani pe suprafețe tot 
mai mari, atingînd în anul 
1963 peste 250 000 ha. Este cu
noscut că la asigurarea unor 
producții mari la toate plan
tele de cultură o contribuție 
de seamă aduce, alături de a- 
plicarea corectă a comple
xului de măsuri agroteh
nice, folosirea la semănat a 
unor soiuri cu o mare capaci
tate de producție. Pînă în anul 
1962 problema producerii car
tofilor de sămînță și a promo
vării în cultură mare a unor 
soiuri de mare producție nu a 
căpătat o rezolvare care să sa
tisfacă cerințele și posibilită
țile agriculturii noastre socia
liste. Institutul central de cer
cetări agricole și-a propus să 
soluționeze această problemă. 
La 1 ianuarie 1962 s-a înfiin
țat Stațiunea experimentală a- 
gricolă Brașov, căreia i s-a 
trasat ca una din sarcinile 
principale crearea de noi so
iuri de cartofi, mai productive, 
și producerea în cantități mari 
a materialului semincer din 
cele mal bune soiuri. Stațiu
nea a fost amplasată aici da
torită condițiilor favorabile de 
climă și sol și tradiției exis
tente în regiunea Brașov în ce 
privește cultura cartofului.

în cadrul stațiunii a luat 
ființă un laborator de amelio
rare a cartofului, iar în 
colaborare cu Trustul central 
Gostat s-au fixat cinci puncte 
de sprijin în cadrul gospodă
riilor de stat Rîșnov, Hărman 
și Cătălina, regiunea Brașov, 
Miercurea Ciuc și Lăzarea din 
regiunea Mureș—Autonomă 
Maghiară. La aceste puncte, 
cercetătorii și tehnicienii sta
țiunii, cu sprijinul gospodării
lor respective, lucrează la pro
ducerea anuală a circa 5 000 
tone de cartofi super-elită care 
se distribuie gospodăriilor cul
tivatoare de cartofi din mai 
multe regiuni ale țării. Din a- 
ceastă cantitate, circa 3 500 
tone sînt din soiuri timpurii.

Pentru anul 1964 a fost dis

tribuită unor unități agricole 
sămînță cu care vor putea cul
tiva circa 1 650 ha. De pe a- 
cest teren se va obține o pro
ducție de aproximativ 23 100 
tone sămînță elită, care va fi 
înmulțită în continuare, în 
anii următori.

Dacă sporul de recoltă ce se 
va obține prin introducerea în 
cultură a soiurilor înmulțite

Din experiența stațiunii 
experimentale brașov

după o anumită schemă va fi 
de numai 15 la sută, rezultă 
că în 1967, cînd întreaga 
suprafață ce se va cultiva cu 
cartofi pentru consum se va 
însămînța cu soiuri valoroase, 
va rezulta un spor de produc
ție de peste 300 000 tone.

înlocuirea amestecurilor de 
soiuri și populații cultivate în 
anii din urmă în gospodăriile 
colective cu soiuri raionate și 
înmulțite în mod sistematic 
este o problemă de cea mai 
mare însemnătate pentru ob
ținerea unor producții mari și 
de bună calitate. Experiențele 
efectuate în acest an de cerce
tătorii stațiunii la 8 gospodării 
colective (Sf. Gheorghe, Sona, 
Marpod și Tamașfalău—regiu
nea Brașov, Hăbăud — regiu
nea Ploiești, Beriu și Pianu — 
regiunea Hunedoara, și Reme- 
tea — regiunea Cluj) au arătat 
că materialul semincer local 
are o slabă capacitate de pro
ducție, prezintă fenomenul de 
degenerare și din această cau
ză asigură recolte cu 40—50 la 
sută mai mici decît cele pe care 
le dau solurile raionate. De aici 
decurge necesitatea ca fiecare 
unitate agricolă socialistă să 
introducă în cultură numai 
soiuri recunoscute care la în
ceput să fie cultivate pe lo
turi semincere, urmînd ca 
treptat ele să cuprindă întrea
ga suprafață cultivată cu car
tofi.

în această perioadă este 
bine ca gospodăriile colec
tive care au avut în cultu
ră soiuri raionate să facă 
schimb de semințe cu acele 
unități care nu au avut astfel 
de soiuri. Materialul reținut 
pentru sămînță trebuie sortat 
cu grijă, înlăturîndu-se tuber
culii tăiați, striviți sau zgîriați, 
precum și cei atacați de mană 
sau putregai umed. Greutatea 
cartofilor de sămînță să fie de 
50—70 gr. Silozurile trebuie 
amplasate pe terenuri mai ri
dicate, în apropierea centrelor 
gospodărești sau chiar în capul 
locului unde urmează a se 
planta în primăvară.

în timpul iernii se va con
trola temperatura în silozuri, 
care trebuie să fie cuprinsă 
între 3—5<>C. Se va îngroșa 
stratul de pămînt sau se va 
pune bălegar atunci cînd tem
peratura scade sub limita ad
misă ; sau se va aerisi, dacă 
temperatura crește.

Tot acum este momentul 
să se ia măsuri pentru pre
gătirea corespunzătoare a te
renului pe care se vor plan
ta cartofi în anul viitor. 
Amplasarea culturii pe tere
nuri fertile, ușoare, aplica
rea îngrășămintelor organice 
și chimice, efectuarea unor a- 
rături de calitate sînt lucrări 
care trebuie să stea în atenția 
fiecărui inginer din gospodă
riile agricole colective.

Organizarea sistemului de 
producere a seminței de cartof 
în țara noastră poate fi consi
derată ca un însemnat pas 
înainte pe linia sporirii pro
ducției la această cultură. 
Cele 3 soiuri create la stațiu
nea experimentală Brașov 
(Carpatin, Brașovean și Măgu
ra) date în prezent în înmul
țire, cele peste 1 700 tone car
tofi super-elită livrate în acest 
an numai de unitatea noastră 
constituie o bază de plecare 
pentru noi succese în anii ur
mători.

Ing. ION I. POPOVICI, 
directorul Stațiunii 

experimentale agricole 
Brașov

în secția Titan a întreprinderii de 
construcții metalice și prefabricate 
nr. 7 din Capitală se produc prin
tre altele stîlpi din beton centrifu
gat pentru rețelele de înaltă și joasă 
tensiune. Colectivul acordă o aten
ție deosebită calității lucrărilor, fapt 
pe care-l apreciază întreprinderile 
beneficiare.

în fotografie : La rampa de de
pozitare a stîlpilor centrifugași ; se 
face un ultim control înaintea expe
dient

(Foto : AGERPRES)

Chimicale 
în porții unici

Crește mereu numărul fo- 
toamatorilor și al acelora 
care developează și copiază - 
singuri fotografiile. Este 
bine că se găsește à varie
tate destul de mare de cali
tăți și mărimi de hîrtie fo
tografică. Se găsesc și chi
micalele necesare, dar nu
mai ambalaje cu conținut 
mare. Propun ca pentru 
nevoile fotoamatorilor să se 
desfacă prin magazinele de 
specialitate chimicale în 
cantități mici, ambalate co
respunzător. (De la Florian 
Popescu, elev).

neasa, tovarășul D. Crîs- 
tean, care ne-a însoțit pe 
pistă, a invitat pe călători 
să permită mai întîi urcarea 
mamelor și a copiilor. In 
avion, Alexandru Niculescu, 
comandantul navei, a ieșit 
din- cabină și a sfătuit fe
meile unde să se așeze mai 
comod. M-a impresionat 
grija celor de mai sus față 

. de mamă și copil. La aero
portul din Iași n-am con
statat aceeași atenție. Păcat. 
Mai propun ca pe aeropor
turile unde se fac escale, 
cum este Bacău, să existe 
cite 
ușor 
Elena 
nară).

o trusă farmaceutică 
accesibilă. (De la 
Georgescu, funcțio-

Accesorii de biciclete 
pentru copii

Prin magazinele de spe
cialitate se vînd în număr 
din ce în ce mai mare bi
ciclete pentru copii. Propun 
ca organele comerțului să 
se îngrijească și de asigura
rea cantităților necesare de 
cauciucuri și camere de re
zervă, care se găsesc numai 
sporadic în magazine. (De 
la Paulina Comănescu, pro
fesoară).

Pentru 
din

călătorii
Ciuj

Cluj se pe-Prin gara 
rindă zilnic mii de călători. 
Mulți dintre ei caută în za
dar pe peron un telefon pu
blic. Ar fi foarte utilă-insta
larea a 3—4 telefoane pu
blice aici. Unii călători au 
remarcat și lipsa, în gară 
sau în imediata ei apropie
re, a unei lustragerii și a 
unei frizerii. U.B.C.M. 
Ciul ar trebui să țină sea
ma de aceste sugestii. (De 
la Gh. Benga, pensionar).

Un ghid 
al Grădinii Botanice

In București și în Cluj 
sînt grădini botanice mult 
apreciate. de vizitatori. O 
bună parte dintre cei care 
le vizitează nu sînt specia
liști în științele naturii și au 
nevoie de un ghid din care 
să afle ce varietăți de plan
te există aici, cu ce anume 
trebuie începută vizita etc. 
Ar fi interesant dacă Edi
tura meridiane și-ar propu
ne în planul său de activi
tate ' o asemenea lucrare. 
(De la Grigore Marcu, 
muncitor).

Cu avionul
De curind am. călătorit 

cù avionul de la București 
la lași. Pe aeroportul Bă-

Liniștea orașului
Prin Piața Unirii din Iași 

circulă majoritatea tramva
ielor. Pentru a se diminua 
zgomotul pe care-l fac, tul- 
burvnd odihna cetățenilor, 
mai ales seara tîrziu și in 
zori, propun ca întreprin
derea de transporturi-Iași 
să studieze posibilitatea ca 
între anumite ore să circule 
numai vagoane în stare 
bună și să asigure o între
ținere corespunzătoare a în
tregului parc de tramvaie. 
(De la I. Goldeanu, mun
citor).—...... ....... ...

întâlniri internationale ale chirurgilor
Intîlnirile internaționale periodice 

dintre chirurgii din numeroase țări ale 
lumii reprezintă o contribuție necesară 
și valoroasă la progresul chirurgiei, ele 
înlesnind însușirea grabnică a noilor 
metode și inovații realizate în diversele 
centre chirurgicale.

în toamna aceasta au avut loc la 
Roma cel de-al XX-lea Congres inter
național de chirurgie generală, organi
zat de Societatea internațională de chi
rurgie, și al VI-lea Congres internațio
nal de chirurgie cardio-vasculară, con
vocat de Societatea internațională de 
chirurgie cardio-vasculară. Cele două 
congrese și-au desfășurat lucrările si
multan ; unele ședințe plenare au a- 
vut loc separat, iar cele de comunicări, 
în special în probleme cardio-vascu- 
lare, au fost comune.

Această importantă manifestare știin
țifică a întrunit peste 2 800 de chirurgi 
din întreaga lume. Ședințele au avut 
loc în trei din cele cinci săli ale mare
lui hotel Cavalieri-Hilton, nou construit 
pe Monte Mario, înălțime care domină 
orașul Roma. Președintele Congresului 
de chirurgie generală, profesorul Oxner, 
un reputat chirurg din orașul New Or
leans (S.U.A.), a fost asistat de patru 
vicepreședinți — acad. A. N. Bakulev 
(U.R.S.S.), prof. CL Crafoord (Suedia), 
prof. P. Larghero-Ybarz (Uruguai), 
prof. P. Wertheimer (Franța). Prof. 
Wertheimer a fost de altfel și pre
ședintele Congresului de chirurgie car
dio-vasculară. Un rol deosebit în reu
șita acestei manifestări științifice a 
revenit profesorului italian Pietro Val- 
doni, secretarul general al comitetului 
local de organizare.

Lucrările Congresului de chirurgie 
generală au abordat două mari pro
bleme : „Traumatismele provocate de 
accidentele de circulație și mijloacele 
noi de tratament care pot fi aplicate“ și 
„Aplicațiile izotopilor radioactivi în chi
rurgie“. Raportul la prima problemă, 
comunicările și discuțiile au adus con
tribuții importante la diagnosticul tim
puriu al leziunilor, la prevenirea și tra
tarea stării de șoc care Urmează mari
lor traumatisme, cît și la metodele chi
rurgicale aplicabile în fiecare caz în 
parte. La problema a doua s-a scos în 
evidență utilitatea izotopilor radioactivi 
în diagnosticul tulburărilor circulatorii 
survenite în cursul intervențiilor chirur-

Acad. prof. dr. I. FĂGĂRĂȘANU

gicale ca urmare a stărilor de șoc, pre
cum și în cazul unor boli ale arterelor 
și venelor.

Rapoartele prezentate la Congresul 
de chirurgie cardio-vasculară — „Re
zultate tardive ale operațiilor de recon
strucție arterială prin grefe sau pro
teze“, „Leziuni congenitale ale inimii 
și tratamentul lor la copii sub 2 ani“ 
și „Resuscitarea cardiacă“ — precum 
și discuțiile purtate s-au referit la pro
gresele realizate de chirurgie în înlocui
rea arterelor bolnave cu artere conser
vate sau fabricate din materiale sinte
tice, la posibilitățile actuale ale chirur
giei în operațiile de inimă. S-au comu
nicat cazuri, unele privitoare chiar la 
copii sub doi ani, de aplicare a hipoter- 
miei, adică de operații la temperatură 
scăzută, altele la excluderea temporară 
a inimii din circulație ptiii preluarea 
funcțiilor acesteia de către pompe as- 
piratoare-respingătoare care țin loc de 
inimă și plămîn în tot timpul ope
rației.

în timpul congreselor, au fost vizio
nate demonstrații chirurgicale televi
zate în culori, transmise din clinici chi
rurgicale din Roma, precum . și filme 
chirurgicale care prezentau lucrări ale 
participanților la congrese. De aseme
nea, într-una din aripile hotelului au 
fost expuse aparate și instrumente noi, 
fotografii, desene și grafice, reprezen- 
tînd aspecte din activitatea unor parti
cipant la cele două congrese. în acest 
fel, informarea chirurgilor asupra noi
lor cuceriri ale științei a fost cît mai 
completă posibil.

Delegația țării noastre, formată din 
prof. dr. Voinea Marinescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro- 
mîne și ministru al sănătății și prevede
rilor sociale, prof. dr. Ion Țurai, mem
bru corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, prof. dr. Vladimir Buțureanu, 
prof. dr. Aurel Nana, dr. V. Prodescu, 
dr. M. Ionescu și autorul acestor rin-, 
duri, a prezentat un număr de lucrări 
în legătură cu problemele discutate la 
congres, lucrări care s-au bucurat de 
aprecierea specialiștilor din alte țări.

Buna organizare, ritmul viu și efi- . 
cient imprimat discuțiilor, importanța 
problemelor dezbătute, din care au re

ieșit învățăminte practice de cea mai 
mare utilitate, au făcut din al XX-lea 
Congres internațional de chirurgie și 
al VI-lea Congres de chirurgie Cardio
vasculară o importantă și interesantă 
manifestare științifică.

După întîlnirea de la Roma, o parte 
dintre specialiști a participat și la al 
65-léa Congres al Asociației franceze 
de chirurgie, ca invitați sau ca membri 
titulari ai acestei asociații, al cărei sta
tut permite și cooptarea de membri din 
alte țări. Congresul acestei asociații, 
convocat în fiecare an la începutul 
lunii octombrie, are caracterul unei 
reuniuni chirurgicale internaționale. 
Problemele dezbătute s-au referit la 
unde capitole ale traumatologiei cu
rente, leziunile arteriale în traumatis
mele închise etc, dar problema care a 
suscitat cel mai mare interes a fost a- 
ceea a drenajului în chirurgia abdomi
nală. La acest din urmă subiect discu
țiile au fost vii, iar acordul între chi
rurgi foârte greu de realizat ; punctele 
de vedere se deosebesc încă mult de la 
o școală la alta, de la un chirurg la 
altul : pe cîtă vreme unii specialiști se 
declarau adepți ai drenajului de prin
cipiu ■ în toate operațiile, alții au sus
ținut că drenajul poate fi suprimat 
chiar în cazul peritonitelor localizate 
și al supurațiilor închistate. Am arătat 
în cotnunicarea noastră că drenajul ră- 
mîne încă o metodă utilă, care îl.pune 
pe bolnav la adăpost de neplăcerile 
Uhei eventuale infecții peritoneale, dar 
în nici un caz nu trebuie generalizat 
numai cu scopul ca chirurgul să se 
pună el la adăpost. Reducerea cît mai 
mult a drenajului în operațiile aseptice 
și în cele de septicitate foarte redusă 
scutește pe bolnav de neplăcerile, unui 
drenaj inutil, scurtează cu mult timpul 
de spitalizare și permite coborîrCa' tim
purie a acestuia din pat, evitîndu-se 
unele complicații cum sînt congestiile 
pulmonare și fiebitele post-operatorii, 
foarte frecvente la bolnavii imobilizați 
multe zile în pat.

Se poate spune că aceste întîlpiri in
ternaționale au oferit chirurgilor posi
bilitatea de a face schimburi de.expe
riență deosebit de valoroase, dé a Cu
noaște progresele realizate în diferite 
țări. Ele' aU înlesnit totodată àfirmarëa 
unor școli chirurgicale mâi puțin cu
noscute și au contribuit la răspîndirea 
în practică a celor mai avansate metode 
de tratament chirurgical.

ÎN EDITURA POLITICĂ
A APĂRUT :

K. MARX-F. ENGELS 
OPERE, voi. 15

Volumul - cuprinde lucrările scrise 
în perioada ianuarie 1860—sep

tembrie 1864.

Filme de educație 
sanitara

Este cunoscută contribuția unor 
filme de scurt metraj la educația 
sanitară a cetățenilor. Cele 8 servi
cii raionale ale inspecțiilor de stat 
pentru igienă și protecția muncii, 

■ policlinicile raionale, policlinica 
șantierelor de construcții și cea stu
dențească au fost înzestrate cu 18 
aparate de proiecție pe bandă în
gustă și 24 titluri de filme în 216 
copii. Serviciul de educație sanitară 
■al Inspecției de stat pentru igienă 
și protecția muncii a orașului Bucu
rești, în colaborare cu întreprinde
rea cinematografică a orașului 
București, a organizat pentru cadre 
medii sanitare un instructaj în ce 
privește tehnica proiecțiilor cine
matografice. începînd din luna no
iembrie, unitățile sanitare vor pre
zenta. de., trei ori pe săptămînă în 
fața cetățenilor, la sediu sau pe te
ren (întreprinderi, școli, instituții 
de cultură etc) filme ca : „Ascari- 
dioza“, ;,Școala mamei", „Bastona- 
șul“, „Dușmanul inimii“, „Poftă 
bună“ și altele.

Lucrări gospodărești
în regiunea Hunedoara se fac nu

meroase lucrări de înfrumusețare a 
orașelor și așezărilor muncitorești. 
Multe dintre aceste lucrări se efec
tuează prin munca patriotică a ce
tățenilor. Anul acesta, la acțiunile 
de gospodărire și înfrumusețare au 
luat parte peste 350 000 cetățeni care 
au prestat mai mult de două mili
oane de ore de muncă voluntară.- 
Valoarea lucrărilor efectuate se ri
dică la peste 6 milioane lei. Numai 
în localitățile Văii Jiului, de la înce
putul anului s-au amenajat cu par
ticiparea cetățenilor zone verzi pe o 
suprafață de peste 8 ha, s-au plan
tat 9 000 pomi ornamentali și s-au 
reparat 46 000 mp străzi.

Cinemotografe sătești
în fiecare comună din nordul Mol

dovei există în prezent cinematograf. 
Anul acesta a început dotarea cu apa
rate de proiecție și a unor sate mai mari, 
înființîndu-se încă 35 de unități. Pen
tru popularizarea filmului, în comunele 
și satele regiunii au fost organizate 
cicluri și festivaluri ale filmului, pre
zentări ale unor producții cinemato
grafice etc. Aceste acțiuni au făcut ca 
numărul celor ce au vizionat filmele 
prezentate pe ecranele cinematografe
lor sătești din regiune să crească cu 
250 000 față de anul trecut.

(Agerpres)

„RĂZBOI Șl PACE"
------------------  la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra -------

O încercare dé a aduce pe scenă ce
lebrele personaje ale epopeii. tolstoiene 
„Război și pace“ este menită, fără în
doială, să trezească interesul publicului. 
Dramatizarea pe care o reprezintă Tea
trul Lucia Sturdza Bulandra poartă 
semnătura cunoscutului regizor german 
Erwin Piscator. Cu prilejul . înscenării 
epopeii tolstoiene Piscator a rămas 
credincios principiului exprimat în
tr-una dintre lucrările sale teore
tice : „Ceea ce se arată pe scenă 
trebuie să aibă o tendință deter
minantă, iar spectatorul trebuie să 
priceapă că piesa urmărește un țel con
cret“. Tendința determinantă, țelul con
cret pe care lé-au urmărit Piscator și 
colaboratorii săi, Alfred Neumann și 
Guntram Prüfer, în 
dramatizarea „Răz
boiului și păcii“, își 
găsesc o formulare 
răspicată în ceéa ce 
spune în final Po- 
vestitorul, care comentează întreaga 
desfășurare a spectacolului : „Va veni 
totuși o zi în care oamenii vor deveni 
mai umani, mai morali, iar rațiunea nu 
va mai îngădui ca forța, violența și răz
boiul să fie mijloacele prin care să șe 
rezolve neînțelegerile dintre oameni“.

Desigur că este imposibil de cuprins 
într-Uh spectacol de trei ore vasta des
fășurare de destine omenești din roma
nul lui Tolstoi — și aceasta reprezintă 
din capul locului un handicap serios 
pentru orice transpunere scenică. Era 
inevitabil să fie alese doar cîteva mo- 
merite-cheie. Natașa Rostova, Pierre Be- 
zuhov, Andrei Bolkonski — aceste trei 
figuri de o splendidă frumusețe mo
rală, în care Tolstoi a întruchipat, în 
trei ipostaze diferite, însuși idealul său 
uman, au fost aduse de realizatorii în
scenării pe primul plan nu numai la fi
gurat, ci și la propriu, monologurile lor 
interioare desfășurîndu-se în nemijlocita 
apropiere a publicului, pe proscenium. 
Un al doilea plan al scenei este consa
crat acțiunii propriu-zise, în vreme ce 
pe fundal — așă-numita „scenă a desti
nului“ — au loc marile evenimente po
litice, expresie a destinului politic și 
istoric. Un merit al autorilor este acela 
de a fi estompat într-o oarecare măsu
ră, pe acest fundal, limitele concepțiilor 
filozofic-istorice ale lui Tolstoi, pu- 
nînd accentul pe ceea ce constituie 
patosul fundamental al epopeii — afir
marea forței poporului, a maselor.

La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, 
dramatizarea operei tolstoiene a găsit 
un colectiv plin de receptivitate artis
tică, de pasiune pentru valorificarea cu 
maximum de intensitate a sensului ei 
general și a mesajului ei actual. Regizo
rii] Dinu Negreanu, ajutat de cea mai 
mare parte a interpreților, s-a străduit 
și, după părerea mea, a izbutit să fe
rească spectacolul de uscăciunea unei 
dezbateri abstracte, conferind mesajului 
suflul concret și vibrant al trăirii uma
ne. Personajele sînt, în cadrul viziunii 
regizorale, nu simpli pioni în demon
strația unei idei, ci oameni cu consis
tență sufletească, pentru care marea 
dramă istorică care se desfășoară în ju
rul lor are, totodată, înțelesul tulbură
tor al unei puternice drame individuale. 
Din păcate însă regia n-a izbutit să 
mențină un ritm Ia fel de viu pe întreg 
parcursul spectacolului.

Un temeinic sprijin a găsit concepția 
regizorală în jocul sobru, inteligent al 
lui George Carabin, care conturează în

PE SCENELE TEATRELOR

Povestitor nu un simplu comper, o 
punte de legătură între episoade, ci o 
întruchipare a conștiinței avansate a 
epocii noastre. Făcînd o mare economie 
de gesturi și mimică, actorul își valo
rifică, în schimb, din plin, calitățile gla
sului cald, învăluitor, reliefînd bogăția 
de nuanțe a dialogului Povestitorului 
cu sala și cu personajele.

în tripticul de personaje care consti
tuie axul centra] al spectacolului, 
reușita împlinirilor actoricești a de
pins, în mod evident, de gradu] pătrun
derii în universul spiritual al eroilor. 
Octavian Coțescu a sugerat convingător 
trecerea treptată a lui Pierre de la zbu
ciumul anarhic al căutărilor la găsirea 
unui țel major al vieții, izbutind, cred, 

mai bine scenele fi
nale, în care Pierre 
își afirmă răspicat 
încrederea în iz- 
bînda poporului 
rus. Anca Verești a 

creat o Natașă plină de prospețime și 
puritate, a cărei fragilitate de figurină 
se află în subtil contrast cu tragismul 
situațiilor în care o angrenează tăvălu
gul războiului, Victor Rebengiuc, actor 
înzestrat, a realizat cu distincție imagi
nea unui Andrei Bolkonski însuflețit de 
convingeri ferme și plin de demnitate. 
Credem, totuși, că el a fost uneori 
prea rece, n-a redat suficient trăirea 
intensă a ideilor, a problematicii etice 
atît de caracteristică eroilor favoriți ai 
lui Tolstoi.

Actori de frunte ai teatrului șlefuieso 
cu migală de bijutieri cîteva roluri 
de mai mică amploare, dînd ti
neretului actoricesc un grăitor exem
plu de minuțiozitate și conștiință pro
fesională. O creație viguroasă este bă- 
trînul cneaz Bolkonski în interpretarea 
atît de fin lucrată a lui G. Măruță, iar 
Fory Etterle ne dezvăluie, în cele cîteva 
apariții ale lui Kutuzov, o latură nebă
nuită a talentului său — umorul sucu
lent de vină populară. Beate Fredanov 
preface, cu o subtilă artă a nuanțelor, 
umbra voit ștearsă a Măriei într-o pre
zență dramatică, a cărei blajinătate bi
gotă subliniază de fapt disensiunile pro
funde ce macină familia Bolkonskilor.

Se mai cuvin relevate expresivitatea 
ușor grotescă a lui Napoleon (în 
realizarea scenică a lui Puiu Hulu
bei), prestanța volubilă a mamei Nata- 
șei (Zoe Anghel Stanca), voioșia sclipi
toare, tulburată de presimțiri, a Lizei 
(Rodica Tăpălagă), omenia aspră și 
gravă a medicului (Gh. Ghițulescu), ca 
și interpretarea lui Gh. Oprina, Adrian 
Georgescu, Vasile Florescu, Gh. Iorgu- 
lescu. Cred că Mircea Bașta și Dan Da
mian ar fi putut reda mai sugestiv pus
tiul sufletesc al lui Kuraghin și Dolo- 
hov ; bătutul excesiv din pinteni și po
zele ostentativ mefistofelice nu fac de
cît să dezechilibreze — în puține 
locuri, e drept — armonia de ținută a 
spectacolului.

Decorul lui Gh. Ștefănescu — mai 
mult elemente de sugestie, așa cum ce
rea și dramatizarea — s-a încadrat cu 
gust în viziunea regizorală, contribuind 
la crearea atmosferei (la aceasta trebuie 
să adăugăm și lumina, bine dirijată).

Întîlnirea cu eroii tolstoieni și, tot
odată, cu viziunea atît de contemporană 
a lui Piscator a prilejuit colectivului 
teatrului Lucia Sturdza Bulandra un 
spectacol reușit, care găsește ecou în 
rîndurile spectatorilor.

VICTOR BÎRLĂDEANU

în sala de lectură a bibliotecii Complexului școlar din Bîrlad.
(Foto : GH. V1NȚILÂ)

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Lucia din Lammer- 
moor — (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă: Rosemarie — (orele 19,30). Tëà- 
trul Național „I. L. Caragiale* (Sala 
Comedia) • Orfeü în infern — (orele 
19,39). (Sala Studio) : Adam și Eva — 

.(orele 19,39). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala MàghérU) : Pygmalion — (Orele 
19,30), (Sala Studio) : Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettle și doamna 
Moon — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturd
za Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1): Sfînta Ioana — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Ta
che, Ianke și Cadîr — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie ; Șeful sectorului su
flete — (orele 20). Teatrul pentru 
tineret șl copii (Sala C. Miile): Acuzarea 
apără — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giuleștl : Măria sa... bărbatul — 
(ore’le 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S, : 
Cîntă țara mea — (orele 20). Teatrul 
satirlc-muzlcal „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
Ca Ia revistă — (orele 20). (Sala din ca
lea Victoriei 174) : Palatul melodiilor — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Electra ! Patria 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15). Capitol 
(9,15; 11,30; 13.45; 16,15; 18,45; 21), Grivița 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). La vîrsta 
dragostei : Republica (10; 12; 14; 16,90; 
18,45; 21), București (9; 11; 13; 15,45; 18; 
20,15), Ancheta : Carpați (10; 12; 15; 17;

Cinematografe)
19; 21), Excelsior (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Flamura (10; 12; 16; 18; 20). La răspîntle: 
Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21), înfrățirea 
între popoare (14; 16; 18,15; 20,30), Liber
tății (10j iii 16; 18; 20) Dinastia neagră : 
Victoria (10; 12,15; 14,30-t 16,30; 18,30; 20,30), 
Feroviar (10; 12; 15; 17; 19; 21). Valsul 
nemuritor : Tineretului (10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30), Flacăra (16; 18,15;
20.30) , Volga (10; 12; 14; 10,15; 18,45;
21). Cucerirea Everestuiui : Lumina
(rulează în continuare de la orele 
10 pîn,ă la orele 14 după-amiază 
16; 18,15; 20,30), Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Taxiul morții : Central (10,15; 
12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,45), Gluleștl 
(10,30; 12,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30). Mio
rița (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Po
vestea pantofiorului de aur : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21), Vitan (15; 17; 19; 
20,45). Turneul veseliei : Union (15; 17; 
19; 21). Program special pentru copii la 
orele 10 la cinematograful Doina. Fru
moasa Lurette : Doina (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Tăunul : Cultural (16; 18,15; 20.30). 
Cel mai mare spectacol : Buzeștl (10; 15; 
18; 21). Strict secret — cinemascop : 
Crîngașl (16; 18,15; 20,30), Drumul Serii 
(16, 18,15; 20,30). Imperiul soarelui — 
cinemascop : Bucegi (10; 12; 16; 18; 20). 
Ipocriții : Unirea (16; 18; 20), Lira (15,30; 
18; 20,30). Trei plus două — cinemascop: 
Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(10; 12;^14; 16; 18; 20), Modern (10; 12; 14; 
16,30; 18,30; 20,30). Elena din Troia — 
cinemascop : Popular (10,30; 14; 16,15; 
18,30; 21), Pfogresul (15| 17; 19; 21). Vară

și fum — cinemascop : Arta (15,30; 18; 
20,30). Floreasca (16; 18,15; 20,30). Miste
rele Parisùlui — cinemascop.: Cosmos 
(14- 1G; 18; 20). Codin ! Viitorul (15; 17; 
19; 21), Ferentari (16; 18,15; 20,30). Luna 
de miere fătă bărbat: Luceafărul (15; 
17; 19; 21). Cain al XVIII-lea : Colentina 
(16; -18; 20). Voi fi mamă : Cotroceni (16; 
18,15; 20,30). Escondida ; Pacea (11; 16; 
18; 20).

CUA1 E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

schimbătoare, cu cer variabil, mai 
mult senin în nordul țării și mai mult 
noros în sud. Izolat, în sudul Olteniei 
a plouat slab. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între 14 grade 
la Hîrșova, Urziceni, Banloc, Berzasca, 
Lugoj. Timișoara și Gurahonț și 8 gra
de la Gheorghieni șl Strehaia. In Bucu
rești : Vremea s-a menținut schimbă
toare, eu cer variabil, mai mult noros. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins 13 grade.

Timpul probabil pentri*- zilele de 31 
octombrie, 1 și 2 noiembrie ; In țară : 
Vreme relativ rece cu cer temporar no
ros mai ales în sudul șl răsăritul țării, 
unde vor cădea ploi slabe locale. Vînt 
potrivit pînă la tare din sectorul nord- 
est. Temperatura în scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 4 
grade și plus 6 grade, Iar rhâximele în
tre 4 și 14 grade. Dimineața ceață. In 
București : Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Ploi slabe. Vînt potri
vit. Temperatura staționară.



Nr. 6061 S C î N T E I A Pag 3

CU PRILEJUL LUNII PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE 

Plecarea unei delegații a Consiliului 
General A.R.L.U.S. in Uniunea Sovietică
Marți dimineața a plecat la Mos

cova o delegație a Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., care, la invitația A- 
sociației de prietenie sovieto-romîne, 
va face o vizită in Uniunea Sovie
tică și va participa la sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie.

Din delegația condusă de Con
stantin Prisnea. vicepreședinte al 
Comitetului de radiodifuziune și te
leviziune, membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S., mai fac 
parte scriitorul Ion Lăncrănjan, ar
tista Gina Petrini de la Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“, Eugen Ro- 
dan, secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Vichenti Bălan, pre
ședintele Consiliului regional al sin
dicatelor Hunedoara, Eroul Muncii 
Socialiste Ion Negoiță, președintele 
G.A.C. din comuna Pechea, regiunea 
Galați.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, Comitetului de radiodifuziune și 
televiziune, scriitori și alți oameni 
de cultură.

Au fost de față I. K. Jegalin, am

basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

■fc
MOSCOVA 29 (corespondentul A- 

gerpres transmite) : Delegația Con- j 
siliuiui General A.R.L.U.S. a sosit l 
marți după-amiază la Moscova. Pe 
aerodromul Seremetievo, delega
ția a fost întîmpinată de E. I. 
Afanasenko, ministrul învățămîn- 
tului al R.S.F.S.R. și președin
tele Asociației de prietenie so
vieto-romîne, V. I. Konotop și 
A. G. Țukanova, vicepreședinți ai 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mîne, V. I. Gorșkov, prim-vicepre- 
ședinte al Uniunii asociațiilor sovie
tice de prietenie și relații culturale 
cu țările străine, I. I. Țvetkov, locți
itor al ministrului culturii al 
U.R.S.S., E. N. Mamedov, vicepreșe
dinte al Comitetului de stat pentru 
radiodifuziune și televiziune din 
U.R.S.S. Pe aerodrom se aflau, de 
asemenea, Nicolae Guină, ambasa
dorul R. P. Romîne la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

E. I. Afanasenko a salutat cu căl
dură pe oaspeții romîni. A răspuns 
C. Prisnea, care a mulțumit pentru 
primirea frățească făcută delegației 
romîne.

Interiorul noului magazin univer sal din comuna Rășinari, raionul Sibiu. (Foto : R. COSTIN)

C, A. E. R. încheierea ședinței Comisiei 
permanente pentru geologie

ULAN BATOR 29 (Agerpres). — 
La Ulan Bator și-a încheiat lucră
rile prima ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru geologie. 
La lucrările ședinței au luat parte 
delegații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Romî
nă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Participanții la ședință au adoptat

Comunicatul comun sovieto-nepalez
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul comun sovieto-nepalez, 
semnat de N. S. Hrușciov și Tulsi 
Giri. în comunicat se arată, printre 
altele, că „cele două părți și-au rea
firmat tendința spre pacea generală 
și prietenie și și-au exprimat con
vingerea fermă că trebuie renunțat 
pentru totdeauna la război ca mij
loc de soluționare a litigiilor inter
naționale“. Părțile apreciază Trata
tul de la Moscova cu privire la in

proiectul de regulament al Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru geo
logie și au rezolvat unele probleme 
organizatorice. Comisia a aprobat 
planul lucrărilor sale pe trimestrul 
IV al anului 1963 și primul semes
tru al anului 1964.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie.

terzicerea experiențelor în cele trei 
medii, ca pe un document de mare 
importanță internațională.

Cele două țări „se pronunță pen
tru îndeplinirea imediată a Decla
rației adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U. cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoa
relor coloniale“.

Comunicatul arată că N. S. Hruș
ciov și Leonid Brejnev au primit in
vitația de a vizita Nepalul.

O delegație de cineaști sovietici 
a sosit in Capitală

Marți dimineața a sosit în Capi
tală o delegație de cineaști sovietici 
care va participa la Festivalul fil
mului sovietic ce se va desfășura la 
București între 30 octombrie și 5 
noiembrie.

Delegația este condusă de Vladi
mir Monahov, operatorul filmului 
„Tragedia optimistă“, realizatorul 
imaginii mai multor filme, printre 
care „Magazin universal“, „înăl
țimi“, „Soarta unui om”, distinse la

ifțud DIN TOATA ȚARA

LUCRĂRI DE OR
GANIZARE A UNUI 
MUZEU ETNOGRA
FIC. în Dumbrava Sibiu 
au început zilele aces
tea lucrările de organi
zare a unui muzeu et
nografic. Noul muzeu, 
consacrat creației popu
lare în domeniul teh
nicii, va fi amena
jat în aer liber pe 
o suprafață de 40 ha. 
Aici vor fi expuse insta
lații de industrie țără
nească și ateliere mește
șugărești — oloinițe, 
mori, prese de vin, 
șteampuri, ateliere și in
stalații pentru prelucrat 
lemn, piatră, ceramică 
etc., selecționate din di
ferite regiuni ale țării 
de cercetători științifici 
din cadrul Academiei 
R.P. Romîne, de specia
liști ai Muzeului Bru- 
kenthal și ai altor muzee 
din țară. (Agerpres)

ACTIVITĂȚI EDU
CATIVE. — In ultima 
perioadă Comitetul ra
ional de Cruce Roșie 
Vaslui a organizat 58 
conferințe pe teme e- 
ducativ-sanitare la 
care au participat 
peste 3 200 cetățeni.

Au fost organizate 34 
seri de întrebări și 
răspunsuri și două 
concursuri „Sanitarii 
pricepuți“ în comune
le Bălteni și Muntenii 
de Jos. Aceste acțiuni 
au fost conduse de ca
dre medicale din oraș 
și de la circumscripții
le sanitare sătești. (De 
la Victor Vasiliu co- 
resp. voluntar).

ȘCOALĂ PENTRU 
MAIȘTRI ENERGETI- 
CIENI. La Bacău a fost 
deschisă de curind o 
școală serală de maiștri 
energeticieni cu durata 
de 3 ani. Cursurile sint 
urmate de 30 elevi, iar 
profesorii sînt ingineri 
energeticieni. (De la Ion 
Arhire, coresp. volun
tar).

CONSTRUCȚII NOI 
1N GOSPODĂRIE. La 
gospodăria colectivă din 
comuna Roznov, raionul 
Buhuși, s-au dat de cu
rind în folosința : o ma
gazie de cărămidă cu o 
capacitate de 35 de va
goane, un grajd pentru 
100 de bovine, un ate
lier de fierărie, un ate

JOC EXCELENT, VICTORIE PREȚIOASĂ LA VOLEI

Romînia - Cehoslovacia 3-1
Aseară) din 

nou tribune ar
hipline la Flo- 
reasca. Din nou 
meciuri de mare 
spectacol. Și — 
ceea ce desigur 
bucură pe orice 
iubitor de sport 
din țara noastră 

— o nouă victorie, deosebit de va
loroasă, obținută de echipa R. P. Ro
mine în turneul final.

După frumoasa suită de victorii de 
pînă acum, cea realizată de voleiba
liștii noștri în partida de aseară, cu 
puternica reprezentativă a R. S. Ce
hoslovace, le netezește acestora în 
bună măsură drumul spre cucerirea 
titlului european. Am cîștigat de a- 
ceastă dată un meci de mare luptă, 
la capătul a nu mai puțin de 95 de 
minute, timp în care voleibaliști și 
spectatori au obosit aproape în ega
lă măsură. Clasa voleiului practicat 
de cele două formații a entuziasmat 
pur și simplu publicul prezent în 
sală. Aplauzele acestuia au răsunat 
puternic, răsplătind eforturile exce- 
lențîlor sportivi. Semnificativ este 
poate faptul că aplauzele nu și le-au 
putut stăpîni nici antrenori și jucă
tori din celelalte echipe participante 
la turneul final. Cîștigătorilor, ca și 
partenerilor lor — toate felicitările.

Ne-a plăcut mult jocul de ieri al 
echipei noastre, în care așa-zișii 
„jucători de rezervă" au fost într-o 
formă remarcabilă, antrenorii intro- 
ducîndu-i cu mult curaj în echipă. 
Eclipsa momentană de formă (în 
sport se mai întîmplă.,.) a unora 
dintre componența primei garnituri 
n-a influențat, pînă la urmă, com
portarea și succesul atît de așteptat 
al echipei romîne. Setul de început 
a revenit cu 15-9 echipei R. P. Ro
mîne. Dar nu atît de ușor cum poa
te arată scorul. La 14-9, de exemplu, 
s-au făcut mai bine de 10 schimbări 
de servici fără ca vreuna din for
mații să poată face vreun punct.

A existat apoi un moment de scă
dere în formația noastră. A fost se

diferite festivaluri internaționale. 
Din delegație fac parte și actorii Ale
xandra Zavialova, cunoscută spec
tatorilor noștri din filmele „Pîine și 
trandafiri“, „Oameni pe pod", „Dra
gostea lui Alioșa“ și Vsevolod Sa- 
naev, artist emerit al R.S.F.S.R., in
terpret a numeroase roluri într-o 
serie de filme printre care „Volga- 
Volga“, „Povestiri despre Lenin", 
,,Primul eșalon“ și „Tragedia opti
mistă”. (Agerpres) 

lier de tîmplărie și unul 
de rotărie. S-au mai 
construit un grajd pen
tru 60 capete animale 
de tracțiune, un incuba
tor cu o capacitate de 
3 200 de ouă, precum și 
o puierniță pentru creș
terea a 5 000 pui. 
(De la Virginica Pinti- 
lie, coresp. voluntar).

ÎMPĂDURIRI DE 
TOAMNĂ. Silvicultorii 
din cadrul întreprin- 
rilor forestiere Suceava 
și Fălticeni au început 
săptămîna aceasta îm
păduririle de toamnă. 
Numai în primele 2 zile, 
pe raza ocoalelor silvice 
Pătrăuți și Fălticeni 
s-au împădurit cu plopi 
35 hectare.

în această toamnă, pe 
văile Prutului, Șiretului 
și Sucevei și pe terenuri 
degradate din raioanele 
Botoșani, Dorohoi și 
Fălticeni se vor planta 
cu specii de arbori repe
de crescătoare și îndeo
sebi cu plopi hibrizi 420 
hectare. în total, în 
cursul acestui an, în re
giunea Suceava se vor 
planta cu rășinoase și 
foioase 7 470 hectare.

!§ p » ta__ I Aseară pe patinoarul „23 August"

tul al doilea, cînd greșelile de apă
rare au hotărît soarta setului. In 14 
minute, oaspeții au făcut 15 puncte, 
iar romînii doar... 4. Antrenorul S. 
Mihăilescu, prezent în rîndul spec
tatorilor, remarca faptul că polen-, 
țialul scăzut al echipei în această 
parte a meciului s-a datorat și unor 
schimbări nu tocmai inspirate. In 
sfîrșit, formația noastră și-a găsit 
apoi o formulă potrivită. l-am re
marcat în cele două seturi care au 
urmat pe Coste, Szăcs, Drăgan și 
Schreiber — nume pînă mai deunăzi 
nu în aceeași măsură cunoscute — 
care în atac și în apărare au făcut 
aproape imposibilul pentru a nu 
pierde nici o minge. Setul al treilea 
le-a revenit cu 15—5 (in 20 de minu
te), pentru ca și următorul să revină 
de asemenea echipei romîne cu 15-11, 
la capătul unor acțiuni de cea mai 
mare frumusețe.

Desigur, team-ul românesc tnu se 
va culca pe o ureche în urma victo
riilor obținute, ci va lupta cu aceeași 
energie pentru a rămîne, pînă la 
sfîrșitul „Europenelor“, aceeași echi
pă neînvinsă.

Intr-un meci destul de important 
pentru fruntea clasamentului, R. P. 
Ungară a întrecut cu 3—1 echipa 
R. P. Bulgaria. Soarta acestei par
tide a fost decisă însă de o greșeală 
a antrenorilor echipei bulgare care 
au folosit în joc o altă formație de- 
cît cea anunțată la foaia de arbitraj. 
Faptul se întîmpla în setul al doi
lea la scorul de 8—8 (echipa bulgară 
conducea cu 1—0 la seturi). Con
form regulamentului, bulgarii au 
pierdut toate cele opt puncte — și 
apoi setul cu 15—4. Acest lucru a 
influențat în mod diferit moralul 
echipelor. Voleibaliștii maghiari au 
luptat cu o voință excepțională, în 
timp ce bulgarii au comis greșeli 
peste greșeli și au pierdut urmă
toarele seturi cu 8—15 și 6—15.

Primul meci al programului (Po
lonia — Franța) a fost cîștigat de 
echipa Poloniei cu 3—1.

I. DUMITRIU

Vszste $roê©£ofëra
aie ambasadorului R. P. Buîgaria

în ziua de 29 octombrie, Emil 
Bodnăraș și Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, au primit în audiență pe Ivan 
Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria, 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră.

în aceeași zi, ambasadorul R. P. 
Bulgaria a fost primit de George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații 
guvernamentale 

a R. P. Romîne la Alger
La invitația guvernului algerian, o 

delegație guvernamentală a Republi
cii Populare Romîne a plecat marți 
la Alger pentru a participa la ..sărbă
torirea zilei de 1 Noiembrie — ziua 
națională a Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. Delegația este 
condusă de Victor Ionescu, ministrul 
comerțului exterior. La festivități 
participă și reprezentanți ai C.C.S., 
U.T.M. și U.A.S.R. ca invitați ai or
ganizațiilor de masă respective din 
Algeria.

Recepție oferită 
de ambasadorul Turciei 

la București
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Turciei — ziua proclamării republi
cii — ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Semsettin Arif Mardin, a ofe
rit marți seară o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat D. Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor, Gh. Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, M. Petri, adjunct al minis
trului comerțului exterior, M. Cio- 
banu, președintele Camerei de Co
merț, academicieni, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Un succes de prestigiu
CONSTANȚA (prin telefon). Fă- 

cînd cel mai bun meci de la începu
tul turneului, echipa R. P. Romîne 
a obținut ieri o victorie de presti
giu în fața puternicei formații a 
R. S. Cehoslovace. Meciul pasionant 
din primul pînă în ultimul minut, 
a revenit cu 3—1 romîncelor.

în primul set, inițiativa este de 
partea formației cehoslovace, care 
joacă foarte organizat, pregătindu-și 
atent atacurile. Jucătoarele noastre 
se grăbesc și greșesc numeroase 
mingi, în atac și în apărare. Scorul 
primului set : 15—5 pentru ceho
slovace.

In continuare echipa noastră își 
revine și joacă din ce în ce mai 
bine. Acțiunile la fileu sînt mai bine 
concepute ; se alternează atacurile 
în forță cu mingile „puse“ și lifta- 
te, dublajul funcționează bine, în
treaga echipă, luptă pentru fiecare 
minge, pentru fiecare punct. Setu
rile doi și trei revin astfel destul de 
net echipei R. P. Romîne la scoru
rile de 15—11 și 15—6.

în setul patru (și ultimul), român
cele conduc cu 5—1, sînt egalate 
(5—5), conduc din nou, cu 9—7 și 
11—9, au „setbol“ (14—12), dar, sco
rul devine din nou egal (14—14). 
In final însă două atacuri ale Nata- 
liei Todorovski aduc victoria echi
pei romîne cu 16—14.

In celelalte partide, echipa Uniu
nii Sovietice și-a continuat seria 
victoriilor, obținînd în timpul re
cord de 50 de minute victoria cu 
3—0 în fața echipei R. D. Germane, 
iar formația R. P. Bulgaria a între
cut cu 3—1 echipa R. P. Ungare.

Astăzi este zi de odihnă.
M. POPESCU

Alte rezultate
Cluj (turneul masculin pentru locurile 

9—17) : Olanda—Danemarca 3—0 ; Tur
cia—Finlanda 3—0 ; R. F. Germană—Aus
tria 3—1 ; R. D. Germană—Belgia 3—0.

Brașov — (turneul feminin pentru locu
rile 9—13) : R. F. Germană—Austria 3—0 ; 
Olanda—Turcia 3—0. Echipa olandeză și-a 
încheiat jocurile și s-a clasat pe locul 9.

în turneele finale de la București și Con
stanța astăzi este zi de odihnă. Jocurile se 
reiau joi.

Un „barometru“ semnificativ
(Urmare din pag. I-a)

proape 70 la sută dintre cei ai Uzi
nei „Progresul“ au absolvit cursuri
le de ridicare a calificării. Dintre 
muncitorii cuprinși în aceste 
cursuri, la ambele uzine, 658 au fost 
promovați în categorii de calificare 
superioare,. în urma examinării lor 
de către comisiile tehnice de înca
drare. Dar important este să vedem 
pe ce categorii de muncitori s-a 
pus accentul în organizarea acestei 
acțiuni.

O analiză sumară arată că la U-
zina „Laminorul“ accentul s-a pus 
în special pe muncitorii cu ca
tegorii inferioare de încadrare, 
urmărindu.se ridicarea calificării
medii pe uzină, pe cînd la U- 
zina „Progresul“ s-au avut în 
vedere mai mult muncitorii cu
categorii mijlocii de încadrare. 
Firește, nu-i nimic .greșit în aceasta. 
Dar așa cum însăși experiența ce
lor două colective o confirmă, di
recția principală în acțiunea de ri
dicare a calificării trebuie să fie 
ridicarea nivelului de calificare al
tuturor muncitorilor, prin atragerea 
lor la diferite forme de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale, cores
punzător cu cerințele lucrărilor de 
bază ce se execută în uzină.

De altfel, la aceeași concluzie a- 
jungem și dacă urmărim cum a e- 
voluat calificarea medie în cele 
două întreprinderi brăilene. Ea este 
următoarea :

Denumirea 
uzinei

Calificarea medie

1962 la sfîrșitul lunii 
septembrie 1963

Laminorul 4,34 4,63
Progresul 4,28 4,29

Dacă la sfîrșitul anului 1962, cali
ficarea medie la Uzina „Laminorul“ 
era de 4,34, în prezent ea este de 
4,63. Alta e situația la Uzina „Pro
gresul“. Aici calificarea medie a a- 
tins 4,29 în comparație cu 4,28 cît 
era la finele anului trecut. Cu alte 
cuvinte, în 9 luni de zile calificarea 
medie la Uzina „Laminorul“ a cres
cut cu 0,29, pe cînd la Uzina „Pro
gresul“ a rămas aceeași, fiindcă 0,01 
nu marchează o creștere de luat în 
seamă.

S-ar putea crede că în această I privință lucrurile stau bine la Uzina

Ieri seară, pe patinoarul „23 August“ 
din Capitală, s-a desfășurat primul 
meci internațional de hochei al sezo
nului. Selecționata de tineret a Capi
talei a întîlnit echipa suedeză Färjes- 
tads Ballklub. Întîlnirea — cîștigată de 
echipa suedeză cu scorul de 8—1 (1—0; 
2—0 ; 5—1) — nu s-a ridicat însă la 
un bun nivel tehnic fiind mai mult un 
joc de luptă, datorită faptului că am
bele echipe se află la început de sezon. 
Din selecționata Bucureștiului, de pil
dă, doar 7 din cei 16 jucători care au 
evoluat s-au pregătit în toamna aceasta 
în R. S. Cehoslovacă. Niță, de pildă, 
autorul singurului gol înscris de echipa 
noastră, a intrat ieri seară pentru prima 
dată pe gheață.

Așa se explică faptul că Jocul selec
ționatei noastre a fost dezlînat, s-au 
dat nenumărate pase la adversar, iar 
eficacitatea a lipsit cu desăvîrșire.

Jucătorii suedezi, avînd în rîndul lor 
cîțiva internaționali de renume (Fager- 
lund, Segerman, Almgvist), au reușit 

Mingea a fost respinsă de blocajul echipei noastre (fază din meciul Ro- 
mînia-Cehoslovacia).

„Progresul“. Dar nu-i tocmai așa, 
dacă avem în vedere categoria lu
crărilor executate într-o secție sau 
alta. în unele secții — forjă și me
canică — calificarea medie a mun
citorilor se apropie de categoria me
die a lucrărilor pe care ei le execută, 
în alte secții — osii-montaje, turnă
torie și cazangerie — lucrările nece
sită însă o calificare mai ridicată. 
De exemplu, calificarea medie la 
turnătorie este de 4,15, iar lucrările 
sînt de categoria 5. La fel și la ca
zangerie, unde calificarea medie 
este de 4,01, în timp ce categoria 
lucrărilor este de aproximativ 4,5.

A
La începutul lunii octombrie, în 

ambele uzine s-au redeschis cursu
rile de ridicare a calificării. Trăgînd 
învățăminte din modul cum a fost 
organizată pînă acum acțiunea de ri
dicare a calificării, conducerile admi
nistrative și comitetele sindicatelor 
de aici — îndeosebi de la „Progresul“ 
— și-au îndreptat atenția mai mult 
spre muncitorii din secțiile unde 
complexitatea lucrărilor cere un ni
vel mai înalt de calificare și unde au 
existat unele rămîneri în urmă în a- 
ceastă privință. Ele au, acordat, în a- 
celași timp, o grijă sporită îmbunătă
țirii formelor de îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale ale tuturor 
muncitorilor, astfel încît acestea să 
corespundă cît mai bine necesităților 
actuale ale producției.

Cursurile de ridicare a calificării 
se țin diferențiat pe meserii și grad 
de calificare. Se constată încă de la 
început preocuparea de a lega mai 
mult tematica cursurilor de elemen
tele noi ce apar în tehnica și tehno
logia producției. Se prevede ca ma
joritatea lecțiilor să fie însoțite 
de demonstrații practice care, fără 
îndoială, voi’ spori eficacitatea cursu
rilor. E nevoie însă de o mai mare 
exigență față de pregătirea lectori
lor, față de calitatea și modul în care 
se predau lecțiile.

Apreciind importanța deosebită a 
acțiunii de ridicare a calificării, co
mitetele de partid din ambele uzi
ne și-au propus să desfășoare un 
control sistematic, să intervină 
operativ pentru înlăturarea u- 
nor eventuale neajunsuri, în așa. 
fel încît întreagă această acțiu
ne să-și dovedească din plin rezul
tatele în creșterea productivității 
muncii, în ridicarea nivelului cali
tativ al produselor.

uneori să arate cîte ceva din frumuse
țea jocului de hochei. Tehnicieni buni, 
ei au patinat în viteză, au jucat mai 
organizat și au dovedit un plus de 
eficacitate.

In cîteva rînduri

FOTBAL — Echipa Lokomotiv Sofia a 
jucat marți la Iași cu C.S.M.S. Ieșenii au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 (0—0), 
prin punctele marcate de Voica, în minu
tele 51 și 71. Pentru oaspeți a înscris Bo
tev (50’).

★
ATLETISM — în cadrul unui concurs 

de atletism desfășurat la Berlin, Hanna 
Huebner (R. D. Germană) a aruncat greu
tatea la 17,03 m. Aceasta este cea de-a 
4-a performanță mondială a tuturor tim
purilor.

★
$AH — Turneul zonal de șah de la 

Enschede (Olanda) s-a terminat cu vic
toria marelui maestru iugoslav Zvetözar 
Gligorici, care a totalizat 12,5 puncte din 
16 posibile.

Festivalul anual al ziarului 
„De Vaarheid"

AMSTERDAM 29 (Agerpres). — La 
Amsterdam a avut loc un miting cu pri
lejul tradiționalului festival anual al zia
rului „De Vaarheid", organ al C.C. al 
I'.C. din Olanda. Mitingul a fost deschis 
de Paul de Groot, președintele C.C. al 
P.C. din Olanda. Vorbitorul a arătat că 
Partidul Comunist din Olanda se află în 
primele rînduri ale luptei pentru inte
resele poporului, se situează pe poziți
ile păcii și ale coexistenței pașnice.

în raportul prezentat, I. Wolf, redac- 
tor-șef al ziarului „De Vaarheid“, a sub
liniat succesele luptei greviste ale mun
citorilor olandezi, liotărîrea lor de a 
lupta și pe viitor pentru apărarea drep
turilor lor și a chemat la întărirea uni
tății de acțiune dintre comuniștii și so
cialiștii olandezi.

Măsuri ale societății petroliere 
de stat din Argentina

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina anunță că 
Facundo Suarez, noul președinte al 
societății petroliere de stat din Ar
gentina „Yacimientos Petroliferos 
Fiscales” (Y.P.F.), a declarat că so
cietatea pe care o conduce pregă
tește în prezent documentarea nece
sară unei hotărîri a guvernului pri
vind anularea contractelor încheiate 
de fostul președinte Frondizi cu so
cietățile petroliere străine.

în legătură cu această problemă 
ambasadorul Statelor Unite la Bue
nos Aires, Robert Mcclintock, înso
țit de un reprezentant al companiei 
nord-americane „Sinclair Oil Cor
poration”, a avut luni o întrevedere 
cu președintele Arturo Illia.

REALIZARE A CHIRURGILOR 
FRANCEZI

„Operația a reușit, acum pot citi 
ziarul“ — a declarat luni dimineața 
cunoscuta actriță franceză Arletty, 
căreia o operație efectuată la 9 oc
tombrie de profesorul Paufique, 
oftalmolog din Lyon, i-a redat în 
parte vederea pe care o pierduse 
cu totul acum aproape un an. 
Operația a fost făcută la un ochi, 
celălalt fiind pierdut de 6 ani. Pan
samentul i-a fost scos pacientei la 
două săptămîni după intervenția 
chirurgicală și Arletty a avut bucu
ria de a distinge imediat florile ce 
i se ofereau. Ameliorarea a conti
nuat de atunci.

„HAMLET” ÎN REGIA
LUI OLIVIER

La Londra a lost inaugurat Tea
trul național al Marii Britanii. Cu 
acest prilej a fost prezentată în re
gia lui Laurence Olivier „Hamlet“ 
de Shakespeare. Rolul principal a 
fost interpretat de actorul Peter 
O’Toole.

CENTENARUL CRUCII ROȘII 
INTERNAȚIONALE

La 29 octombrie s-au împlinit 100 
de ani de la înființarea la Geneva 
a Crucii Roșii Internaționale.

Aniversarea proclamării 
Republicii Turcia

ISTANBUL. în Turcia s-a sărbă
torit la 29 octombrie cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii. 
Cu acest prilej, generalul Gürsel, 
președintele Republicii Turcia, a dat 
publicității un mesaj către națiune. 
Marți după-amiază a avut loc la 
Ankara o mare paradă militară. în 
numeroase orașe și sate, în semn 
de omagiu pentru fondatorul Repu
blicii Turcia au fost dezvelite statui 
reprezentîndu-1 pe Atatürk.

Proteste împotriva arestării 
unor lideri sindicali congolezi

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres). 
Ministrul apărării al Congo-ului și 
comisar general extraordinar al o- 
rașului Leopoldville, Jerome Anany, 
a declarat că procesul liderilor sin
dicali congolezi recent arestați va 
fi transferat spre judecare unui tri
bunal militar.

Liderii sindicali, printre care An
dré Boboliko, secretar general al 
Uniunii generale a oamenilor mun
cii din Congo, Alphons Kithima și 
Remiy Siwa au fost arestați în urma 
decretării stării excepționale.

Anany a amenințat că dacă va 
crede de cuviință, guvernul va lua 
noi măsuri și mai severe împotriva 
adepților lui Lumumba și Gizenga.

Federația sindicatelor din întrea
ga Africă a adresat lui C. Adoula, 
primul ministru al Republicii Con
go, un mesaj prin care protestează 
împotriva „arestării arbitrare și în
temnițării conducătorilor sindicaté- 
lor congoleze“.

In decurs de un secol Crucea Ro
șie Internațională și-a sporit numă
rul de organizații naționale aderente 
de la 16 (în 1863) la 102. în prezent 
cele 102 organizații naționale de 
cruce roșie numără peste 170 mili
oane de membri.

CALAMITĂȚI ALE NATURII

Agenția Prensa Latina transmite 
că, în urma ploilor torențiale care 
au căzut în ultimele zile asupra Re
publicii Dominicane, localitățile 
Envicuilo și Paraiso sînt inundate și 
izolate complet de restul țării. Un 
mare pod peste rîul Nizaito a fost 
luat de ape, ceea ce a făcut ca cir
culația pe una din principalele șo
sele ale Republicii Dominicane să 
fie paralizată.

La 29 octombrie, uraganul Ginny, 
care bîntuie de mai multe zile asu
pra Oceanului Atlantic, s-a îndreptat 
cu o viteză de aproape 160 km pe 
oră în direcția coastei de nord-est a 
S.U.A. și se așteaptă ca el să atingă 
regiunile Cape Cod (Massachusetts).

Specialiștii apreciază că abaterea 
uraganului Ginny asupra regiunii de 
nord-est a S.U.A., unde de mai 
multe săptămîni este secetă, ar 
putea constitui o binefacere. El ar 
putea aduce ploi abundente pe o 
mare parte a acestei regiuni.
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încheierea vizitei în Belgia 
a delegației parlamentarilor romîni

In Comitetul Politic al O. N. U.

4 început discutarea 
problemei dezarmării generale și totale

NEW YORK 29 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Luni, în Comitetul politic 
al Adunării Generale s-au încheiat 
dezbaterile asupra primului punct 
de pe agendă intitulat : „Necesitatea 
urgentă a interzicerii tuturor expe
riențelor nucleare și termonucleare“. 
La dezbateri au luat cuvîntul 38 de 
delegați. în zilele următoare se aș
teaptă prezentarea unui proiect de 
rezoluție în legătură cu problema 
dezbătută.

în continuare, Comitetul politic a 
trecut la discutarea unui nou punct 
de pe ordinea de zi — „Problema 
dezarmării generale și totale. Ra
portul conferinței celor 18 țări pen
tru dezarmare“. Dezbaterile în a- 
ceastă problemă au fost deschise de 
reprezentantul Braziliei care a sub
liniat că „dezarmarea este una din
tre cele mai importante, dacă nu 
chiar cea mai importantă problemă 
internațională“.

Adoptarea unei declarații 
în sprijinul lichidării 
discriminării rasiale

NEW YORK 29 (Agerpres). — în 
ședința din 28 octombrie a Comite
tului Adunării Generale a O.N.U. 
pentru problemele sociale, umanita
re și culturale a fost adoptată cu 
89 de voturi pentru și 17 abțineri o 
declarație care proclamă necesitatea 
lichidării cit mai grabnice în toate 
colțurile lumii a discriminării rasia
le sub toate formele ei și asigurarea 
respectării demnității umane. S-au 
abținut de la vot : Australia, Belgia, 
Canada, Danemarca, Grecia, Islan
da, Irlanda, Italia, Luxemburg, O- 
landa, Noua Zeelandă, Norvegia, 
Suedia, Marea Britanie, Statele U- 
nite ale Americii, Finlanda și 
Franța.

Discriminarea rasială, se arată în 
declarație, este condamnată ca „o 
violare a demnității umane, o ne
gare a principiilor expuse în Carta 
O.N.U., o încălcare a drepturilor o- 
mului și libertăților fundamentale 
proclamate în Declarația generală a 
drepturilor omului, o piedică în ca
lea menținerii unor relații priete
nești între state și o situație care

poate duce la încălcarea păcii și pri
mejduirea securității internațio
nale“.

★

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Comitetul nr. 4 al Adunării Ge
nerale, care se ocupă de proble
mele teritoriilor sub tutelă și 
neautonome, și-a continuat marți 
dezbaterile asupra punctului intitu
lat „Problema Africii de sud-vest“. 
în fața comitetului se află un raport 
al Comitetului Special al O.N.U. în
sărcinat cu cercetarea aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale.

Raportul conține critici severe la 
adresa politicii R.S.A., care a acapa
rat Africa de sud-vest, teritoriu ce 
i-a fost dat sub mandat în primii 
ani de după război, transformînd-o 
într-o colonie a sa și extinzînd și 
aici politica de apartheid. în ciuda 
numeroaselor rezoluții adoptate de 
Adunarea Generală și de diferite co
mitete în cei 17 ani de cînd se dis
cută această problemă la O.N.IL, si
tuația a rămas neschimbată.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul R. P. Romîne, 
Ene Constantin, a arătat că Africa 
de sud-vest prezintă un exemplu al 
diferitelor fațete pe care le poate a- 
vea colonialismul. Delegația ro- 
mînă este gata să-și aducă întreaga 
sa contribuție la găsirea, în cadrul 
O.N.U., a unei soluții eficace care să 
ducă fără întîrziere la independența 
Africii de sud-vest, în interesul 
populației teritoriului și al liniștii 
în această parte a lumii.

Formarea unui guvern 
provizoriu in Dahomey
COTONOU 29 (Agerpres). — După 

preluarea puterii de către armată în 
Dahomey, marți dimineață a fost a- 
nunțată constituirea unui guvern 
provizoriu condus de colonelul 
Christophe Soglo, șeful Statului ma
jor general al armatei. El și-a asu
mat, de asemenea, funcțiile de con
ducere a ministerelor apărării, afa
cerilor interne și informațiilor. Din 
guvernul provizoriu mai fac parte 
alte trei personalități. Deși a fost 
demis din funcția de șef al statului 
și guvernului, Hubert Maga a fost 
numit ministru de externe în noul 
guvern provizoriu. Lui Maga i-au 
fost atribuite, de asemenea, ministe
rele lucrărilor publice, turismului, 
justiției, poștelor și telegrafului. 
Ceilalți doi membri ai guvernului, 
Sourou-Migan Apithy și Justin 
Ahomadegbe, au făcut parte și din 
precedentul guvern provizoriu, con
dus de Maga, și demis luni seara de 
armată, ca urmare a marilor demon
strații de masă care au avut loc în 
capitala Dahomeyului în ultimele 
zile.

Agenția United Press Internatio
nal relevă că în cursul demonstrați
ilor de luni au fost ucise 6 persoane. 
Marți, în Dahomey a fost restabilit 
calmul, iar muncitorii au început să 
se reîntoarcă la locurile lor de mun
că, după patru zile de grevă gene
rală. Miniștrii fostului guvern, ares
tați în momentul în care demonstra
țiile populare începuseră să ia o am
ploare deosebită, continuă să se afle 
sub paza armatei în tabăra „Guezo“ 
din Cotonou.

Bamako i Convorbiri bilaterale in scopul 
soluționării conflictului marocano-algerian

BAMAKO 29 (Agerpres). — Marți 
după-amiază au sosit în capitala 
Republicii Mali, Bamako, Ben Bella, 
președintele Republicii Algeriene, 
Hassan al II-lea, regele Marocului, 
și împăratul Etiopiei, Haile Selassie 
I, pentru a lua parte la conferința la 
cel mai înalt nivel convocată în ve
derea soluționării pașnice a conflic
tului algero-marocan. La conferință 
urmează să participe și președintele 
Republicii Mali, Modibo Keita.

In cursul după-amiezei au avut loc 
întîlniri bilaterale între cei patru 
șefi de state.

Potrivit relatărilor agenției Frahce 
Presse, în convorbirile bilaterale 
partea algeriană și cea marocană 
și-au reafirmat punctele de vedere 
cu privire la încetarea focului, care 
rămîn deocamdată îndepărtate. 
Partea algeriană consideră ca o con
diție prealabilă încetării focului re
tragerea forțelor armate ale celor 
două țări pe pozițiile deținute îna
inte de începerea ostilităților, în 
timp ce partea marocană nu dorește 
să-și retragă trupele din teritoriul 
ocupat

BRUXELLES — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Ionescu, transmite:

In cursul zilei de marți, membrii 
grupului parlamentar romîn pentru 
relații de prietenie Romînia — Bel
gia din Marea Adunare Națională 
au vizitat provincia Limbourg, unde 
se află principalele exploatări car
bonifere ale Belgiei.

Deputății romîni au fost primiți 
de guvernatorul acestei provincii, L. 
Roppe, cu care au avut o convorbire 
cordială. Ei au vizitat apoi o exploa
tare carboniferă din bazinul Cam- 
pin ți muzeul satului din localitatea 
Bokrijk. Seara, oaspeții romîni s-au 
întors la Bruxelles. Cu aceasta, vi
zita parlamentarilor romîni în Bel
gia s-a încheiat.

■A
în seara zilei de marți, 29 octom

brie, ministrul R. P. Romîne în Bel
gia, Pavel Babuci, a oferit o recep
ție în cinstea delegației.

La recepție au participat Van He* 
melrijck, fost ministru, Edmond 
Machtens, președintele grupului 
parlamentar de prietenie Belgia — 
Romînia, Charles de Baeck, președin
tele grupului belgian al Uniunii in
terparlamentare, M. A. Pierson, pre
ședintele grupului socialist din Ca
mera reprezentanților, R. Hieguet, 
președintele colegiului de chestori al 
Camerei reprezentanților, M. Leroy, 
rectorul Universității din Bruxelles, 
deputați și senatori, personalități ale 
vieții politice, economice și cultu
rale din Bruxelles, ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în Belgia și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

In timpul recepției s-a toastat 
pentru prietenia romîno-belgiană, 
pentru pace în întreaga lume.

înscenarea judiciară 
împotriva unor patrioți sud-africani 

© Importante torțe polițienești Ia Pretoria ® Populația afri
cană își manifestă solidaritatea cu cei arestați

PRETORIA 29 (Agerpres). — La 
29 octombrie, Tribunalul suprem 
din Pretoria a reluat procesul celor 
11 fruntași ai luptei antirasiste din 
Republica Sud-Africană, întrerupt 
la începutul acestei luni. Toți cei 11 
acuzați se găsesc în stare de arest 
încă din luna iulie. Printre ei se 
află Nelson Mandela și Walter Si- 
sulu, lideri ai partidului Congresul 
național african, precum și alți 
fruntași ai mișcării antirasiste și 
de eliberare națională din R.S.A.

Agențiile de presă subliniază at-

N oi măsuri antipopulare 
ale juntei militare dominicane

Lucrările congresului Partidului 
socialist italian

Studenții iranieni aflați la studii în 
Europa și în S.U.A. au organizat ac
țiuni de protest împotriva taxelor 
școlare și universitare excesive care 
barează, în țara lor, accesul tinere
tului spre învățătură. La Roma (fo
tografia de jos) studenții au ocupat 
sediul ambasadei iraniene.

SANTO DOMINGO 29 (Ager
pres) — Autoritățile dominicane au 
suspendat la 29 octombrie cursurile 
tuturor școlilor și institutelor de în- 
vățămînt superior din Republica 
Dominicană cu scopul de a împie
dica noi demonstrații împotriva 
juntei militare care a preluat pu
terea în țară în urma recentei lovi
turi de stat. Dvpă cum transmite 
agenția Associated Press, „asemenea

demonstrații au avut loc aproape 
zilnic în cele cinci săptămîni de 
cînd junta s-a instalat la putere“. 
Intr-un comunicat dat publicității 
de guvern se arată că în timpul ma
nifestațiilor situația a ieșit de sub 
control, întrucît autoritățile școlare 
nu au permis forței publice să pă
trundă în incinta școlilor. Tot
odată, directorii școlilor din capitala 
Republicii Dominicane au fost con- 
vocați de poliție și au primit ordinul 
să adopte măsuri disciplinare îm
potriva elevilor care au participat 
la acțiunile antiguvernamentale.

Potrivit agenției Associated Press, 
studenții și elevii din Republica Do
minicană se află de două zile în do
liu după ce un elev de 17 ani a fost 
ucis vinerea trecută de poliție. în
tr-o demonstrație care a avut loc 
luni, un alt elev a fost grav rănit.Rezoluție adoptată ia U.N.E.S.C.1"*.

Interes
comerțului internați

Pentru înfăptuirea 
dezarmării

PARIS 29 (Agerpres). — La 29 oc
tombrie la Paris au luat sfîrșit lu
crările sesiunii Consiliului Executiv 
al U.N.E.S.C.O.

în urma dezbaterilor a fost adop
tată rezoluția „Despre sarcinile 
U.N.E.S.C.O. în obținerea dezarmării 
generale și totale, în legătură cu 
semnarea Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă”.

în una din ședințele sesiunii a 
luat cuvîntul acad. T. Vianu, repre
zentantul R.P. Romîne, care a cerut 
înlăturarea discriminărilor propuse 
în chestiunea invitării organizațiilor 
științifice sau de tineret la diferitele 
congrese convocate de U.N.E.S.C.O. 
în anii viitori.

Itarea
nai

mosfera încordată în care a înce
put procesul. în ultimele 24 de ore, 
autoritățile au luat măsuri de în
tărire a pazei în oraș. Importante 
forțe polițienești au fost blocate la 
intrarea tribunalului și în sala în 
care se desfășoară procesul, precum 
și în fața instituțiilor publice. în 
ciuda măsurilor excepționale, marți 
dimineață, cîteva sute de africani 
s-au adunat în fața tribunalului 
pentru a-și manifesta solidaritatea 
cu cei arestați.

Cei 11 patrioți sînt acuzați că ar 
fi încercat să „răstoarne actualul 
regim din Republica Sud-Africană“, 
precum și de o serie de alte așa- 
zise „acțiuni subversive“. Ei sînt a- 
menințați să fie condamnați la 
moarte. Tribunalul suprem din Pre
toria urmează ca, timp de aproxi
mativ 6 săptămîni să asculte aproa
pe 200 de martori. în perioada de 
pregătire a procesului, arestaților 
le-a fost interzis să se întîlnească 
cu avocații lor.

După cum se știe, la actuala se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
a fost cerută suspendarea acestui 
proces, subliniindu-se că prigonirea 
din motive rasiale a unor lideri po
litici constituie o încălcare a rezo
luțiilor O.N.U. prin care a fost 
condamnată politica de apartheid 
dusă de guvernul sud-african.

Rasiștii sud-africanj vor să folo
sească acest proces pentru a men
ține atmosfera de teroare, în con
dițiile căreia să-și desfășoare nestin
gheriți politica de discriminare ra
sială și de reprimare a mișcării de 
eliberare națională.

ROMA 29 (Agerpres). — Congresul 
Partidului socialist italian a. aprobat 
marți o moțiune privind colaborarea 
cu partidul democrat-creștin, parti
dul republican și social-democrat în 
cadrul unui guvern de „centru-stîn- 
ga“.

După cum transmite agenția U.P.I., 
moțiunea a fost adoptată numai 
după ce grupul condus de Nenni a 
acceptat să includă o serie de condi
ții privind politica internă și externă 
a unui viitor guvern de coaliție. 
Printre acestea figurează opoziția 
Partidului socialist italian împotriva 
tuturor formelor de răspîndire a ar
melor atomice. Moțiunea subliniază 
necesitatea creării unor zone dezan- 
gajate și se pronunță împotriva fo
losirii porturilor italiene pentru adă- 
postirea submarinelor dotate cu ra
cheta Polaris.

în ce privește politica internă, 
congresul a hotărît să se pronunțe

pentru planificarea economiei, re
forme în domeniul agriculturii, ad
ministrației publice, învățămîntului.

Program contramandat..
SAN FRANCISCO. — După cum a 

transmis la 29 octombrie agenția France 
Presse, d-na Ngo Dinii Nhu, care-și ter
mină voiajul de trei săptămîni în S.U.A., 
a trebuit să anuleze o mare parte din 
programul organizat pentru ea la San 
Francisco, în urma manifestațiilor ostile 
desfășurate cu prilejul popasului său 
aici. Luni, ea a anulat o reuniune pre
văzută pentru seara aceleiași zile, apoi, 
„la recomandarea“ poliției, după cum a 
precizat d-na Nhu, o altă conferință 
proiectată pentru marți la universitatea 
din California.

D-na Nhu a trebuit să-ți petreacă 
deci cea mai mare parte a zilei de du
minică ți apoi de luni la hotelul unde 
locuiește, păzită de 60 de polițiști, și în 
fața căruia numeroși partizani „Pentru 
o pace imediată în Vietnamul de sud" 
au început o manifestație.

LEIPZIG. La întîlnirea internațio
nală în problemele izotopilor stabili 
de la Leipzig, participă peste 200 
de oameni de știință din R. P. Bul-

Un raport asupra conjuncturii economice 
din Piața comună

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
Comisia Pieței comune a dat publi
cității un raport asupra conjuncturii 
economice în cadrul Pieței comune, 
în cursul celui de-al doilea trimes
tru al acestui an.

După cum anunță corespondentul 
din Bruxelles al ziarului vest-ger- 
man „Deutsche Zeitung” în trimes
trul al doilea al anului trecut expor
turile au fost mai mari cu 7 la sută, 
însă importurile au crescut în a- 
celași timp cu 11 la sută. Deficitul 
balanței de plăți, care s-a cifrat la 
suma de 755 milioane dolari, a fost 
astfel cu 415 milioane dolari mai

mare față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Cu toate că volumul 
schimburilor comerciale între țările 
membre a crescut, iar producția 
unor anumite ramuri a crescut, și 
s-au făcut importuri mari, nici una 
din țările Pieței comune nu a reușit 
să-și stabilizeze nivelul prețurilor.

Exprimîndu-și speranța că pe 
baza îmbunătățirii conjuncturii 
mondiale vor exista în 1964 pers
pective mai bune pentru exporturile 
țărilor Pieței comune, comisia con
sideră însă că se va înregistra o a- 
numită scădere a cheltuielilor pen
tru consumul personal,

Dezbaterile din sala Comitetului 
nr. 2 (pentru problemele economice 
și financiare) reflectă interesul larg 
și crescînd pe care-1 au țările lumii 
pentru dezvoltarea comerțului inter
național fără piedici și discri
minări. Preocuparea marii majorități 
a delegaților de a crea condiții fa
vorabile în acest scop a căpătat a- 
cum încă o formă concretă : după 
ample discuții, cele 111 state mem
bre ale comitetului au adoptat 
în unanimitate o rezoluție cuprin- 
zînd recomandări referitoare la con
ferința O.N.U. pentru comerț și dez
voltare care urmează să aibă loc în 
martie anul viitor, la Geneva. Coau
torii rezoluției — cei 75 de reprezen
tanți ai țărilor în curs de dezvoltare 
— se așteaptă ca viitoarea conferin
ță să producă schimbări favorabile 
în desfășurarea relațiilor comerciale 
internaționale, în acordarea de aju
tor sus-amintitelor țări. Pentru a da 
conferinței un caracter mai larg, 
mai cuprinzător, ultimul paragraf al 
rezoluției, în forma adoptată, se re
feră la examinarea de către proiec
tata conferință și a altor documente 
și propuneri care vor fi prezentate.

Ideea de a lărgi orizontul confe
rinței a găsit numeroși adepți. Țara 
noastră, care duce o politică de dez
voltare a schimburilor comerciale 
reciproc avantajoase cu toate ță
rile, și-a adus contribuția la 
abordarea acestei probleme. în 
aprilie 1963, au fost trimise secreta
rului general al O.N.U., pentru a fi 
examinate la viitoarea conferința 
pentru comerț și dezvoltare, o se
rie de teme propuse de Romî- 
nia, ca : elaborarea principiilor fun
damentale ale acordurilor econo
mice și comerciale, importanța și 
eficacitatea acordurilor comerciale 
de lungă durată pentru stabili
tatea și dezvoltarea schimburilor

internaționale, importanța livrări
lor pe credit de bunuri de echi
pament destinate construcției de 
unități industriale, livrări ram
bursabile prin cote părți din pro
ducția acestor unități, importan
ța resurselor liberate de dezarmare 
pentru dezvoltarea în scopuri paș
nice — teme cuprinse și în cuvîn- 
tarea rostită de ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, tov. Cor-

De la trimisul nostru 
la O.N.U.

neliu Mănescu, în cadrul discuției 
generale la actuala sesiuiîe a 
Adunării Generale a O.N.U. La ase
menea teme, față de care și-au ma
nifestat interesul multe țări, s-au 
referit și alți membri ai comitetu
lui, ca, de pildă, Kano, reprezentan
tul Nigeriei, cu prilejul prezentării 
proiectului de rezoluție în numele 
celor 75

în legătură cu perspectivele aces
tei importante întruniri internațio
nale, reprezentanți ai numeroase țări 
au exprimat cerința unor cercuri 
largi ale opiniei publice mondiale 
ca participanții să-și îmbine efortu
rile pentru a asigura dezvoltarea 
largă a relațiilor comerciale, pentru 
eliminarea discriminărilor și altor 
reziduuri ale războiului rece, în in
teresul promovării principiilor co
existenței pașnice și micșorării în
cordării internaționale. „Este de do
rit — a arătat în cuvîntarea sa re
prezentantul romîn Titus Cristureanu 
— ca fiecare participant să-și aducă 
propria contribuție la crearea unui 
climat favorabil lucrărilor conferin-

ței, înlesnind astfel examinarea și 
adoptarea unor măsuri eficace, in
tr-un spirit de cooperare și înțele
gere reciprocă“.

...Sala Consiliului economic și so
cial, unde au loc ședințele Comite
tului nr. 2, este una din cele mai 
frecventate săli de la O.N.U., atît 
de către corespondenții de presă, 
cît și de persoane din afară. Este de 
asemenea semnificativ faptul că 
problemele privind comerțul și con
ferința din 1964 au fost prezente în 
cuvîntările rostite de aproape 100 de 
delegați timp de o lună.

Exprimînd o poziție des întîlnită 
în luările de cuvînt. ale noilor state 
independente, reprezentantul Indo
neziei, Palar, a arătat în cuvîntarea 
sa : „Aspirația popoarelor defavori
zate (vorbitorul se referă la țările 
în curs de dezvoltare) este îndrepta
tă spre o independență nu numai 
politică, ci și economică... Numai o 
reală cooperare internațională ar 
permite înfăptuirea acestei opere“. 
Acest aspect, al folosirii comerțului 
internațional ca un instrument im
portant al dezvoltării, a fost accen
tuat de diplomații mai multor țări 
africane, unde colonialismul a lăsat 
o dureroasă moștenire. „Pentru a 
recupera înapoierea lor în toate 
domeniile — a declarat reprezen
tantul Guineei, Kassaangoura — 
popoarele africane trebuie ca, după 
independența politică, să cucerească 
și independența economică, fără de 
care cea dîntîi nu ar fi decît iluzo
rie... Realizarea unei economii pros
pere nu poate fi imaginată fără o 
dezvoltare a comerțului mondial pe 
o bază mai bine echilibrată“.

O.N.U. o organizație internațională 
de comerț (O.I.C.) cu participarea 
tuturor statelor, indiferent de sis
temul lor politic sau de dezvoltarea 
lor economică. Sarcina acestui or
gan ar fi de a traduce în viață hotă- 
rîrile conferinței din 1964, de a 
exercita diferite funcțiuni de natură 
să înlesnească comerțul internațio
nal. în favoarea acestei idei s-au 
pronunțat țările socialiste, Brazilia, 
Afganistan, Maroc, Ceylon și altele.

Numeroase delegații au arătat că 
pentru a netezi terenul în vederea 
extinderii relațiilor comerciale este 
necesar să fie înlăturate diferitele 
obstacole artificiale ridicate în calea 
acestor relații. Astfel, reprezentanții 
unor țări în curs de dezvoltare au 
comentat negativ faptul că grupări 
economice ca Piața comună se încon 
joară. cu bariere vamale, și măsuri 
discriminatorii. Reprezentantul Cey
lonului, Fernando, a arătat în cuvîn
tul său următoarea situație : „Cu 
toate că au obligația să se abțină 
de la impunerea restricțiilor în do
meniul importurilor, multe țări in
dustriale (occidentale — n.r.) men
țin încă asemenea restricții față_de 
mărfurile provenite din țările în 
curs de dezvoltare. în timp ce ma
teriile prime ale acestora pătrund 
mai ușor, stimulîndu-se astfel pre
lucrarea lor în țările dezvoltate, 
produsele finite sau semifinite 
sînt supuse unor tarife restrictive. 
Or, prelucrarea materiilor prime 
tradiționale este tocmai unul din 
primii pași prevăzuți în programul 
de dezvoltare al țărilor în curs de 

. dezvoltare“.
De pe urma acestei situații defa

vorabile, la care se adaugă și o serie 
de alte dezavantaje impuse de țările

în dezbateri s-au ridicat glasuri 
care au cerut să se meargă mai de
parte, să se înființeze în cadrul

occidentale industrializate, țările în 
curs de dezvoltare au înregistrat se
rioase dificultăți și prejudicii, Mai 
mulți delegați au citat cifre dintr-o 
sursă apreciată ca fiind com
petentă — „Studii asupra econo
miei mondiale, 1962“, care arată că 
dacă în 1950 acestor țări le revenea 
circa o treime din volumul comer-

țului internațional, numai după 10 
ani, în 1960, participarea lor a scă
zut simțitor, ajungînd la numai o 
cincime din total. Alte cifre cuprin
se în cuvîntările unor delegați, ara
tă că, în aproape aceeași perioadă, 
comerțul — atît pe linia exportului 
cît și a importului — dintre țările 
socialiste și țările în curs de dezvol
tare a urmat o linie ascendentă.

Diplomații și ziariștii ascultă sau 
citesc cu interes zilnic abunden
ta de cifre menționate în Comite
tul nr. 2. în afară de datele sta
tistice obișnuite, se fac destul de des 
calcule care arată ce ar însemna 
dacă un anumit procent din su
mele afectate în prezent de țările 
dezvoltate pentru înarmări ar fi des
tinate pentru economia țărilor în 
curs de dezvoltare, ca urmare a 
dezarmării. Frecvente sînt și refe
ririle privitoare la climatul inter
național, la necesitatea îmbunătățirii 
sale, atît în interesul general și fun
damental al păcii, cît și al dezvoltă
rii relațiilor comerciale internațio
nale. în același timp se subliniază 
insistent că lărgirea schimburilor 
comerciale dintre state poate con
tribui la rîndul său là destindere, la 
consolidarea păcii. Bunăoară repre
zentantul Boliviei, Velarde, a 
spus : „Pot fi deschise perspective 
noi de evoluție pașnică și rodnică, 
în adevăr, pacea nu este numai o 
modalitate de supraviețuire, ea poa
te și trebuie să devină un proces 
productiv".

Pentru cei ce urmăresc lucrările 
Comitetului nr. 2 devine și mai evi
dent faptul că dezvoltarea relațiilor 
comerciale pe bazele egalității în 
drepturi, a respectării independenței 
și suveranității naționale și a avan
tajului reciproc poate să creeze punți 
de legătură între state, fără deose
bire de orînduirea lor social-politică, 
să mărească posibilitățile de înțele
gere și în alte probleme internațio
nale, să contribuie la coexistența 
pașnică.

L. RODESCU

garia, Finlanda, R. D. Germană, R. F. 
Germană R. S. F. Iugoslavia, R. P. 
Polonă, S.U.A., R. P. Ungară ți 
U.R.S.S. Din partea R. P. Romîne 
participă o delegație de specialiști de 
la Institutul de fizică atomică.

HAGA. Consiliul Păcii din Olanda 
a publicat în ultimul număr al revis
tei „Frede“ un manifest în care se 
arată că Tratatul de la Moscova pri
vitor la interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare constituie un im
portant succes al luptătorilor pentru 
pace din întreaga lume.

LONDRA. La 27 octombrie, la 
Londra a avut loc o conferință pentru 
problemele rasiale, convocată din ini
țiativa Organizației din regiunea lon
doneză a P.C. din Marea Britanie. 
La lucrările conferinței au luat parte 
70 de delegați, inclusiv reprezentanți 
ai partidelor comuniste din Indiile de 
Vest, Africa și India.

ROMA, Alegerile pentru Adunarea 
regională din Valle D’Aosta — una 
din cele patru regiuni autonome din 
Italia, au dat rezultatele următoare : 
partidul comunist — 15 373 voturi, 
(24 la sută din total) — partidul so
cialist — 3 165, (5,0 la sută), Uniunea 
democratică — 12 910, (20,4 la sută). 
Partidul democrat-creștin — 23 763 
(37,5 la sută) .

HANOI. Agenția Vietnameză de 
Informații a dezmințit afirmația ge
neralului Fumi Nosavan într-un inter
viu acordat agenției France Presse, 
potrivit căreia în Laos s-ar afla trupe 
ale R. D. Vietnam. „R. D. Vietnam 
traduce întocmai în viață acordurile 
de la Geneva din 1962, respectă neu
tralitatea Laosului și sprijină guver
nul unității naționale condus de prin
țul Suvanna Fumma“,

LONDRA. La Londra s-a întrunit 
Comitetul economic anglo-francez 
pentru a discuta relațiile economice 
dintre cele două țări. După cum sub
liniază agenția Reuter, întrunirea este

prima din ianuarie 1963, cînd Franța 
s-a opus aderării Angliei la Piața co
mună.

RIO DE JANEIRO. Carlos Lacer- 
da, guvernatorul statului brazilian 
Guanabara, unul din reprezentanții 
grupurilor reacționare din Brazilia, a 
declarat luni seara că va candida la 
alegerile prezidențiale ce vor avea loc 
în Brazilia în 1965.

PRAGA. La 29 octombrie s-au în
cheiat la Praga lucrările simpozionu
lui privind învățămîntul medical 
post-universitar, organizat de către 
Biroul regional pentru Europa al Or
ganizației mondiale a sănătății. La 
simpozion au participat 40 de specia
liști din 26 de țări, printre care și 
R. P. Romînă.

LONDRA. într -un comentariu asu
pra intențiilor guvernului Home în 
legătură cu alegerile parlamentare, 
agenția France Presse relatează ur
mătoarele : „Dacă nimic contrariu nu 
va schimba proiectele partidului con
servator și ale noului prim-ministru, 
viitoarele alegeri britanice vor avea 
loc probabil între 15 mai—30 iunie 
1964, se consideră în cercurile bine 
informate din Londra“,

SEUL, Postul de radio din Seul a 
anunțat marți dimineața că autorită
țile militare sud-coreene au descope
rit un complot antiguvernamental, 
prin care se urmărea răsturnarea 
guvernului condus de Pak Cijan 
Hi. Acesta este al doilea complot 
împotriva lui Pak Cijan Hi, des
coperit în luna octombrie. Agenția 
U.P.I. anunță că poliția a operat mai 
multe arestări în rîndul studenților 
de la Universitatea din Seul.

NEW YORK. După cum anunță 
agenția Associated Press, o rachetă de 
tip „Atlas“ lansată de la centrul de 
experiențe de la Cape Canaveral 
(Florida) s-a prăbușit în ocean la 2 
minute și jumătate de la lansare. 
Autoritățile de la Capo Canaveral au 
refuzat să dezvăluie cauzele defecțiu
nii. Acesta este al 6-lea eșec al unei 
rachete de tip „Atlas“.

O echipă do prim ajutor Ia intrarea în mina do fier din Peine (R.F.G.) care a 
fost inundată. După cum transmit agenfiilo de presă, un culoar de salvare a fost 
săpat po o treime de distanță și o nouă operație de foraj a început. Echipele do 
salvare speră să salveze pe mineri pînă miercuri dacă totul merge bine. între timp 
cei trei mineri prinși într-o galerie a minei se află în contact telefonic cu cei de la 
suprafață.
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