
CONSUMURI
Proletari din toate țările, uniți-vă!

SPECIFICE MICI -
ECONOMII MAR!

IM 1 I
n urmă cu cîtva timp, posturile utemiste de control din Uzinele de 
vagoane Arad, îndrumate de organizațiile U.T.M., au organizat raiduri 
în fiecare sector, secție și atelier, la fiecare loc de muncă, în legătură 
cu felul cum gospodăresc tinerii materia primă. Concluziile au fost 
comunicate prin gazetele de perete sub titlul : ,,Să socotim împreună !” 
Și tinerii au urmat acest îndemn. In secția' pregătire au constatat că, 
dacă ar gospodări mai bine electrozii, cu aceeași cantitate secția ar

putea lucra într-o lună două schimburi în plus. Folosirea mai judicioasă a burghie- 
lor-spirale ar aduce tinerilor din sectorul boghiuri economii care ar echivala cu 

costul manoperei necesare la montarea a șapte boghiuri pentru vagonul basculant.
Problema reducerii consumurilor specifice, a folosiri' cu grijă gospodărească a 

materiei prime și a materialelor, în condifiile uzinei arădane, care esfe mare con
sumatoare de metal, are o importanfă deosebită. Am amintit în această privinfă rai
durile posturilor utemiste de control, ca un exemplu numai. Acțiunea de econo
misire a metalului a cuprins însă întregul colectiv.

Unele repere, unele părți componente ale vagoanelor, chiar la produsele 
existente deja în fabricație, au fost reproiectate. Greutatea șasiului vagonului auto- 
descărcător pentru minereu, de pildă, a fost redusă cu circa 300 de kg. De aici o 
economie anuală de circa 30 de tone de metal.

In sectorul proiectare s-a mers și pe altă cale, pentru a se obține consumuri 
specifice cît mai reduse, și anume pe prevederea în proiectul inițial al produselor, 
a soluțiilor constructive cele mai raționale. Cea mai importantă măsură în acest 
sens o constituie utilizarea în construcția vagoanelor a oțelurilor cu rezistență spo
rită (tip OLX 52) în locul oțelului obișnuit. Folosirea acestui material în construcția 
vagonului gondolă, de exemplu, micșorează greutatea acestuia cu 1,3 tone. După 
unele calcule estimative uzina va realiza, datorită acestei măsuri, pînă la finele anulu» 
o economie de 150 tone oțel, iar în 1963, prin extinderea ei și la vagoanele marfă 
acoperite, pe 4 osii, călători ș.a., 1 500 tone.

In acțiunea de micșorare a consumurilor specifice, pe linie de proiectare, s-au 
evidențiat mulți ingineri, proiectanji, desenatori tineri. Ei și-au îndreptat eforturile 
spre găsirea unor soluții care să dea posibilitate uzinei să reducă consumurile spe
cifice și pe această cale și prețul de cost al produselor, lată numai cîteva exemple 
în .acest sens. Datorită unei modificări constructive la un vagon-minereu (autor tinărul 
Schmidt Dezideriu) se economisesc circa 100 kq de metal pe vagon. Tehnologul 
Gheorghe Cosma a făcut, de asemenea, o modificare la unele repere care aduce 
o economie de aproape 3 kg metal pe vagon. Este meritul organizației U.T.M., con
dusă și îndrumată de comitetul de partid, că a pus această problemă pe primul plan 

al activității tinerilor ingineri și tehnicieni, că s-a interesat îndeaproape de realizările 
acestora, de proiectele lor de viitor. Organizația U.T.M. de la serviciile tehnice a pus 
în discuția tinerilor probleme ale introducerii tehnicii noi în construcția vagoanelor.

O mare importanță în reducerea consumurilor specifice o are modul cum este 
întocmită și aplicată tehnologia de fabricație. Tehnologul are posibilitatea și datoria 
sa stabilească procesul tehnologic cu cele mai eficiente soluții. în uzină se urmărește 
cu consecvență acest lucru. In prezent, la toate produsele de bază se aplică planu
rile de croire combinată a tablelor.

Desigur că nu este fotul să elaborezi o tehnologie bună. Ea trebuie respectată 
de muncitori. Adică eforturile trebuie unite continuu. Este deci vorba de inițiativă, de 
spirit gospodăresc, lată-l de exemplu pe losif Gross. El folosea și înainte planul de 
croire combinată a tablelor ; debita la început piesele mari, iar capetele rămase le 
așeza rînduri, rînduri lîngă foarfecă. Asemenea resturi stăteau acolo zile de-a rîndul. 
Cînd primea să execute alte repere, le debita din material nou. Acum, brigada lui 
Gross, toți muncitorii din secție, folosesc un alt procedeu : după ce debitează piesele 
mari, le debitează imediat din resturi și pe cele mici dîndu-le curs către secțiile de 
prelucrare și montaj.

Oganizația U.T.M. din secție s-a ocupat cu multă seriozitate de mobilizarea tine-
Ing. MIR CE A CIOBANU 

tehnolog-șef
Ing. EUGEN SVERDEANU 

de la Uzina de vagoane-Arad
IORDACHE BODEA

Organ Central al

Anul XVIII, seria II nr. 4210

r 8r r8

< o

.<•

Noi drumuri
Spre Dragoșa, Coșnița, 

Bancu și către alte ma
sive forestiere din legiu
nea Suceava s-au con
struit și dat în folosin/ă 
în acest an noi drumuri 
auto în lungime totală de 
60 km. Ele permit deschi
derea de noi bazine fo
restiere cu un volum a- 
nual de peste 140 000 mc 
de masă lemnoasă. In 
același timp se creează 
posibilitatea folosirii pe 
scară mai largă a auto-
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forestiere
remorcilor, fapt ce con
tribuie la reducerea pre
țului de cost pe mc de 
masă lemnoasă cu 12,54 
lei. Folosirea transportu
lui auto pe noile drumuri 
aduce anual direcției 
gionale a economiei 
restiere beneficii de 
proape 2 000 000 lei.

In ultimii cinci ani,
pădurile sucevene au fost 
date în exploatare 228 
km dc drumuri.

(Agerpres)
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Studioul histitutului de teatru 
din Tg. Mureș

Recent a fost inaugurat întrun cadru festiv Studioul In
stitutului de teatru din Tg. Mureș. Noua construcție, con
cepută intr-un stil modern, cuprinde o sală de spectacole 
cu o capacitate de 200 de locuri cu un vestibul și toaiere 
spațioase.

Cu acest prilej studenta anului IV al Institutului au pre
zentat in premieră comedia „Tartuffe" de Molere.

(Agerpres)

Cele 230 universități 
populare și-au deschis 

cursurile
în întreaga țară s-au 

deschis cursurile celor 
280 universități populare, 
organizate de comitetele 
de cultură și artă regio
nale — comisiile pentru 
răspîndirea cunoștințelor 
științifice — în colabora
re cu consiliile locale ale 
sindicatelor. Universitățile 
care funcționează pe lîngă 
întreprinderi și instituții, 
în orașe și centre munci
torești, sînt 
anul acesta
45 000 de
marea- lor majoritate mun
citori, cu aproape

frecventate 
de aproape 
cetățeni, in

tre-mai mulți decît anul 
cut. Lecțiile sînt ținute de 
academicieni, de profesori 
universitari, alți oameni 
de știință, artă și cultură. 
Cursurile cuprind atît dis
cipline in domeniul știin
țelor sociale, ale științe
lor tehnice legate de pro
filul unităților pe lîngă 
care funcționează, cît și 
discipline de cultură ge
nerală ca : istorie, peda- 
gogie-psihologie, geogra
fie, matematică, biologie, 
astronomie ftȘj

(Agerpres)(Continuare în pag. a III-a)

Colinele acestea, pina mai ieri 
terenuri slab productive, vor 
deveni, prin munca însutlefită 
a colectiviștilor din Roma, ra
ionul Botoșani, podgorii înflo
ritoare care vor constitui pen
tru gospodăria colectivă un 
nesecat izvor de venituri. Des
pre acest viitor discută cu un 
colectivist, președintele gospo
dăriei, Mihai Bîrliga, Erou al 

Muncii Socialiste.
Foto : AGERPRES

Luni și-a închis porțile cel 
de al patrulea Pavilion de 
mostre de bunuri de consum- 
Această formă de studiere a 
cererii de consum, de contact 
direct al comerțului și indu
striei cu populația, s-a bucu
rat de un deosebit succes ; în 
45 de zile peste 2 700 000 de 
vizitatori, mulți dintre ei ve- 
niți din provincie. Printre vi
zitatori au fost și numeroși 
străini.

Cele aproximativ 700 000 de 
aprecieri menționate în che
stionare, sutele de mii de ob
servații și propuneri, notate 
în cărțile de impresii, ilu
strează elocvent interesul ma
nifestat pentru cele peste 
20 000 de exponate. O for
mă eficientă de consultare 
a populației s-au dovedit 
a fi și cele 86 de- parăzi ale 
modei. Multe din sugestiile 
și observațiile vizitatorilor 
fost luate în considerație 
timpul contractărilor cu
treprinderile producătoare la 
alegerea produselor și sta
bilirea cantităților de bunuri 
de consum care se vor des
face în anul viitor.

(Agerpres)
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o Ziariști și jucători spanioli, arbi
trul meciului recunosc superiori
tatea indiscutabilă a reprezenta
tivei R. P. Romîne. „ROMINIA 
POATE ATINGE VN NIVEL FRUN
TAȘ IN FOTBALUL EUROPEAN".

o UITE CĂ SE POATE I Dan Deșliu.

• Cu aparatul fotografic prin săli 
de sport.

10 ani 
de la înființarea 
Casei pionierilor 

din lași
Æ-9 sWsâ!
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Casa pionierilor din Iași 
împlinește în aceste zile un 
deceniu de activitate. Aniver
sarea constituie un prilej de 
bucurie pentru cei peste 2 500 
de pionieri din localitate, 
care frecventează cu regulari
tate cercurile tehnico-științi- 
fice și artistice-

în ultimul timp, cercurile 
de pionieri cunosc o vie acti
vitate. Cele 200 de eleve de 
la cercul de cusături naționa
le, execută la gherghef minu
nate covorașe, confecționează 
șervețele, broderii, perdele. 
Cei care fac parte din cercul 
de croitorie au executat re
cent 30 de costume necesare 
cercului coregrafic. Radiofo- 
noștiî au realizat radioampli
ficarea Casei pionierilor. Co
rul, cercurile de balet și de 
dansuri populare și-au îmbo
gățit mult repertoriul.

(Agerpres)
---------0----------Inovatorul losif Lisovschi lucrînd la proiectul unei noi inovafii.

J incolo de geamuri
IS^D' ar^e toamna. Io- 

!l sif Lisovschi stă
i ctuBm • la geam și pove- 
t^înrnT11 I _ TOți ai noștri

au fost muncitori, 
spune el. Bunicul, cică, tăia 
cărbuni; tata era sondor la 
schela Gura Ocniței a socie- 
ții franco-belgiene „Concor
dia“... Eu, frații mei, și Mihai, 
băiatul meu cel mai mic, sîn- 
tem mecanici. Avem, cum se 
spune, tradiție muncitorească. 
Eu, ca muncitor, am îndurat 
de toate în trecut. Uite, tata 
a murit de foame la sfîrșitul 
celui de al doilea război mon
dial. Flăminzise și degerase în 
tranșee, și cînd s-a întors a- 
casă n-a găsit nicăieri de lu
cru. A wțai tîrît-o cîteva Iutii 
și a murit. Toată viața a scos 
țiței cu burduful și a murit de 
foame. D,t cîte ori mi-l amin
tesc, îl văd plin de păcură, 
negru din cap pînă în picioare, 
negru ca pîndacii de bucătărie. 
Doar în Ultimele săptămîni ale 
vieții se mai albise; se făcuse 
străveziii

Pînă In 1944, biografia lui 
losif Lisovschi se aseamănă 
întru totul cu a generațiilor 
de muncitori de odinioară 
care se succedau în mizerie și 
umilință — biografii ce se în
scriau în geografia foamei. 
Iată și imaginile pe care le 
păstrează losif Lisovschi din 
copilărie, șl tinerețe: o căsuță 
inchiriată, veșnic friguroasă, 
doi pruni piperniciți închipu
ind o livadă fantomatică, cup
torul gol, ciurul de făină luat 
cu împrumut, chiput mamei, 
îngrozit de grija zilei de 
mîine și din nou fața tatei im
pregnată de păcură vîscoasă. 
Adică urîtul, pustiul și foa
metea.

Dar vremurile s-au schim
bat, curgind pe o albie nouă, 
de lumină. Viața lui 
Lisovschi s-a schimbat 
temelii, în peisajul ei 
trînd firesc bucuriile și 
monia împlinirii celor mai 
drăznețe visuri. Căci losif Li
sovschi e

Iosij 
din 
in- 
ar- 
în-

un visător. Tatăl său

In 1945 s-a înscris în partidul 
comunist și socoti ca princi
pală datorie a lui să se apuce 
cu toată puterea de învățătură.

— Mă pasionau, atunci ca Și 
acum, geografia, astronomia, 
matematicile și muzica. Știți 
doar, nu existau atunci facul
tăți muncitorești, la licee mai

cîte un cintec, imitație, după, 
compozitori reputați, cu un 
pic de amestec original. Cin- 
tecul curgea lin și eu o ve
deam pe 
du-mă pe 
spre oraș,

întreaga viață să a-năzuise 
jungă cîndva să-și hrănească 
familia pe săturate.

losif, al cărui drum în ve
chea orînduire ar fi sfîrșit la 
fel de năpraznic ca al tatălui, 
visează să dea muncii lui ros
turi înalte, ca rodul ei să fie 
spre bucuria și fericirea tutu
ror celor din jurul lui, des
coperind în muncă o mare 
minune : creația!

Avea, în 1944 treizeci și 
șapte de ani și învățase, mari 
și late, patru clase elementare.

pătrundeau încă doar cei a- 
vuți, ne bateam pentru ciști- 
garea puterii, apoi ne-am bă
tut cu speculanții și cu sabo
torii — dar trebuia să învăț. 
Studiam atlase, rezolvam e- 
cuații și, uneori, seara, luam 
vioara — dădusem în schimbul 
ei niște tablă, o bucată de slă
nină, sau cam așa ceva — și 
cintam întîi după ureche, mai 
tîrziu după note : Strauss, Le- 
har... Muncitorul avea de-a- 
cum dreptul de a fi un om 
cult. Cîteodată înfiripam și

mama, petrecin- 
cel dinții drum 
girbovită și că- 

indu-mi soarta. Dar cel mai 
adesea cintam marșuri: mar
șul îndrăzneților, marșul con
structorilor, marșul brigadie
rilor...

Și iată că fiul sondorului, a 
cărui față abia in clipa morții 
a căpătat o culoare mai a- 
propiată de culoarea chipului 
omenesc, devine peste ani, da
torită rîvnei și uriașelor înles
niri create de orinduirea nod- 
stră democrat-populară, tai 
inventator și inovator cu fai
mă al uzinei. Serviciul tehnic 
de la Uzinele „1 Mai“ a înre
gistrat, în ultimii cincisprezece 
ani. peste o sută de inovații 
și invenții al căror autor este 
losif Lisovschi. Profilate pe 
producția de utilaj petrolier, 
Uzinele „1 Mai“ întîmpinau 
greutăți in execuția unor piese

FÂNUȘ NEAGU

(Continuare în pag. a lll-a)

In „Scînteia tinere
tului" din 13 noiem
brie 1962 pe prima pa
gină a apărut o foto- 
gratie care reprezintă 
trei otelari din Reșița, 
iar pe fundalul foto
grafiei, noul 
care nu are 
de doi ani și 
o adevărată 
siderurgică.

De fapt, eu sint de 
iei din Reșița; acolo 
m-am născut și am 
crescut pînă la vlrsta 
de 13 ani, cînd am 
plecat la Brașov unde 
am urmat Școala me
die tehnică mecanică. 
După absolvirea școlii 
am muncit la o între
prindere din Brașov a- 
proape 10 ani, iar 
acum la Ploiești.

Dar mă întorc Îna
poi la ziarul de marți, 
13 noiembrie a. c. A- 
ceaslă fotografie care 
îmi aduce aminte de 
orașul meu drag, Reși
ța, m-a determinat să 
vă scriu această scri
soare.

Acolo unde este a- 
cest iurnal a fost o 
stradă mică și urltă. 
Îmi aduc aminte cînd 
eram copil și veneam 
de la școală. îmi ere 
urlt să trec pe acolo. 
Acum acea stradă 
mai există, casele 
micj și dărăpănate 
fost dărîmate. iar 
locul lor au tost con

struile linii de 
ierată, iurnalul și 
xele sale care a 
pus In tunctiune
trecut tocmai cînd eu 
mă aflam In vizită In 
orașul natal.

cale 
ane- 
fost 
anul

In excursie

furnal 
mai mult 
constituie 
bijuterie

nu 
el 

an 
în

RIȘIB

200 de oameni ai muncii din 
Suceava au plecat sîmbătă cu 
autocarele O.N.T. într-o ex
cursie de 3 zile pe ruta Su
ceava — Bacău — Onești — 
Brașov — Sinaia — Doftana— 
București. Ei au vizitat cu a- 
cest prilej obiective indus
triale, turistice și istorice. Du
minică seara turiștii au parti-

cipat la o reuniune tovără
șească organizată în portul 
Giurgiu pe vasul „Oltenița“.

De la începutul anului și 
pînă acum 30 000 de oameni ai 
muncii din regiunea Suceava 
au vizitat diferite puncte tu
ristice din țară.

(Agerpres)
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Cînd am ajuns în 
Reșița era noapte. Ma
șina gonea prin oraș, 
cînd, deodată văd ceva 
înalt plin cu lămpi de 
neon, înlr-un loc pe 
care eu îl știam odi
nioară o străduță. 11 
rog pe șofer să oprea* 
scă. Vă rog să mă 
credeți că îmi curgeau

feri-
1 ri

tos t 
nă
imi

lacrimile pe obraji. Un 
furnal, dar ce iurnal I 
O bijuterie, nu altce
va, un turn din basme, 
iluminat feeric de ze
cile de lămpi de neon. 
Șoferul zicea : „Încă 
nu l-ați văzut" ? Eu 
nu am putut zice ni
mic $i numai am dat 
din cap că nu. Lacrimi 
de mindrie, de 
cire mă înecau, 
totdeauna mi-a 
drag orașul meu 
tal, dar acuma 
este și mai drag.

Căci vă spun sincer, 
dragi tovarăși, surpri
zele ce mi le-a rezer
vat, m-au copleșit. 
Cartierele Lunca Po- 
mosfului, Moroasa, 
Mociur au făcut să 
dispară rănile lui de 
altă dată. Azi, Reșița, 
nu mai este bătrînă, e 
tînără, frumoasă. Am 
scris și cîteva ver
suri despre ea.

Vâ rog frumos, tova
răși, primiți-mă printre 
corespondenții dv. vo
luntari. Vă voi scrie 
despre Ploiești, despre 
toate orașele unde am 
locuit. Căci fiecare 
colțișor din țara noa
stră merită o atenție 
deosebită.

Cu multă stimă,

CRASI MARIA
Ploiești

In perioada tezelor mai mul) ca oricind se face simfif ajutorul colegilor. în fotografie, Dunger
Maria din clasa a Xl-a a Școlii medii nr. 2 din Bacău, organizatorul U.T.M. și elevă fruntașă la în- 

văfătură, ajutîndu-și colegii la chimie.

RECOLTELE
I----------------------------- ----------
I Din experiența colectiviștilor

POT Fi Șl MAI MARI
din Mirăslău, regiunea AClu j,

în cultura porumbului

l cunoscusem 
tehnicianul 
notn Dănilă Chirilă, 
președintele gospo
dăriei colective „în
frățirea” din co
muna Mirăslău, ra

ionul Aiud, în iarnă, cînd de-a- 
bia se întorsese de la Consfătui
rea pe țară a colectiviștilor. A- 
dusese de acolo învățăminte 
multe, prețioase. Din obiectivele 
economice importante pe care 
vroia să le rezolve în gospodă
rie, în lumina acestor învățămin
te, la una se părea că ține cel 
mai mult: la realizarea unei pro
ducții sporite de porumb. ^Po
rumbul — le spunea el colecti
viștilor — înseamnă venituri 
mai mari nu numai în sectorul 
vegetal, ci și în cel zootehnic.

pe 
agro-

El înseamnă bani mulți, 
multe, producții mari de 
și lapte”. Colectiviștii au 
mit un plan concret de acțiuni 
în acest scop.

— Cum a fost înfăptuit acest 
plan ? — l-am întrebat 
rînd. Cit ați obținut ?

— în medie, 4 000 de 
boabe la hectar de pe o 
față de aproape 400 de hectare. 
Planificasem doar 2 600 de kg, 
pentru că în perioada aceea gos
podăria noastră se unificase cu 
alte trei gospodării noi, abia 
create : cele din Decea, Lopadea 
Veche și Cicău, ale căror pă- 
mînturi fuseseră pînă atunci lu
crate nerațional, în condițiile 
gospodăriei individuale.

— Care au fost factorii care 
au... corectat condițiile amintite?

vite 
carne 
întac-

de cu-

kg de 
supra-

— Agrotehnica. Prin cursuri, 
prin conferințe ținute de specia
liști de la Stațiunea experimen
tală , agricolă Turda i-am a- 
jutat pe colectiviști să cunoască 
și să aplice recomandările agro
tehnicii cu privire la cultura po
rumbului. Iată cum am lucrat: 
Pe terenul destinat porumbului 
— cultură care a avut ca plantă 
premergătoare griul — s-au exe
cutat arături de vară la 22—25 
de cm și arături adinei de toam
nă la 32—35 de cm cu plugul 
cu scormonitor. Odată cu această 
lucrare, s-au încorporat în sol 
cîte 20—30 de tone de îngră
șăminte naturale la hectar pe o 
suprafață de 116 ha, care nece
sita să fie fertilizată. Pe 100 de 
ha am. administrat îngrășăminte 
minerale.

In primăvară, îndată ce s-a 
putut ieși în cîmp, arn grăpat te
renul pentru a împiedica pierde
rea apei prin evaporare. Apoi, 
pînă la semănat, pentru distru
gerea 
narea 
gătirii 
lucrat 
cu grapa cu discuri. Cînd tem
peratura în sol s-a ridicat la 8 
grade, a început însămînțarea 
porumbului, la adîncimea indi
cată de 8—9 cm. Am semănat 
numai sămînță hibridă din soiu
rile de înaltă productivitate ; 
HD 208, HD 103, HD 101. în- 
sămînfatul porumbului, datorită 
unei bune organizări a muncii 
tractoriștilor și colectiviștilor, a 
fost terminal în cîteva zile, fapt 
care a făcut ca plantele să ră-

buruienilor și pentru aji- 
terenului în vederea pre- 
patului germinativ, am 
pămîntul în cîteva rînduri

sară uniform. Au urmat apoi 
lucrările de întreținere a cultu
rii. Am dat trei prașile meca
nice, completate cu trei prașile 
manuale pe rînd. O atenție deo
sebită s-a acordat asigurării unei 
densități optime de plante la ha: 
in jurul a 40 000 de plante.

în felul acesta am reușit să 
obținem cele 4 000 de kilograme 
de boabe la hectar.

Pe 100 de hectare însă, am 
realizat o producție medie de 
r> 700 de kg de porumb boabe 
la hectar. Ce-am făcut în plus ? 
Arături adinei de toamnă la 40 
-le cm, am administrat cite 30

VASILE CÄBULEA
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Ziariști și jucători spanioli, arbitrul 
meciului recunosc superioritatea 
indiscutabilă a reprezentativei 

R. P. Rom în e

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

La Galați, în preajma primei etape
Spartachiada — această tra

dițională competiție este aștep
tată cu interes de masele de 
tineri din orașul de pe malul 
Dunării. Sute și mii de tineri 
de la asociațiile sportive Con
structorul — I.C.O.R. Galați, 
Ancora — S.N.G., Textila — 
întreprinderea de textile, 
Șantierul Combinatului side
rurgic etc. au cerut să fie în
scriși pe listele concurenților, 
la cele mai atractive disci
pline sportive.

Pentru buna desfășurare a 
întrecerilor, organizațiile de 
bază U.T.M., în colaborare cu 
asociațiile sportivei, au luat o 
serie de măsuri eficiente. Mai 
întîi s-au constituit comisii de 
organizare a concursurilor, 
care activează în baza unui 
plan minuțios alcătuit. O a- 
tenție deosebită se acordă 
popularizării competițiilor prin 
afișe, fotomontaje, articole la 
gazetele de perete .

în prezent, comisiile de or
ganizare se ocupă intens de 
amenajarea bazelor sportive, 
de asigurarea materialelor și 
echipamentului sportiv. De pil
dă, la clubul asociației spor
tive Constructorul — I.C.O.R. 
Galați au fost amenajate o 
sală de sport cu 10 mese de 
șah, două mese de tenis ca și 
o sală specială pentru con
cursurile de gimnastică, hal
tere și lupte. Asemenea ac-

țiuni au loc și la cluburile 
asociațiilor sportive Ancora — 
S.N.G., Textila, Școala profe
sională a Șantierului C. S. 
etc. Aici au fost alcă
tuite programe cu zilele și 
orele de desfășurare a între
cerilor din prima etapă. Bu
năoară, la asociația sportivă 
Textila, concursurile se vor 
desfășura mai întîi pe secții 
și apoi participanții clasați pe 
primele locuri își vor disputa 
întîietatea în etapa finală pe 
întreprindere.

în așteptarea startului, ti
nerii concurenți se pregătesc 
acum cu asiduitate, sub îndru
marea unor profesori de edu
cație fizică și instructori spor
tivi. Aproape în fiecare după- 
amiază, mesele de șah, mesele 
de tenis, saltelele de trîntă, 
halterele, aparatele de gim
nastică, sînt folosite de concu
renți, care participă cu entu
ziasm la antrenamentele de 
verificare înaintea începerii 
competiției. Cu acest prilej se 
organizează pasionante con
cursuri amicale, la care își 
dispută întîietatea numeroși 
tineri și tinere. Astfel, la a- 
sociația sportivă Constructo
rul au avut loc recent o se
rie de concursuri de șah, tenis 
de masă, haltere, unde s-au 
remarcat tineri, printre care : 
L. Radulescu, C. Gergălau, V. 
Nase, V. Nistor, M. Alexe și

alții. De asemenea, la clubul 
Școlii profesionale a Șantie
rului C. S. s-au organi
zat interesante concursuri de 
trîntă și gimnastică, sub în
drumarea prof. Gh. Conciu.

Mai sînt însă și o serie de 
asociații sportive, cum sînt, de 
pildă, Metalosport, Dunărea
nă etc., unde pregătirile în 
vederea primei etape a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretu
lui au rămas mult în urmă.- 
Și nu se poate spune că aici 
nu sînt numeroși tineri și ti
nere care doresc să participe 
la diferite discipline sportive. 
Dar pînă acum conducerile a- 
sociațiilor sportive amintite au 
dovedit o slabă preocupare 
pentru antrenarea tineretului 
într-o activitate sportivă de 
masă organizată.

Pînă la începerea concursu
rilor Spartachiadei de iarnă a 
tineretului au mai rămas doar 
cîteva zile. Este de dorit ca or
ganizațiile U.T.M., în cola
borare cu asociațiile sportive 
din Galați, să ia măsurile ce 
se cuvin pentru buna desfășu
rare a competițiilor, la care să 
fie antrenat un număr mare 
de tineri. Este necesar să se 
facă o largă popularizare a 
regulamentului competiției și 
să se asigure din timp mate
rialele sportive.

S. SPIREA

A fost o victorie a echipei 
mai bune, a echipei care a 
prestat un fotbal ofensiv, a 
echipei care a manifestat o 
deosebită putere de luptă.

Justețea victoriei echipei 
R. P. Romîne în fața Spaniei 
este subliniată de declarațiile 
unor membri ai delegației 
oaspe. Iată ce ne-au spus ei:

FEDERICO GIL, vice-pre- 
ședinte al Federației Spaniole 
de Fotbal:

„Echipa de fotbal a Romîniei 
ne-a arătat azi, la București, 
dă știe să cîștige cu eleganță.

Echipa dvs. a fost mult mai 
bună decît cea de la Madrid, 
a prestat un joc rapid și ne-a 
impus in primele 15 minute 
un ritm care ne-a sufocat. A 
meritat pe deplin victoria. Pu
blicul romînesc este pe cit de 
entuziast, pe atît de competent 
și corect“.

ANTONIO VALENCIA RE- 
MON, sub director al ziarului 
de sport „MARCA“ din Ma
drid :

„Jocul de azi a fost total 
opus, ca aspect, celui de la 
Madrid. Sînt fericit că deși în-

fringerea de la București pu
tea fi mai severă am reușit 
totuși să ne calificăm pentru 
turul următor. Selecționata 
Romîniei este o echipă puter
nică. Mi-a plăcut foarte mult 
primul sfert de oră al partidei, 
cînd romînii atacau furtunos 
și sînt convins că în acest prim 
sfert de oră cu greu ar fi re
zistat nu numai echipa Spaniei 
ci și alte reprezentative națio
nale de renume. In fotbalul 
modern, jocul extremelor este 
decisiv în obținerea rezultate
lor. Azi. dvs. ați învins tocmai 
pentru că ați avut două ex-

Dan Deșliu

■
rintre cei o sută de mii de spectatori

| prezenți duminică pe „23 August“ cu

> greu s-ar fi găsit două duzini care să
| creadă ferm infr-o victorie netă a cu

lorilor noastre, atunci cînd fluierul 
arbitrului Pelomis a dat semnalul de 
începere.

Firește, nu ne îndoiam că băieții vor lupta cu 
dîrzenie pentru a reabilita prestigiul fotbalului ro
mînesc, pentru a dovedi, cum ziceam, că altul este 
raportul de forțe intre noi și vedetele gazonului, 
fie acestea chiar de talie mondială. Cînd, însă, 
după cîteva minute, tabela de marcaj indica 2—0 
în cruda ocaziei enorme ratate de Tătaru, cu toții 
ne-am dat seama că, așa cum se desfășoară lucru
rile, cele mai optimiste speranțe pot deveni legi
time. Întreaga noastră echipă, în frunte cu atacul, 
luncționa ca un mecanism ireproșabil ; oaspeții 
intraseră într-o derută evidentă, pe care un al trei
lea gol, în acel sfert de oră, ar fi putut s-o trans
forme în panică. Din păcate, nu s-a întîmplal așa.

Fie că perspectivele scorului i-au tulburat pe re
prezentanții noștri mai mult decît pe adversari, fie 
că „ochiul“ de pe tușă n-a sesizat exact silualia 
creată, — fapt este că ofensiva a scăzut în inten
sitate, mai ales după repetatele rateuri ale lui Tă
taru, Manolache și Ghergheli, din prima jumătate 
de oră. A fost, ca să spunem așa, un moment psi
hologic prelungit — cum rar ne-a fost dat să ve
dem într-un meci care debuta sub auspicii atît de 
puțin favorabile nouă.

După cum atestă însăși declarația arbitrului prin
cipal, formația R.P.R. putea — și merita — să 
conducă, după prima treime a întîlnirii, cu patru 
puncte ■— ceea ce fără îndoială — ar fi creat pre
mise serioase pentru obținerea unuia dintre cele 
mai senzaționale rezultate din istoria fotbalului. Ei 
bine, cred că tocmai asta i-a „speriat“ pe băieți, 
făcînd posibilă redresarea treptată a oaspeților.

Multora li se va părea, poate, bizară o aseme
nea introducere la un comentariu asupra răsunăto
rului succes de duminică. Indiscutabil, victoria asu- 
p-a Spaniei se înscrie la loc de cinste în palma
resul fotbalului autohton. Cei unsprezece purtători 
ai culorilor Patriei merită felicitări din toată inima 
pentru felul în care au înțeles să ne reprezinte, 
pentru energia și calmul de care au dat dovadă 
intr-o dispută atît de dificilă. întreaga echipă și-a

făcu' cu prisosință datoria și, în ansamblul partidei, 
meritele individuale nu se pretează la clasificări. 
Voi evidenția, totuși, pentru aportul decisiv la 
crearea avantajului inițial pe Constantin, Pîrcălab, 
Manolache și Ghergheli din înaintare, precum și pe 
cei doi mijlocași care au desființat, pur și simplu, 
atacul advers în prima parte a jocului.

Marea și binemeritata satisfacție pe care ne-au 
olerit-o învingătorii de duminică trebuie să fie 
însă, înain’e de toate, un prilej oe analiză temei
nică, de concluzii practice eficiente pentru redre
sarea sportului cu balonul rotund în țara noastră.

S-a dovedit încă o dată — și anume, în mod 
strălucit — că dispunem de resurse infinit mai bo
gate decît ar fi lăsat să se bănuiască evoluțiile și 
rezultatele diverselor selecționate alcătuite la noi 
în ultimii ani. Deosebit de semnificativă, în acest 
sens, mi se pare declarația reputatului antrenor 
spaniol Villalonga, făcută imediat după terminarea 
partidei.

„Așa cum s-a prezentat astăzi, echipa romînă 
este capabilă să lupte de la egal la egal cu cele 
mai bune fo'mații din lume“.

Dar, mi-aș permite să adaug, naționala noastră 
se poate comporta chiar mai bine I

Există toate premisele pentru dezvoltarea la noi 
a unui fotbal modern, ofensiv, bazat pe trăsăturile 
caracteristice ale jucătorilor romîni: viteză, mobi
litate, fantezie în acțiuni. In țara noastră s-au creat 
condiții care depășesc cu mult tot ce puteau visa 
fostele glorii ale arenelor de odinioară : David și 
Pavlovici, Albu și Kotormany, Bindea, Baratki, Vin- 
filă, Dobay și atîția alții.

A so'it timpul ca aceste posibilități să fie folo
site așa cum se cuvine, ca tehnicienii și sportivii 
noștri fruntași să treacă la o muncă intr-adevăr 
științifică, pasionată și perseverentă, fără a-și supra- 
aprecia și fără a-și subestima forțele, fără confuzii 
penrbile între iluzie și realitate, dar, în același 
timp, fă>ă timorări de esență defetistă, gen : „Cum 
o să învingem noi pe spanioli ? Păi, se poate ?"

Uite, că se poate I
Ș), mai ales, este perfect posibil ca această 

floare rară, pe care unii ar putea s-o socotească în- 
tîmpiătoare, să devină prima dinfr-un mare buchet 
de succese ale fotbalului nostru.

Așteptăm, cu încredere primăvara I

treme bune. Mergînd pe acest 
drum, în scurt timp, Romînia 
poate atinge un nivel fruntaș 
în fotbalul european. Dintre 
jucătorii dvs. mi-au plăcut 
mijlocașii Koszka și Petru 
Emil, care au asigurat o exce
lentă legătură între înaintare 
și apărare, Constantin prin 
jocul său de cap, Ghergheli 
care a acoperit întregul teren. 
Dar cel mai bun a fost totuși 
Pîrcălab. Echipa spaniolă este 
o echipă tehnică și foarte tî- 
nără. Ea joacă bine pe un te
ren uscat, dar pe un teren 
străin, moale, cum a fost azi, 
nu dă randamentul obișnuit. 
Doresc să subliniez faptul că 
atît meciul de la Madrid cit și 
cel de la București sînt me
ciuri disputate într-o ambianță 
plăcută și atmosferă de de
plină sportivitate. Publicul ro
mînesc este foarte sportiv și 
obiectiv“.

GENTO. jucător în echipa 
Spaniei:

„Romînii au meritat victoria. 
Ei au fost mai rapizi și au 
prestat un joc mai bun. La 
începutul jocului noi n-am de
pus toate forțele noastre, de
oarece nu ne așteptam să pri
mim o asemenea replică vigu
roasă. Mi-au plăcut mult ju
cătorii Constantin, Pîrcălab și 
Petru Emil. Aveți un public 
fantastic de entuziast dar obi

ectiv. Am fost foarte mulțu
miți de primirea care ni s-a 
făcut la București și de aceea 
vom reveni totdeauna cu plă
cere în Romînia“.

După meciul de duminică, 
am stat de vorbă și cu arbitrul 
întîlnirii, GIORGIOS PELO
MIS (Grecia). El ne-a spus 
următoarele :

„Echipa Romîniei a obținut 
o victorie meritată. Ea a cre
zut în această victorie, a fost 
convinsă că o poate obține și 
a muncit pentru ea. Jocul a 
fost de un nivel tehnic bun. 
In prima repriză, romînii au 
forțat joeăl Șs deși au înscris 
de două ori au mai avut cîteva 
ocazii clare. In repriza a doua, 
jocul a fost echilibrat. Romînii 
au părut puțin obosiți, după 
efortul depus în prima parte 
a partidei. Sînt pentru a doua 
oară în Romînia și am consta
tat că publicul dvs. este obiec
tiv și competent iar Bucu- 
reștiul se dezvoltă de la zi la 
zi, devine tot mai frumos. 
După părerea mea, cei mai 
buni jucători romîni au fost 
Pîrcălab, Manolache și Voi- 
nescu. De la spanioli Paquito, 
Veloso și rapidul Gento. Spa
niolii au arătat o adevărată 
măiestrie în conducerea balo
nului“.

Și acum, cîteva declarații din 
tabăra noastră:

GICĂ POPESCU, antrenorul 
echipei:

„Revanșa asupra puternicei 
echipe spaniole se datorează 
în întregime dorinței fierbinți 
a fiecărui jucător de a învinge. 
Toți jucătorii au muncit pînă 
la epuizare pentru victorie și 
au obținut-o ca -urmare a jo
cului ofensiv, orientat pe poar
tă. Sînt bucuros că în această 
partidă ei au respectat indica
țiile primite și anume : repli
erea rapidă din atac în apă
rare supraaglomerată și dega
jarea imediată a balonului, fără 
combinații inutile ; folosirea la 
maximum a aripilor și execu
tarea de către acestea a cen
trărilor la semi-înălțime; uti
lizarea forței și combativității 
lui Manolache, prin trimiterea 
cit mai multor mingii acestui 
jucător. Scăderea ritmului de 
joc din repriza a doua se da- 
torește faptului că unii jucă
tori n-au avut pregătirea fi
zică corespunzătoare. Cel mai 
bun de pe teren consider că a 
fost Nunweiller III. Merite 
deosebite are și Popa care a 
reușit un lucru cu care nu se 
pot mîndri mulți fundași din 
Europa: acela de a-l ține pe 
Gento. Urmează în ordine : 
Petru Emil, Pîrcălab și Con
stantin. In repriza a doua au 
apărut și unele deficiențe în 
sistemul nostru de apărare.

Trebuie să lucrăm serios pen
tru a le remedia. Victoria îm
potriva Spaniei trebuie să con
stituie pentru noi un imbold 
pe linia unei munci temeinice, 
perseverente și în perspectivă, 
în cadrul echipelor de club. 
Avem multe de făcut în acea
stă privință. De le spanioli 
tn-a impresionat Paquito și 
subtilul centru înaintaș Ve
loso. Echipa Spaniei a dovedit 
multă finețe și o bună tehnică 
în joc. Jucătorii se demarcă cu 
multă ușurință, însă în acest 
meci au păcătuit în ceea ce 
privește finalizarea.

ION VOINESCU, căpitanul 
echipei R.P.R. :

„Am dorit atît de mult să 
cîștigăm... Cu o zi înainte de

meci, aproape toată noaptea 
n-am dormit de grijă. Dumi
nică dimineața, după învio
rare, am discutat cu băieții. 
Mi-a plăcut atmosfera de în
credere care domnea în sinul 
echipei. La fiecare se vedea 
pe față buna dispoziție, opti
mismul. Am învins pentru că 
cu toții am dorit acest lucru. 
Mi-a plăcut meciul pentru că 
s-a jucat deschis, a fost un 
fotbal de calitate. Cred că 
fotbalul nostru va crește cali
tativ, dacă vom privi cu răs
pundere toate întîlnirile inter
naționale, precum și pregăti
rile noastre în cadrul echipe
lor de club“.

«
Victoria echipei de 

fotbal a R. P. Romîne 
asupra reprezentativei 
Spaniei a fost primită 
cu interes în cercurile 
sportive internaționale, 
cunoscută fiind valoa
rea fotbaliștilor spa
nioli. Marile cotidiene 
de sport și agențiile 
internaționale de pre
să au publicat rezulta
tul meciului și comen
tarii în care se subli
niază comportarea re
marcabilă a formației 
romîne.

Comentatorul agenției

„FRANCE PRESSE", 
Alain Guerin, scrie pe 
marginea meciului de 
duminică : „învingă
tori cu 6—0 la Madrid, 
spaniolii au fost ne- 
voiți să se încline de 
data aceasta cu 3—1 
în fața unei echipe 
plină de avint și care 
de altfel a prestat 
un fotbal frumos. 
Spaniolii n-au fost 
lipsiți de merite, 
dar ei au trebuit să 
înfrunte o echipă care 
a disputat cel mai bun 
meci al său din ac
tualul sezon".

Corespondentul din 
București al ziarului 
parizian „L'EQUIPE" 
menționează printre 
altele: „100 000 de
spectatori au asistat 
timp de 15 minute în 
prima repriză Ia un 
fotbal de mare clasă 
oferit de înaintașii e- 
chipei Romîniei". Ace
lași corespondent re
marcă jocul foarte bun 
al apărării romîne în 
care s-a distins mai 
ales fundașul dreapta 
Popa.

(Ager preș)

® Duminică seara la patinoa
rul artificial (lin parcul „23 
August“ s-au întîlnit în meci 
revanșă echipele selecționate de 
hochei pe gheață ale R. P. Ro
mîne și Franței. Din nou ho- 
cheiștii romîni au cîștigat la 
scor: 10—2 (2—0; 3—1; 5—1) 
prin punctele marcate de Fe- 
renezi (2), Pană (2), Szabo II, 
Takacs, Biro, Czaka, Szabo I (2). 
Pentru francezi a înscris Chap
pot (2).

• învingînd cu 21—19 pe Di
namo București, echipa de box 
a clubului CSO Craiova a reușit 
să Be califice în finala campio
natului republican. în meciul 
disputat duminică la Sibiu, pu- 
giliștii craioveni s-au comportat 
peste așteptări. M. Goanță (CSO) 
a atacat tot timpul în partida 
cu dinamovistul C. Gheorghiu, 
obținînd decizia de meci nul. 
D. Davidescu (D) nu l-a putut 
învinge pe craioveanul V. Vin-

tilă (CSO) cu care a terminat 
nedecis.

în finala programată la 9 de
cembrie, CSO Craiova va întîlni 
pe Steaua București, care a eli
minat la Tg. Mureș cu 25—15 
pe CSO Galați.

® Două meciuri amicale de 
fotbal s-au disputat duminică la 
Sofia și Tel Aviv. în primul 
meci, echipa R. P. Bulgaria a 
făcut joc egal (1—1) cu Austria, 
care suferise 4 înfrîngeri conse
cutive în ultimul timp. La Tel 
Aviv, echipa selecționată a Tur
ciei a învins cp 2—0 (2—0) se
lecționata Izraelului.

• Echipa selecționată de hal
tere a R. P. Ungare a învins cu 
6—1 echipa Finlandei într-un 
meci amical desfășurat la Hel
sinki. în cursul reuniunii, spor
tivul maghiar Nemessanyi a sta
bilit un nou record mondial de 
juniori la cat. mijlocie, stilul

smuls, cu 135 kg (v.r. era 132,500 
kg și aparținea finlandezului 
Nuotio).

© Echipa spaniolă de fotbal 
F.C. Barcelopa a învins cu 2—1 
(1—0) o selecționată a Berlinu
lui occidental.

® în turneul internațional de 
polo pe apă de la Bruxelles 
echipa maghiară Ferencvaros a 
învins cu 6—2 pe C.N. Barce
lona. Echipele Anvers și C.N. 
Bruxelles au terminat la egali
tate : 5—5.
• Selecționata de hochei pe 

gheață a U.R.S.S. a susținut o 
nouă întîlnire în Canada, avînd 
ca adversar selecționata provin
ciilor Ontario și Columbia Bri
tanică. Hocheișții sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 
6—0 (2—0 ; 2—0 ; 2—0), prin 
punctele marcate de Kuzin (2), 
E. Maiorov, B. Maiorov, Firsov 
și Iurzinov,

SCURT
• Lotul romîu de handbal,

care întreprinde un turneu în 
U.R.S.S., a susținut o nouă în
tîlnire la Tbilisi cu echipa cam
pioană Burevestnik. De data 
aceasta, handbaliștii romîni au 
învins cu scorul de 15—13 
(9-6). '
• în runda a 3-a a campio

natului unional de șah, în cea 
mai importantă partidă, s-au în
tâlnit marii maeștri Spasski și 
Tal. Avînd albele, Spasski a 
jucat gambitul damei, pregătiud 
încă de la început un atac pe 
flancul regelui. Fostul campion 
mondial a lichidat repede ame
nințările create de adversarul său 
și a trecut la contraatac. în po
ziția lui Spasski s-au ivit cîteva 
puncte slabe, dar Tal nu a reu
șit să găsească o calc de cîștig 
și Ia mutarea a 26-a arbitrii au 
consemnat remiza.

(Agerpres)

l-am însoțit pe sportivi într-o 
după-amiază a acestui capricios 
noiembrie, fixînd pe pelicu
lă imagini din viata atît de pal
pitantă a antrenamentelor, din 
preajma panourilor de baschet, a 
aparatelor de gimnastică sau a 
porfilor de handbal.

Și iată prima secvență : o dis
pută acerbă, sub panoul de 
baschet al sălii de sport bucu- 
reștene Dinamo. Sînt oare aceștia 
ași ai panoului de baschet ? Nu 1 
Sînt de fapt... luptători fruntași ai 
clubului Dinamo București printre 
care distingem pe maeștrii sportu
lui Popovici și Cernea.

— Și aici, sub panoul de baschet, 
— ne-au declarat ei — s-au hotărît 
victoriile noastre... (fotografia nr 1). 

...Gimnasta Carmen Dobrescu, 
elevă în clasa a Vll-a Școlii de 
8 ani nr. 3 este încă un nume ne
cunoscut spectatorilor, in sala de 
sport însă Carmen a întîlnit-o zi
lele trecute pe maestra sportului 
Emilia Lifă. Și-au dat mina. Acum 
exercițiile la bîrnă nu mai sînt 
atît de dificile, pare să spună Car
men. Imaginea noastră n-are ne
voie de nici un comentariu. Este 
o frumoasă invitație a Emiliei Li[ă 
către toți maeștrii sportului (foto
grafia nr. 2).

Sala Floreasca : in întrecere 
două forma/ii de handbal în 7. 
Faze interesante, se succed de la 
o poartă la alta, goluri se înscriu 
spectaculos. Un meci de campio
nat ? Nici vorbă: zi de antrena
ment pentru formația universitară 
care și-a invitat ca partener redu
tabila echipă a clubului Steaua.

— Băieți l Afi jucat bine. Acum 
intensificați ritmul: să depășim la 
antrenamente chiar și condițiile 
unui meci foarte dificil — Ie-a 
spus antrenorul, (fotografia nr. 3).

...Timpul ploios din ultimele zile 
i-a îndepărtat pe atlefi de pe 
pista de atletism. Să-i întîlnim și 
pe ei în sălile de sport, mai ales

că ne aflăm în preajma sălii de 
atletism Floreasca 11.

O surpriză însă și, din păcate, 
neplăcută: în această toamnă sala 
Floreasca 11 nu se arată deloc os
pitalieră cu atlefii. Străjer de ne 
trecut, un lacăt uriaș prins de 
poarta sălii, rămîne rece și im
perturbabil la dorința allețilot de 
a se antrena. Și cum la întrebarea 
noastră n-a avut cine răspunde, 
poate aflăm „secretul" de la în
treprinderea de exploatare a ba 
zelor sportive (fotografia nr. 4).

Fotoreportaj : 
VASILE RANGA 

VICTOR CONSTANTINESCU



Off/ Pe urmele materialelor publicate

în ajutorul cursanților 
și lectorilor de la învățămîntul 

agrozootehnic de trei ani
: rimele lecții s-au predat. Ați deschis, curioși, ma

nualele și ați început să studiați cu atenție. Multe 
lucruri vă sînt cunoscute din practica muncii de fie- 

i care zi în cadrul gospodăriei colective. Altele însă 
sînt noi; interesul de a le cunoaște, de a le aprofunda, 
de a le compara cu ceea ce s-a făcut în unitățile în 
care munciți este firesc. Și dorința aceasta de a

cunoaște mai mult merge mai departe și nu rare ori vă între
bați : „Dar colectiviștii din alte părți ale țării cum ar fi proce
dat în această privință ? Oamenii de știință, cercetătorii ce ne 
mai recomandă în cutare sau cutare domeniu ?“ Răspunsuri 
amănunțite la aceste întrebări veți găsi și în cărțile și broșurile 
apărute în Editura Agrosilvică.

Vă prezentăm acum 
două din aceste bro
șuri. Prima, intitula

tă „GHID PENTRU ÎN
TEMEIEREA NOILOR PLAN
TAȚII DE VII“ (autori : prof. 
dr. Gherasim Constantinescu, 
inginer Ilie Poenaru și inginer 
Victor Lăzărescu) se adre
sează inginerilor ; ea poate fi 
folosită însă și de brigadierii 
viticoli din gospodăriile colec
tive. Avînd la bază rezultatele 
cercetărilor efectuate în stațiu
nile experimentale viticole, 
precum și experiența înaintată 
a unor unități agricole socia
liste fruntașe, cartea aceasta 
tratează o serie de probleme 
începînd de la alegerea tere
nului pentru vie și pînă la 
sarcinile de plan cu privire la 
raionarea viticulturii.

Referindu-se la alegerea te
renului, de pildă, autorii reco
mandă orientarea spre valori
ficarea prin plantări de viță a 
dealurilor cu expoziție favora
bilă, unde nu se pot cultiva în 
mod rentabil alte plante agri
cole. De asemenea, în carte se 
subliniază că vița de vie se 
poate cultiva pe nisipuri și 
chiar pe nisipuri zburătoare 
pe care le fixează și le valori
fică la cel mai înalt grad de 
rentabilitate. în acest capitol 
sînt prezentate măsurile prac
tice care trebuie să se ia în 
vederea alegerii terenurilor 
corespunzătoare culturii viței 
de vie. Recomandări intere
sante și utile sînt făcute și în 
ceea ce privește proiectarea 
lucrărilor de sistematizare și

★

O altă lucrare, apărută la 
jumătatea acestui . an, 
este intitulată „CUM 

AM OBȚINUT 4290 LITRI DE 
LAPTE PE CAP DE VACĂ 
FURAJATĂ“. In paginile ei, 
îngrijitorul — mulgător Simion 
Uscat de la gospodăria agricolă 
colectivă din comuna Cîlnic, 
regiunea Hunedoara, arată ex
periența sa în creșterea și în
grijirea vacilor. Făcînd la în
ceput un scurt istoric al 
dezvoltării creșterii taurinelor 
în gospodăria colectivă al că
rui membru este și arătînd 
măsurile luate în acest scop 
de către conducerea gospodă
riei colective, Simion Uscat 
insistă pe sarcinile ce i-au re
venit lui ca îngrijitor — mul
gător și pe metodele pe care 
le-a aplicat în scopul realizării 
unor producții sporite de lapte. 
De pildă, de la 3284 de litri — . 
cît a obținut de la fiecare vacă 
furajată în 1960 — a ajuns la 
4290 de litri de lapte în 1961. 
Cum a reușit să obțină acest 
rezultat? „Prima mea preocu
pare — spune el — a consti- 
tuit-o hrănirea diferențiată a 
vacilor, în funcție de producția 
de lapte pe care o dau, de 
greutate, de starea de întreți
nere, de vîrsta și de perioada 
în care se găsesc: începutul 
gestației, repaus mamar, sau 
în plină lactație“. In continua
re. el arată amănunțit cum 
stabilește capacitatea reală de 
producție a fiecărei vaci, cum 
și din ce alcătuiește rațiile 
furajere, cum și cînd le admi
nistrează.

POSTURILE UTEMISTE DE CONTROL
SI-AU RELUAT ACTIVITATEA•>

Recoltele 
pot fi

și mai man
(Urmare din pag, I)

ce tone de bălegar la ha. plus 
îngrășăminte chimice și am asi
gurat o densitate de 42 000 de 
plante la ha. Pe alte 10 ha am 
obfinut o producție și mai mare: 
8 400 de kg de porumb boabe 
la hectar. Ce au primit cele 10 
ha în plus ? tn afară de cele po
menite mai sus, s-au administrat 
în iarnă 10 tone de gunoi de 
păsări la ha și cîte 400 de kg 
de îngrășăminte chimice, și am 
asigurat o densitate de 45 000 
de plante la hectar.

Am desprins de aici, pe bună 
dreptate, concluzia că mai avem 
destule rezerve prin folosirea 
cărora vom putea obține produc
ții și mai mari de porumb.

în primăvara viitoare vom 
cultiva cu porumb tot vreo 400 
de ha și ne-am propus să obți
nem în medie 4 500—5 000 de 
kg boabe la hectar. Am
și început să facem pregăti
rile necesare. Am făcut ogoare
adinei de toamnă și pe 103 ha
am aplicat cîte 25 de tone da 
gunoi de grajd la ha, iar pe 
233 ha am administrat îngrășă
minte chimice. Sîntem convinși 
că prin munca noastră, prin ri 
dicarea calificării colectiviștilor 
la cursurile învățămîntului agri
col de trei ani, ne vom atinge 
scopul, realizînd și depășind sar
cinile pe care ni le-am propus.

stabilit în planul său de 
să organizeze o consfă- 
membrii posturilor ute- 
control din oraș la în- 

” cu care

„Mereu în actualitate”, 
ziarul „Scînfeia tinere- 
4140, analiza felul în 
desfășoară 

posturile utemiste 
la întreprinderea 
unelte „înfrățirea” 

în urma 
Comitetului 
dea a luat 
să 

de 
cît 
fabricile, 
șului.

Printre 
nesc U.T.M. Oradea ne informea
ză că nu de mult a organizat o 
consfătuire cu responsabilii postu
rilor utemiste de control din oraș 
în care a fost analizată activitatea 
posturilor utemiste de control de 
la întreprinderea „înfrățirea".

Cu sprijinul activiștilor comite
tului orășenesc U.T.M., comitetul 
U.T.M. de la întreprinderea „înfră
țirea" a organizat 
comitet lărgită, la 
cipat toți membrii 
miște dg control.

Articolul 
apărut în 
fulul” nr. 
care își activitatea 

de control de 
de mașini- 

din Oradea, 
articol, biroul

I 
acestui 
orășenesc U.T.M. Ora- 
măsuri eficiente care 
îmbunătățirea activită-ducă la

posturilor utemiste de control 
la întreprinderea 
și a

U.T.M. a 
activitate 
tuire cu 
miște de 
treprinderea „înfrățirea1 
prilej se va face un rodnic schimb 
de experiență prin generalizarea 
metodelor bune folosite de postul 
utemist de control de la secția 
turnătorie.

In încheierea scrisorii de 
puns, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Oradea mulțumește ziarului pen
tru ajutorul tovărășesc acordat.

articolului publicat în ziarul „Sein- 
feia tineretului'' s-a analizat acti
vitatea fiecărui post utemist de 
control în parte. Apoi, tovarășul 
luliu tari, secretarul comitetului 
U.T.M., a făcut un instructaj amă
nunțit asupra felului cum trebuie 
să-și desfășoare munca posturile 
utemiste de control. Au început 
să apară și primele rezultate. 
Toate posturile au început să 
efectueze raiduri care se dove
desc deosebit de utile.

comitetului orășenesc

„înfrățirea"
celorlalte, existente în 

uzinele și școlile ora-

o ședinfă de 
care au parfi- 
posturilor ute- 
Aici, pe baza

Gheorghe Vasilichi, 
delegației romî- 
a 51-a conferin- 
Uniunii 
care

inter- 
s-a ținut 
a prezen- 
privire la

altele, Comitetul orășe-

■---- •-----

Consumuri specifice mici

★
marilor aniversări 
recomandate de

wirm îs» m „Succesele pe care le cinstim 
au adus bucuria pe fețele 
noastre" — par a spune aceste 
trei interprete din brigada ar
tistică de agitație din comuna 

Daneș, raionul Rupea.
Foto : IOAN OSMULIKEVICI economii mari

de organizare a teritoriului, cu 
excepția capitolului referitor 
la perdelele de protecție a că
ror inutilitate este de acum 
bine cunoscută.

Vreți să cunoașteți numărul 
de vițe necesare, în funcție de 
distanțe, pentru plantarea u- 
nui hectar de vie ? în capito
lul „Procurarea materialului 
săditor viticol“ veți găsi un 
tabel cu ajutorul căruia se 
poate calcula simplu necesarul 
de material săditor pentru su
prafețele planificate să fie cul
tivate cu viță de vie.

Bogat ilustrată cu schițe, 
desene și fotografii, cartea pe 
care v-am prezentat-o este 
de un real folos inginerilor a- 
gronomi atît în activitatea de 
lectori la învățămîntul agro
zootehnic. cit și în munca 
practică din cadrul gospodării
lor colective.

Scrisă cursiv, bine documen
tată, broșura aceasta trans
mite o bogată experiență. Ci
tind-o, îngrijitorii de vaci își 
vor îmbogăți bagajul cunoștin
țelor profesionale. își vor lă
muri mai bine o serie de 
noțiuni despre care învață la 
cercul zootehnic din cadrul 
învățămîntului agrozootehnic 
de .trei ani.

Ambele lucrări au fost difu
zate la sate prin librării și prin 
unitățile cooperativei. In cazul 
cînd s-au epuizat aici, le puteți 
procura prin „Cartea prin 
poștă“, str. Biserica Enei nr.16. 
București.

ing. N. SIMÏONESOU

Concerte pentru colectiviști
Orchestra popu

lară de stat „Doina 
Moldovei“ prezintă 
la 3-4 zile concerte 
în satele și comu
nele regiunii. Con
ținutul programelor 
prezentate în ulti-

mul timp a fost 
îmbogățit cu texte 
originale, legate de 
viața colectiviștilor, 
puse pe muzică 
populară.

La multe din a- 
ceste spectacole își 
dau concursul so

iiști a; Operei de 
Stat din Iași. Cele 
aproape 120 de con
certe prezentate în 
acest an în satele 
regiunii Iași au fost 
audiate de peste 
22 000 persoane.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

re-

pedagogic de 3 ani 
organizarea unui 

pe această temă. Au 
scurte referate stu-

„Biblia hazlie“ — carte 
cent apărută în Editura poli
tică, scrisă de francezul Leo 
Taxil — a prilejuit studenți
lor din anul 11 filologie de la 
Institutul 
din Cluj 
simpozion 
susținut
denții Nicolae Trip („Facerea 
lumii“), C. Tracopofel („Des
pre potopul mondial“), Doina 
Iov („Ceva despre Moise“) și 
Anița Moraru („Viața lui Da- 
vid"). Expunerile interesante 
și atractive au captivat aten
ția celor prezenți. S-a reliefat 
convingător falsitatea povesti
rilor biblice, dezacordul din
tre miturile religioase și reali
tatea timpului.

TRAIAN POP
student

Se montează un nou lot de jucării pentru a lua drumul vitrinelor. 
Foto : AGERPRES

Noi măsuri pentru
« •îmbunătățirea protecției muncii• •

Introducerea tehnicii noi, extin
derea pe scară din ce în ce mai 
largă a mecanizării și automatiză
rii proceselor de producție au 
creat necesitatea de a ridica la 
un nivel mai înalt sistemul de or
ganizare a protecției muncii în 
așa fel îneît acesta se reflecte 
legătura nemijlocită cu producția, 
să asigure întărirea răspunderii 
celor care conduc și organizează 
producția precum și întărirea con- 

și dezvoltarea cercetării 
în domeniul protecției 

scopul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă, 

celor

(rolului 
științifice 
muncii, în 
continue a 
ocrotirii sănătății și vieții 
ce muncesc.

în această direcție, în lumina 
Directivelor celui de-al lll-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, au fost emise două acte 
normative noi — Decretul Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne și Hofărîrea Consi
liului de Miniștri și a Consiliului 
Central al Sindicatelor cu privire 
la organizarea 
în țara noastră.

Subliniind că 
proiecția muncii 
de stat, aceste 
lese că 
pentru realizarea

pi-otecfiei munci.

în R. P. Romînă 
este o problemă 
documente stabi 

obligația și răspunderea 
" i deplină a sar

cinilor de protecție a muncii o 
au — potrivit atribuțiilor ce le re
vin - ' - _
duc și controlează producția. Ast
fel, răspund la locul de muncă : 
șefii de secții, sectoare și ateliere 
— ingineri, tehnicieni sau maiștri; 
la nivelul întreprinderilor organi

— cei ce organizează, con-

zajiilor economice de sfat, coo
peratiste, obștești și al instituții
lor : directorii sau conducăto
rii direcjiilor generale, regionale, 
trusturilor, combinatelor etc. De 
asemenea, răspund la nivelul co
respunzător : președinjii comite
telor executive ale sfaturilor popu
lare, miniștri și 
ganelor centrale, 
toria ca odată cu 
lizare a planului 
sau a sarcinilor 
viciu să stabilească, folosind ini
țiativa oamenilor muncii, cele 
mai eficiente măsuri a căror a- 
plicare să ducă la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă 
în vederea eliminării riscurilor de 
îmbolnăvire profesională sau de 
accidentare.

Noile acte normative stabilesc 
principalele măsuri pe care insti
tuțiile sînt obligate să le ia în 
vederea asigurării proteefiei mun
cii. Printre acestea se numără : 
confecționarea și introducerea în 
procesul de producte a unor a- 
parate, dispozitive și instalații de 
proteefia muncii la nivelul celor 
mai noi cuceriri ale șfirnfei și 
tehnicii, reducerea efortului fizic 
prin mecanizarea și automatizarea 
muncilor grele, înlăturarea condi
țiilor de muncă ce pot dăuna să
nătății, asigurarea echipamentu
lui și alimentajiei de proteejie în 
conformitate cu regulamentele în 
Vigoare etc. Măsurile de proiec
ția muncii trebuie asigurate încă 
din faza de proiectare a între
prinderilor și utilajelor.

conducăforii or 
Aceștia au da- 
măsurile de rea- 
de producție 

curente de ser-

In vederea aplicării unitare a 
măsurilor de protecție a muncii, 
controlul acestei activități se va 
exercita de către Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale 
prin Inspecția de sfat pentru igi
enă și protecția muncii, care se 
înființează în acest scop în toate 
regiunile și raioanele țării.

Un rol important în realizarea 
măsurilor de protecție a muncii 
il au sindicatele.

Așa cum se arată în Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri și a Con
siliului Central al Sindicatelor, 
„Pe baza prevederilor Statutului 
Sindicatelor din R. P. Romînă, 
sindicatele organizează participa
rea maselor celor ce muncesc la 
exercitarea controlului obștesc a- 
supra respectării tuturor dispozi
țiilor legale și normelor de teh
nica securității și de igienă a 
muncii“.

Sindicatele 
desfășoară o 
educare a oamenilor 
iru cunoașterea și 
normelor de tehnica 
de Igienă ;> muncii, 
puternică opime de 
Iriva celor care 
norme și regulile disciplinei so
cialiste a muncii.

Izvorînd din grija deosebită a 
partidului și guvernului pentru să
nătatea poporului, măsurile luate 
pentru îmbunătățirea protecției 
muncii se încadrează în efortul co
mun al întregului popor pentru 
desăvîrșirea construirii socialismu
lui în patria noastră.

rilo-r în acțiunea pentru gospodă
rirea cîf mai judicioasă a metalu
lui. La una din recentele adunări 
generale U.T.M. a fost invitat un 
șef de atelier. El a arătat tinerilor 
ce rezerve există în munca fie
căruia, cum pot fi ele mai deplin 
valorificate.

Nu trebuie trecut cu vederea 
aportul sectoarelor calde (forjă și 
turnătorie) la acțiunea de redu
cere a consumurilor specifice în 
uzină. Colectivele celor două 
secții și-au adus contribuția în spe
cial pe linia aplicării unor metode 
înaintate. In turnătoria de oțel se 
folosește metoda turnării în for- 
me întărite cu bioxid de carbon, 
se utilizează miezuri confecționate 
din lianți sintetici etc.

S-au obținut, desigur, rezultate 
bune în uzină în micșorarea con
sumurilor specifice. La ele a con
tribuit și tineretul. Se pune însă 
problema : mai există rezerve în 
economisirea metalului ? Există I 
Și ele privesc fiecare loc de mun
că, fiecare secție. Se poate extin
de, spre exemplu, în mai mare 
măsură utilizarea slanțelor des
chise. Aceasta duce la folosirea 
fiecărei bucățele de metal. Ti
nerii de la secția forjă trebuie să 
dea o mai mare atenție reducerii 
bavurilor la piesele matrițate, cei 
de la turnătorie micșorării greută
ții maseloielor.

în ciuda strădaniei depuse ds 
colectivul uzinelor arădane, aici 
se pierd încă însemnate cantități 
de metal, multe norme de consum 
sînt depășite datorită felului în 
care înțeleg unii dintre furnizori

(Urmare din pag. I)

din întreprinderi 
largă aciivitaf ■ de 

muncii pen- 
^espeefarea 

securității și 
dezvoltă o 

masă împo* 
încalcă aceste

cerute de export. Mașinile 
vechi dădeau un randament 
scăzut, se defectau adese
ori și necesitau cheltuieli în
semnate. losif 
care între timp ajunsese me
canic șef după ce trecuse pe 
la conducerea mai multor sec
ții — studiază procesul de pro
ducție cu migală, cu atenție și 
inventează un agregat pentru 
danturat roțile conice cu dinți 
înclinați, cu diametrul de 1 200 
mm, model 20.

— Agregatul acesta a fost 
montat în secția noastră de 
sculerie. S-au făcut trei exem
plare care se pot vedea în sec
ția de strunjit. Mai tîrziu. 
Uzinele „Progresul“ din Bră
ila“, „Independența" din Sibiu 
și Uzina mecanică din Ploiești 
au cerut să le livrăm și lor o- 
gregatul.

losif Lisovschi a trecut sub 
tăcere economiile realizate da
torită invenției lui; interesîn- 
du-ne la serviciul tehnic al 
uzinei, am aflat că fiecare din
tre cele trei agregate din hala 
de. strungărie valorează un 
milion de lei.

Notez, din lipsă de spațiu,

Lisovschi

La Palatul Marii Adunări 
Naționale a avut loc, luni la 
amiază, adunarea generală a 
membrilor grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare, în cadrul căreia to
varășul 
conducătorul 
ne la cea de 
ță anuală a 
parlamentare, 
recent în Brazilia, 
tat o informare cu 
lucrările acesteia.

■?<
Luni după-amiază, în sala 

Dalles din Capitală, A. A. 
Fcldbaum, doctor în științe

tehnice, șeful laboratorului 
Institutului de automatică și 
telemecanică al Academiei de 
științe a U.R.S.S., a conferen
țiat despre „Cibernetica și 
automatizarea în industria 
U.R.S.S.”.

In cadrul 
culturale 
Consiliul Mondial al Păcii, în 
sala teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra” a avut loc luni o 
festivitate consacrată aniver
sării a 400 de ani de la naște-

rea marelui dramaturg spa
niol Lope de Vega, organizată 
sub auspiciile Comitetului 
Național pentru Apărarea Pă
cii din R. P. Romînă, Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă și Uniunii Scriitorilor 
din R. P.

Au participat reprezentanți 
ai Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, scriitori, 
oameni de artă și cultură, 
muncitori, studenți.

Romînă.

(Agerpres)

Po ezii de la cititori
ÎMPLINIRE

Păienjenișul stelelor a tremurat 
atins parcă de-o mină nevăzută. 
Tăcerile — ape adinei, nemișcate — 
s-au adunat în cercuri senine.
...Și omul 
urca maiestos ca un fulger.
Înfiorat,
își simțea în artere
bucuria iremătînd ca sin cîntec. 
Arc destins peste genuni 
se avînta mereu înainte, 
printre flăcările mute 
ale stelelor.
Cu ochii lui ageri, 
lucid, 
ghicea contururile visului.
...Și s-a întors 
așa cum se întorc păsările 
la cuiburile dragi.

POEMUl
FÎINII

MIRCEA ICHIM 
Buzău

GALAȚI

să-și achite obligațiile contractuale. 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
trimite profiie în lungimi variind 
de la 6 pînă la 12 m în loc de 
10—11. Greutăți provin și 
din faptul că Uzina de laminate 
neferoase din București ne furni
zează profiie exclusiv în lungimi 
de fabricație în loc de lungimi 
fixe.

Sesizat de astfel de lucruri, Mi
nisterul metalurgiei și construcți
ilor de mașini a luat unele mă
suri în urma cărora o parte din 
laminate sosesc cu abateri mai 
mici, în special |a greutate. Con
tinuă însă să se trimită uzinei din 
Arad laminate cu abateri mari 
față de prevederile documentației 
privind în 
Ar trebui 
de resort 
rească cu 
rezolvarea

Comitatul -U.T.M- el Uzinei de 
vagoane pregătește acum o acți
une importantă : organizarea în 
luna decembrie a unei consfătuiri 
cu tineri muncitori, maiștri, ingi
neri și tehnicieni pe tema căilor 
principale pentru reducerea con
sumurilor specifice. Este desigur 
o inițiativă lăudabilă care cere 
cercetarea rezervelor ce mai 
există în uzină în economisirea 
metalului, efectuarea unor calcule 
grăitoare din care tinerii să înțe
leagă cîi de importantă este gos
podărirea fiecărui gram de me
tal. Sîntem astfel siguri că efor
turile tinerilor vor fi încununate 
de rezultate și mai mari. Expe
riența bună dobîndită pînă acum 
constituie un punct de plecare 
pentru anul 1963.

special lungimile fixe, 
de aceea ca organele 
din minister să urmă- 
mai multă insistentă 

și a acestei projjjeme.

încerc să privesc
In oglinzile largi ale lui mîine : 
Aici își vor fixa comandamentul 
Flacăra și tumultul.
In zori,
Odată cu soarele din nopți evadat 
Vor prinde să ardă fantasticii sori 
Pe bolți de cuptoare...
Prin largile, noile porțl ,, „
Șuvoaiele tinereții grăbi-vor spre vale 
Intonînd „Corul tăriilor“
...Și revin să disting
In oglinzile calde-ale Dunării 
Frenezia vecinătății lor 
Cu viitorul.

CRISTIAN PETRE 
economist 
București

Deschiderea 
„Expoziției cărții 
Editurii științifice 

de stat poloneze“
Luni s-a deschis la Librăria 

Academiei din București „Ex
poziția cărții Editurii științi
fice de stat poloneze“, organi
zată în cadrul acordului de 
colaborare științifică între 
Academia R.P. Romîne și A- 
cademia Polonă de Științe.

Au asisțăt academicienii 
A. Joja, ‘ ‘ ’
miei R.P. 
dan și I. 
președinți 
demicieni. 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai în
treprinderi; de stat pentru 
comerțul 
numeroși 
rilor.

Au fost
tanți ai Ambasadei R. P. Polo
ne la București.

Expoziția cuprinde 200 de 
titluri de cărți și 70 titluri de 
periodice.

președintele Acade- 
Romîrie, Idrgu lor- 
S. Gheorghiu, vice
ai Academiei, aca- 

reprezentanți ai

de i 
exterior 
redactori

de față

Cartimex, 
ai editu-

reprezen-

(Agerpres)

Cînd mușc din pline 
parcă mușc din soare, 
parcă sorb respirația pămîntului 
albastră ca diminețile.
Cînd tai plinea în patru 
aroma ei caldă îmi tremură nările, 
aroma ei — un amestec 
de soare, de lut și de ploaie, 
aroma ei plină 
de truda omului de pe ogor.
Cînd privesc plinea 
mă uimește asemănarea ei 
cu obrazul 
și cu visul omului 
care a semănat-o, 
a cules-o, 
și apoi mi-a trimis-o 
s-o privesc, 
să mă-mbăt de gustul ei plăcut, 
s-o laud, 
cum laud mîinile aspre 
care au plămădit-o 
din visuri și trudă. 
Cind mușc din pline 
mușc fructul mîihii tale 
țăran colectivist, 
puternicule 
rege al clmpiilor.

nin

30

I;
<•

fUJf P5i,, I. .-jJÂ r 1
In oi’R nom'.b'lrt» -i 

o-t .t Èrob n' i! 
».Xf ,u;qixu<sinugii:/

ILEANA ROMAN
elevă

Tr. Severin

La vînătoare
Duminică, în toate raioanele din 

regiunea Suceava s-au organizat 
vlnători de iepuri. Bilanțul orelor 
petrecute pe terenurile de vlnă- 
toare de la Hlnfeșli, Fîntlnele,

Bosanci și alte loca- 
rodnic : pasionalii 

arma du Împușcat ri
de Iepuri.

(Agerpres)

FABRICĂM

Dumbrăveni, 
lităti a lost 
sportului cu 
proape 1 000

V.
: ARTICOLE DIN FĂIAN’

PENTRU MENAJ Șl DECORATIVE

SERVICII DE MASĂ, CEAI
CAFEA.. VIN. LI CHEU R. DE

, BUCĂTĂRIE Șl FARFURII
DE TOT PE LUI

BIBELOURI VAZE
DE FLORI ETC.

Flacăra creației
doar două inovații realizate 
mai apoi de muncitorul comu
nist losif Lisovschi:

Agregatul cu 2 și 3 axe 
care prelucrează carcasa pom
pei triplex a instalației de 
foraj. Inovația a fost extinsă 
și la Uzina „Vulcan“ din Bu
curești. Beneficii realizate : 
economii de investiții și de
vize în valoare de două mi
lioane lei.

Mașina specială pentru pre
lucrarea bielei pompei triplex. 
Beneficii: două sute mii lei.

In prezent, losif Lisovschi 
lucrează la o mașină de file
tat corpurile unor pompe pe 
care o va isprăvi pînă 
șitul anului; totodată, 
ună cu colectivul pe 
conduce, execută un 
de mașini speciale pentru pre
lucrarea reductoarelor de tu
rație necesare unităților de 
pompaj, comandat de Uzinele 
„Vulcan“.

— Muncitorul, spune losif 
Lisovschi, trebuie să fie un om 
cult, cu înaltă calificare, care

la sfîr- 
împre- 
care îl 
proiect

să caute și să descopere mij
loace rapide și perfecționate 
pentru sporirea productivității 
utilajelor.

De aceea, el îi urmărește cu 
dragoste și îi ajută pe toți cei 
care propun diferite inovații ; 
mai mult, îi îndeamnă pe toți 
tinerii cu care lucrează să gîn- 
dească asupra felului cum pot 
aduce îmbunătățiri sistemului 
de muncă. Mărturie în acest 
sens stau declarațiile tehnicia
nului Gheorghe Duțescu și in
ginerului Cristian Teodorescu.

Gheorghe Duțescu :
— Mă chinuiam de mult să 

realizez un dispozitiv pentru 
rectificat batiul strungurilor 
lungi. Nu prea-i dădusem de 
capăt. Am apelat la tovarășul 
Lisovschi. Am studiat împre
ună proiectul meu și mi-a su
gerat modul în care aș putea 
reuși. Bineînțeles, a făcut-o 
cu totul dezinteresat. Mai 
mult, cînd a fost să montez 
dispozitivul și-a rupt din tim
pul liber și a venit să mă 
supravegheze.

Cristian Teodorescu :
— Tovarășul Lisovschi e un

con
iti 

ma- 
tot- 
To-

inventator și inovator vestit. 
După cîte știu, face parte 
dintr-o comisie de control și 
îndrumare a Ministerului in
dustriei metalurgiei și 
strucțiilor de mașini 
problema modernizării 
șinilor. Și-l știu că e 
deauna foarte ocupat.
tuși, cînd a aflat că lucrez 
la o mașină pentru prelucrat 
canalul de nută la tobele in
stalațiilor de foraj, a venit și 
s-a interesat în ce stadiu mă 
aflu cu lucrarea și, plin de 
tact, preocupat să nu-mi știr
bească în vreun fel „ambiții
le“ de inovator, mi-a venit în 
ajutor cu sfaturi prețioase...

Dincolo de geamuri fumegă 
toamna. losif Lisovschi pove
stește . Ascult, și creionul în
șirui» rînduri desprinse parcă 
dintr-un poem:

— Vezi, dumneata, la tal 
ce-am realizat m-a ajutat, pe 
lingă matematici și muzică și 
geografia, și astronomia. Stau 
cîteodată în semi-întunericul 
odăii, iau vioara și încep să 
cînt. Cîntecul curge și-mi li
niștește gindurile. Strauss,

Enescu... Și parcă-mi răsar în 
minte numai clipe frumoase. 
Și simt în mine ureînd o pu
tere de nebănuit: puterea 
omului liber. Sau atunci 
cînd scot din rafturi atlasele 
și călătoresc cu închipuirea pe 
meridianele lumii... Dar nu, . 
vino la mine acasă, fă-ți timp 
o dată și vino; să fie o zi se
nină, să așteptăm împreună 
căderea serii și să-ți arăt con
stelațiile. Pe băieții mei i-am 
învățat de mici să distingă 
stelele și să le numească... 
Sînt un visător, asta-i cu mine. 
Dar oricît aș visa, nu uit ni
ciodată anii grei de odinioară 
prin care mi-a fost dat să . 
străbat... îți amintești nuvela 
„Uzina vie" a lui Sahia ? Spu
ne acolo că uzina era între 
munți, un om manevra podul 
rulant, un om care visa să-și 
hrănească familia pe săturate. 
S-au rupt barele de alunecare, 
sau de susținere, omul a că
zut, și a rămas pentru tot
deauna schilod și fără vise... 
Nu știu de ce, mă gîndesc... 
cîteodată că omul acela era 
tata și-mi spun că visele lui 
ucise și ale celor pieriți ase
menea lui, au trecut în inima 
mea — și că ceea ce fac astăzi 
este și o împlinire a viselor 
lor.



FRANȚA: Al doilea turde scrutin al alegerilor
• „L'Humaniîe" : „Victoria uniunii forțelor repu
blicane" • O totală înirîngere a grupărilor de 

extremă dreaptă.

REÎNCEPEREA LUCRĂRILOR
COMITETULUI CELOR 18 STATE

PARIS 26 (Corespondentul 
Agerpres transmite) :

Ministerul Afacerilor Inter
ne al Franței a dat publicită
ții rezultatele celui de-al doi
lea tur de scrutin în alegerile 
parlamentare. In urma celor 
două tururi de scrutin, cele 
479 de locuri din numărul 
total de 482 din noua Adu
nare Națională (nu se cunosc 
încă rezultatele voturilor în 3 
circumscripții) au fost împăr
țite după cum urmează : co
muniști — 41 (în vechea a- 
dunare — 10), socialiști — 67 
(44), partidul socialist unifi
cat și Uniunea republicanilor 
progresiști — 5 (0), radicalii 
și așa-numitul „centru de 
stingă" — 44 (37), partidul
clerical M.R.P. — 38 (57), grupă
rile care-1 sprijină pe genera
lul de Gaulle — partidul 
U.N.R. și U.D.T. — 234 (188), 
diferitele grupări ale așa-ziși- 
lor „independenți“ — 50 (121).

Rezultatele acestor alegeri 
arată că forțele de stînga, și 
în primul rînd Partidul Qo- 
munist Francez, au obținut 
un succes important. Numă
rul mare de mandate obținute 
de gaulliști se explică prin 
faptul că aproape toate for
țele reacțiunii s-au grupat în 
jurul U.N.R., sub steagul anti
comunismului. Sistemul majo
ritar antidemocratic al alege
rilor în două ture de scrutin 
pe’ circumscripții, câte1 a în
lesnit combinațiile de culise 
ale partidelor burgheze, i-a 
favorizat, de asemenea, pe 
gaulliști. Dacă ar fi fost în vi
goare sistemul votului propor
țional, atunci numai partidul 
comunist ar fi obținut peste 
100 de mandate în Adunarea 
Națională.

La alegeri au suferit o to
tală înfrîngere grupările de 
extremă dreaptă, care în ve
chiul parlament au fost pur
tătoarele de cuvînt ale O.A.S.- 
ului. Un număr considerabil 
de mandate a pierdut parti
dul clerical M.R.P. Și mai 
simțitoare sînt pierderile ale 
așa-numitelor grupări de 
dreapta „independente“. A- 
ceasta demonstrează că în ac-

A

„Invătămîntul, știința și cultura 
să slujească intereselor păcii“

PARIS 25 Corespondentul A* 
gerpres transmite : în cadrul dis
cuțiilor pe marginea raportului 
general prezentat de René Maheu, 
director general al U.N.E.S.C.O., 
a luat cuvîntul acad. Mihail Ralea, 
șeful delegației romîne.

Subliniind importanța istorică a 
momentului în care se desfășoară 
lucrările conferinței, M. Ralea a 
spus printre altele : „Nu a lipsit 
mult ca deschiderea celei de-a 
Xll-a sesiuni să fie umbrită de a- 
menințări tot atît de grave, și 
poate chiar și mai grave, decît 
cele care planau acum patru ani 
asupra celei de-a ll-a Adunări a 
noastre, în momentul conflictului 
Suezului. Totuși, am fost eliberați 
de această teribilă amenințare, de 
înspăimînfătoarea perspectivă a 
unui război atomic, și se pare că 
speranța unei înțelegeri, a înțele
gerii și colaborării internaționale, 
va învinge în cele din urmă“.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
U.N.E.S.C.O. nu poate fi cu ade
vărat o organizație universală a- 
tîfa vreme cît R. P. Chineză nu-și 
va recăpăta drepturile legitime în 
acest for internațional.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
evocat apoi campania desfășurată 
pe plan mondial împotriva analfa
betismului.

Este cunoscut, a adăugat acad. 
M. Ralea, interesul deosebit pe 
care guvernul țării mele îl acordă 
învățămîntului și pregătirii tinere
tului. Intr-adevăr, Romînia a fost 
țara care, în cadrul celei de a 
XV-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., ce a avut loc în I960, 
a prezentat rezoluția nr, 1572, 
capitolul 15, cu privire la măsu
rile menite să promoveze în rîn
durile tineretului ideile păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare. De atunci, această 
inițiativă a cîștigat teren și, dato- 

tualele alegeri reacțiunea a 
preferat să mizeze în general 
pe partidul de guvernămint 
U.N.R.

★
Întreaga presă franceză din 

dimineața zilei de 26 noiem
brie acordă un spațiu larg re
zultatelor alegerilor parlamen
tare după cel de-al doilea 
tur de scrutin.

„L'Humanité“, sub titlul 
„Victoria uniunii forțelor re
publicane’’, scoate în relief 
faptul că în ciuda obținerii 
de către partidul guvernamen
tal U.N.R. a majorității în 
noua Adunare Națională, a- 
ceasta nu înseamnă că presti
giul său a crescut în țară. A- 
legerile de la 25 noiembrie, 
scrie „L’Humanité, au arătat 
că numărul deputaților U.N.R. 
și al sprijinitorilor săi direcți 
— independenți și grupurile 
de extremă dreaptă — nu nu
mai că nu a crescut, ci, dim
potrivă, s-a redus simțitor.

Sub titlul „Un incontestabil 
succes al forțelor de stingă“, 
„Liberation“ scrie : „Alegerile 
care s-au desfășurat dumini
că în Franța au scos în evi
dență faptul că unitatea for
țelor de stingă realizată in 
numeroase circumscripții elec
torale a constituit un baraj 
serios in fața forțelor reac- 
țțynii ,și puterii personale. 
Este demn de remarcat că 
candidații socialiști ' și radi- ■ 
caii au obținut un însem
nat număr de voturi da
torită sprijinului Partidului 
Comunist Francez.

Noua Adunare Națională, 
scrie „Paris-Jour", va avea o 
majoritate care va sprijini 
U.N.R.-ul dar și o puternică o- 
poziție de stînga care, spre 
deosebire de situația din ve
chea Adunare Națională, este 
mult mai numeroasă. Proble
ma principală care se pune 
este dacă frontul popular e- 
lectoral va fi prelungit prin- 
tr-un front popular parlamen
tar“.

Franța republicană — scrie 
„Le Populaire“ — a demon
strat încă o dată că forța sa 
continuă să crească“.

Cuvintarea acad.
Mihail Ralea 
la sesiunea

U. N. E. S. C. O.

rită rezoluției adoptate de O.N.U., 
Consiliul Economic și Social al 
U.N.E.S.C.O. a luat în considerare 
unele măsuri concrete. Astăzi 
avem satisfacția să constatăm că 
activitățile în rîndul tinerelului 
capătă, în cadrul programului pe 
1963-1964. o importanță mai mare 
decît cea pe care o aveau în pro
gramele din anii trecuți.

Ocupîndu-se apoi de activită
țile pe plan regional de care ar 
trebui să se intereseze U.N.E.S.C.O,, 
vorbitorul a declarat: „Am să iau 
ca exemplu cel al activității pe 
plan regional balcanic. Guvernul 
romîn a fost întotdeauna credin
cios în politica sa externă princi
piului relațiilor de bună vecină
tate și de colaborare cu țările a- 
celeiași zone geografice. De aceea, 
noi sîntem și în cadrul U.N.E.S.C.O. 
pentru stimularea colaborării inter- 
balcanice în domeniile educației, 
științei și culturii. Colocviul inter
național cu privire la problemele 
civilizației balcanice, organizat de 
Comitetul național romîn pentru 
U.N.E.S.C.O. în luna iulie 1962 în 
Romînia și care a reunit în jurul 
aceleiași mese de discuții aproxi
mativ 40 de specialiști eminenți 
din 15 țări ale Europei și Orien
tului Apropiat, constituie o dovadă 
în acest sens și una dintre cele 
mai elocvente. Din această cauză 
cred că programul pe 1963-1964 
ar trebui să acorde un interes mai 

U.R.S.S. : Moscova devine fol 
mai frumoasă. In fiecare zi în 
diferite cartiere ale capitalei 
U.R.S.S. apar noi clădiri. Se 
construiesc numeroase școli in
ternate, grădinițe de copii și 
cose, instituții sanitare și cul
turale. In fotografia de mai sus, 
pe unul din șantierele de con
strucții în cartierul 24 Novie 

Ceremuski.
TASS MOSCOVA

Delegația P. M. R. 
a părăsit Budapesta 

îndreptîndu-se spre patrie
BUDAPESTA 26. - Cores

pondentul Agerpres transmite: 
Luni seara a părăsit Buda
pesta delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă 
de tovarășul Alexandru Dră- 
ghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., care 
a participat la lucrările celui 
de-al VUI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

La gara Nyugati, delegația 
P.M.R. a fost condusă de Reia 
Biszku, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Kossa Istvan, membru al C.C. 
al P.M.SU., ministrul poștelor 
și comunicațiilor, Csergo Jâ- 
nos, membru supleant al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul indu
striei siderurgice și construc
toare de mașini, Kuti Jeno, 
ambasadorul R-P. Ungare la 
București, Mihail Roșianu, 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Budapesta, și membrii Am
basadei R.P. Romîne la Buda
pesta. ---- e-----

N. S. Hrușciov 
l-a primit 

pe Fumi Nosavan
MOSCOVA. La 26 noiembrie 

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit în cabine
tul său de lucru din Kremlin, 
pe Fumi Nosavan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru de finanțe 
al Laosului, și a avut cu el o 
convorbire.

Fumi Nosavan se află la 
Moscova în fruntea unei dele
gații guvernamentale comer- 
ciale-economice a Laosului.

In cursul aceleiași zile, Ale
sei Kosîghin, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a oferit un de
jun în Palatul Mare al Krem
linului în cinstea delegației 
Iaoțiene.

susținut dezvoltării activităților pe 
plan regional. In ce mă privește 
sînt convins că o colaborare între 
țările balcanice sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O. ar sluji prin interme
diul științei și culturii într-un mod 
eficace cauzei cunoașterii reci
proce, și deci înțelegerii interna
ționale“.

In continuare vorbitorul a for
mulat unele observafiuni critice 
cu privire la proiectul de program 
al U.N.E.S.C.O. pe exercițiul 
1963-1964. Proiectul, a afirmat 
M. Ralea, „nu este încă de ajuns 
de pătruns de ceea ce aș numi 
marile probleme ale contempo
raneității : învăfămîntul, știința și 
cultura în slujba înțelegerii inter
naționale și a păcii, felul în care 
popoarele înțeleg importanța de
zarmării generale și totale pen
tru progresul material și spiritual 
al omenirii".

Vorbitorul a făcut apoi un bi
lanț al activității Romîniei în ca
drul organizației U.N.E.S.C.O. în 
perioada care s-a scurs, arătînd 
că „măsurile aplicate de Romî
nia în vederea stabilirii înțelegerii 
internaționaile și a colaborării 
pașnice s-au concretizat în spe
cial prin încheierea de acorduri 
culturale și științifice bilaterale. 
La sfîrșitul anului 1961, R. P. Ro- 
mînă încheiase asemenea acor
duri cu 21 de țări”.

In încheierea intervenției sale, 
conducătorul delegației romîne 
a amintit principiile care figu
rează în actul de constituire a 
U.N.E.S.C.O. : „Demnitatea ome
nească face necesară răspîndirea 
culturii și învățămîntului în rîn
durile tuturor pentru a promova 
dreptatea, libertatea și pacea. A- 
ceasta constituie pentru toate na
țiunile o datorie sfîntă care tre
buie îndeplinită în spiritul cola
borării și ajutorării reciproce“.

Prietenia sovieto-cubană
se va întări neîncetat

Cuvintarea rostită de À. I. Mikoian ia televiziunea din Havana
HAVANA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite : A. I. Miko- 
ian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a rostit la 25 noiem
brie o cuvîntare la postul de 
televiziune Havana.

în preajma plecării, a spus 
A. I. Mikoian, vă spun cu 
bucurie că, la fel cum a spus-o 
și conducătorul dv., Fidel 
Castro, sînt mulțumit de în- 
tîlnirile și tratativele noastre. 
Aceasta este nu numai păre
rea mea, ci și părerea guver
nului nostru și a lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov.

Noi am venit aici, a spus în 
continuare A. I. Mikoian, pen
tru a sta de vorbă cu frații, 
cu tovarășii noștri și plecăm 
cu sentimentul încrederii re
ciproce, al colaborării frățești, 
și mai deplin conștienți de 
faptul că cauza Cubei este 
cauza tuturor oamenilor so
vietici.

Primul vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a 
subliniat că revoluția, sub 
conducerea lui Fidel Castro și 
a tovarășilor lui de luptă, s-a 
transformat din revoluție de
mocratică în revoluție socia
listă. Această revoluție, a spus 
el, a adus o mare contribuție 
la cauza luptei tuturor popoa
relor împotriva jugului im
perialiștilor și capitaliștilor, 
pentru libertate.

După ce a amintit că Uni
unea Sovietică, umăr la umăr 
cu guvernul Cubei, a reușit să 
îndepărteze mîna războiului 
de Cuba, să salveze omenirea 
de un război nuclear, în pra
gul căruia se afla lumea, A. I. 
Mikoian a subliniat că în 
aceste zile Cuba a devenit 
centrul politicii mondiale. 
Opinia publică mondială este 
de partea Cubei. Au ieșit la 
iveală și s-au manifestat ade- 
vărații prieteni ai Cubei, în 
timp ce dușmanii Cubei s-au 
autodemascat. Astăzi, în ochii

Declaratia Conducerii naționale 
a O-Rl și a guvernului Cubei
HAVANA 26 (Agerpres). — 

Conducerea națională a Orga
nizațiilor Revoluționare In
tegrate din Cuba și guvernul 
Republicii Cuba au dat publi
cității o declarație prin care 
își precizează poziția în legă
tură cu criza din regiunea Mă
rii Caraibilor.

în declarație se spune : „Gu
vernul Statelor Unite cere ca 
Națiunile Unite să se convin
gă că de pe teritoriul nostru 
au fost evacuate armele stra
tegice. Cuba cere ca Națiuni
le Unite să se convingă că pe 
teritoriul S.U.A., în Porto 
Rico și în alte părți unde se 
pregătește o agresiunea împo
triva Cubei, se lichidează ta
berele unde se pregătesc mer
cenari, spioni, diversioniști și 
teroriști, că se lichidează cen
trele unde se pregătesc acțiuni 
subversive și bazele de unde 
pornesc navele piraterești care 
atacă litoralul nostru; totoda
tă să se ia măsuri în cadrul 
garanțiilor pe care le cere 
Cuba, pentru înfăptuirea unui

Viu interes la O.N.U. îață de evoluția 
soluționării problemelor privind 
situația din Marea Caraibilor

NEW YORK 26. - Trimisul 
special Agerpres, C. Răduca- 
nu, transmite :

Luni, programul de întîlniri 
al secretarului general provizo
riu U Thant a fost deosebit 
de bogat fiind în largă mă
sură consacrat unor schimburi 
de vederi cuprinzătoare asu
pra evoluției soluționării pro
blemelor privind situația din 
Marea Caraibilor.

Cu mult interes a fost pri
mită astăzi la Națiunile Uni
te noua declarație semnată de 
Osvaldo Dorticos și Fidel Ca
stro și dată publicității la Ha
vana, în care se reafirmă con
secvent pozițiile Cubei, favo
rabile unui acord capabil să 
asigure o pace trainică în re
giunea Caraibilor, să dea ga
ranțiile necesare împotriva 
continuării actelor de agre
siune la adresa Cubei, să res
pecte suveranitatea și inte
gritatea ei teritorială.

Declarațiile provocatoare ale 
contrarevoluționarilor cubani 
s-au intensificat recent, gă- 
sindu-și punct de sprijin și în 
unele luări de poziție oficiale 
de la Washington privind „in
tențiile viitoarei presiuni po
litice și economice ale State
lor Unite împotriva Cubei“.

Cu mare interes a fost relevat 
aici pasajul din declarația cu- 
bană care subliniază că orice 
acțiune de inspecție sau veri
ficare din partea Organizației 
Națiunilor Unite pe teritoriul 
Cubei poate fi acceptată nu
mai în cadrul unui acord co
respunzător care să prevadă 
aceeași acțiune pe teritoriul 
Statelor Unite, în Porto Rico 
și în alte locuri, unde sînt in
tens pregătite bandele de con
trarevoluționari. Această pro
punere, înrudită cu cunos
cuta propunere brazilia
nă din Comitetul Poli
tic de a denucleariza în
treaga Americă Latină, este 
pe deplin rezonabilă. Ea poa- 

opiniei public® mondiale 
Cuba este și mai puternică 
ca înainte. în fața curajului 
Cubei și fermității oamenilor 
ei se înclină toți cei care în
drăgesc socialismul și apreci
ază revoluția.

Exemplul cuban devine un 
factor tot mai puternic și sti
mulează mișcarea revoluțio 
nară atît în America Latină, 
cît și în toate țările care luptă 
pentru eliberarea lor.

Toți, a arătat A. I. Mikoian 
în continuare, își dau seama 
de înțelepciunea politicii care 
a salvat pacea de pericolul 
unui război nuclear, a ajutat 
poporul cuban să-și apere in
dependența pentru a consoli
da noua orînduire socială.

A. I. Mikoian a subliniat că 
pericolul care a planat asupra 
Cubei a unit și mai strîns 
masele populare în jurul con
ducerii revoluționare, în frun
te cu Fidel Castro. Cuba socia
listă, a declarat el, a biruit, 
va menține și consolida vic
toria și va fi o făclie și mai 
vie care luminează calea tu
turor popoarelor subjugate.

A. I. Mikoian a scos în evi
dență rolul excepțional pe 
care l-a avut N. S. Hrușciov 
personal în rezolvarea crizei 
cubane. Este în afară de în
doială, a spus el, că cei care 
vor studia istoria vor face o 
apreciere obiectivă și justă.

Tovarășul Hrușciov, a decla
rat A. I. Mikoian, m-a rugat 
să transmit tuturor prieteni
lor cubani că sîntem frați ai 
Cubei. Și pe viitor vom rămî- 
ne frații ei.. Uniunea Sovieti
că ajută și va continua să 
ajute Cuba. Fie ca prietenii 
cubani să fie siguri că'senti
mentele noastre de prietenie 
față de oi se vor întări neîn
cetat.

Subliniind necesitatea ca 
problemele litigioase să fie re
zolvate prin mijloace pașnice, 
A. I. Mikoian a spus că îm- 

control eficient, astfel îneît a- 
ceste acțiuni să nu se mai re
pete în viitor. Dacă Statele U- 
nite și complicii lor de agre
siune împotriva Cubei nu vor 
accepta acest gen de inspecție 
din partea Națiunilor Unite pe 
teritoriul lor. Cuba nu va ac
cepta nici un fel de inspecție 
pe teritoriul său“.

în declarația Conducerii na
ționale a O.R.I. și a guvernu
lui Cubei șe, rppetă cunoscute
le cinci puncte care, după 
părerea guvernului cuban, tre
buie înfăptuite pentru lichida
rea adevărată și definitivă a 
crizei din Marea Caraibilor.

„Numai pe calea concesiilor 
reciproce și a garanțiilor se 
poate ajunge la un acord larg, 
demn și acceptabil pentru toți 
se subliniază în declarație. Re
zolvarea justă și satisfăcătoare 
a acestei crize ar contribui 
fără îndoială la rezolvarea și 
a altor probleme existente în 
lume. Ea ar însemna un pas 
pe calea spre asigurarea unei 
păci adevărate“.

te fi într-adevăr viabilă nu
mai dacă unilateralitatea pe 
care o pretind deocamdată 
Statele Unite, atît în ce pri
vește sistemul de inspecție cît 
și în ce privește existența ba
zelor militare, ar fi înlocuită 
cu soluția cuprinzătoare, echi
tabilă și logică a excluderii 
tuturor punctelor de sprijin 
ale situației periculoase care 
a existat înainte, în săptămî- 
nile trecute, în Marea Carai
bilor.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
Presa sovietică de duminică 
publică telegrama de mulțu
mire adresată de C.C. al 
P.C.U.S. partidelor marxist- 
leniniste frățești pentru feli
citările adresate cu prilejul 
celei de-a 45-a aniversări a 
Revoluției din Octombrie.

MOSCOVA. — Mihail Iarov-Ia- 
rovoi, specialist sovietic în dome
niul mecanicii cerești, a elaborat 
formule matematice care permit să 
se calculeze orbita de mișcare a 
unui corp cosmic de la o planetă 
spre alta.

în condițiile unei asemenea or
bite hiperbolice corpul cosmic se 
mișcă în spațiu sub acțiunea for
țelor gravitației universale și poate 
să parcurgă sute de milioane de 
kilometri. Aceste formule au fost 
deduse de Iarov-Iarovoi ca urma
re a cercetărilor pe care le-a e- 
fectuat asupra mișcării cometelor. 
Pentru mecanica cereaăcă este însă 
indiferent dacă este vorba de o 
cometă sau de vreun alt corp 
cosmic. Formulele omului de știin
ță sovietic pot, așadar, să fie a- 
plicate și la calcularea mișcării 
corpurilor artificiale în spațiul 
cosmic.

MOSCOVA. — La 26 noiem
brie s-a deschis la Moscova 

potriva acelora care doresc să 
rezolve problemele litigioase 
pe calea armelor se află ar
mele Uniunii Sovietice și ale 
lagărului socialist. înainte de 
a ridica mîna, ei trebuie să 
se gîndească ce îi așteaptă. 
Dacă Statele Unite ale Ame- 
ricii, dacă forțele agresive ar 
dezlănțui un război nuclear — 
iar războiul nu poate avea în 
prezent alt caracter — acest 
lucru ar constitui pentru ele 
o catastrofă. Acesta ar fi pri
mul și ultimul război al 
S.U.A. pe teritoriul lor. Este 
necesar să se dea dovadă de 
înțelepciune și să se rezolve 
în mod rezonabil toate pro
blemele. După cum a spus 
vorbitorul, în conflictul cuban 
au învins soluțiile înțelepte : 
nu există război nuclear, a 
fost înlăturat pericolul militar 
ce amenința Cuba.

Subliniind că cea mai mare 
garanție de neagresiune îm
potriva Cubei constă în unita
tea poporului cuban, în spri
jinirea de către acesta a 
guvernului său, a ideilor 
marxism-leninismului care în
suflețesc partidul și guvernul 
din Cuba, A. I. Mikoian a 
arătat că au importanță și 
garanțiile internaționale de 
neagresiune, întărite de faptul 
că Uniunea Sovietică, celelal
te țări ale socialismului se 
află alături de Cuba, ca frați 
ai ei.

Arătînd că pentru a rezolva 
sarcinile uriașe pe care po
porul cuban și le-a pus în 
față, Cuba are nevoie de pace, 
ca și alte popoare, A. I. Miko
ian a relevat că declarația to
varășului Fidel Castro în care 
acesta a formulat cele cinci 
puncte constituie un program 
al luptei pentru pace. Acest 
program nu prezintă pentru 
nimeni nici un pericol. Acesta 
este un măreț program de 
pace pentru Cuba, pentru ță
rile bazinului Mării Caraibi
lor. Uniunea Sovietică a sub
liniat el, îl consideră just și îl 
sprijină prin toate mijloacele 
posibile.

Arătînd că poporul cuban, 
popoarele tuturor țărilor so
cialiste luptă pentru pace, 
A. I. Mikoian a subliniat 
că forțele păcii sînt mai 
puternice decît forțele războ
iului și că pacea va fi apărată.

Pericolul de război, a spus 
el, există. Nu putem rămîne 
pasivi, trebuie să luptăm pen
tru pace. Cît timp nu a fost 
realizată dezarmarea generală 
trebuie să ne întărim forțele 
și capacitatea de apărare. 
Cuba, a spus el, este gata de 
apărare, dispune de armament 
modern pentru apărare, iar 
alături de Cuba se află Uni
unea Sovietică și țările socia
liste.

A. I. Mikoian și-a exprimat 
convingerea că Cuba va trăi 
și va prospera ca țară socialis
tă. Socialismul, a spus el, a 
sosit în Cuba nu pentru a 
pleca, ci pentru a crește și a 
se întări.

-----a-----

Plecarea
Iul /L l. Miktâan 

din Havana
HAVANA 26 (Agerpres). — 

La 26 noiembrie, A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a ple
cat din Havana.

Pe aeroportul Jose Marți din 
Havana, oaspetele sovietic a fost 
condus de Osvaldo Dorticos, pre
ședintele republicii, Fidel Castro, 
primul ministru al guvernului 
revoluționar, membri ai guvernu
lui și ai Conducerii Națiojiale a 
Organizațiilor Revoluționare In
tegrate, numeroși reprezentanți 
ai organizațiilor revoluționare și 
obștești din Cuba.

Pe aeroport au venit, de ase
menea, pentru a-l conduce pe 
Anastas Mikoian, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Cuba, A. I. Alexeev, 
membri ai ambasadei sovietice și 
ai unor organizații sovietice din 
Cuba, șefi ai reprezentanțelor di
plomatice ale țărilor străine.

sesiunea anuală ordinară a 
Comitetului reprezentanților 
împuterniciți ai guvernelor 
statelor membre ale Institutu
lui unificat de cerctări nucle
are de la Dubna — organul 
suprem de conducere al ace
stei organizații internaționale 
de cercetări științifice.

PARIS. — La 23 noiembrie, la 
ambasada sovietică din Paris au 
fost remise conducerii Federației 
Internaționale de aviație (F.A.I.) 
documente în legătură cu zborul 
cosmic în grup, fără precedent în 
istoria omenirii, efectuat de doi 
cetățeni sovietici, piloții cosmo- 
nauți A. G. Nikolaev și P. R. Po- 
povici. Documentele au fost pre
zentate federației în vederea omo
logării ca recorduri mondiale a a- 
cestor performanțe remarcabile.

Materialele au fost înmînăte lui 
Guilman, directorul general al 
F.A.I. Luînd cuvîntul în nuifiele 
conducerii Federației Internațio
nale de Aviație, Jacques Allais 
a subliniat că pentru F.A.I. este o 
mare cinste să fie în posesia aces
tor documente care vor permite 
omologarea ca recorduri mondiale 
a minunatelor performanțe ale cos- 
monauților sovietici.

BONN. — Duminică au avut loc 
alegeri pentru landtagul bavarez. 

- GENEVA 26 (Agerpres). — 
La 26 noiembrie, ora 15,00 
(ora locală) în sala Consiliu
lui din Palatul Națiunilor s-a 
deschis cea de-a 83-a ședință 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Ședința Comitetului celor 
13 a fost deschisă de S. K 
Țarapkin, șeful delegației so
vietice, care a prezidat ședin
ța de luni.

W. Epștein a rostit în nu
mele secretarului general pro
vizoriu al O.N.U. o cuvîntare 
de salut. Apoi S. K. Țarapkin 
a rostit un cuvînt de salut, 
ca președinte al ședinței.

Reprezentantul U.R.S.S a a- 
rătat că recentele evenimente 
din regiunea Mării Caraibilor

In Comitetul Politic 
special al O. N. U.

Intervenția reprezentantului R. P. fiomine
NEW YORK. - Trimisul 

special Agerpres C. Răduca- 
nu, transmite: în comitetul 
Politic special continuă dez
baterea problemei Omanului. 

, Reprezentantul R.P. Romîne 
Mihail Hașeganu a arătat că 
Marea Britanie a fărîmițat o 
mare parte a Peninsulei Ara
bice, creînd în mod artificial 
teritorii cu regimuri diferite, 
în scopul menținerii domina
ției asupra aceste; regiuni 
strategice și cu bogate zăcă
minte de petrol în subsolul 
său.

In spatele afacerii Strauss

ijAU-jW

TTfTflffl

ub titlul „în spatele afacerii Strauss” săptămî- 
națul francez „L’EXPRESS” publică un articol 
în care se arată că conflictul dintre ministrul de 
război al R.F. Germane și revista „Der Spiegel” 
nu este, cum s-ar crede la prima vedere, numai 
o problemă a politicii interne vest-germane, ci 
are și serioase implicații internaționale. Refe-

nndu-se la situația politică și economică a R.F. Germane 
din momentul izbucnirii crizei „Der Spiegel”, „L’Express” 
scrie : Intre 10 și 20 noiembrie majoritatea certitudinilor pe 
care se bazau cetățenii Republicii federale s-au prăbușit. fi 
Experții Pieței comune au anunțat sfîrșitul „miracolului fi 
economic”. Cancelarul Adenauer a fost primit la Washington t* 
cu răceală. Strauss a fost abandonat în particular de toți fi 
vechii săi prieteni, deși el continuă să fie acoperit, în ciuda fi 
gravității faptelor sale de către ruinele unui guvern.

Punînd întrebarea de ce membrii liberal-democrați ai gu
vernului au demisionat la două săptămîni după începerea

fi

fi

fi

à instrucți
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.tei în afacerea „Der Spiegel“, revista adaugă unele “ 

motive la care presa occidentală s-a mai referit și anume : \ 
presiunea opiniei publice, și izolarea crescîndă a lui Strauss, J 
un fapt nou și anume acela că un oarecare colonel Wicht, ’ 
arestat pentru că ar fi avertizat revista „Der Spiegel", s-a 
dovedit a fi de fapt membru de frunte al „serviciului federal 
de investigații” nume sub care este cunoscută în R.F. Ger
mană „rețeaua Gehlen”. Se știe că Gehlen a fost conducător 
al serviciului de spionaj hitlerist, a trecut la sfîrșitul războiu
lui în slujba americanilor care l-au absolvit de orice pe
deapsă și se folosesc în prezent de serviciile rețelei sale ră
mase intacte. După cum remarcă revista, Gehlen este „un 
ostatec în mîinile americanilor cărora el li s-a devotat în 
întregime”. Deci dacă colonelul Wicht, omul lui Gehlen a 
avertizat revista „Der Spiegel’’, de fapt Gehlen și in spatele 
lui serviciile americane au declarat război lui Franz Josef 
Strauss”. După cum subliniază „L’Express”. Strauss a avut 
în ultima vreme unele conflicte cu cercuri conducătoare 
americane în legătură cu înarmarea atomică a R.F.G. In- 
cercînd să-l pună la punct pe Strauss, Statele Unite cu aju
torul „rețelei Gehlen” a servit revistei „Der Spiegel” amă
nunte care au fost folosite în articolul despre manevrele 
N.A.T.O. „Falex-62”, articol care a stîrnit violente comentarii 
în rîndul populației vest-germane, care a luat pentru 
oară cunoștință în mod direct de marele pericol pe 
reprezintă concepțiile militare ale lui Strauss.

Analizînd motivele pentru care anumite cercuri din 
ar dori să-l compromită definitiv pe Strauss, „L’Express” 
leagă acest fapt de apropierea momentului cînd Adenauer 
va trebui să se retragă din viața politică și cînd se va pune 
direct problema succesiunii sale. Or, după cum remarcă 
revista cercurile americane ar prefera lui Strauss ca even
tual cancelar pe actualul ministru de externe Schroder, 
care are strînse legături cu cercurile industriale vest-ger
mane și americane.

g Dar, după cum arată revista franceză, mai i
i faptul că cetățenii Republicii federale și-au dat seama acum \ 
a că pentru asigurarea libertăților democratice în statul lor \ 

este necesar ca ei să se debaraseze nu numai de Strauss, ci \ 
de întregul sistem pe care el îl reprezintă. J

:
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Din cei 6 615 598 de alegători în
scriși, 1 500 000 s-au abținut de la 
vot. Cu toate eforturile depuse de 
partidul lui Adenauer (Strauss, 
ministrul de război, a condus per
sonal campania electorală a Uniu
nii creștin-sociale), de a-și adjude
ca mai mult de jumătate din voturi, 
el a obținut doar 47 la sută. Este 
interesant faptul că grupările de 
extremă dreaptă, care au agitat 
lozinci în spiritul războiului rece 
și al revanșei, au înregistrat o în- 
frîngere zdrobitoare, neobținînd 
decît 0,5 la sută din voturi.

SOFIA. — La Sofia și-a în
cheiat lucrările cea de-a 4-a 
conferință mondială a sindi
catelor muncitorilor agricoli 
forestieri și de pe plantații. 
La lucrările conferinței au 
participat 152 de delegați din 
53 de țări, reprezentînd 66 de 
sindicate naționale care re
unesc 25 milioane de mem
brii. Din partea Republicii 
Populare Romîne a participat 
o delegație condusă de tova
rășul Anton Stoianovici. mem
bru al Prezidiului C.C.S.. 
președintele Uniunii Sindica
telor din întreprinderile și in
stituțiile agricole. 

au confirmat cît se poate de 
evident necesitatea stringentă 
de a se rezolva problema de
zarmării și de a se înlătura 
pericolul izbucnirii unui război 
racheto-nuclear.

Reluîndu-și activitatea, a 
spus S. K. Țarapkin în înche
iere, Comitetul celor 18 state 
este dator să ia în conside
rare cererile popoarelor, ex
primate la cea de-a 17-a se
siune a Adunării Generale, și 
recomandările adoptate de 
Adunare în problemele dezar
mării Și încetării experiențe
lor cu arma nucleară și să 
obțină rezolvarea cît mai 
grabnică a acestor probleme 
importante.

Sublinind în încheiere fap
tul că acțiunile agresive în
treprinse de Anglia în Oman 
sînt contrare prevederilor 
Cartei O.N.U. și că poporul 
din Oman. are dreptul la 
independență și autodetermi
nare, Mihail Hașeganu a 
arătat că delegația romînă 
va vota în favoarea orică
rei rezoluții care va cere să 
se pună capăt agresiunii en
gleze din Oman, să se retra
gă trupele străine de pe teri
toriul acestei țări și să se a- 
corde independența poporu
lui din Oman.
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GUATEMALA. — Răscoala care 
a izbucnit la 25 noiembrie în 
Guatemala împotriva dictaturii lui 
Miguel Ydigoras Fuentes, a fost 
urmată de un nou val de arestări 
în rîndurile persoanelor considera
te ,.suspecte" de către poliția lui 
Ydigoras. împotriva garnizoanelor 
răsculate au fost trimsie importan
te forțe armate.

Agențiile subliniază că actuala 
revoltă pune serios sub semnul 
întrebării trăinicia dictaturii spri
jinite de Statele Unite.

PHENIAN. —- La Phenian a fost 
dat publicității memorandumul gu
vernului R.P.D. Coreene ,,Pentru 
evacuarea trupelor americane din 
Coreea de sud și unificarea paș
nică independentă a Coreei".

In memorandum sînt expuse 
propunerile și măsurile guvernului 
R.P.D. Coreene anunțate de mai 
multă vreme, care prevăd crearea 
de către poporul coreean a unui 
guvern central pe întreaga Coree 
prin ținerea unor alegeri cu ade
vărat libere și realizarea unificării 
pașnice depline a țării. în memo
randum se subliniază că propune
rile și măsurile guvernului R.P.D. 
Coreene pentru unificarea patriei, 
reflectă interesele și voința între
gului popor coreean. întregul po
por coreean le sprijină întru totul 
și luptă activ pentru înfăptuirea 
lor.
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