
uele trecute, 
tionarii unor ma
gazine din orașul 
Pitești au fost vizi
tați de cîțiva cum
părători oarecum

Țesături Proletari din toate țările, unițl-vă!

frumoase și trainice
țiile și atelierele din unitatea 
,.B“.

Pornind de la aceste observa
ții, colectivele posturilor ute- 
miste de control au constatat 
un prim neajuns : numărul încă 
ridicat de cupoane, datorat de
fectelor de 
se menține 
mestrul III 
șit cu 56,4 
octombrie 
limita admisă.

Cupoanele — aceste bucăți 
de țesătură cu lungimi între î 
și 6 metri — provin din tăieturi

fabricație. Procentul 
încă ridicat: în tri- 
acesta a fost depă- 
la sută, iar în luna 
el s-a situat peste

Cauze care determină o 
sire necorespunzătoare 
multiple. Unele provin chiar de 
la filatură. Aici, motoarele de 
la carde au fost calculate la 
sarcini nominale mai mici decît 
cele reale. De aceea, în orele 
de vîrf, unele din ele se ard. 
Cardele nu mai pot face față 
ritmului normal de desfășurare 
a procesului de producție Și 
din acest motiv se lucrează mai 
în grabă, firele rămînînd necu
rățate de scamă. Acest lucru 
se răsfrînge în calitatea neco
respunzătoare a țesăturilor co-

vop- 
sînt

Constatări pc marginea raidurilor organizate de
posturile utcmlstc de control in secțiile vopsitorlc

$1 țesătorie de la întreprinderea tcitilâ Pitești

cînteia

neobișnulțf. Ei se 
interesau îndeaproape de cali
tatea țesăturilor produse la în
treprinderea textilă din locali
tate. La fiecare magazin ace
leași prezentări : Elena Dincă, 
secretara comitetului U.T.M. de 
la întreprinderea textilă din 
Pitești, și membrii posturilor 
utemiste de control din sec
țiile finisaj și țesătorie con
duse de Mircea Pascariu și 
Ion Stanca. Interesîndu-se de 
calitatea unor țesături, vizita
torii au notat cu grijă toate ob
servațiile.

Sintetizate, răspunsurile pri
mite dau următoarea imagine : 
țesăturile produse la Pitești se 
bucură, de aprecieri din partea 
cumpărătorilor. Totuși sînt și 
cazuri cînd nu întotdeauna ele 
sînt de cea mai bună calitate.

Aprecieri elogioase 
pentru unele articole 
„diagonal" etc. La 
„Mira“ și „Carmina",

peste tot 
ca „doc“. 
articolele 

articole 
foarte mult căutate de cumpă
rători, observațiile sînt însă de 
altă natură. Culorile sînt mai 
„șterse" dispar ușor la spălat, 
iar în ultimul timp a crescut 
numărul cupoanelor care 
zintă dungi, rărituri etc.

Păreri, sugestii, observații 
critice.

...Așa a început, de fapt, rai- 
dul-anchetă pe care posturile 
utemiste de control de la a- 
ceastă întreprindere l-au efec
tuat acum cîteva zile prin sec-

pre-

făcute în porțiunile de rărituri 
sau fire lipsă, fire duble, desene 
greșite, colorit neuniform etc. 
Evident, cauzele sînt multiple 
și de natură diferită.

Ce defecte pot apare la vop
sire, bunăoară, și din ce cauze?

— Vopsirea este una din ul
timele operații ale procesului 
de producție — explica tînărul 
Gheorghe Ion, unul din cei mai 
buni muncitori 
saj. Se cere ca 
nologice să fie 
cea mai mare 
însă cazuri, cînd țesătoria 
mai trimite bucăți de pînză cu 
lățimi diferite. Din această cau
ză porțiunile mai înguste se 
îmbibă la marqine cu mai mul
tă vopsea și se „bronzează" — 
cum spunem noi — adică se 
colorează mai intens. Iată cum 
poate apare un cupon.

Șeful secției, Ing. Sabina Ri- 
zescu-Barbu, s-a referit la o altă 
cauză a vopsirii neuniforme : 
coaserea necorespunzătoare a 
bucăților de material greu (doc, 
diagonal, dril etc). Pentru a 
permite desfășurarea în bune 
condiții a unui proces continuu, 
materialul se coase cap la cap. 
Dar pentru că nu există în în
treprindere decît o mașină (cu 
totul insuficientă) pentru exe
cutarea unei cusături prin su
prapunere, sîntem nevoiți să 
ne abatem de la această indi
cație tehnologică. Din această 
cauză, cusătura iese mai groasă 
și în acest fel ea reține mai 
mult colorant, apărînd astfel 
dungi, striuri, dăunează
calității.

din seefia 
indicațiile 
respectate 
strictețe.

fini- 
teh- 

cu 
Sînt 

ne

lorate mai deschis. Alteori, la 
filatură nu se dă atenția cuve
nită evidenței loturilor de fire 
pe sorturi de bumbac și celofi
bră sau relon. Ele sînt ameste
cate (la țesătorie nu se observă 
acest lucru) iar la albire și vop
sire, amestecul de fire iese în 
evidență 
(porțiuni 
deschise) 
me apar 
diferită).

sub formă de blende 
mai închise sau mai 
și striuri (pe o lungi- 
cîteva fire cu nuanță-

Din discuțiile purtate în a- 
ceastă secție, (la care au mal 
participat maistrul vopsitor 
Florea Stănculescu, Marin Mic- 
șa — controlor de calitate, 
maistrul Gheorghe Sima de la 
ajustaj și alții) colectivele pos
turilor au tras următoarea con
cluzie : cauzele — fie ele și din 
afara întreprinderii — care duc 
în mod frecvent la neajunsuri 
serioase pot fi înlăturate. Este 
necesar, în primul rînd să exis
te o colaborare mai strînsă în
tre toate secțiile din cele două 
unități ale întreprinderii piteș- 
tene.

In legătură cu ultima chestiu
ne trebuie amintit că s-au făcut 
unele progrese. Așa, de exem
plu, cînd la secția țesătorie 
,,B“ se observă defecte care la 
finisaj pot fi înlăturate (pete de 
ulei) se anunță acest 
pentru a se lua măsuri 
punzătoare.

— Petele de ulei pot 
tate ? — au întrebat tinerii pe 
locțiitorul șefului secției țesă- 
torie „B".

— Da, li s-a răspuns. Ele pro
vin din neatenția oamenilor — 
țesătoare, ajutori de maiștri, 
mecanici -• care după ce um
blă la mașini pun 
material. Pentru a

Ing. IOAN

lucru, 
cores-

fi evl-

mîinile pe 
evita aceste

ARTHUR

(Continuare In pag. S-a)

LA ARĂTURI!

TOAMNĂ

Forța mecanica
mai
e ogiaarele celor 51 
de gospodării co
lective din raionul 
Brăila mecaniza
torii au de efec
tuat arături adînoi 
de toamnă pe o

suprafață de 66 921 hectare. 
Colectiviștii au eliberat din 
timp terenul de coceni. Trac
toarele au cîmp larg de acțiu
ne și lucrează ou întreaga ca
pacitate de producție.

...Comuna Viziru se află un
deva spre inima Bărăganului. 
Intre cele două gospodării co
lective existente în comună a 
pornit o adevărată întrecere. 
La gospodăria colectivă „23 
August", sînt de arat în acea
stă toamnă 1 672 de hectare. 
Colectiviștii au trecut din timp 
cu toate forțele la eliberarea 
terenului de coceni organizînd 
pentru aceasta schimburi de 
noapte. Tractoriștii au inter
venit la fel de operativ. Meca
nizatorii din cele două brigăzi 
de tractoare de la S.M.T. Vi
ziru, conduse de Ștefan Coman 
și Neculai Sușeanu, care de
servesc aceasta gospodărie, au 
ținut scurte ședințe de lucru. 
S-au stabilit măsuri concrete, 
practice. La 3 din tractoare 
s-au organizat schimburi de 
noapte. Pentru schimbul II au 
fost repartizați cei mai ‘buni 
tractoriști : comuniștii Lixăn- 
droiu Constantin, Mircea Ma
nea și utemistul ion Mungiu 1. 
Ceilalți, împreună cu elevii a- 
nului III ai școlii de mecaniza
tori, lucrează ziua. Bilanțul 
este concludent. Pînă în seara 
zilei de 7 noiembrie s-au exe
cutat arături adinei pe aproa
pe 1 000 de ha.

La cealaltă gospodărie colec
tivă „Drumul lui Lenin" sînt 
de arat 1 356 hectare. Aici lu
crează brigada a III-a de trac
toare condusă de tînărul Ion 
Păun, de la același S.M.T. Si 
aici mecanizatorii au organi-

Studenții universității ieșene 
au primit de curînd în folo
sință noi cămine moderne și 
confortabile. In curînd va fi 
terminată și cantina unde 
vor servi masa cei peste 
2 000 de studenfi care vor 
lucra în acest nou complex 
studențesc, al treilea con
struit în ultimii ani în cen

trul universitar Iași.

Foto: AGERPRES
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CAROTAJUL RADIOACTIV ÎN SCHELELE
PETROLIERE

în schelele petroliere a că
pătat o largă aplicare carota
jul radioactiv. Acest procedeu 
modern este folosit la investi
garea straturilor petroliere, la 
foraj și extracție și diferite 
alte operații. Anul acesta, de 
pildă, în bazinele petroliere de 
pe Valea Prahovei, din Mol
dova și Oltenia, el s-a folosit 
la aproape 600 operații, număr 
de peste 4 ori mai mare față 
de 1956, primul an de aplicare. 
Cu aceste mijloace, petroliștii 
au descoperit noi straturi pro
ductive, și au sporit debitul de

țiței al sondelor, îndeosebi la 
cele vechi. Carotajul radioac
tiv este aplicat îndeosebi în 
schelele Tîrgoviște, Cîmpina, 
Moreni și altele de pe Valea 
Prahovei, unde circa 90 la su
tă din numărul sondelor au o 
îndelungată activitate în pro
ducție.

Izotopii radioactivi sînt fo
losiți cu rezultate bune și la 
transportul prin conducte al 
țițeiului, asigurîndu-se în fe
lul acesta o mai bună circula
ție a materiei prime spre rafi
nării. (Agerpres)
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TRACTOARELOR
CÎMP DESCHIS!

' La G.A.S. Popești-Leordenl, regiunea București, se desfășoară intens 
toamnă. Pînă în prezent, aici

arăturile adinei de 
au fost arate peste 300 hectare, in fotografie t o parte din 
tractoarele gospodăriei la lucru. poio t AGERPRES

bine folosită!
zat munca la 4 tractoare în 
două schimburi. Agronomul 
colectivei, Viorel Popescu, a- 
preciază mult lucrările efec
tuate de tractoriști. Calitatea 
arăturilor executate de ei pe 
cele 1050 ha a primit pînă 
acum calificativul foarte bine.

Rezultate asemănătoare s-au 
obținut și la gospodăria colec
tivă din Romanu. Brigăzi
le de tractoare conduse de 
Dumitru 
Chiriac execută zilnic 
turi pe 50—55 de hectare. 
In comuna Valea Cînepii, la 
aceeași dată, se araseră 925 ha 
din 1 285. La însurăței 1 391 ha 
din 1 827. intr-un stadiu avan
sat se află si comunele Gro- 
peni, Oancea, scorțaru Nou și 
altele.

In gospodăriile colective din 
comunele Tudor Vladimirescu 
și Cotu Lung lucrările sînt 
însă rămase în urmă. La G.A.C. 
din comuna Tudor Vladimi
rescu din cele 1 530 de hectare 
s-au arat doar 401 hectare, iar 
la Cotu Lung mai puțin de 20 
la sută din suprafața planifi
cată. Neajunsurile provin de 
acolo că nu se folosește încă 
întreaga capacitate de lucru a 
tractoarelor. Din această cauză 
nu se realizează viteza de lu-

Găzdoiu și Petre 
ară-

cru Dlanlficată. Apoi se pierde 
prea mult timp cu reparații 
inutile, nu se face la vreme a- 
provizionarea cu combustibil.

Arătam mai sus că în raio
nul Brăila trebuie să se exe
cute, în această toamnă, ară
turi pe o suprafață de 56 921 
hectare. Pînă zilele trecute, a- 
ceastă lucrare se efectuase 
doar pe 35 970 de hectare. 
Există posibilități să se inten
sifice ritmul ia arături. Timpul 
frumos vine si el în ajutorul 
mecanizatorilor. Este nevoie 
însă de o mai bună organizare 
a muncii în brigăzi și de mai 
multă operativitate. Schimbul 
II la tractoare se poate orga
niza si în alte brigăzi de trac
toare. Majoritatea mecanizato
rilor sînt tineri. Grupele U.T.M. 
din aceste brigăzi trebuie să 
mobilizeze activ pe tinerii 
tractoriști la muncă, pentru 
utilizarea la maximum a ca
pacității tractoarelor. Executa
rea la timp a arăturilor în
seamnă, încadrarea lucrării în 
epoca optimă, iar aceasta 
asigura importante sporuri 
recoltă în anul viitor.

T. OANCEA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului 
pentru regiunea Galați

va 
de

• terenurile celor 
43 de gospodării 
colective din raio
nul Buzău, efec
tuarea arăturilor a- 
dînci de toamnă a 
început la 24 oc

tombrie. Viteza zilnică de lucru 
a fost planificată la 1 150 de 
hectare. Deci, pînă la 7 noiem
brie, ar fi trebuit să fie axate 
peste 16 000 de hectare. Acea
sta ax fi însemnat peste 50 la 
sută din întreaga suprafață 
planificată. Realitatea este însă 
alta. Pînă la data despre care 
vorbim erau arate abia 9 800 de 
hectare. Sîntem de aceeași pă
rere cu tovarășii de la consiliul 
agricol raional care apreciază 
că ritmul acestei lucrări este 
nesatisfăcător. Pe de o parte 
vina este a mecanizatorilor care 
n-au asigurat toate condițiile 
pentru a intensifica ritmul ară
turilor, iar pe de altă parte, a 
conducerilor celor cinci S.M.T.- 
uri de pe teritoriul raionului, 
care n-au sprijinit și îndrumat 
munca acestora.

Am vizitat brigăzile nr. 1,5 și 
6 ale S.M.T. Padina, care lu
crează pe ogoarele celor două 
gospodării colective din aceeași 
localitate.

— Cît ară un tractor într-o 
zi și o noapte ? ne-am adresat

lui Constantin Miu, șeful 
găzil nr. 1.

— Cît poate.
— Adică ?
— In medie un hectar și ju

mătate... două...
De ce nu se realizează viteza 

zilnică de lucru pe tractor, a- 
dică 3 hectare ? Pentru că în 
munca mecanizatorilor din bri- 
băzi sînt multe neajunsuri. 
Tractoriștii pierd mult timp cu 
drumurile inutile De la sediul 
brigăzii nr. 1, spre exemplu, și 
pînă la tarlaua caie se ară sînt 
trei-patru kilometri. Din cauză 
că nimeni nu s-a ocupat de a- 
provizionarea în cîmp «cu cele 
necesare, — aceasta arată o sla
bă organizare a muncii brigăzii 
— tractoriștii sînt nevoiți să facă 
cîte două-trei drumuri r>e zi 
să-și alimenteze mașinile 
carburanți, lubrifianți, ori 
apă, și să servească masa, 
ceste deplasări calculate
timp arată că la fiecare trei 
zile ei ar fi putut adăuga 
la suprafața arată cîte încă 2 
hectare.

Ritmul nesatisfăcător în care

ca 
cu 
cu
A-
în

C. SLAVIC

(Continuare în pag. 3-a)

Supravegheafi Îndeaproape 
de strungarul Tudor Ba- 
ranga, elevii Gheorghe Popa 
și Wilhelm Balint din anul 
III al Scolii profesionale 
a Uzinei „Hidromecanica" 
își însușesc cu multă pasi
une meseria pentru care se 

pregătesc.

tehnico-stiintifice»

A început tradiționala deca
dă a cărții tehnico-științifice. 
Timp de 10 zile se va desfă
șura în întreprinderi, instituții 
și în marile librării din Capita
lă o intensă acțiune de prezen
tare și popularizare a cărții de 
acest gen. Expoziții de carte, 
consfătuiri, informări și discu
ții la locul de muncă, prezen
tarea celor mai reprezentative 
lucrări prin gazetele de uzină, 
stații de amplificare, gazete de 
perete, panouri, sînt cîteva din 
mijloacele folosite pentru ca 
lucrarea de specialitate să a- 
jungă în mîna tuturor acelora 
care au nevoie de ea. Pentru a 
se asigura eficacitatea acestor 
acțiuni, ele sînt sprijinite de 
specialiști din Comisiile de in
gineri și tehnicieni.

(Agerpres)

Pentru tinerii

de 14 ani
(de la corespondentul 

In orașul Brașov, !n- 
buletinelor de identitate

BRAȘOV 
nostru). — 
minarea 
in mod festiv tinerilor care au îm
plinit 14 ani, a devenit o tradiție. 
Duminică la o asemenea sărbătoa
re au participat peste 100 de ti
neri din școliie orașului. Sărbători
rea a fost organizată de comitetul 
orășenesc U.T.M. împreună cu mi
liția orașului. La festivitatea în- 
mînării buletinelor, tinerilor II s-a 
vorbit despre condițiile de viață 
create de partid. In numele sărbă
toriților, elevii Elena Vieru de la 
școala medie 
Boieru de la 
s-au angajat 
sit pentru a 
nădejde ai patriei noastre.

In încheiere, formația artistică 
de amatori a Uzinelor „Hidromeca
nica" a prezentat pentru cei »4r- 
bătoriți un frumos spectacol.

de muzică și Adrian 
școala medie nr. 1 

să muncească neobo- 
deveni cetățeni de

A TEATRULUI, MUZICII 
DANSULUIȘl

SUCEAVA (de la 
torespondentul nostru). 
— La Suceava șl Bo
toșani Intre 12 șl 17 
noiembrie se orga
nizează de către Co
mitetul regional de 
cultură și artă, cu pri
lejul sărbătoririi a 10 
ani de activitate a 
Ansamblului de cînte- 
ce și dansuri „Ciprian 
Porumbescu" din Su
ceava, a Filarmonicii 
de stat șl a 
de păpuși

Teatrului 
„Cravata

roșie- din Botoșani și 
a 5 ani de activitate a 
Teatrului de stat „Mi
hail Eminescu" o săp- 
tămlnă a teatrului, mu
zicii și dansului. In a- 
ceastă săptămlnă vor 
ii prezentate la Sucea
va și Botoșani o serie 
de spectacole dintre 
care amintim „Apus de 
soare" de Barbu Șie- 
fănescu Delavrancea în 
Interpretarea Teatrului 
,de Stat „Mihail Emi
nescu, „Sinziana șl 
Pepelea Vasile

'Alecsandrl, spectacol 
prezentat da Teatrul 
de păpuși „Cravata 
roșie", un concert sim
fonic prezentat de Fi
larmonica de stat din 
Botoșani, avlnd ca so
list pe Șteian Gheor
ghiu, artist emerit •, de 
asemenea un spectacol 
muzical-coregralic pre
zentat de ansamblul 
„Ciprian Porumbescu" 
din Suceava etc. In 
cinstea acestor aniver
sări se va prezenta un 
spectacol iestiv.

oc ao oo ac oo oo aoes

8 ianuarie 1954. Parcă te-apleci | 
peste fila unui jurnal de însem- 8 
nări. Stă scris, pe fila aceasta, 8 
despre oameni. A fost atunci, o 
iarnă cruntă. Luai probă din be- £ 
tonul care trebuia turnat în ba- 8 
rai și betonul nu rezista gerului

8 
forfă, Ș

rumul de sus al 
șantierului Sadu V. 
Zilele, lunile, anii 
s-au scurs, verifi- 
cînd opera omului, 
desăvîrșînd-o în 
timp. Acum bara- 

§ jul, tunelul de aducțiune, caste- 
| Iul de echilibru, uzina ou rădă- 
8 cini aici, ca piatra Cindrelului 
| și Negovanului, ca Iezerul, ca rîul 
g și pădurile... 
2 Mergi pe vechiul drum — dru- 
| mul de sus* pe care treceau oda- 
g tă constructorii, vagoneții, vești- 
8 le, chemările ; cauți oamenii care 
g vor fi mers cîndva pe-aici, 
g pasul lor mare, cu manta- 
8 lele impermeabile smulse 
g de vînt, ferindu-și țigara 
g în gulerul înalt... 
g Treci — și pașilor tăi 
g li &e alătură, parcă, pașii 
8 l°r’ 
g Aici a fost colonia con- 
f. structorilor de la tunel, 
g aici „birourile" — acele 
8 barăci rudimentare, cu 

planuri întinse pe mesele 
proaspăt date la rindea, 

8 pe băncile lungi ; aici a 
g fost terenul de volei, aici 
‘ laboratorul... Iată, qu ră

mas încă probele de be
ton pe locul acesta. Cu
burile au aceleași fațete 
egale, neștirbite de vre- 

gjrnp. O mină — aceeași — a scrije- 
8 lit pe ele o dată anume. Le 
’ aduni, și ai în față un calendar 
g care a silit timpul să încapă în 
8 tipare noi, în ritm nou. 
\ Să torni un colos în stare să 
g țină piept puhoaielor, să sfrede- 
8 Iești un munte, sa crești temelia 
g uzinei, trebuia un aliaj puternic,

în. stare să dea durată acestui
timp.

Au fost luate probe atunci din 
tăria betonului și-a oamenilor. 
Probele de beton au fost verifi
cate, la presiuni și temperaturi 
uriașe ; oamenii, colectivul con
structorilor a fost verificat ani 
la rînd, în momentele cele mai 
grele.

Ei au dat măsura tăriei acestei
construcții.

Iei în mină un cub de beton :
L je ac oc ac oc ao ao oo oc aa oca oo oo ao oe oo oc oo ae ao oe oo oc oo ac oo oc so c» ao oo ao oo ao oo ac cx< oo cc ae oo ac aJ

acela. Oamenii rezistau. Luai din 
tăria lor, acel tot care nu putea 
fi măsurat — încredere, f 
voință. vis — si betonul începea 8 
lă reziste...

Au trecut pe-aici Cri- J 
șan Ambrozie, miner bătrîn și 8 
priceput care, împreună cu orta- ' 
cii lui a tăiat drum conductei J 
de aducțiune ; au trecut Ștefan 8 
Mustafă, tehnicianul care veriii- ț 

ca probele și a scris țj 
acolo, să se știe că tăria 8 
betonului — parcă tăria 
zilei însăși — a fost — 8 
atit, Mîna tehnicianului a 8 
însemnat data și nu și-a | 
semnat numele. Nici un 8 
constructor nu și-a semnat 8 f r Q

8 
8

8 
8 
8 
8 
8 
£

numele pe opera aceasta 
— Hidrocentrala Sadu

Nici Ion Diu — 
atunci tînăr maistru, 
cum student : nici ingine
rul Tîrnăveanu venit la 
Sadu de la Bicaz și cu 
școala acestor două șan
tiere, trecut acum la Ar- 8 
geș ; nici Victoria Lupea, £ 
fosta textilistă care s-a 
calificat pe șantier elec- 8 

triciană, și a rămas să-și dureze | 
familie trainică și să-și crească g 
copiii aici, lingă uzină, și după n 
ce s-au încheiat lucrările...

Șantierul, zilele cu forfota de 
atunci, chemările, ’__
drumul șantierului de sus, între 
pietre, au rămas 
de beton.

Ca într-un jurnal de însemnări 
descifrez în ele voința oamenilor, 
entuziasmul și romantismul unei 
generații — generația 
lor. Ei au dat forță 
care a fost turnat în baraj, în 
galeria de aducțiune, în trunchiul 
castelului, la temelia uzinei; 
tăria lor e verificată acum, de 
timp.

V.
pe
a-

urmele... Pe

încă, probele

iantiere- 
betonului

FLORENȚA ALBU

8
8
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„Recital^ 
de gimnastică Băieți, toți ca Pîrcălab!

p

T

n activitatea cotn- 
petițională a gim
nasticii noastre, 
campionatele in
ternaționale — a- 
junse in prezent 
la cea de-a Vl-a 

ediție — se inscriu, desigur, ca 
cea mai importantă întrecere. 
An de an, ele reunesc în fața 
aparatelor de concurs gimnaști 
și gimnaste de clasă internațio
nală, iar spectacolul sportiv 
este de fiecare dată excelent. 
Regula nu a fost nici în acest 
an infirmată.

Sportivii noștri s-au prezen
tat în plenitudinea posibilități
lor lor ; Sonia Iovan, Elena 
Leuștean, Fr. Orendi, Petre Mi
clăuș, Anton Cadar și ceilalți 
concurenți, la multe aparate fi
ind la un înalt nivel. „Rezer
vele" 
a lui 
Titov 
vedit 
predecesorilor lor, 
tînd în mod excelent în 
Floreasca gimnastica din Uni
unea Sovietică, Cehoslovacia, 
R. D. Germană.

Atit la exercițiile impuse — 
acelea cu care se va concura 
anul viitor la Jocurile Olimpice 
de la Tokio — dar mai ales la 
cele libere alese, unde talentul, 
fantezia și măiestria se îmbină 
în mod armonios, gimnaștii 
s-au întrecut în execuții de 
inaltă măiestrie, smulgînd ro
pote de aplauze sălii arhipline. 
Adeseori, spectatorii aveau de 
rezolvat „probleme" dificile : 
în care colț al sălii să-și 
drepte mai întîi privirea ; 
urmărească pe Sonia Iovan la 
birnă, acolo unde de fiecare 
dată ea determină arbitrii să 
„urce" peste 9,50, sau s-o vezi 
pe viitoarea ziaristă din Tbi
lisi, Mzia Ninoșvill, în frumo
sul ei exercițiu la paralele, ori 
pe Anton Cadar la Inele ? Dar 
putem oare s-o uităm pe me
zina întrecerii, micuța Maria 
Krajcirova, în vîrstă de numai 
15 ani, pentru frumoasele și e- 
legantele ei sărituri ?

Unul din elementele Inedite 
ale campionatelor l-a constituit 
reapariția în fața publicului 
bucureștean a multiplei noastre 
campioane Elena Leuștean-Po- 
pescu. După o absență de a- 
proap* doi ani, e* revine, in-

lui Latînina și Astahova, 
Ceaslavska și Fbst, a lui 
și Kerdemelidi s-au do- 
demni continuatori ai 

reprezen- 
sala

în-
s-o

cet dar sigur, la forma care a 
consacrat-o în trecut.

De altfel, lucrul cel mal îm
bucurător pentru noi, după cum 
ne declara și Sonia Iovan, este 
acela că echipa noastră femi
nină începe să devină o echi
pă, care cîștigă treptat, treptat 
in omogenitate, lucru esențial 
în perioada aceasta premergă
toare Jocurilor Olimpice. Cele 
patru titluri cîștigate de 
(3 prin Sonia Iovan, iar 
prin Elena Leuștean) constituie 
desigur un prețios stimulent 
pentru pregătirea viitoare a fe
telor. Băieții noștri, ne referim 
Ia cei mai buni la ora actuală 
— Cadar, Miclăuș, Orendi — 
și-au împărțit cile un titlu lă- 
sîndu-ne 
zărim că 
mult mai

Vineri,
la „internaționale" l-am revă
zut pe cel mai vechi gimnast 
din țara noastră, pe maestrul e- 
merit al sportului ALBIN MO- 
RARU, pe care l-am rugat să-si 
împărtășească impresiile : „Mă 
bucură nespus faptul că gim
nastica cucerește continuu noi 
sportivi de valoare. M-au im
presionai îndeosebi tinerele 
noastre gimnaste precum și E- 
ricka Barth (R. D. Germană), 

'Maria Krajcirova și Jarka Sed- 
lackova (Cehoslovacia). Am re
marcat, de asemenea, buna 
comportare a gimnastelor ro- 
mîne, îndeosebi revenirea Ele
nei Leuștean. Am convingerea 
că în viitor rezultatele gim- 
naștilor noștri, atit a băie/ilor 
cit șl a fetelor, vor fi și mai 
mari".

component al echipei 
In acest meci tot ceea 

capabil, tot ceea ce 
fiecare în parte a do-

fete 
imul

pe alocuri să între- 
posibilitătile lor sint 
mari.
sîmbătă și duminică

iine după-amiază, 
Dinamo București 
vă întîlnt pe sta
dionul 23 August 
faimoasa echipă 
spaniolă Real-Ma-
drid.

Realul era până acum vreo 
doi ani socotită (iar pe alocuri 
i se acordă același credit și 
astăzi) drept cea mal bună for
mație de club din Europa.

Dinamo București ar? deci 
o sarcină destul de dificilă. 
Important este însă ca unspre
zecele dinamovist să arunce in 
luptă toate forțele, băieții să 
nu intre pe teren crispați 
(atenție în special la primul 
sfert de oră, care nu 
departe de duminica 
laltă ne-a dat atîlea 
reri de cap) și să-și aducă 
aminte că în meciul cu națio
nala Spaniei la București ei au 
fost principalii factori ai vic
toriei noastre.

Intr-o declarație dată de cu
rmă unui ziar francez, mijlo
cașul Muller de la Real 
anunța că echipa sa, de- 
plasindu-se la București, va 
face tot ce e posibil să în
vingă spre a fi scutită de emo
ții pe teren propriu. Dacă la 
Real sp gîndește că există, in
discutabil, și o variantă a emo
țiilor (se poate citi: o victorie 
a dinamoviștilor) cu atit mai 
mult, după părerea noastră, 
băieții din Stefan cel Mare sint 
datori să creadă în victorie și 
să-și adune toată voința pen
tru a împlini dorința zecilor 
și sutelor de mii de iubitori ai 
fotbalului din țara noastră: 
victorie si faze de fotbal pline 
de fantezie.

Ceea ce așteptăm cu toții de 
Dinamo-București este ca

mai 
cea- 
du-

fiecare 
să dea 
ce este 
Știe (?i 
vedit in multe împrejurări că 
știe fotbal). Dorim să-i vedem 
pe fiecare din ei jucînd la fel 
de bine ca Pîrcălab care, indi
ferent de miza întâlnirilor, 
muncește totdeauna enorm 
pentru obținerea victoriei (n-o 
să fie cu supărare pentru ni
meni dacă Petru Emil, Varga, 
frații Nunweiller etc. vor lup
ta mîine chiar cu mai multă 
însuflețire decit colegul lor de 
pe extrema dreaptă).

Dinamovișlii trebuie să intre 
pe teren cu convingerea că 
sînt capabili să învingă această

Avancronică la meciul
Dinamo-București

Real Madrid
echipă cu nume mare în fotbal, 
cu condiția de a avea perma
nent inițiativa, de a-i opune un 
joc deschis, combativ, cu a- 
tacuri insistente și variate la 
poartă. Unsprezecele dinamo- 
vist (reintroducerea lui Varga 
în formație este bine venită) 
trebuie, prin urmare, să atace 
din primul minut, să excludă 
așa numitul timp de cunoaște
re, să șuteze din toate pozițiile 
și, mai ales, de la distanță, 
pentru că, avînd in față apă
rători de talia unui Santama
ria, va fi destul de greu ca îna
intașii noștri să se strecoare

cu balonul pină la cițiva metri 
de poarta Realului.

Mare parte dintre dina mo- 
viști cunosc din mtîlnirile na
ționalei noastre cu Spania sti
lul de joc al unui Gento, de 
pildă, precum și felul în care 
apărarea spaniolilor poate fi 
străpunsă. De aceea ei sînt da
tori să acționeze calm și inteli
gent, fără, să se lase intimidați 
de renumele adversarului, ca 
să aăsească punctele mai slabe 
ale madrilenilor si să-și cre
eze culoare libere.

Anul trecut la București, am 
văzut mingea poposind de trei 
ori in poarta lui Vicente și 
de alte vreo cinci ori ocolind-o 
milimetric. Pătrunderile înain
tașilor noștri și cursele specta
culoase ale lui Pîrcălab. rămas 
in aceeași formă de zile mari, 
au produs atunci derută în 
rindul apărătorilor spanioli. 
Dorim ca mîine, atacurile e- 
c.hipei noastre să fie și mai 
vijelioase și mai incisive.

Victoria ne poate surîde nu
mai datorită unei voințe da 
fier, unui joc omogen si te
nace, dar mai ales calmului Șt 
gindirii.

Băieți, înlături cu teama, 
căci numai fricoșii nu știu și 
nu pot să învingă.

Mîine, cînd veți intra pe te
ren, vom fi cu inima alături 
de voi nu numai cei o sută de 
mii din tribune, ci toți, mult 
mai multi, toți cei care dorim 
o victorie de prestigiu.

FĂNUȘ neagu

PE SCURT

S. IONESCU

..v

O iută din întilnirea Farul-Steaua, disputată duminică pe Stadionul Republicii

sala Expoziției din 
au luai stirșit duminică 

celei de-a 14-a 
a campionatelor inlernafio-

• în 
Ljubljana 
seara Întrecerile 
ediții 
nale de tenis de masă ale Iugo
slaviei. Maria Alexandru și Radu 
Negulescu au cucerit primul loc In 
proba de dublu mixt, Invinglnd In 
ilnalâ cu 3—1 perechea Ella Con- 
stantinescu. Dorin Giurgiucă.

• Au luat sfirșlt campionatele 
republicane de scrimă. Proba in
dividuală de spadă a fost ciștigată 
da C. Stelian (Steaua). Pe echipe 
victoria a revenit formației Steaua, 
urmată de C.S.M. Cluj, Știința 
București și Petrolul Ploiești,

• La Suceava s-a disputat 
dubla întâlnire internațională 
de volei dintre echipele de ti
neret ale R.P. Romine și R.P. 
Bulgaria. In ambele meciuri 
victoria a revenit formațiilor 
noastre, la masculin scorul a 
fost de 3—2, iar la feminin de 
3—0. Astăzi, la Suceava se vor 
desfășura întilnirile revanșă.

flFKll

Cu telefericul, spre virful eu Dor
Foto i N. ST E LORI AN

P LISTS
Aurel Dumitrescu, Stela Ia- 

noș — București. Stan Voi- 
noiu — Arad.

Sonia Iovan, evoluînd la bîrnă

Cînd schemele
rdmîn rigide

• Duminici pe un traseu din 
împrejurimile stadionului „Olim
pia" din Capitali s-a disputat cam. 
pionatul orășenesc de ciclo-cros. 
Victoria a revenit lui Constantin 
Baciu de la Steaua urmat de I. 
Braharu (Voința), St. Toader 
(Voința) șl P. Simion (Steaua). Gh. 
Șerban Radulescu (Olimpia) sufe
rind o defecțiune tehnică a aban
donat. La cele două categorii de 
juniori au terminat victorioși Gh. 
Radu (Olimpia) și C. Constantines- 
cu (C.P.B.).

Consecințele

Duminică, Steaua București 
pierdut două puncte in fața 

echipei Farul Constanța și, 
după părerea noastră, nu se 
poate plînge c-a avut ghinion. 
Farul a învins-o fără drept de 
apel, pentru că colegii lui Di- 
nulescu au fost mereu primii 
la minge, au șutat puternic la 
poarta lui Suciu și, mai ales, 
au desfășurat jocul pe aripi, 
derutîndu-i pe apărătorii mi
litari (Petescu, Cojocaru, Geor
gescu).

Farul, care pornise cu stîn- 
gul în actualul campionat, are 
astăzi o echipă omogenă (nu
mirea fostului internațional 
Steinbach ca antrenor, a fost, 
se pare, deosebit de inspirată) 
cu o linie de mijloc solidă și 
cu o înaintare care știe să a- 
jungă repede spre poarta ad
versă. Dinulescu, rămas același 
bun coordonator al atacului, 
juniorul Tufan și Bibere, for
mează o tripletă, care gîndește 
Iute și acționează cu fantezie 
exact acolo unde se cere, adică 
în fazele de finalizare.

Apărarea, tenace (excepție 
face portarul Manciu, de de
parte cel mai nesigur om de 
la constănțeni) a spulberat 
toate atacurile militarilor, de- 
gajînd departe și precis toate 
mingile.

Trebuie să spunem însă că 
Farul a învins Steaua, înainte 
de toate, pe plan tactic. E 
vorba de aplicarea sistemului 
4 -|- 2 -F 4. Mult pomenitul sis-

a
tem prevede o apărare în zonă, 
constănțenii, însă, au aplicat 
apărarea la om — și lucrul a- 
cesta a contrazis așteptările 
militarilor intrați pe teren cu 
scheme preconcepute pe care 
s-au îndîrjit să le aplice și a- 
tunci cînd era evident pentru 
oricine că trebuie să renunțe 
la ele. Vina e de bună seamă 
a jucătorilor. Dar găsim că ea 
aparține în primul rînd con
ducătorilor tehnici.

Și, fiindcă am ajuns aici, 
trebuie să arătam că în ce pri
vește jocul echipei Steaua 
ne-au dat de gîndit și alte 
probleme care intră în sfera 
de preocupare a antrenorului. 
In linia apărătorilor, de pildă, 
de multă vreme se fac schim
bări de neînțeles de la o etapă 
la alta (Zavoda II cu Geor
gescu, Cojocaru cu Hălmăgea- 
nu. sau cu Petescu) lucru care, 
indiscutabil, dăuhează omoge
nității. Improvizațiile au în
ceput să devină o tradiție și 
ele nu pot

Vine la 
care ne-a 
Pavlovici 
mișcat greoi și cum nu i-am

văzut evoluînd cîteva săptă- 
mîni la rînd, ne gindim că nici 
la antrenamente nu s-au prea 
întrecut cu firea. Una din 
două : ori n-au fost puși să lu
creze, ori, taxați drept rezer
ve, sînt lăsați să facă antre
namente cînd și cum vor.

Intorcîndu-ne la discuția a- 
supra meciului, vom nota că 
jucătorii de la Steaua, și mai 
ales cei tineri (Petescu și Pav
lovici) au încercat mereu să 
suplinească lips-a de condiție 
fizică prin punerea de piedici.

Și o fază rar întîlnită în fot
bal : Steaua a fost într-un 
rînd pe punctul să preia con
ducerea în joc, dar mijlocașul 
Koska (din nou lipsit de ori
zont, haotic și specialist în tri
miterea baloanelor în 
scos mingea cu capul 
bara porții lui Manciu, 

un gol.
partidă de luptă, 
Cam prea puțin 
ce așteiptam de l>a

0 Selecționatele de fotbal ale 
Italiei și U.R.S.S, s-au Inliliut ieri 
pe stadionul olimpic din Roma, în 
meciul retur din cadrul optimilor 
de iinală ale ..Cupei Europei" in- 
ter-fâri. La capătul unui joc viu 
disputat, de un remarcabil nivel 
tehnic Întilnirea s a terminat la 
egalitate (1 — l), asttel că reprezen
tativa sovietică, învingătoare cu 
2—0 în primul joc, se califică 
pentru sterturile de Iinală, urmind 
să intllnească echipa Suediei.

• La Zilina s-a disputat intîlnl- 
rea internațională de natație din
tre reprezentativele R.P. Romine șl 
R. S. Cehoslovace. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul final de 
168—123 puncte. In cele două 
meciuri de polo pe apă echipa ro- 
mină a învins cu 6—5 și 
echipa R. S. Cehoslovace.

tușă) a 
de sub 
salvînd

duce la nimic bun. 
rînd un alt lucru 
mirat. Duminică, 

șl Cojocaru s-au

„Farul" de 
A fost o 

și atîta tot. 
față de ceea 
Steaua.

F. N.

Steaua—campioană la rugbi
A luat sfîrșit campionatul 

republican de rugbi. Anul a- 
cesta titlul de campioană a 
țării a revenit echipei Steaua, 
care duminică, în ultimul joc, 
a învins în Capitală cu 20—0 
echipa C.S.M.S. Iași. Este pen
tru a 5-a oară alternativ cînd 
echipa Steaua se înscrie pe 
lista campioanelor țării. Rug- 
biștii militari au totalizat 63

puncte, fiind urmați în clasa
ment de Dinamo Buourești — 
58 puncte și Grivița Roșie 56 
puncte.

Iată principalele rezultate 
înregistrate în ultima etapă : 
Gloria București — Progresul 
București 6—3 ; Dinamo Bucu
rești—Știința Timișoara 12-3 ; 
Știința Cluj—Unirea 11—0,

(Agerpres)

unui regulament neinspirat
Duminică dimineața, 

In împrejurimile Stadio
nului Voința, s-a dispu
tai. etapa pe orașul 
București a Campionatu
lui R.P.R. de cros

Bucurîndu-se de o 
participare mai nu

meroasă decit în al ti ani. 
majoritatea probelor au 
prilejuit dispute specta
culoase, atit pentru ob
ținerea titlului de cam
pion al orașului Buctr 
rești, cit și pentru ocu
parea unui loc cit mai 
bun In clasamentul pe 
echipe.

Dintre învingători am 
retinut pe Florin Săvu- 
lescu (S.S.E.2) la juniori 
11. Constantin Bloțiu. 
(Rapid) la juniori 1, Ni- 
colae Mustață (Dinamo) 
la seniori, și Cecilia 
Berna (Metalul), la juni
oare I. Pe echipe au 
ieșit în evidență la pro
bele de juniori, forma
țiile Scolii sportive „Vii- 
torul" șl ale clubului 
Metalul, iar la seniori 
reprezentanții cluburilor 
Steaua șl Dinamo.

Spectatorii prezent! la 
concurs au rămas însă 
nedumeriți cînd. au văzut 
pe maestrcle sportului 
Florica Grecescu și Flo
rentina Stancu sosind pe 
ultimele locuri în cursa 
senioarelor neapărîn- 
du-și șansele, așa cum 
ne obișnuiseră pînă a- 
cum. Cauza acestei parti
cipări formale trebuie 
căutată în prevederile 
regulamentului acestui 
campionat republican, 
care stabilește desfășu
rarea primelor patru eta
pe In lunile septembiie- 
noiembrie 1963, iar fina
la în martie 1964.

Desigur că nu se poa
te pretinde atleților să 
fie în formă sportivă 
optimă din martie pînă 
în noiembrie. Este știut 
că pregătirea pentru 
concursuri durează cam 
șase luni, iar după un 
sezon bogat compctițio- 
nai, este necesară și o 
perioadă de tranziție.

Pentru ca la campio
ne Ini R. P.R. de cros să 
paiticipe concurența în

formă optimă, este ne
cesar ca toate etapele 
campionatului sâ se 
dispute lie primăvara, 
fie toamna. De alifel, 
înșiși antrenorii de fond 
ai lotului nostru repu
blican consideră nepo
trivite datele fixate pen
tru acest campionat.

Regulamentul compe
tiției mai conține cîteva 
prevederi care se cer 
îmbunătățite. Astfel pen
tru înlocuirea compo
nentului unei echipe din 
motive de sănătate, se 
cere ca rezerva să fi 
participut în celelalte 
etape ; dar etapele pre
cedente fiind, cu caracter 
eliminatoriu. aceasta 
practic este imposibil.

In acest an șl juniorii 
11 participă pînă în eta
pa finală a competiției, 
însă distanțele fixate 
pentru ei (1 500 m la 
băieți și 700 m la fete) 
sînt prea lungi, depășind 
distanțele maxime stabi
lite pentru juniorii 11 la 
probele de pistă (1 000 
m la băi?ji și 500 m la

fele). Experiența ultimi
lor 10 ani arată că șl 
din această cauză nici 
un junior care s-a afir
mat în probele de fond 
și demifond la vîrsta de 
15—16 ani, nu a confir
mat pe deplin, speran
țele, la vîrsta seni or a tu
lul. De altfel si experien
ța altor țări cu atletism 
dezvoltat arată că pro
bele de fond și demi
fond pentru juniori sînt 
mai scurte și mai puține 
decît în competițiile 
noastre. Federația roml- 
nd de atletism are obli
gația să ia măsurile ne
cesare.

Competițiile republi
cane de cros, prilej de 
angrenare — în primele 
etape — a tineretului în 
activitatea sportivă, tre
buie concepute astfel 
Incit sd dea maximum 
de randament.

siLvru
DUMITRESCU 

antrenor de atletism

Un tînăr ziarist își face de
butul în presa comunistă. Și 
contribuția primului său repor
taj e senzațională : descoperă o 
impostură, denunță curajos fal
sificarea datelor care făceau 
dinlr-un șofer șmecher un 
„fruntaș” în producție și din- 
tr-un necinstit carierist, șef de 
sector forestier, „onorabilul” 
conducător al unei pretinse uni- 
tăți-model.

Tema realizării studiourilor 
sovietice „Primul reportaj”, cu 
care s-a încheiat festivalul fil
mului de anul acesta, este pa
sionantă : efortul, uneori eroic, 
al gazetarului comunist pentru 
aflarea adevărului. Scriitorul 
Serghei Antonov — scenarist — 
și regizorul filmului, Vladimir 
Vengherov, detașează două pla
nuri de interes dramatic : inve
stigația tînărului reporter pen
tru dezvăluirea 
ciuda șantajului, a amenințări
lor grave ia care e supus de cel 
doi dornici să „mușamalizeze” 
afacerea dubioasă și reflexul 
— pe plan moral — al acestei 
Intransigențe declanșînd ener-

glea revizuire de conștiință a 
șoferului ce-și înțelege, însfîrșit, 
culpabilitatea.

Deși diferit ca gen (un clasic 
film de acțiune încordată, de 
iscusit „suspens”), „Primul re
portaj” slujește cu căldură a- 
celași mesaj umanist prin care 
ne impresionase profund, anul 
trecut, realizarea poetică a

imposturii, în

• La Palatul sporturilor 
Lyon a avut loc meciul de 
dintre fostul campion al lumii al 
cat. mijlocii, Ray Sugar Robinson, 
și italianul Fabio Bettini. Meciul, 
disputai pe distanta de 10 reprize, 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate.

Prima sesiune de examene 
la școala medie, curs fără 
frecvență, va avea loc la înce
putul ultimei decade a lunii 
decembrie.

Pentru această sesiune ele
vii clasei a IX-a trebuie să, se 
pregătească la următoarele 
materii : Limba riomînă, pînă 
la capitolul „Literatura romî- 
nă în secolul al XIX-lea“, 
Limba rusă, pînă la lecția „To
varăși adevărați" și gramatica 
prevăzută pînă la această lec
ție, Limba engleză sau Limba 
franceză pînă la lecțiile : „At 
Bicaz" și respectiv „Le lievre 
et la tortue" și gramatica pre
văzută pină la aceste lecții, 
Istorie, pînă la capitolul „Dez
voltarea orînduirii feudale" 
(secolele XII—XV), Algebră, 
pînă la capitolul „Șiruri de 
numere" și Geometrie pină la 
capitolul „Relații metrice". Fi
zică, pină la tema „Dilatația 
corpurilor sub acțiunea căldu
rii". Chimie, pină la subcapi
tolul grupa carbonului, Zooio-

realizat de nici un mărșăluitor 
pînă acum.

Sperăm, ca și dumneavoas
tră, că atleții noștri, în conti
nuă afirmare, nu vor lăsa ca 
aceste recorduri să „îmbătrî- 
nească" prea mult.

Andrei Chiriță — Reșița

Da, într-adevăir, la Harcov 
s-a terminat proiectul unei lo
comotive Diesel („TE—40“) de 
6 000 c.p.

Ea este deșt. Înaltă pentru tre
nuri de marfă și pasageri. Va
rianta destinată trenurilor de 
pasageri va putea atinge vite
ze de pînă la 150 km pe oră.

Noua mașină are gabarite 
șl greutate mal reduse, iar mo
torul, prin originalitatea con
strucției sale, consumă cu 9 la 
sută mai puțin combustibil de- 
cît cele de pină acum.

Francisc Erdcly — Sînmar- 
țin, raionul Arad

lntrat !n cea de 
a sa și marele 

V. Smislov se 
al clasamentului

• Turneul Internațional de șah 
de Ia Moscova a 
a doua jumătate 
maestru sovietic 
menține ca lider
cu un punct avans față de fostul 
campion mondial Mihail Tal. In 
runda a 9-a Smislov l-a învins în 
34 de mutări pe campionul polo
nez Balczerowski, totalizind 7,5 
puncte. Tal a făcut remiză cu tină- 
nil șahist cehoslovac Hort și se 
află pe locul doi cu 6,5 puncte. 
Vladimirov, care a remizat cu 
Antoșin. are 6 puncte și ocupă 
locul 3, Alte rezultate din runda a 
9-a : Gligorici-Keres remiză ,-
Lieberson-Matanovici remiză ; Sza- 
bo-Kuppers 1—0 i Pîdevski-Pietzsch 
remiză.

(Agerpres)

pere șl iă facă public adevărul. 
Adolescentul provoacă o 
schimbare radicală în viata șo- 
ferului-impostor. așa cum în 
existenta precară, parazitară a- 
personajulul lui Kuledianov, 
intervenise salutar o fală in
tegră și inimoasă.

Factorii morali, individu
ali. care, alături de întreaga 
ambiantă socială ajută la revi
rimentul uman, sint tineri ti
mizi, aproape copilandri, părînd 
depășiji de evenimente, uneori 
înțclegindu-Ie simplist, pentru 
ca treptat să-și dovedească o 
maturitate de gîndire și acți
une, înalta principialitate care

pînă la capitolul ..încren
gătura coordatclor" și Geogra
fie, pînă la lecția „Franța”.

Iulian Badea — Iași

Sînt într-adevăir, cîteva re
corduri naționale în probele 
de atletism care încă nu au 
fost egalate sau doborîte.

Printre acestea se numără 
în primul rînd recordurile lui 
Ion Moina 
metri plat 
metri plat 
în 1946 și 
1948.

Recordul 
Sicoe la proba 
plat cu timpul 54,9 sec datea
ză din anul 1955. De asemenea, 
timpul de 4 h 29'41” realizat de 
Ion Baboie în anul 1953 pe 
50 km marș, nu a mai fost

în probele de 100 
(10,4 sec.) și 200 
(21,3 sec.) stabilite 
respectiv în anul

Alexandrei Taifas- 
de 400 metri

tatea proaspătului gazetar îl de
termină să verifice din nou da
tele. să le confrunte școlărește. 
Acest amănunt de caracter ofe
rit de dramaturg relevă spec
tatorului deodată o întreagă 
personalitate morală și spiritu
ală a tînărului sovietic integru, 
combativ. Așa cum sumare in
dicii. aparent nesemnificative, 
îl duc pe ziarist la allarea ade
vărului despre șoferul Hromov.

Scenariul lui Antonov, exce
lent construit ca acțiune, miză 
dramatică, profunzime a carac
terelor pornește în demonstra
ție de la simplu la complex, de 
la suprafața lucrurilor, ce Ire-

„PRIMUL REPORTAJ
alt cunoscut regizor, Ku- 

copacij erau
unul
ledjanov : „Cînd 
mari”. In centrul preocupării 
cineaștilor sovietici a stat și 
aici demonstrația influenjei sa
lutare pe care o exercită co
lectivitatea 
ei tonică.
individului

Fără a-și 
adversarul, 
termină in 
un examen 
fermitatea de care dă dovadă, 
prin dirzenia cu care știe să a*

socialistă, ambianta 
stimulativă, asupra

moraliza ostentativ 
tinărul gazetar de- 

conștiinja acestuia 
moral exigent, prin

nu e decit rezultatul educației 
comuniste primite.

Cînd sosește în taiga, pentru 
prima oară, adolescentul stîn- 
gacl din „Primul reportaj1' cu 
privire gravă, încrezătoare, 
pare a avea formată o noțiune 
naivă, livrescă asupra „perso
najului pozitiv”. O cunoștință 
superficială cu pretinsul fruntaș 
— chip energic, viril, adevărat 
erou ce Înfruntă zăpezile taiga
lei, gîndește copilăros tinărul 
reporter — și eroarea e pe cale 
să se comită. Dar conștiinciozi-

re
ajunge la 
reportaj'' 
cu falsele

buie depășită, spre a 
esența lor. „Primul 
polemizează energic 
aparente, cu prejudecățile și 
îndeamnă, la maximă atenție, 
discernămînt în aprecierea fap
telor și oamenilor. Personajul 
central e un impostor, dar gră
untele său de umanitate va fi 
desprins cu delicatețe și ajutat 
să se valorifice de un adoles
cent cu figură naivă. Dintre 
cei doi eroi, bărbat hotărlt se 
va dovedi pînă la urmă tinărul 
firav, și nu maturul sigur de el

Sesizarea dv. s-a dovedit a 
fi întemeiată.

In legătură cu propunerea 
făcută, întreprinderea regio
nală de transporturi auto ne-a 
comunicat : „Cursa de autobuz, 
Sinmartin — Curtici, care să 
înlesnească transportul munci
torilor spre Arad, era trecută 
și înainte în mersul oficial al 
autobuzelor, insă ea nu circula 
decit lunea. IRTA — Banat a 
luat măsura ca această cursă 
sg circule zilnic, iu felul aces
ta satisfăcînd și cererea mun
citorilor din comuna Sin
martin".

Nelu lonescu — București

Sonia Clueeru, una din ma
rile artiste ale teatrului romî- 
nesc s-a născut la 25 martie 
1892, în comuna Căciula ta — 
Făgăraș.

La 15 august 1913, după 
solvirea 
muzică 
București, a fost angajată 
Teatrul Național unde a 
mas întreaga sa viață.

Ne-ar fi foarte greu să înși
ruirii toate piesele în care a 
jucat Sonia Clueeru pînă în 
anul 1955. Amintim doar cîte- 
va ; „Hagi Tudose" de B. De- 
lavrancea, „Azilul de noapte” 
de Maxim Gorki, ,.înșiră-te 
mărgărite" de Victor Eftimiu. 
„Doctor fără vcxie“ și „Avarul” 
de Moliere. „Zori deasupra 
Moscovei" de A. Șurov etc.

Dacă vreți să cunoașteți și 
alte amănunte din viața aces- 
ei mari artiste vă sfătuim să 
citiți cartea : ..Sonia Clueeru" 
apărută de cu rînd î.n Editura 
Meridiane”.

conservatorului
și deolamație

ab- 
de 

din 
la 

ră-

care încearcă — la un moment 
dat — să-l intimideze, să-i a- 
meninte cu moartea. înfrunta
rea celor doi, rămași înzăpeziți 
în taigaua înghețată, e cu atit 
mai dramatică, cu cil eroii ișl 
rostesc pu/îne cuvinte, evită o 
discuție didactică. Dar din a- 
ceastă ciocnire interioară, în
cordată. ambii au mult mal 
mult de cîștigat. Laconismul, 
expresivitatea cuvintelor rostite 
și nerostite, a gesturilor din 
filmul „Primul reportaj'" con
stituie o calitate care, pe lingă 
cele amintite : interesanta dez
batere epică, iscusita construc
ție dramatică, sensibila și pro
funda incursiune in psihologia 
personajelor, justifică, pe de
plin, distincția acordată anul a- 
cesta la festivalul cinematogra
fic international de la Mos
cova.

Actorul fermecător și inteli
gent care e Alexandr Demia
nenko (tinărul ofifer din „Pace 
noului venit”, sudorul din „In- 
tîlnire Pe cablu "), Tamara Sio- 
nina (interpreta de mare inten
sitate a Katiușei Maslova din 
ecranizarea „Invierei "), G. Iu- 
malov, S. Haritonova etc. sus
țin cu interes valoroasa par
titură oferită de scriitorul Anto. 
nov fi regizorul Vengherov.

ALICE MĂNOIU



problemele producției
Ne vorbește prof. univ. ing. GRIGORE IOACHIM,ercetarea științifi

că a devenit în ul
timii ani o coordo
nată definitorie a 
întregii activități 
universitare, atît 
a studenților cil și

a cadrelor didactice.
In activitatea desfășurată în 

cadrul cercurilor științifice stu
dențești, viitorii specialiști ișl 
formează profilul, intră în a- 
dîncul profesiunii lor, dobîn- 
desc acel cumul de calități ne
cesare unui viitor om de ști
ință.

In această perioadă, activita
tea cercurilor științifice e în 
plină desfășurare. Sub îndru
marea profesorilor, șefilor de 
lucrări, asistenților, studenții 
din anii mai mici atacă primele 
probleme de cercetare, iar stu
denții cu un anumit stagiu în 
domeniul cercetării recalculea
ză unele date, pe baza studiilor 
întreprinse în săptămînile de 
practică, sintetizează rezultate
le și redactează referatele ce 
vor fi prezentate în apropiatele 
sesiuni de comunicări sau vor 
fi dezbătute în cercurile știin
țifice.

în dorința de a împărtăși ci
titorilor cîteva dintre rezulta
tele obținute de cercurile ști
ințifice studențești, experiența 
dobîndită în cultivarea pasiunii 
de cercetare, în colaborarea 
dintre cercetarea științifică a 
cadrelor didactice și cea stu
dențească, în rezolvarea unor 
probleme concrete ale econo
miei și tehnicii, am initial o se
rie de discuții cu unii condu
cători de institute, șefi de ca
tedre, conducători de labora
toare, cadre de conducere ale 
organizațiilor U.T.M. și Asocia
țiilor studenților, ingineri și 
alți specialiști din producție, 
cerîndu-Ie să ne vorbească 
despre locul șl rolul cercurilor 
științifice în viata noastră uni
versitară.

în numărul de astăzi, publi
căm relatările prof. univ. ing. 
Grigore Ioachim, membru co
respondent al Academiei R P R. 
prorector al institutului de pe
trol, gaze și geologie din Bucu
rești în legătură cu tematica a- 
bordată în cercurile științifice 
studențești ale institutului.

k

al Institutului de petrol, gaze și geologie
în urma verificărilor făcute în 
recenta practică în producție, 
ultimele amănunte și se pregă
tesc febril pentru a încheia îna
inte cu cel puțin o lună de zile 
de perioada examenelor comu
nicările pentru sesiunea cercu
rilor stabilită pentru primele 
zile ale viitorului semestru.

Incercînd să vă prezint cîte- 
va elemente care să contureze 
tematica abordată în cercetări
le studenților, aș vrea să subli
niez că noi am stabilit sesiu
nile cercurilor științifice la o 
distanță de doi ani (într-un an 
are Ioc sesiunea studenților, iar 
în celălalt are loc cea a cadre
lor didactice), astfel îneît în 
intervalul de la alegerea temei 
de studiu pînă la prezentarea

conuri (cercul de „Tehnologie a 
construcției utilajelor petroli
ere”), studiul vibrațiilor la în
covoiere și torsiune (cercul de 
„Mecanică și rezistență”) pro
blema polimerizării proprilenu- 
lui în strat fluidizat (cercul de 
„Tehnologie a țițeiului și gaze
lor") studiul mineralogic și ge- 
ochimic al zăcămintelor de la 
Dognecea, (cercul de „Zăcămin
te minerale utile”), problema 
valorilor normale ale compo
nentei verticale a cîmpului ge
omagnetic pe teritoriul R.P.R., 
(cercul de Geofizică”) — iată 
cîteva titluri de teme, de pro
bleme ce se găsesc în studiul 
cercurilor care demonstrează 
pe deplin legătura indisolubilă 
ce există în institutul nostru

Activitățile cercurilor 
științifice studențești

„Intrati în oricare dintre ze
cile de laboratoare ale institu
tului nostru. Pretutindeni veți 
găsi, la orice oră din zi, cîțiva 
dintre membrii cercurilor ști
ințifice, aplecați asupra mese
lor de lucru, sau aparatelor.

Sîntem în toiul unei vaste 
activități de cercetare care va 
fi, în curînd, încununată de u- 
nele din cele mai pasionante 
momente din cronica de activi
tăți a institutului nostru —.se
siunea de comunicări a cercu
rilor științifice studențești.

Tn fiecare din cele 23 de 
cercuri ale institutului nostru, 
sute de studenți din anii BI, IV 
si V, antrenați in activitatea 
cercurilor, pun la punct acum,

rezultatelor, studenții să aibă 
la dispoziție perioadele a două 
„practici în producție' — una 
de studiu concret, la fața lo
cului, a temei abordate, si a 
doua de verificare practică a 
realizărilor dobîndite în labo
rator.

Am amintit acest amănunt de 
organizare tocmai pentru a 
sublinia legătura intrinsecă a 
cercetărilor științifice din 
cercurile studențești cu prac
tica producției, cu problemele 
concrete ce stau în prezent în 
fata tehnicii.

Toate zecile de teme atacate 
în cercurile studenților noștri 
sînt inspirate din tematica pe 
care ne-o pune la dispoziție în
treprinderile profilate în dome
niul nostru de activitate, și sînt 
dedicate în cele din urmă pro
ducției.

Cîteva din temele abordate 
în activitatea cercurilor ce 
funcționează pe lîngă facultăți
le de „Exploatarea zăcăminte
lor de țiței și gaze", „Mașini și 
utilaj petrolier”, „Tehnologia 
și chimizarea țițeiului", „Geo
logie tehnică' — sînt mai edi
ficatoare decît orice teoreti
zări.

Studiul problemei de cimen
tare a sondelor (cercul de „Să
pare a sondelor"), problema 
importanței detergenților în ex
ploatarea zăcămintelor (cercul 
de „Fizică a zăcămintelor"), 
studiul pierderilor de fluid la 
pompele de adincime (cercul 
de „Extracție a țițeiului"), stu
diul cementării sapelor cu 3

stu-

contribuie la rezolva- 
probleme tehnico-ști- 
de reală importanță

între cercetarea științifică 
dențească și practica econo
mică.

Realizările dobîndite prin a- 
ceastă simbioză, stabilite între 
activitatea de cercetare știin
țifică și problemele ridicate de 
practică, 
rea unor 
ințifice 
practică.

In domeniul cementării sa
pelor, un grup de studenți 
cercetători au făcut un studiu 
prefund, practic, asupra aces
tor probleme, au propus solu
ții, pentru îmbunătățirea teh
nologiei operațiilor de cemen- 
tare care vor fi curînd predate 
producției. Studenții care au 
studiat problema pierderilor de 
lichid prin spațiul dintre piston 
și cilindru la pompele de adîn- 
cime, au stabilit o serie de dia
grame care arată care sînt 
pierderile de lichid pentru a- 
numite mărimi ale jocurilor 
dintre piston și cilindru, astfel 
încit să nu existe pierderi prea 
mari în timpul funcționării 
pompei în sondă. Merită amin
tite, printre altele, și cercetări
le pe care le definitivează în 
prezent, pentru proxima sesiu
ne, studenții care au făcut a-

■A

Muzică romînească
pe discuri străine

Casa de discuri „Eleclrecord" 
este frecvent solicitată de case de 
discuri din străinătate să trimită 
înregistrări de muzică simfonică sl 
populară romlnească sau lucrări 
din literatura muzicală mondială 
In interpretarea unor formalii si 
artiști din tara noastră.

Astfel, Casa de discuri „Ramco* 
din S.U.A. a editat pe baza Impri
mărilor „F.lectrecord" două discuri 
cuprinzi nd. unul Octetul In do 
major pentru instrumente de coar
de, iar al doilea Simfonia 1 de 
George Enescu !n Interpretarea Or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", dirijată 
de George Georgescu și trei discuri 
cu muzică populară rominească.

O altă casă de discuri din S.U.A., 
..Monitor", a pus la dispoziția as. 
cui tStor ii or americani, după înregis
trări ale orchestrelor Radiodifuziu
nii și Cinematografiei romîne, Sul. 
la din baletul „Cind strugurii se 
coc" de Mihail Jora, un Iragment 
din suita In munții Apuseni" de 
Marțian Negrea, Trei dansuri re- 
mlneștl de Theodor Rogalski și 
două discuri eu clntece și jocuri 
populare romîneștl executate de 
orchestra , Barbu Lăutarii" șl or
chestra „Rapsodia Romînă' 
concertat 
S.U.A.

Firmei 
cords Co. 
mări cuprinzând „Balada1 
prian Porumbescu interpretată de 
violonistul Ion Voicu. simfonii de 
Beethoven în interpretarea Filar, 
mnnicii bucureșlene dirijate de 
George Georgescu. „Mica serena
dă" de Mozart și Serenada pen
tru orchestră de coarde de Ceai- 
kovski In execuția orchestrei de 
cameră dirijata de Mircea Cristes- 
cu. Pe adresa aceleiași Urme s-au 
expediat discuri cu seleetiuni 
opera „Bărbierul din Sevilla'1 
terprefată în limba italiană de 
snmbhd Teatrului de Operă si 
let al R P Romîne, avind ca soliș
ti pe Nicnlae Herlea și Magda 
ianculescu „Valsuri simfonice" de 
Weber, Sibelius, Johann Strauss .și 
Ceaikovski In Interpretarea Filar
monicii „George Enescu", dirijată 
de Mircea Basarab.

In Irrael au fost editate trei 
discuri cu muzică ușoară roma
nească și cinci discuri cuprinzind

------ •-------

32 melodii populare romîneștl ei 
romanțe.

La Casa franceză de discuri „Le 
Chant du monde" se află In curs 
de editare un disc cuprinzind Opt 
melodii populare clntate de Maria 
Tănase, iar alte melodii populare 
romîneștl In interpretarea orches
trei de muzică populară a Radio- 
televiziunil dirijată de Victor Pre- 
descu, Ionel Budișteanu și Nicu 
Stănescu vor II editate de Casa 
„Decca" din Anglia

in schimbul unor Înregistrări ale 
caselor de discuri „Deutsche 
Schallplatten" din R D. Germană si 
„Polskie Nagranla" din Varșovia 
au lost trimise, de asemenea, nu
meroase înregistrări de muriră 
simfonică si populară rominească.

Mcrerpres)

care a
In diverse orașe din

japoneze „Teichiku-Re- 
LTD" i s-au trimis imprl- 

de Ci-

din 
in- 
an-
Ba-

Turneu! Zenaidei Pally 
în Belgia

Zenalda 
Teatrului 
R.P. Ro-

Artista poporului 
Pally, prim-solistă a 
de Operă și Balet al 
mine, a plecat în Belgia, unde 
va cînla în trei 
opera „Samson 
Saint-Saens.

In ziua de 19 
naida Pally va 
cbestrei Radiodifuziunii și 
leviziunil din Bruxelles.

spectacole 
și Dalila'

noiembrie, 
fi solista

cu 
de

Ze- 
or- 
Te-

(Agerpres)

Țesături frumoase
și trainice

dificultăți, la fiecare mașină au 
fost atașate pernițe cu talc pe 
care din cînd in cind muncito
rii se șterg pe mîini.

In secție au fost luate și al
te măsuri care au contribuit la 
îmbunătățirea calității : au fost 
regrupate războaiele pentru ca 
oamenii să deservească ace
leași tipuri de mașini, se orga
nizează periodic schimburi de 
experiență în secție între mai
ștrii și ajutorii de maiștri tineri 
și cei mai în vîrsta etc.

Cu toate aceste măsuri, la 
țesătorie sînt destul de dese 
cazurile cînd se produc defec
țiuni generatoare de cupoane. 
O primă cauză își găsește ex
plicația in calitatea necores
punzătoare a apei ce se folo
sește la spălarea firelor. Pri
măvara și toamna, cînd Arge
șul curge cu viituri de nisip șl 
argilă, se produc toate aceste 
neajunsuri. Cînd la vopsitorie 
apa este tulbure, firele nu pot 
fi colorate în bune condiții. 
Faptul că firele nu pot fi vop
site în mod corespunzător dă
unează atît randamentului ma
șinilor cît și calității țesături
lor. Soluția, care își așteptă de 
mai multă vreme rezolvarea, 
se află de fapt aici. Conduce
rea întreprinderii trebuie să 
urgenteze lucrările pentru fo
rarea unui puț de mare adînci-

•li

naliza reacțiilor de oxidare sub 
presiune (I. Opriș), studiul fi- 
zico-geologic al unui zăcămînt 
petrolifer din depresiunea pre- 
carpatică a Munteniei Centrale 
(V. Rădulescu, S. Victor) ci
nematica proceselor de sedi
mentare (T. Marinov) determi
narea cifrei de rezistență a ți- 
țeiurilor de extracție folosite 
în schela Boldești etc.

Interesant mi se pare a sem
nala și faptul că in această pa
sionantă muncă desfășurată în 
cercuri, studenții realizează, cu 
mijloace simple, aparate tehni
ce care rămjn in dotarea labo
ratoarelor noastre, și vor servi 
ani îndelungați activității ști
ințifice, muncii didactice din 
facultăți. Studenții Dumitru O- 
priș, Ion Spătaru și H. Abdul 
Rouhou, care au studiat, de pil
dă, problema curgerii fluidelor 
la pompele de adincimi, au re
alizat în prima etapă a activi
tății lor un foarte interesant a- 
parat, pentru determinarea a- 
cestor pierderi, iar apoi au reu
șit să facă o serie de cercetări 
de mare utilitate.

Indrumînd activitatea cercu
rilor, noi, profesorii am în
dreptat atenția studenților spre 
rezolvarea unor probleme eco
nomice concrete, atît în epoca 
stabilirii temelor cît, în special, 
In perioada de îndrumare a lor 
spre lectura bibliografiei nece
sare rezolvării problemelor a- 
bordate, sau în perioada de 
studiu practic a acestor che
stiuni în atelierul fabricilor și 
uzinelor unde și-au petrecut 
lunile de practică.

Orientînd permanent atenția 
studenților spre rezolvarea în 
cadrul cercurilor științifice a 
unor probleme practice, le for
măm încă din anii de facultate 
obișnuința de a lega strîns 
munca științifică de producție, 
îi ajutăm ca din primele zile 
ale viitoarei lor activități ca in
gineri să se poată rapid inte
gra procesului de muncă, să 
rezolve creator oricare din sar
cinile care le stau in față.

Noi profesorii, toate cadrele 
didactice, conducerea institutu
lui, așteptăm cu nerăbdare se
siunea de comunicări din anul 
acesta, pregătită în prezent cu 
atîta entuziasm de studenții 
noștri, avind certitudinea că ea 
va reprezenta un pas important 
pentru continua îmbunătățire a 
activităților viitoare, în mobili
zarea permanentă în cadrul 
cercurilor a unui număr cît mai 
mare de studenți, un moment 
de seamă în întreaga viață a 
facultăților noastre, chemate să 
formeze specialiști de înaltă 
calificare, la înălțimea cerin
țelor economiei și tehnicii noa
stre".

TR. POTERA?
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Onești — un centru turistic mult căutat în orice sezon..
Foto : IONEL VLADIMIR

Construcții în Republica
Populară Polonă"

Luni la amiază a avut loc 
deschiderea Expoziției „Con
strucții în Republica Populară 
Polonă" în pavilionul de expo
ziții din b-dul 
34- -36.

Au participat 
a! Ministerului 
terne, cadre didactice ale Insti
tutului de Construcții din Bucu. 
rești și ale Institutului de Ar
hitectură „Ion Mincu", cadre 
tehnice din Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, arhitecți șl 
proiectanți din institutele cen
trale de proiectare, tehnicieni 
din cadrul întreprinderilor de 
construcții din Capitală.

Au fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Romînă și mem
bri ai ambasadei.

Au vorbit cu acest prilej ing. 
Vasile Bumbăcea, vicepreșe
dinte al C.S.C.A.S., și ing. W. 
Zalitowski, director adjunct al 
centrului de 
și economică 
R. P. Polonă.

Expoziția 
grafice și fotografii, reprezen- 
tînd aspecte din sectorul con
strucțiilor de locuințe și de clă
diri industriale.

Expoziția poloneză rămîne 
deschisă pînă la 30 noiem
brie.

Magheru nr.

reprezentanți 
Afacerilor Ex-

informare tehnică 
in construcții din

cuprinde machete,

(Agerpres)

Scenă din piesa „Ocolul pămintului în 80 de zile’’ de Pavei Kohout, după romanul cu același 
nume de Jules Verne — recenta premieră a Teatrului pentru tineret din București.

Foto t AGERPRES

URMĂRI
me, care să asigure cantitatea 
necesară de apă bunei desfășu
rări a procesului de fabricația.

Participants la raid au dis
cutat îndelung și cu Florian 
Sișcu, secretarul biroului orga
nizației de bază U.T.M. din 
schimbul II. Acesta arăta că ti
nerii din secție reprezintă a- 
proape trei sferturi din numă
rul total al muncitorilor de aici. 
In cele trei schimburi, zeci de 
tineri și tinere sînt evidențiați 
în întrecerea socialistă. In ulti
ma lună majoritatea tinerilor 
au dat numai țesături „extra” 
și de 
indu-se îndeosebi 
sătoare
Dragu (schimbul II), Constanța 
Voinopol, Vochița Gogoanță 
(schimbul II), Maria Curea șl 
Marcela Vîlceanu din schimbul 
III etc. Conducerea secției so
licită din partea tinerilor mai 
mult sprijin în privința 
nerii mașinilor, pentru 
gura buna funcționare a 
zitivelor de prevenire a 
rilor. Fiind o problemă 
bit de Importantă, 
postului utemist de control și-a 
notat : Organizațiile U.T.M. vor 
trebui să dezbată pe larg acest 
aspect pentru a face ca fiecare 
tînăr să fie 
manență de 
tinerea în 
utilajului la

Se știe că războiul merge 
și fără bătătură. Există însă un 
dispozitiv, care în mod normal 
nu permite acest lucru în ca
zul unei proaste întrețineri, a- 
cest dispozitiv izbește în alte

caiitatea I, evidenți- 
tinerele țe- 

Ioana Din și Ioana

întreți- 
a asi- 
dispo- 
răritu- 
deose- 

colectivul

preocupat în per- 
îngrijirea și între- 
bune condiții a 
care lucrează.

I PAG. I

„Săptămîna
între 24—30 noiembrie va 

avea loc în întreaga țară tra
diționala „Săptămînă a econo
miei". în această perioadă se 
vor organiza schimburi de ex
periență cu mandatarii C.E.C. 
și comisiile operative de spri
jinire a acțiunii de economi
sire, conferințe, convorbiri, 
manifestări cultural-artistice, 
concursuri etc.

Cu prilejul apropiatei des
chideri a Săptămînii econo
miei, la Palatul Casei de eco
nomii și consemnațiuni din 
Capitală, a avut loc luni o con
ferință de presă.

Președintele Casei de econo
mii și consemnațiuni, M. Po- 
povici, a informat asupra ac-

economiei"
țiunil de economisire a bani
lor la C.E.C , care în ultimii 
ani a luat un caracter de 
masă. Numai în primele 10 
luni ale acestui an, numărul 
depunătorilor la C.E.C. a cres
cut cu peste 632 000, din care 
jumătate sînt oameni ai mun
cii de la sate. Este semnifica
tiv faptul că acest număr de 
depunători este de două ori 
mai mare decît al acelor pe 
care l-a atins vechea Casă de 
economii în cei 64 de ani de 
existență sub regimul burghe- 
zo-moșieresc. Astăzi revine în 
medie pe țară un libret C.E.C. 
la trei locuitori.

(Agerpres)

ATOGRAFE
Harachiri — cinemascop : 

Patria (bd. Magheru 12-14), 
București (bd. 6 Martie 6), 
Grivița (calea Griviței — po
dul Basarab) ; A dispărut o 
navă : Republica (bd. Magheru 
2) ; Ucigașul plătit — cinema
scop : Carpați (bd. Magheru 
29), Giulești (calea Giulești 
56), Excelsior (bd. 1 Mai 174), 
Melodia (șos. Ștefan cel Mare 
— colț cu str. Lizeanu) ; Prin
tre oameni buni : Capitol (bd. 
6 Martie 16), Feroviar (cal. 
Griviței 80), Aurora (bd. Di
mitrov 118) ; Bate toba — ci
nemascop : Tineretului (cal. 
Victoriei 48). înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii Noi ; 
La vîrsta dragostei : Victoria 
(bd. 6 Martie 7), Flamura (șos. 
Giurgiului 155) ; Electra : Cen
tral (bd. 6 Martie 2), Tomis 
(cal. Văcărești 21), Miorița 
(cal. Moșilor 127), Modern 
(piața G. Coșbuc 1) ; Misterele 
Parisului — cinemascop : Lu
mina (bd. 6 Martie 12) ; Ulti
mul tren din Gun Hill : Union 
(str. 13 Decembrie 5-7) ; Pro
gram special pentru copii — 
dimineața la cinematograful 
Doina (str. Doamnei 9) ; O 
viață — după amiază : Doina 
(str. Doamnei 9) ; Cucerirea E- 
verestului: Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18), Flacăra (cal. Du- 
deștl 22) ; Raze pe gheață : 
Cultural (piața I. Pintilie 2) ; 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Dacia (cal. Griviței 137); 
Trei plus două — cinemascop: 
Buzești (str. Buzești 9-11), 
Drumul Serii (str. Drumul 
serii 30) ; Codin: Crîngași 
(șos. Crîngași 42), Vitan (cal. 
Dudești 97) ; Taxiul morții : 
Bucegi (bd. 1 Mai 57), Arta 
(calea Călărași 153) ; Umbre 
albe — cinemascop : Unirea 
(bd. 1 Mai 143) ; Escondida : 
Munca (șos. Mihai Bravu 221); 
Valsul nemuritor : Popular 
(str. Mătăsari 31), Floreasca 
(str. J. S. Bach 2) ; Scrisoare 
de la o necunoscută : Moșilor 
(cal. Moșilor 221) ; Bunica Sa
bella : Cosmos (bd. 30 Decem
brie 89) ; Idiotul : Viitorul 
(str. M. Eminescu 127) ; Strict

secret — cinemascop : Colen- 
tina (șos. Colentina 84) ; Vară

media era rege : Luceafărul 
(cal. Rahovei 118) ; Cereo- 
mușki : Progresul (șos. Giur
giului 3) ; Dintele de aur: 
Lira (cal. 13 Septembrie 196) ; 
Rîul și moartea: Ferentari 
(cal. Ferentari 86) ; Povestea 
pantofiorului de aur : Cotro- 
ceni (șos. Cotroceni 9) ; Elena 
din Troia — cinemascop : Pa
cea (bd. Libertății 70-72).

Televiziune
MARȚI, 12 NOIEMBRIE 1963

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune — Hale indus
triale din beton prefabricat. 
19,00 Jurnalul televiziunii. 
19.10 Știți să desenați copii ? : 
„Vă place să plîngeți ?“, po
vestire de Octav Pancu-Iași. 
19,30 Emisiune de teatru : Hagii 
Tudose“ de Barbu Ștefănescu 
Delavriancea. In pauză : Emisi
une de știință ; Noutăți despre 
forma celulei de dr. Emil Po
pescu. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

organe rigide și nu poate de
clanșa. Același lucru se poate 
spune și despre regulator.

Raidul întreprins de posturi
le utemiste de control a mai 
scos la iveală următorul nea
juns : pentru muncitori nu au 
fost organizate cursurile de ri
dicare a calificării, ci numai 
pentru ajutorii de maiștri și fi- 
rărese.

Tovarăși din conducerea în
treprinderii afirmă că munci
torii calificați în școlile profe
sionale nu mai trebuie cuprinși 
la cursuri. Așa să fie ?! Să ne 
referim, de pildă, la tînăra țe
sătoare Zoe Rotaru. Ea a termi
nat școala profesională. Totuși, 
fiind absolventă de curînd, nu 
a pătruns în tainele meseriei și 
ca și ea sînt mulți tineri care, 
deși au o calificare, simt nevo
ia de a-și îmbogăți cunoștințe
le profesionale. Conducerea 
secției, i 
comitetul 
au făcut 
aceștia.

ocupe cu toată atenția de an
trenarea și mai activă a tineri
lor la întrecerea socialistă, de 
educarea lor în spiritul răspun
derii pentru „marca fabricii’’.

Tractoarelor
cîmp deschis!

profesionale.
organizația U.T.M. și 

I sindical de secție nu 
însă nimic pentru

posturilor utemiste 
au scos la iveală 

deficiențe ce există în 
țesătorie și vopsitorie 

întreprinderea textilă 
Desigur, nu au fost a-

Raidurile 
de control 
unele 
secțiile 
de la 
Pitești, 
ratate toate aici. Principal este 
faptul că acestea au fost aduse 
la cunoștința conducerii între
prinderii, care, ținînd seamă de 
ele, va lua măsurile necesare 
pentru a face ca produsele re
alizate aici să întrunească ce
rințele bunei calități. Organiza
țiile U.T.M. din aceste secții, 
comitetul U.T.M., trebuie să se

se desfășoară arăturile adînci 
de toamnă se datorește și unora 
dintre gospodăriile colective 
care își eliberează cu multă în
cetineală terenurile de coceni. 
La Scutelnici, în ziua de 6 no
iembrie, nu au lucrat patru trac
toare din cauză că nu aveau 
cîmp liber de lucru: terenul 
gospodăriei colective ..Zori noi” 
era acoperit cu coceni. La Ne- 
hoiași, Padina, Cătina, Pogoa
nele se întîmplă același lucru. 
Ba mai mult chiar, gospodăria 
colectivă „Drumul păcii” 
Padina, care a cumpărat 
la gospodăria colectivă 
Nehoiași și de la cea 
Cătina cocenii de pe
100 hectare, nici pînă acum 
nu i-a tăiat și transportat de pe 
cîmp. Acum, colectiviștii din 
Nehoiași și Cătina așteaptă să 
vină cei din Padina să taie co
cenii. Cei din Padina nu se pot 
duce acolo intrucît încă nu 
și-au tăiat cocenii șl bețele de 
floarea-soarelui nici de pe pro
priile terenuri. Pînă una-alta. 
tractoriștii caută lci-cplo, cîte 
o tarla pregătită pentru arat. 
Pe întregul raion, pînă la 7 no
iembrie încă se găseau acopa-

din 
de 

din 
din 
cîte

rite cu coceni șl bețe de floa- 
rea-soarelui mai bine de 5 000 
hectare.

Există, firește, gospodării co
lective care, prin acțiuni bine 
organizate, au venit în spriji
nul mecanizatorilor : Cislău, 
Nehoiu, Boboc, Cănești, Bentu. 
Aici s-a creat mecanizatorilor 
cîmp larg de lucru. Aceștia 
și-au organizat mai bine munca, 
au arat și în schimburi de 
noapte. Și au terminat de exe
cutat arăturile de toamnă. In a- 
ceste gospodării și organizațiile 
U.T.M. au ajutat mai mult la 
efectuarea lucrărilor necesare. 
La gospodăriile din cîmpie, 
însă, situația este așa cum am 
văzut. Acum fiecare gospodărie 
este mai puțin aglomerată cu 
lucru. Sînt mai multe brațe de 
muncă și mai multe atelaje dis
ponibile. Este necesar ca ingi
nerii și tehnicienii agronomi, 
consiliile de conducere să ia 
măsuri urgente în vederea eli
berării grabnice a tuturor tere
nurilor ocupate încă de coceni. 
Organizațiile U.T.M. să-i mobi
lizeze pe toți tinerii la această 
acțiune. De asemenea, se cere 
ca conducerile celor cinci S.M.T. 
să repartizeze toate cadrele teh. 
nice din stațiuni la brigăzi în 
vederea unui ajutor concret și 
continuu, privind organizarea 
muncit mecanizatorilor din bri
găzi și buna funcționare a în
tregului utilaj agricol ca acesta 
să dea maximum de randament, 
astfel ca pînă la 20 noiembrie 
arăturile adinei de toamnă să 
poată fi terminate și în acest 
raion.

I Cu prilejul centenarului 
primului curs de limba 

și literatura romînă 
din Italia

Prof. Mario Allara, rectorul 
Universității din Torino, prof. 
Giorgio Gullini, decanul Fa
cultății de litere și filozofie de 
la Universitatea din Torino, și 
prof. Mario Ruffini, lector de 
limba și literatura romînă la 
aceeași universitate, care se 
află în țara noastră cu prile
jul sărbătoririi centenarului 
primului curs de limba și li
teratura romînă, înființat la 
Universitatea din Torino, de 
Giovenale Vegezzi-Ruscalla, au 
vizitat luni dimineața cartiere 
de locuințe din București, com
plexul social-studențesc din 
cartierul Grozăvești și Univer
sitatea București, unde au fost 
primiți de conducători ai U- 
niversității și de cadre didac
tice universitare.

In cursul după-amiezii, 
oaspeții italieni au participat, 
în aula Universității Bucu
rești, la ședința festivă con
sacrată acestui eveniment. Au 
luat cuvîntul acad, Gh. Mihoc, 
rectorul Universității Bucu
rești, dr. Alberto Paveri Fonta- 
na, ministrul Italiei la Bucu
rești, Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, 
Vasile Lixandru, vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, 
prof. Mario Allara, rectorul U- 
Diversității din Torino.

In încheiere, prof. dr. Ale
xandru Bălăci, prorector al U- 
niversității București, a pre
zentat comunicarea intitulată 
„Limba și literatura italiană în 
Romînia",

★
Luni seara, Sfatul popular al 

Capitalei a oferit, în cinstea 
oaspeților italieni, un dineu,

(Agerpres)

INFORMAȚII
Directorul general al Socie" 

tății petroliere de stat E.N.I. 
din Italia, Raffaele Girotti, 
care se află într-o vizită în 
țara noastră, a fost primit luni 
la Consiliul de Miniștri de 
Gheorghe G’aston Marin și 
Gogu Rădulescu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri.

în aceeași zi, oaspetele a fost 
primit de Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și 
chimiei.

’♦
Luni după-amiază, însăr

cinatul cu afaceri ad-interim 
al Suediei în R. P. Romînă, 
Sture Johanson, a oferit o re
cepție cu prilejul Zilei de naș
tere a M. S. Regelui.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, personalități ale vieții 
științifice și culturale, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alti membri 
ai corpului diplomatic.

★
La 11 noiembrie a sosit în 

Capitală Mohamed Fahmy Ha
mad, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Arabe Uniite în Republica 
Populară Romînă.

La sosire. Mohamed Fahmy 
Hamad a fost salutat de 
Gheorghe Luca, directorul Pro
tocolului din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost de față Mohamed 
Talaat Ragheb, însărcinat cu 

1 afaceri ad-interim ai Republi
cii Arabe Unite în Republica 
Populară Romînă, și membrii 

| Ambasadei.
(Agerpres)

Muzeul etnografic al Transilvaniei
Cluj, str. 30 Decembrie 21 telefon 23—44 

Muzeul este deschis pentru vizitatori in fiecare zl 
(afară de luni) între orele 10—14 șl 16—19. 

Asigurarea documentării pentru cercetători știin
țifici, artiști creatori și studențl — în liecare zl 

între orele 8—14.
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PREZENȚE ROMÎNEȘTI

Vizita delegației de petroliști Concertul
romîni în s. u A

WASHINGTON. Delegația 
de petroliști, condusă de tov. 
Ion Dumitru, adjunct al mi
nistrului petrolului și chimiei, 
și-a început călătoria de studii 
în S.U.A. prin vizitele făcute 
la rafinăriile și centrele de 
cercetări ale companiilor Stan
dard Oii șl Humble din New 
Jersey. Delegația a fost însoți
tă do Frank Dennis, președin
tele Institutului american al 
petrolului.

La 8 noiembrie, membrii de
legației au fost primiți la De
partamentul treburilor inte
rioare de către Jerome J. 
O’Brien, directorul oficiului de 
petrol și gaze, și alți specia
liști americani în petrol, unde 
le-a fost prezentată o expunere 
privitoare la situația din in
dustria petrolieră a S.U.A. în

asistentul secreta-aceeași zl,
rului de stat, William R. Tyler, 
a oferit o masă la Departa
mentul de Stat în cinstea de
legației romîne, la care au 
participat: ministrul R.P.R, la 
Washington, Petre Bălăceanu,
R. Vedeler și F, Siscoe, direc
tori în Departamentul de Stat, 
Fr. Dennis și J. O'Brien.

W. Tyler a urat delegației 
bun venit, scoțînd în evidență 
că schimburile ce au Ioc între 
cele două țări pe baza 
dului cultural ajută la 
lirea unor relații mai 
între R.P.R. și S.U.A.

A răspuns Ion Dumitru, care 
a mulțumit pentru primirea 
făcută și pentru atenția de 
care se bucură delegația în
S. U.A.

la Tallin
TALLIN. — La 10 noiem

brie, Dan Iordăchescu, prim- 
solist al Teatrului de Operă și 
balet al R. P. Romine, a dat 
un concert în orașul Tallin, 
capitala R.S.S. Estone. Cîntă- 
rețul romîn a interpretat lu
crări de Haendel, Mozart, 
Schumann, Ceaikovski, Enes- 
cu, Schubert și al+i compozi
tori. Concertul s-a bucurat de 
un frumos succes.

Acor- 
stabi- 
bune

U.R.S.S. i Rezervoare de 
gaze la uzinele de cauciuc 

sintetic de pe Volga
Foto TASS MOSCOVA

A 18-a aniversare a F. M. T. D.

Tineretul democrat din ca
pitala Finlandei a sărbă
torit cea de-a 18-a ani

versare a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat sub Io- 
ginea „Pentru pace și prietenie". 

Membrii delegației F.M.T.D. 
în frunte cu vicepreședintele

Federației, G. Pillar, care se 
află în prezent în Finlanda au 
fost oaspefi la festivitatea de 
Ia Casa de cultură din Helsinki.

La festivitate au luat cuvîntul 
G. Pillar și Ossi Syjoman, vice
președinte al Uniunii Democra
te a Tineretului din Finlanda.

AălGLIA: Campanie in favoarea

invățămintuiui public

1 n Anglia va începe o cam- 
/ panie de o săptămînă în 

favoarea învățămîntului 
public al cărei scop principal 
este de a aduce Ia cunoștința

La Congresul Institutului

Cuvîntul
lui Cheddi Jagan 

la Congresul 
tineretului 

din Guyana britanică

marelui public, problemele în- 
văfămîntului de toate gradele.

Cu acest prilej, primul mi
nistru al Angliei a adresat or~ 
ganizatoriior campaniei un me
saj în care se spune : „Guver
nul britanic știe că mai sînt 
multe de făcut pentru îmbună
tățirea localurilor școlare și 
pentru completarea numărului 
de profesori. ...Speranța mea 
este că destinderea încordării 
internaționale ne va permite să 
consacram educației copiilor o 
parte din resursele destinate în 
prezent producției de arme de 
distrugere.

internațional de teatru Douglas Home
TOKIO. La 11 noiembrie s-a 

deschis la Tokio Congresul In
stitutului internațional de tea
tru, la care participă repre
zentanți din 24 de țări. Din 
Republica Populară Romînă 
participă artistul poporului. 
Radu Beligan, președintele 
Consiliului teatrelor din Co-

■ .........

mitetul de stat pehtru cultură 
și artă.

Lucrările congresului, care 
se desfășoară sub auspiciile 
Comisiei naționale japoneze 
pentru UNESCO și Comitetu
lui național japonez pentru 
Institutul național de teatru, 
vor dura pînă la 17 noiembrie.

devine lider
al Partidului
conservator

Sesiunea Mimării Naționale constituante
a Republicii Algeria

ALGER 11 (Agerpres). — 
La Alger au început lucrările 
sesiunii Adunării Naționale 
constituante a Republicii Al
geriene Democratice și Popu
lare. După cum se știe, lucră
rile sesiunii au fost suspendate 
la 16 octombrie ca urmare a 
conflictului de frontieră dintre 
Algeria și Maroc.

Cu acest prilej, președintele 
Republicii, Ben Bella, a pre
zentat un raport cu privire la 
conflictul de frontieră algero- 
marocan și la situația politică 
internă a țării. Referindu-se 
la recentul conflict de frontie
ră cu Marocul, Ben Bella a de
clarat că „la frontierele noas
tre pacea se pare că a fost res
tabilită". „Am mers la Bama
ko, a subliniat Ben Bella, p&n-

tru că considerăm că proble
mele africane trebuie să fie 
rezolvate în cadrul african".

Președintele Ben Bella a ex
primat mulțumiri împăratului 
Etiopiei, Haile Selassie, și pre
ședintelui Republicii Mali, Mo
dibo Keita, pentru realizarea 
acordului de la Bamako care, 
a declarat el, „ne-a adus pa
cea".

Abordînd problemele politi
ce interne Ben Bella s-a pro
nunțat în favoarea unității 
forțelor politice din țară. Re- 
ferindu-se la viitorul congres 
al F.L.N. el a declarat că 
scopul acestui congres „este de 
a 
El 
că
în

LONDRA. Mărfi se reiau lu
crările Camerei Comunelor. Va
canta parlamentară, care a în
ceput la 2 august, a fost pre
lungită la cererea grupului con
servator - ■
pentru a îngădui noului prim- 
ministru,
Home, să candideze în circum
scripția electorală Inross pen
tru un loc de deputat. Paralel 
cu preluarea funcției de prim- 
ministru și apariția pe banca 
guvernamentală în Camera Co
munelor, Home devine 
Partidului conservator.

Aceasta este ultima 
a Camerei Comunelor 
legislatură expiră în octombrie 
1964, pînă cînd urmează să fie 
organizate alegeri. Stabilirea 
datei alegerilor rămîne Ia lati
tudinea guvernului.

cu două săptămini

Sir Alec Douglas-

lider al

sesiune 
a cărei

Lucrările Comitetului special
al Consiliului G. A. T. T.

GENEVA 11 (Agerpres). — 
Luni dimlneafa, anunță agenția 
France Presse, la Geneva și-a 
început lucrările Comitetul spe
cial al celor 5 eyperfi numiți de 
Consiliul G.A.T.T. (Acordul 
general pentru tarife și comerț) 
pentru medierea conflictului e- 
conomic dintre S.U.A. și țările 
Piefei comune referitor la im
portul cărnii de pasăre din 
S.U.A. Se știe că acest comitet 
are sarcina de a stabili, în linii 
generale, pierderile suferite de 
S.U.A. de pe urma majorării ta
rifelor vamale la carnea de pa
săre pe care o exportă în fările 
Pielei comune.

Potrivit agenției citate, ședin
ța celor 5 „esțe înconjurată de 
o maximă discreție". Cei patru 
expert! economici „neutri" sub 
președinfia Iui Wyndham White, 
secretar executiv al G.A.T.T., 

■ vor încerca să stabilească va-

loarea în dolari de la 1 septem
brie I960 a exporturilor ameri
cane de carne de pasăre în 
Germania Federală. Statele Uni
te au hotărît, potrivit agenfiel 
France Presse, să „recupereze" 
din importurile lor din jăriie 
Piefei comune „pierderile" pe 
care le-au suferit ca urmare a 
sporirii tarifelor vamale de că
tre R.F.G. la importul american 
de carne de pasăre. Agenția re
levă că în acest sens experții 
vor încerca să preconizeze mai 
multe metode, în special crește
rea tarifelor vamale asupra a- 
numltor importuri din țările 
Piefei comune, sau reducerea 
tarifelor vamale de către țările 
Piefei comune la importurile a- 
mericane. Dar în primul rînd, 
adaugă agenția, trebuie fixat

„prejudiciul' suferit de ameri
cani.

♦

11 (Agerpres),

cimenta unitatea 
a subliniat, de 
„situația internă 
mod favorabil".

noastră", 
asemenea, 
a evoluat

Un raport al F. A. 0. despre situația

economică din America Latină

RIO DE JANEIRO. — Organi
zația mondială pentru alimenta
ție și agricultură (F.A.O.) a 
anunțat că în momentul de față 
în America Latină există 200 de 
milioane de oameni subalimen- 
tați. Potrivit datelor acestei or
ganizații, în cursul ultimilor pa
tru ani, producția de alimente pe 
cap de locuitor în continentul la- 
tino-american a descrescut cu 7 
la sută. De asemenea, în timp ce 
procentul de creștere a populați
ei a fost în anii de după război 
de 2,8 la sută anual, ceea ce con
stituie uu record pentru întreg 
pămîntul, producția agricolă a 
scăzut în aceeași perioadă cu 11 
la sută. Cel mai mare procent de

reducere a producției agricole a 
fost înregistrat în Argentina.

După cum se menționează în 
datele publicate de F.A.O., țări
le din America Latină care dis
pun de aproximativ 2 miliarde 
hectare pământuri arabile și-au 
dublat ln cursul ultimelor 20 de 
ani importurile de produse ali
mentare din alte regiuni ale lu
mii. F.A.O. subliniază că pro
blema reformei agrare este în 
momentul de față uua dintre cele 
mai importante în această regiune 
a lumii, mișcarea pentru reforma 
agrară devenind una dintre cele 
mai însemnate acțiuni social-poli- 
tice de pe acest continent.

RHODESIA DE SUD : demonstranți din Bulawayo, împotriva regimului rasist, împiăștiali cu 
clini polițiști.

Foto : THE NEW YORK TIMES
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REYKJAVIK. — După cum re

latează ziarele de la Reykjavik, ca 
urmare a acțiunilor susținute ale 
oamenilor muncii, guvernul Islan- 
dei a renunțat la hotărîrea sa de 
a strecura prin Alting (parlamentul 
islandez) proiectul de lege cu pri
vire la Înghețarea salariilor și in
terzicerea grevelor pe timp de 
două luni. Conducerea Uniunii Sin
dicatelor din Islanda a primit din 
partea guvernului asigurări că pro
iectul de lege va fi retras dc pe 
ordinea de zi a Altingulul pînă Ia 
10 decembrie. Pînă atunci, sindica
tele vor duce tratative in vederea 
soluționării problemei salariilor.

confirmă primele constatări po
trivit cărora catastrofa feroviară 
s-a datorat uzurii materialului ru
lant și vitezei excesive a trenuri
lor de pasageri din Japonia. Ca
tastrofa feroviară, subliniază ace
lași corespondent, poate avea re
percusiuni pe plan politic, ea fiind 
cea de-a doua catastrofă de acest 
gen in mai puțin de doi ani.

ROMA. — în seara zilei de 
11 noiembrie, președintele Ita
liei, Antonio Segni, l-a însărci
nat pe Aldo Morro, secretar ge
neral al partidului democrat- 
creștin, cu formarea noului gu
vern.

Din noul guvern de „centru- 
stînga", urmează să facă parte 
reprezentanți ai partidelor de- 
mocrat-creștin, socialist, so
cial-democrat și republican

MOSCOVA. — La invitația 
ministrului aiacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, la 
11 noiembrie a sosit la Moscova 
într-o vizită oficială de zece zi
le, ministrul afacerilor externe 
ai Danemarcei, Per Hâkkerup, 
cu sofia.

niene să renunțe la planurile 
de reziliere a contractelor cu 
firmele petroliere nord-ame- 
ricane și europene", relatează 
agenția United Press Interna
tional.

în comunicatul dat publici
tății de către guvernul argen- 
tinean după convorbirile din
tre Harriman și mai mulți re
prezentanți ai acestui guvern 
— inclusiv președintele țării, 
Illia, ministrul economiei, 
Blanco etc. — se arată că gu
vernul „va ratifica hotărîrea 
sa suverană, irevocabilă, de a 
anula contractele petroliere, 
iar actul va fi definitivat săp- 
tămîna viitoare".

ție de ministru al afacerilor 
externe.

BELGRAD. — La Belgrad a 
fost dat (publicității comunicatul 
cu privire la vizita delegației Re 
publicii Mali în frunte cu Jean- 
Marie Kone, prim-vicepreședinte 
al republicii și membru al Bi
roului Politic al Partidului Uni
unea sudaneză.

Cele două delegații au auhli- 
niat că popoarele și guvernele 
R.S.F. Iugoslavia și Republicii 
Mali sprijină ideea 
unei noi conferințe a țărilor ne
angajate.

«convocării

TOKIO. — Corespondenții agen
țiilor de presă continuă să trans
mită noi amănunte în legătură cu 
catastrofele petrecute recent in 
Japonia. „La fiecare oră, scrie co
respondentul agenției France 
Presse, bilanțul celor două catas
trofe devine din ce in ce mai 
trist". Pînă In seara zilei de 10 
noiembrie fusese atinsă cifra de 
618 morți, dintre care 455 la mina 
de la Ohmuta (insula Kiusiu) și 
163 în catastrofa feroviară din su
burbia capitalei Japoniei. Cores
pondentul agenfiei France Presse

BANGKOK. — Luni s-a deschis 
Ia Bangkok, Conferința țărilor 
membre ale planului de la Colom
bo. La conferință participă repre
zentanți ai celor 19 state, membre 
ale acestei organizații. (Australia, 
Marea Britanie, Canada, Uniunea 
Birmană, India, Indonezia, Japonia, 
Coreea de sud, Laos, Filipine, Fe
derația Malayeză. Nepal, Noua Zee- 
landă, Pakistan, Ceylon, Statele 
Unite, Vietnamul de sud, Tailanda 
și Bhutan).

Lucrările conferinței au fost des
chise de prințul Wan Waithayakon, 
adjunct al primului ministru al 
Tailandei. După ședința de deschi
dere lucrările conferinței s-au des
fășurat in secret.

BUENOS AIRES. — Subse
cretarul de stat al S.U.A., Ave- 
rell Harriman a părăsit Buenos 
Aires-ul la 10 noiembrie „după 
ce a eșuat în încercarea de a 
convinge autoritățile argenti-

PE SCURT © PE SCURT

WASHINGTON. — Un purtător 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A. a declarat că amba
sadorul Statelor Unite la Saigon, 
Henry Cabot Lodge, a fost împu
ternicit să ducă tratative cu noul 
guvern sud-vietnamez în legătură 
cu reluarea programului S.U.A. de 
ajutor economic pentru Vietnamul 
de sud, suspendat în luna august. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
data reluării programului de aju
tor nu a fost încă

DELHI. — La Bhuvenshwar, capi
tala statului Orissa, s-a anunțat 
oficial că in urma epidemiei de ho
leră care bîntuie in acest stat, pînă 
în prezent și-au pierdut viața 777 
de persoane.

RIO DE JANEIRO. La Rio 
de Janeiro s-a anunfat că ex
porturile de cafea ale Braziliei 
au înregistrat în ultimele zece 
luni un record ciirîndu-se Ia 
15 milioane saci (900 000 tone). 
Cu toate acestea, veniturile 
Braziliei obținute de pe urma 
exporturilor de cafea, princi
palul articol de export al aces
tei fări, au scăzut față de anul 
1954 din cauza reducerii prafu
lui cafelei pe piafa mondială. 
Din această cauză, cercurile e- 
conomice braziliene au făcut 
cunoscută intenfia lor ca la 
conferința mondială pentru co
merț și dezvoltare, care urmea
ză să aibă Ioc anul viilor, sub 
auspiciile O.N.U., să ridice pro
blema respectării principiului 
egalității în relafiile comercia
le dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare.

stabilită.

DJAKARTA, 
tele Indoneziei, 
numit la 
funcția de 
guvemuiluii 
în urma 
Hadji Djuanda Kartawidjojo 
— pe ministrul afacerilor ex
terne Subandrio. Subandrio 
va deține și vechea sa func-

— Președin- 
Sukarno, a 

noiembrie în11
ministru prim al 

— rămasă vacantă 
morții lui Raden

WASHINGTON. — Agenția 
Americană de Informații (USIA) 
a hotărît să reorganizeze servicii
le sale din Europa occidentală și 
să închidă un număr de centre de 
informații din Franța, Italia și 
R.F. Germană. Această hotărîre 
a fost luată ca urmare a unui stu
diu întreprius, timp de mai mullte 
luni, de un grup de experți ai 
USIA, care au ajuns la concluzia 
că centrele americane de infor
mații, 
țări în 
nu mai 
actuală.

organizate în cele trei 
epoca planului Marshall, 
sînt adaptate l-a situația

LEOPOLDVILLE. M. Ngoy, 
înalt funcționar la Ministerul 
Afacerilor Externe congolez, a 
fost arestat de poliție înainte 
de a pleca la Paris, unde urma 
să-și ia în primire postul de șef 
al misiunii diplomatice congo
leze După cum transmite agen
ția France Presse, M. Ngoy a 
fost arestat, fiind acuzat de 
trafic de diamante. Originar din 
Kassai, M. Ngoy a deținut pînă 
în prezent funcția de șef al ca
binetului ministrului afacerilor 
externe al Congoului (Leopold
ville).
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BONN . .
Subsecretarul de stat ameri
can, George Ball, care a sosit 
la Bonn, și-a Început între
vederile politice cu Rolf Lahr, 
secretar de stat pentru afa
cerile externe. După 
relatează agenția _ D. P.A., un 
purtător de cuvînt al gu
vernului de la Bonn a preci
zat că discuțiile s-au referit la 
chestiuni privind negocierile 
pregătitoare ale conferinței din 
cadrul G.A.T.T. privitoare la 
problemele vamale dintre 
S.U.A. și Piața comună, ca 
relațiile economice dintre țări
le Pieței comune și Statele U- 
nite.

Potrivit ziarului londonez 
„Daily Mail" în capitala bri
tanică Ball va avea întreve
deri cu Butler, ministrul afa
cerilor externe, și Heath, mi
nistrul comerțului, în proble
ma relațiilor comerciale dintre 
Est și Vest. „Marea Britanie 
și alte țări europene (occiden
tale — n.r.) arată „Daily Mail", 
consideră că lista produselor 
(interzise exportului în Uniu
nea Sovietică și alte țări din 
Răsărit elaborată în urmă cu 
cinci ani, în plin război rece, 
trebuie să fie revizuită".

cum

Luînd cuvîntul la un con
gres al tineretului care 
a avut loc în apropiere 

de Georgetown și la care au 
participat delegați al organi
zațiilor de tineret din Cuba, 
Venezuela, Trinidad și repre
zentanți ai F.M.T.D., primul 
ministru al Guyanei britanice, 
Cheddi Jagan, a cerut Uniunii 
tineretului progresist din Gu
yana britanică să lupte împo
triva colonialismului. In cu
vîntul său, Jagan și-a expri
mat solidaritatea cu poporul 
Cubei.

în încheiere, Jagan a luat 
atitudine împotriva hotărîril 
guvernului Angliei de a amî- 
na examinarea problemei a- 
cordării independenței Guya
nei britanice.

VENEZUELA: Toate

Demonstrații 
împotriva 

represiunilor 
polițienești

In orașul Valencia a avut 
Ioc o demonstrație îm
potriva acțiunilor repre

sive antidemocratice ale auto
rităților din Venezuela. Potri
vit relatărilor agenției Asso
ciated Press, poliția a deschis 
focul împotriva demonstranți
lor, un student fiind ucis. Nu
meroși manifestanți au fost a- 
restați.

O demonstrație asemănătoa
re s-a desfășurat și în 
trul universitar 
pe coasta

sint închise de
CARACAS. — Agențiile occi

dentale de presă relatează că in 
Venezuela continuă diferite acți
uni de protest împotriva regimu
lui antidemocratio al președinte
lui Betancourt.

Potrivit agenției France Presse, 
autoritățile din Caracas au ordo
nat poliției să instaureze o supra
veghere permanentă a sălilor de 
cinema, după ce, duminică seara, 
grupuri de membri ai Frontului 
de eliberare națională din Vene
zuela (F.A.L.N.) au ocupat cabi
nele de proiecție a cinci cinema
tografe și au proiectat filme cu 
un conținut antiguvernamental.

După cum transmite agenția

de est

cen-
Cero, situat 
a Venezuelei.

din Caracas

trei săptămini
Associated 
șe din statul Falcon au avut lloe 
duminică demonstrații antiguver
namentale urmate de incidente 
între demonstranți și poliție. Au
toritățile au ordonat închiderea 
tuturor școlilor din orașele San 
Cristobal, Acarigua și San Fellipe, 
tinde, potrivit agenției Associated 
Press, studenții și elevii au orga
nizat „adevărate demonstrații 
antiguvernamentale". Toate școli
le din Caracas sint închise de 
trei săptămini, și nu vor funcțio
na pînă după alegerile preziden
țiale care urmează să aibă loc la 
1 decembrie.

PreBS, în diferite ora-

„Benzimin" — 
produs împotriva insecte

lor parazite
„Dependatherm 303"

Zn Uniunea Sovietică a 
fost elaborat un nou 
produs, denumit Benzi- 

min împotriva insectelor pa
razite.

Animalele domestice pulveri
zate cu o emulsie de 2 la sută 
din acest preparat, sînt ferite 
timp de trei zile de atacurile 
țînțarilor și muștelor.

Experiențele efectuate în 
unele regiuni din U.R.S.S. au 
demonstrat că datorită folosi
rii produsului Benzimin greu
tatea vitelor cornute tinere a 
sporit într-o singură vară cu 
6—8 kg., iar producția de 
lapte obținută de la o vacă a 
crescut de asemenea simțitor.

vecinate. In urma Incidentelor 
care au durat cîteva ore, 15 
persoane au fost rănite. La fala 
locului au sosit 150 de agenfi 
ai polifiei, precum și un mare 
număr de ambulante. Politia a 
operat arestări în rindurile 
spectatorilor. Se consideră că 
pierderile materiale provocate 
instalațiilor hipodromului se ri
dică Ia peste 100 000 de dolari.

Pistă de avioane 
invadată de pescăruși

j ) evisla medicală britanică 
j-j „The Practitioner" a anunțat 
L *z punerea la punct a unui ter
mometru clinic care are nevoie 
numai de trei secunde pentru a în
registra temperatura pacientului. 
Noul instrument a primit denumirea 
de „Dependatherm 303" și constă 
dinlr-un. mic tub de 11,25 cm lun
gime conectat la un apar! electro
nic acționat printr-un mic acumu
lator ce poate fi înlocuit.

Număr record 
de accidente maritime

Ziarul „Leș Echos" scrie că 
de la cel de-al doilea 
război mondial, anul 1962 

pri
ma- 

de

a înregistrat un record în ce 
vește numărul de accidente 
ritime soldate cu pierderi 
nave.

In cursul anului 1962 
scufundat 249 nave cu un tonaj 
de 481 000 tone fată de 189 nave 
cu un tonaj de 471 000 tone în 
anul precedent. Pierderile cele 
mai mari au fost înregistrate de 
Grecia 
Liberia 
(47 800 
tone).

s-au

(86 700 tone), urmată de
(54 200 tone), Panama 

tone), Japonia (21 200

Pistol cu... anestezic

Palmer Chemical and E- 
quipment Co." din Doug
lasville (Georgia) a in

ventat un pistol cu anestezic. 
Proiectilul este o seringă me
talică care, ajungind la desti
nație, injectează sub piele un 
lichid cu acțiune anestezică. 
Politia din New York, care a 
experimentat arma, intențio
nează s-o folosească la prinde
rea criminalilor, îndeosebi pe 
străzile aglomerate, unde gloan
țele adevărate ar risca să u- 
cidă pe trecători.

Incidente pe un hipodrom

Pe un hipodrom de lingă 
New York s-au produs 
incidente grave după ce 

un mare număr din cei 23 000 
de spectatori prezenti și-au ex
primat nemulțumirea fată de 
desfășurarea neregulamenlară 
a uneia din alergări. Spectato
rii au dat foc la tribune și au 
spart geamurile clădirilor în-
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Pista de avioane de la San
Diego (California) a fost 
invadată de un val com

pact de pescăruși. Mijloacele 
folosite împotriva lor : arme, 
otravă sau zgomot n-au dat 
nici un rezultat. Pescărușii au 
putut fi alungați numai cu a- 
jutorul unui magnetofon care 
reproducea strigătul pescăru
șilor în «pericol.

Recensămînt în Uruguay

n urma recensământului 
care a avut loc la 16 oc
tombrie a.c., populația 

Uruguayulul este de 2 556 020 
de oameni. 46 la sută din în
treaga populație locuiește în 
capitala țării, Montevideo.

I

Baterie veșnică
Ț n S.U.A. a fost construită 
j o baterie „veșnică". Ea 
*■ constă dinte-o baghetă 

de ceramică din silicat de cal
ciu și titan și din stronțiu. La 
un capăt al acesteia se află 
stronțiu radioactiv 90. La dez
agregare acest izotop degajă 
căldură. Datorită efectului ter
moelectric, căldura se trans
forma în electricitate. Puterea 
bateriei atomice este de mai 
puțin de un wat, dar ea este 
suficientă pentru a alimenta 
timp de cîțiva ani o baterie 
de buzunar.

Noi metode de prospec
tare a petrolului

oi metode de prospectare 
a petrolului sînt in pre
zent folosite de o com

panie petroliferă olandeză in 
largul coastelor Olandei. Din- 
tr-un 
tate 
zibile 
apă. . _
coboară o sondă deasupra su
prafeței mării pentru a înre
gistra zguduiturile exploziei. 
Din rezultatele măsurătorilor 
exploziei se pot trage concluzii 
asupra existenței petrolului 
și gazelor pe fundul mării.

elicopter sint parașu- 
încărcături de explo- 

care explodează sub 
Vn al doilea elicopter

Cînd metrul are... 
un metru

N ecesitatea l-a obligat pa 
om să măsoare. Imagina
ția omului a inventat cele 

mai diverse unități de măsură 
a lungimii — degetul, palma, 
piciorul, urăjina, yardul, mila — 
și multe altele. Tot necesitatea 
l-a obligat pe om să definească 
o unitate de măsură etalon — 
metrul.

Unitatea fundamentală de lun
gime a sistemului metric a fost 
definită ca fiind a 40 000 000-a 
parte a meridianului terestru. 
Prototipul său — distanța care 
separă două linii trasate pe un 
etalon de platină iridată (90°/o 
Pt+lO°/o Ir) —se află depus în 
Pavilionul Breteuil de la Sevres, 
lingă Paris .

Specialiști; au demonstrat 
însă că metrul de la Sevres nu 
are... un metru. întruniți la Pa
ris, la 14 octombrie 1960, ei au 
definit metrul ca fiind „lungi
mea egală cil 1 650 763,73 lun
gimi de undă în vid ale radia
ției portocalii, corespunzind 
ttanzitiei între nivelurile 2p10 
și 5d5 ale atomului radioactiv 
de Cripton 84J’.

Este mai greu de reținut, dar 
se pare că, deocamdată, este 
metrul cel mai precis.

Consecințele 
unei angajări

In urma angajării de către di
recțiunea Operei din Viena 
a unui sufleur italian, spec

tacolul cu opera „Boema", prevă
zut pentru duminică seara, a tre
buit să fie anulat, datorită grevei 
declarate de actori împotriva aces
tei măsuri.

După cum relatează agenția 
France Presse, anularea spectaco
lului a avut loc in momentul cînd 
sala era plină. Anunțarea deciziei 
a provocat vociferări printre spec
tatori.

Potrivit agenției France Presse, 
sindicatul actoriloj a prevenit di
recțiunea Operei că in cazul anga
jării sufleurului italian va declara 
o grevă, care va avea consecințe 
neplăcute pentru conducerea Ope- 
tei.


