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Suna organizare a mvățămîntiiliii agrozootehnic

Brigada do croit condusă do Ioana Tone, de la fabrica de încălțăminte „Flacăra Roșie“ din Capitală, este fruntașă 
în întrecerea socialistă. In luna octombrie, printr-o bună îmbinare a tiparelor, muncitoarele din brigadă au economisit 
12 400 dm p piele, dind piese de bună calitate. In fotografie; Ioana Tone, conducătoarea brigăzii, Maria Fotea, Florica 
Marinele șl Florica Cristoflc. iFoto : M. Cioc)

Bacău (red. ziarului „Steagul Roșu"). Printr-o 
judicioasă reglare a utilajelor și o mai bună or
ganizare a procesului tehnologic^ o parte din pro
ducția de țeavă realizată anul acesta la Fabrica 
de țevi din Roman a fost laminată la toleranțe 
minime. In felul acesta, laminatorii au economisit, 
de la incèputul anului, 500 tone de oțel.

Fruntași la arături
GALAȚI (coresp. „Seîn

teii“). — Raionul Galați 
este fruntaș pe regiune la 
pregătirea ogoarelor de 
toamnă. Pînă acum, din 
cele 40 000 de hectare pla
nificate, au fost arate pes
te 33 000 de hectare. Gos
podăriile colective din co
munele Slobozia Çonache, 
Braniștea, Grivița și al
tele, au realizat de cîteva 
zile planul arăturilor, de

toamnă. O contribuție deo
sebită la aceste realizări 
au adus mecanizatorii din 
cadrul celor 5 S.M.T.-uri 
care lucrează pe ogoarele 
raionului. Printre brigă
zile de tractoare fruntașe 
se numără cele conduse de 
Vasile Anghel, de la 
S.M.T.-Nănești, și Nicu 
Mihalache, de la S.M.T.- 
Șendreni.

Concert festiv
BOTOȘANI (coresp. „Seînteii"). 

— Filarmonica de Stat din Boto
șani a prezentat ieri, în sala Tea
trului „Mihail Eminescu" din loca
litate, un 
celei de-a
luției din Octombrie.

Spectacolul s-a bucurat de un 
succes deosebit.

concert festiv închinat
45-a aniversări a Revo-

sarcină
Prin regiunea Argeș

In pragul deschiderii cursurilor
In cursul săptămînii trecute am 

.vizitat numeroase sate argeșene. Pa
ralel cu executarea lucrărilor agri
cole de sezon, conducerile multor 
unități agricole și organizațiile de 
bază, îndrumate și sprijinite de or
ganele raionale, au pregătit temei
nic deschiderea cursurilor învăță- 
mîntului agrozootehnic de masă.
<Gata pentru începerea lecțiilor

La G.A.C. Leordeni din raionul 
Găești au fost create patru cercuri, 
la care s-au înscris un număr în
semnat de cursanți : la cercul de 
cultura . plantelor — 54 de colecti
viști, la cel de legumicultură — 48, 
creșterea animalelor — 38, pomiviti- 
col — 50. Consiliul de conducere al 
gospodăriei și organizația de bază 
au pregătit cu grijă deschiderea 
cursurilor. în adunările ținute pe 
brigăzi și în discuții individuale s-a 
arătat colectiviștilor că este în in
teresul gospodăriei și al fiecăruia 
dintre ei să se înscrie și să partici
pe cu regularitate la cursuri, să în
vețe și să aplice cele învățate pen
tru obținerea de recolte bogate și 
producții tot mai mari de la anima
le. Multă atenție s-a dat aici și a- 
sigurării condițiilor materiale nece- 
sare bunei desfășurări a învățămîn- 
tului. S-au adus manualele, caiete
le și alte rechizite, s-au stabilit să
lile unde se vor ține cursurile și 
zilele de predare, s-a asigurat ma
terialul didactic necesar.

Cu aceeași atenție a fost pregătită 
deschiderea cursurilor la Topolo- 
veni, Dobrești, Vișina, Uliești și 
multe alte comune din raionul. Gă
ești. Comitetul raional de partid, și 
consiliul agricol raional au urmărit 
permanent cum se înfăptuiesc preve
derile planului de măsuri privind 
învățămîntul agrozootehnic. Secre
tarii și membrii biroului comitetului 
raional de partid, membrii comite
tului executiv al consiliului agricol 
au ajutat la fața locului conducerile 
gospodăriilor colective și organizații
le de bază să pregătească deschide
rea cursurilor, lurnd măsuri pentru 
înlăturarea deficiențelor constatate.

Rezultate asemănătoare s-au obți
nut și în alte raioane din regiunea 
Argeș, unde organele locale de 
partid și de stat și consiliile agricole 
au acordat atenția cuvenită acestei 
acțiuni de mare însemnătate pentru 
realizarea sarcinilor trasate de 
partid și guvern în ce privește spo
rirea producției agricole și conso
lidarea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective.

în unele sate ale regiunii se sem
nalează însă o seamă de deficiențe.

Să ne referim la cele constatate 
cu prilejul vizitării G.A.C. Călinești, 
din raionul Pitești. Potrivit spuse
lor tov. Ion Bacîu. președintele-gos
podăriei, aici s-au terminat organi
zarea cercurilor și înscrierea cursan- 
ților. Dar stînd de vorbă cu unii 
colectiviști trecuți pe tabelele de 
cursanți, constați 
din care cerc fac 
rare. înscrierea 
rou, nu s-a stat 
viitorii cursanți.

în unele cazuri, numărul tineri
lor înscriși este mult prea mic în 
comparație cu cel al vîrstnicilor ; u- 
nele cercuri cuprind foarte puțini 
colectiviști față de posibilități și de 
nevoile viitoare ale G.A.C. Un 
exemplu : la G.A.C. „16 Februarie“ 
din comuna Gliganu de Sus, raionul 
Costești, s-au organizat trei cercuri. 
Cel de creșterea animalelor numără 
însă doar 
podăria va 
animalelor 
Aceasta va 
de oameni 
sectorul zootehnic, să mai fie ne
voie 
oare 
încă

că nu știu măcar 
parte. Nu-i de mi- 
s-a făcut din bi
de vorbă cu toți

25 de cursanți. Gos- 
dezvolta mult creșterea 
încă din anul viitor, 
face ca. pe lîngă cei 23 
care lucrează acum în

de alți îngrijitori. N-ar fi fost 
mai bine ca ei să fie pregătiți 
de pe acum ?

Intîrzieri In difuzarea 
manualelor

Cîteva cuvinte despre difuzarea 
manualelor agrozootehnice. în multe 
locuri ele se află acum în unitățile 
agricole. In altele, însă, nu. La 
G.A.C. Călinești, raionul Pitești, de 
pildă, manualele nu sosiseră încă, 
deși la I.C.I. Pitești am fost infor
mați că manualele pentru gospodă
riile colective din raion au fost ex
pediate de cîteva zile ; în raionul 
Costești, numai 50 la sută din ma
nuale fuseseră trimise în G.A.C. 
Și mai greu ajung manualele în 
unele gospodării de stat. La I.C.I. 
Pitești, de pildă, se aflau în depozit 
de o bună bucată de timp 86 ma
nuale de pomicultură, 142 de viti
cultură, 50 de legumicultură și 540 
pentru creșterea animalelor. Toate
— pentru gospodăriile de stat. 
„Trustul regional Gostat nu a 
indicat cui anume să fie trimise”.
— ni s-a spus la I.C.I. Iar ing. Cos- 
tin, care se ocupă cu învățămîntul 
agrozootehnic în cadrul trustului,

R. ATANASESCU 
GH. CÎRSTEA

(Continuare în pag. Il-a)

Plecarea delegației 
la Congresul

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala,' îndreptîndu-se spre Sofia, 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., care va participa la 
lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Bulgar.

Din delegație fac parte tovarășii : 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Necula, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional București al 
P.M.R., precum și Mihai Marin, am
basadorul Republicii Populare Ro- 
mîne în R. P. Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii : Emil Bodnăraș,

C.C. al P.M.R 
P. C. Bulgar
Leonte Răutu, de membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

Au fost de față Ivan Mangov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

★
In aceeași zi delegația 

Central al Partidului 
Romîn a sosit la Sofia. 
" Pe aeroport oaspeții 
tîmpinați de Encio Staikov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar, Dimo Dicev, membru al C.C. 
al P.C. Bulgar, șeful secției de poli
tică externă și relații internaționale 
a C.C. al P.C. Bulgar, Sava Dîlbokov, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, de 
activiști ai C.C. al P.C. Bulgar.

(Agerpres)

♦

Comitetului 
Muncitoresc

au fost în-

La G.A.C. Dagîța vor învăță 
290 de colectiviști

Ca și în celelalte gospodării colective 
din raionul Negrești, la gospodăria din 
comuna Dagîfa s-au luat din timp mă
suri pentru deschiderea învățămîntului a- 
grozoofehnic. Au lost organizate discu
ții în brigăzi și echipe în cadrul cărora 
s-a explicat colectiviștilor marea însem
nătate a învăfămîntului agrozootehnic 
pentru obținerea 'unor producții sporite.

In cele 6 . cercuri agrozootehnice din 
gospodărie s-au înscris 2?0 de colecti
viști. Cercurile vor li conduse de ingine
rul agronom, tehnicianul agronom, teh
nicianul zootehnic din gospodărie și de 
doi învățători.

Consiliul de conducere al gospodăriei 
colective a luat măsuri de pregătire a 
localurilor unde se vor (ine cursurile și 
de asigurare a materialului didactic ne
cesar.

IOAN TRIFAN 
director al școlii de 8 ani

Biblioteca în sprijinul 
cursanților

TG. MUREȘ (coresp. „Seînteii")'. — 
Pentru a veni în ajutorul colectiviș
tilor care vor urma cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic de masă, bi
blioteca regională a întocmit lista 
cărților agrozootehnice care se află 
la biblioteca regională și recoman
dări de cărți care au fost tri
mise bibliotecilor comunale și să
tești, consiliilor de conducere ale 
G.A.C. In cadrul secției agricole a 
bibliotecii regionale a fost înființat un 
serviciu special care trimite cărțile 
agrozootehnice cerute prin poștă, la 
domiciliul cititorilor.

Multe biblioteci sătești și.au lărgit 
colectivele de lectori care vor ține pe
riodic recenzii și vor, face recoman
dări de cărți agrozootehnice.

BA1A MARE (co
resp. „Seînteii“). — 
Arheologi 
reșeni au 
périt în 
Ciumești, 
Carei, o 
lă celtică 
minte de 
tie datînd din se
colul al III-lea 
î.e.n. în apropie
rea necropolei, în 
urma săpăturilor 
recente, au fost 
descoperite 3 bor
deie celtice cu un 
bogat inventar ce
ramic, cuprinzînd 
vase de tip celtic 
și dacic, unelte 
fier, 
zale 
disc 
alte 
stituind 
țios material 
zeistic,

maramu- 
desco- 

comuna 
raionul 

necropo- 
cu mor- 
incinera-

o cămașă 
decorată 
de bronz 

obiecte, 
un

de 
de 
cu 
și

con- 
pre- 
mu-

Aproape 12 000 de oameni ai 
muncii din Ploiești, Buzău, Călărași, 
Slobozia, Galaji, Pitești, din regiu
nea Dobrogea etc. au fost ieri, oas- 
pefii Capitalei. în cadrul excursiilor 
organizate de O.N.T. „Carpaji”, ei 
au vizitat cel de-al IV-lea Pavilion 
de mostre, în cursul după-amiezii și 
seara, o parte dintre turiști au vizio
nat diferite spectacole.

Împăduriri de toamnă
Lucrările de împăduriri de toam

nă se desfășoară cu intensitate pe 
tot cuprinsul țării. în regiunile 
Ploiești, Suceava șl Brașov silvi
cultorii au plantat cu diverse spe
cii de foioase și au făcut semănă
turi directe de brad pe aproape ju
mătate din suprafața planificată. 
Pînă acum, în toată țara au fost 
împădurite aproape 2 000 de hec
tare.

Ca și în alți ani, silvicultorii sînt 
ajutați în acțiunea de refacere a 
fondului forestier al patriei de 
numeroși tineri de la orașe și sate. 
Valoarea lucrărilor de împăduriri, 
de întreținere a culturilor tinere și 
de îngrijire a arboretului executa
te anul acesta prin muncă patrio
tică se ridică la aproape 30 de mi
lioane de lei.

(Agerpres)

Sesiune științifică
Ieri s-au încheiat 

lucrările celei de-a 
opta sesiuni științifice 
a cadrelor didactice 
de la Institutul de 
construcții din Bucu
rești. La lucrările se
siunii au luat parte și 
cadre didactice de la 
facultățile de cons-

trucții din Cluj, Iași 
și Timișoara, precum 
și cercetători și pro- 
iectanți.

Au fost prezentate 
numeroase comuni
cări privind probleme 
legate de rolul cerce
tărilor științifice în 
construcții, dinamica

construcțiilor și ingi
neria antiseismică, in
troducerea progresu. 
lui tehnic în construc
țiile feroviare și une
le metode noi de spo
rire a capacității de 
transport a căilor fe
rate.

71 de apartamente, 
să fie date în folosin- 
lunii noiembrie.

Noi preparate alimentare
Specialiștii Institutului de produse 

alimentare au elaborat 20 de concen
trate alimentare, sub formă de produ
se uscate, ambalate în plicuri. Acestea 
pot fi folosite de gospodine pentru 
prepararea într-un timp foarte scurt a 
unor supe, borșuri și creme.

Cercetătorii institutului au realizat și 
o nouă serie de produse denumite 
nectare, obținute prin prelucrarea in
tegrală a fructelor. Au fost puse la 
punct procesele tehnologice de obți
nere a nectarelor de vișine, caise, pier
sici și gutui.

y 

LocMHițe predate Sa termen
ORADEA (coiesp. „Seînteii“). — 

Constructorii Trustului regional Crl- 
șana au obținut în acest an succe
se însemnate în întrecerea pentru 
construcția și darea în folosință la 
termen a locuințelor planificate. 
Pînă la 1 noiembrie colectivul trus
tului de construcții a dat în folosin
ță oamenilor muncii din regiune

552 de apartamente, din care 388 de 
apartamente în orașul Oradea.

In prezent se fac ultimele lucrări 
de finisaj la 
care urmează 
ță la sfîrșitul

Ieri, în cadrul 
manifestărilor pri
lejuite de „Luna 
prieteniei romîno- 
sovietice“, la Casa 
de cultură a tine
retului din raionul 
„23 August“ a a- 
vut loc o întîlnire 
între pionierii din 
raion și pionieri 
sovietici. Cu acest 
prilej s-a ținut o 
conferință despre 
pionierul erou Pav
lik Morozov. Apoi 
un elev al Școlii 
medii nr. 39 a po
vestit despre felul 
cum șl-a petrecut 
vacanța în Tabăra 
internațională de 
pionieri de la Ar-

La rampă : talentul amatorilor

Soții Ciceu și Victoria Viorel, participant! la con
cursul artiștilor amatori.

Experiența
¥enind într-una din aceste zile de toamnă 

spre Uzinele „1 Mai"-Ploiești, străjuite,
ca-ntotdeauna, de turla sveltă și suplă a instala
ției ,,4-LD", care a devenit un fel de simbol al ac
tivității uzinei, mi-am amintit de cuvintele unui 
tînăr inginer proiectant. El vorbea despre între
cerea socialistă care se desfășoară în întreprin
dere ca despre „o sursă inepuizabilă de a des
coperi comori neivite încă la lumină”. Iar des
coperitorii rezervelor interne srnt numeroși mun
citori cu spirit de inițiativă, cu idei ingenioase 
în producție.

Să ne oprim asupra unui simplu for
mator de la turnătoria de oțel. 11 cheamă 
Constantin Simion. La locul său de muncă nu 
vezi nici un steag de fruntaș. Distincția aceasta 
o capătă doar, din cînd în cînd, brigada în 
care muncește, condusă de Nicolae Dumitru. Fi
rește că munca lui. ca membru al acestui 
colectiv, nu se pierde în anonimat. „Opinia pu
blică” a uzinei — cum spune maistrul Mircea 
Șerban — îl consideră ca unul din cei mai 
buni formatori. El realizează ireproșabil for
mele pentru piese din cele mai pretențioase, de 
mare greutate — corpuri de pompe triplex și 
de prevenitoare de erupție, care trebuie să re
ziste la presiuni mari. Maistrul „l-a dat ca exem
plu" în ședințele de producție ale grupei sindi
cale. „Sînteți în întrecere. îmbunătățirea calității, 
realizarea de economii sînt printre obiectivele 
de bază. Iată cum lucrează Constantin Simion...” 
Mai mult. In timpul lucrului, cînd Simion exe
cuta o operație dificilă, a trimis, cmd pe unul, 
cînd pe altul, să vadă cum așează acesta pă- 
mîntul în forme. Așa se face simplu, direct de la 
om la om, popularizarea și 
metode bune.

La cele de mai sus, m-am 
cînd am vizitat secția sape
nește un ritm antrenant, rapid, imprimat de 
întrecerea socialistă. Prin grafice mari, așezate 
pe panouri, prin zeci de grafice puse la fiecare

transmiterea unei

gîndit mai tîrziu, 
foraj. Aici dom-

Bucuros de oaspeți, orașul IU_“ _ _ _c_________ _
de pe malurile Arieșului le-a juriului, putem spune că ei 
oierit artiștilor amatori deco- < __ ________I L._
rul luminos, plin de frumusețe vada talentului lor. Do” altfel, 
al toamnei de aur, cu căldura la sfîrșitul spectacolului, 
inimilor și entuziasmul turde- '' ' 
nilor care, de două zile, ur
măresc pe scena teatrului de 
stat desfășurarea pasionantei 
întreceri. Și dacă adeseori, în 
ropotele de aplauze ale sălii 
s-au contopit și aplauzele 
membrilor juriului, înseamnă 
că flăcăii și fetele, veniți aici 
,din patru regiuni ale țării, 
și-au dovedit din plin măies
tria.

Iată-i, sub lumina străluci
toare a reflectoarelor, pe co
lectiviștii din Păulești. Prezintă 
pe scenă o frîntură din viața 
unei gospodării — ar fi putut 

fi chiar a lor —, din frămîntă- 
rile oamenilor pentru dezvol
tarea colectivei. Un decor 
simplu și „Povestea stupilor 
cu pricina" începe să-și de
pene firul spre hazul specta
torilor. Intre scenă și sală, 
unde sînt multi concurenți ai 
fazei intorregionale, se creează 
parcă o punte nevăzută care 
alungă timiditatea și tracul. 
Totul se desiășoară firesc, ca 
în viață. Și de ce nu ar fi așa, 
cînd Vasile sau Veronica, 
bunăoară, eroii principali ai 
piesei, sînt Avram Nicolae și 
Cosma Zoița, colectiviști har
nici, care au adus cu ei pe 
scena concursului nu numai 
dragostea pentru artă, ci și 
un adevărat sac cu... sute de 
zile-muncă ?

Fâiă a anticipa aprecierile

au reușit să facă din plin do-

__ _ _____ _ __ , ar-, 
tista emerită Eugenia Zaharia, 
membră a juriului, le-a vorbit 
cu căldură tinerilor interpret 
despre calitățile spectacolului 
lor, atrăgîndu-le totodată a- 
tenția asupra unor scăderi

ÎNSEMNĂRI DESPRE 
FAZA INTERREGIONALĂ 
A BIENALEI DE TEATRU 

„I. L. CARAGIALE"

care, prin muncă sîrguincioa- 
să, pot fi lesne remediate.

întrecerea artiștilor amatori 
nu se limitează doar la lupta 
pentru cucerirea unui loc de 
frunte, ci constituie totodată 
un prilej de învățăminte, un 
schimb valoros de experiență 
între ei și artiștii profesio
niști. Ceea ce înseamnă, fără 
îndoială, un cîștig și pentru 
unii și pentru ceilalți.

„Faldurile de catifea
cortinei se trag încet și deo
dată în sală izbucnesc a- 
plauze. Pe fundalul scenei a- 
pare un tablou, o adevărată 
frescă, prezentînd imaginea 
unui sat de munte. Iar în 
prim plan un grup de băieți 
și fete, îmbrăcați în pitorești 
costume 
zintă în 
ța nouă 
de Sub

ale

rată tocmai sus pe creste, la 
mai bine de 1 800 metri.

După evocarea trecutului 
amar, cînd „Greu i-a fost gro- 
șanului prin desișul codrului, . 
în bătaia vîntului“, artiștii a- 
matori — colectiviști, munci- . 
tori forestieri, învățători — 
cîntă din adîncul sufletelor 
bucuria de a trăi vremurile 
luminoase de astăzi, închi
nă un imn de slavă Partidu- 
lui. . ;.

I-am văzut după spectacol 
pe cei din Groșii de Sub 
Munte. Trăiau încă bucuria 
succesului — doar au fost a- 
plaudați la scena deschisă. 
Ascultau acum, cm multă lua
re aminte, îndrumările date 
de artista emerită Maria Cup-:, 
cea și de dramaturgii Mihail 
Davidoglu și Tiberiu Vornic, 
membri ai juriului.

...Pe scenă se perindă în- 
tr-una noi și noi formații. 
Casa raională din Sighet pre
zintă drama „Năpasta“ de 
Caragiale, iar artiștii amatori 
din Tulgheș, raionul Gheor- 
ghieni, comedia „Dragoste nu 
te pripi". Cei de la Casa de 
cultură din Odorhei au înscris 
în program piesa „Oameni 
care tac“, iar căminul cultu
ral din Sita Buzăului, regiu
nea Brașov, concurează cu 
piesa într-un act „Paznicul 
stelelor".

Paralel cu întrecerea for-
maramureșene, pre- 

cîntece și versuri via- 
a satului lor, Groșii 

Munte, așezare

I. MĂRGINEANU

rie și graficul întrecerii9
ține evidența pe secție, pe brigăzi,mașină, se

pe fiecare muncitor. Se afirmă noi fruntași. în 
luna septembrie s-a impus atenției generale 
brigada de strungari condusă de Radu Barbu. 
Realizări : planul îndeplinit în proporție de 103 
la sută ; economii la cuțite de strung pe au
gust și septembrie — 1 265 lei ; lucru de ca
litate. în primele nouă luni ale anului, bri
gada s-a situat de 7 ori pe primul loc în ce 
privește reducerea rebuturilor sub procentul ad
mis. Asta înseamnă că de la începutul anului, 
25 de fălci, în loc să meargă la retopit sau la 
remanieri, s-au adăugat la numărul pieselor 
bune. Fălcile — piese componente ale sapelor de 
foraj — se realizează prin munca întregii 
brigăzi. Secretul reușitei : buna organizare, fo
losirea în posturile cheie — la „operația unu 
și doi” și la „finisat batonul” — a celor mai 
destoinici muncitori. Printre ei — în primul rînd 
Radu Barbu, conducătorul brigăzii, și Matei 
Tudor, responsabilul grupei sindicale, oameni ti
neri, dar cu experiență și autoritate, inimoși, 
modești, care știu să organizeze munca și să 
îndrume pe ceilalți în a realiza cît mai mult și 
cît mai bine.

(S? e pune întrebarea: oare experiența brigăzii 
lui Radu Barbu a contribuit la stimularea 

activității din celelalte colective? Mai ales expe
riența în ce privește reducerea rebuturilor — 
preocupare de prim ordin a celor din secția 
sape foraj ? E drept, se întocmesc grafice de 
evidență, se scrie la gazeta de perete, se dis
cută în consfătuirile de producție, se stabilesc 
măsuri de îndreptare etc. Totuși, pe lîngă aceste 
acțiuni, n-ar fi nimerit să se studieze în primul 
rînd experiența concretă a unor brigăzi frun
tașe, pentru a o extinde și în munca altor co
lective ? Să luăm cazul brigăzii citate mai sus, 
a lui Radu Barbu. Cum se face că celelalte 
două brigăzi din același sector — brigăzi care, 
e drept, depășesc planul — se găsesc însă ade
seori cu rebutul deasupra procentului admis ? 
De ce, de la începutul anului, brigada lui Radu

Barbu, folosind aceleași mașini și scule, are 25 
de piese „sub admis”, iar brigada lui Călinoiu 
— 25 de piese „peste admis", iar brigada lui Radu 
Belciu — 78 „peste” ? De unde provin aceste 
diferențe ? Unii motivează rămînerea în urmă 
prin faptul că le-au venit oameni noi, mai pu
țin calificați. Dar și în brigada lui Radu Barbu 
au venit de curînd doi „novici”, Ivan Nicolae 
și Gh. Constantinescu. Insă aceștia, în loc ca 
la primul insucces să fie mutați în altă parte, 
cum s-a întîmplat în brigada lui Călinoiu, au 
fost ajutați cu răbdare de Radu Barbu și de 
Matei Tudor să se inițieze în meserie, iar astăzi 
amîndoi fac față chiar în 
sînt cele de la „finisat”.

semenea lucruri, și 
/xâ tură cu organizarea

posturile dificile, cum

multe altele în legă- 
muncii, cu ajutorarea 

celor mai slab calificați etc., ar fi aflat brigăzile 
dacă s-ar fi întîlnit la o discuție tovărășească.

„Schimburi de experiență ? Da, nu prea am 
făcut — recunosc tovarășii din comitetul sin
dical de secție. Oamenii sînt ocupați”. Dar oare 
nu provoacă mai multă risipă de timp și bătaie 
de cap persistența rebuturilor ? Nu este mai fo
lositor studiul practic, concret, al experienței 
înaintate, extinderea ei, decît elaborarea la con
sfătuirile de producție în secție a unor hotărîri 
cu caracter general : „Să se reactiveze comisia 
de stabilire a rebuturilor". „Să se analizeze si
tuația rebuturilor pe fiecare sector". „Să se în
tocmească un plan de acțiune” etc. etc. ? Și oare 
extinderea experienței înaintate nu se situează 
printre sarcinile cele mai importante care tre
buie să preocupe organizația de bază a secției ?

Consemnarea în grafice a unor rezultate de 
producție obținute în întrecerea socialistă nu 
constituie un scop în sine. Important este să fie 
scoasă la iveală semnificația acestor rezultate, 
analizîndu-se metodele prin care ele au fost ob
ținute — astfel îneît experiența înaintată să fie 
transmisă și altor colective, să devină un bun 
al tuturor. \

V. NICOROVICI

(Continuare în pag. Il-a)
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căță-

Unul din blocurile turn con
struite pe Calea Griviței din Ca
pitală.

(Foto : A. Cartojan)
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Succesele colec
tiviștilor din Be- 
Linț, raionul Lugoj, 
SXVaatde ïar^ PoMPI 

seamă și alegeri fi fi Vwlvfl 
a organizației de 
bază care a avut 
loc recent, sînt ur
marea firească a 
creșterii rolului 
conducător al or
ganizației de partid, a capacității ei 
de antrenare a colectiviștilor la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid. Sub conducerea organizației 
de partid, colectiviștii din Belinț au 
obținut în acest an realizări deose
bit dé însemnate : valoarea averii 
obștești a gospodăriei a crescut cu 
un milion și jumătate, însumînd în 
total peste 5 000 000 lei; fondul de 
bază a sporit și el cu un milion de 
lei ; șeptelul a sporit la 520 bovine, 
aproape 600 porcine, 600 ovine, a- 
proape 2 000 păsări.

Pe ce căi, prin ce mijloace s-a a- 
juns la aceste succese? Biroul or
ganizației de bază și consiliul de 
conducere al gospodăriei au acordat 
o mare atenție, în primul rînd, or
ganizării muncii în G.A.C., antrenă
rii tuturor colectiviștilor la lucru în 
vederea întăririi economico-organi- 
zatorice a gospodăriei. Socotind pe 
bună dreptate că pămîntul este cea 
mal mare bogăție a colectivei, baza 
principală pentru dezvoltarea averii 
obștești și creșterea bunăstării co
lectiviștilor, comuniștii au mobilizat 
pe toți colectiviștii la buna valori
ficare a lui.

Atrăgînd pe specialiști, pe cei mai 
harnici și pricepuți colectiviști, 
membri și nemembri de partid, or
ganizația de bază a sprijinit consi
liul de conducere să stabilească pla
nuri de producție reale, care să asi
gure buna valorificare a pămîntu- 
lui. De pe pămînturile dintre Timiș 
și Bega se pot obține recolte mari 
de porumb,. Inițiativa organizației 
de bază de a cultiva pe 60 la sută 
din suprafața gospodăriei porumb a 
fost sprijinită de toți colectiviștii. în 
darea de seamă și în cuvîntul to
varășilor Ion Iaschîci, Covaci Ște
fan, Bălan Romulus și Ion Gherga 
s-a arătat că organizația de bază din 
gospodărie, folosind cu pricepere 
dreptul de control asupra activității 
consiliului de conducere, a asigurat 
îndeplinirea planurilor stabilite. 
Sistematic, înainte și după fiecare 
campanie, în ședințe de birou sau 
în adunări ale organizației de bază 
s-au stabilit măsuri concrete pri
vind desfășurarea muncii politice 
pentru mobilizarea tuturor colecti-

VIAȚA DE PARTID

dezbaterea comuniștilor
execu-viștilor la _ __

tarea lucrărilor a- 
gricole la timp și 
în condiții optime. 
La propunerea bi
roului organizației 
de bază, consiliul 
repartizat în locurile cheie ale pro
ducției, in brigăzile de cîmp, mem
bri și candidați de partid. în felul 
acesta organizația a putut să ducă 
cuvîntul partidului în fiecare loc de 
muncă, membrii de partid, prin 
exemplul lor personal și prin mun
că politică de la om la om, au an
trenat colectiviștii la bunul mers al 
muncii în gospodărie. Folosind cu 
grijă pămîntul, aplicînd metodele a- 
grotehnice înaintate, colectiviștii 
din Belinț au recoltat anul acesta de 
pe o suprafață de 450 hectare, în- 
sămînțată cu porumb, în medie 5 370 
kg boabe la hectar, cu 1 582 kg mai 
mult ca acum un an. Livrînd statu
lui 350 tone de grîu și peste 
1 000 tone porumb, gospodăria colec
tivă a realizat un venit de aproape 
4 000 000 lei, ceea ce a contribuit în 
mod substanțial la creșterea fondu
lui de bază, la dezvoltarea în con
tinuare a averii obștești și a cîști- 
gului fiecărui colectivist.

Adunarea de dare de seamă și a- 
legeri a analizat pe larg și felul cum 
s-a ocupat organizația de bază de 
mărirea averii obștești prin dezvol
tarea sectorului zootehnic. Cu trei 
ani în urmă, gospodăria colectivă 
din Belinț avea doar 20 de taurine 
din care numai 8 vaci cu lapte. Ur- 
mînd exemplul a numeroase gos
podării colective mai vechi, care de
monstrează cu prisosință că valori
ficarea avantajoasă către fondul 
central a unor cantități sporite de 
produse animale constituie una din 
pîrghiile cele mai importante în 
sporirea fondului de bază, în creș
terea bunei stări a colectiviștilor, 
comuniștii au făcut o serie de pro
puneri pentru dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. în această acțiune, 
organizația de bază a avut de în
vins și unele greutăți. Unii colecti
viști se pronunțau împotriva 
cumpărării de animale pe motiv că 
s-ar cheltui fondurile și, ca ur-

Adunări de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile 

de bază de la sate

de conducere a

La rampă: 
talentul amatorilor

(Urmare din pag. I-a)

țineau de la o 
vacă furajată cu 
doi ani în urmă, 
acum se obțin 
circa 3 000 litri. în 
acest an, colecti
viștii din Belinț 
au obținut veni
turi bănești de a- 
proape un milion 
de lei, din laptele 
de vacă și oaie 

livrat statului și pe 87 porci grași 
și 56 tăurași cu o greutate de peste 
350 kg.

Vorbind despre succesele obținute, 
participanții la discuții, printre care 
și tovarășii 
și alții, au 
organizației 
cere pentru 
verent cum 
de cumpărări de animale, care n-a 
fost realizat decît în proporție de 
85 la sută?

Este un merit al adunării gene
rale a organizației
G.A.C. „8 Mai” din Belinț că, sco- 
țînd în evidență experiența bună și 
lipsurile din activitatea organizației 
de bază și a consiliului'de condu
cere, a stabilit în același timp și un 
șir de măsuri pentru dezvoltarea 
gospodăriei colective în viitor. Co
muniștii au propus ca în anul 1963 
încărcătura de bovine la 100 de hec
tare să fie de 40 bucăți, de la fie
care vacă furajată să se obțină 3 500 
litri lapte, să se producă circa 7 000 
kg carne la 100 de hectare. S-a pro
pus, de asemenea, să se dezvolte și 
alte sectoare aducătoare de venituri 
și care permit folosirea mai ra
țională a forțelor de muncă. Anul a- 
cesta, de pildă, gospodăria a culti
vat legume pe 21,5 hectare. 
Fiecare hectar a adus venituri în 
valoare de 65 000 lei ; numai 
de la grădină gospodăria a cîști- 
gat peste 1 400 000 lei. Tocmai de 
aceea, adunarea generală a organi
zației de bază de dare de seamă șl 
alegeri a hotărît să propună consi
liului de conducere să extindă în 
anul viitor suprafața destinată pen
tru legumicultura la 31,5 ha.

Spiritul de răspundere cu care au 
fost dezbătute problemele în adu
narea generală de dare de seamă și 
alegeri este o garanție că membrii 
și candidații de partid vor antrena 
pe toți colectiviștii din Belinț să 
obțină în anul 
tot mai mari în 
obștești, temelia 
riei colective și 
rilor lor.
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„Tehniciană" (ulei).
Din expoziția pictoriței Titina Călugăru.

Aseară, Teatrul regional 
București a prezentat în 
premieră pe |ară comedia 
„Șapte inși într-o cărujă” 
de Paul Angliei. Regia este 
semnată de Dinu Cernescu, 
iar scenografia aparfine lui 
Camillo Osorovifz.

teatrale
Piesa a fost pusă în sce

nă de regizorul Dan Ale- 
xandrescu și interpretată de 
actorii Nicu Antoniu, Ion 
Negoescu, Emilia Dima și 
alții.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). 
— Pe scena Teatrului na
tional din Cluj a fost pre
zentată în premieră piesa 
„Unchiul Vania" de A. P. 
Cehov.

Regia aparfine lui Radu 
Stanca. Rolurile principale 
au fost interpretate de Ion 
Tîlvan, Mihai Lapteș, Rodi- 
ca Daminescu, Maria Ți- 
pan-Kaufman, Nagy Eugen, 
Magda Tîlvan, Mana Blăna- 
ru-Rusu.

ORADEA (coresp. „Scîn
teii''). — Teatrul de staf din 
Oradea a prezentat cea 
de-a treia premieră din 
actuala stagiune cu piesa 
„Cei din Dangaard", dramă 
în 3 acte de Marfin Ander
sen Nexö. Rolurile princi
pale au fost interpretate de 
ac'orii Maud Mary, Eugen 
Țugulea, Ana Buzea, Liviu 
Mărtinuș și Lili Mihăilescu- 
Vladlmir.

mare, valoarea zi- 
lei-muncă va fi 
mai mică. Pro
blema cumpără
rii de animale a 
fost dezbătută în- 
generală deschi
de bază. S-au or- 
gospodăriile colec- 
aveau o bună ex- 

sectorului 
adunare generală

tr-o 
să a 
ganizat vizite la 
tive vecine care 
periență în dezvoltarea 
zootehnic. într-o 
a gospodăriei, specialiștii de la ra
ion au vorbit colectiviștilor despre 
avantajele creșterii vitelor. Ce n-au 
lămurit ei, au lămurit apoi agitato
rii în convorbiri mai restrînse, sau 
discutînd de la om la om. în felul 
acesta, au fost convinși toți colecti
viștii de importanța dezvoltării sec
torului zootehnic.

Cu creditele avantajoase acordate 
de stat, reținînd și crescînd pentru 
prăsilă întregul efectiv de vite din 
producție proprie și prin cumpăra
rea și creșterea vițelelor oferite spre 
vînzare de către colectiviști, gospo
dăria și-a sporit numărul taurine
lor de la 20 în toamna anului 1959, 
la 520 în acest an, din care 225 vaci 
cu lapte. La propunerea biroului or
ganizației de bază, consiliul de con
ducere a repartizat să lucreze în 
sectorul zootehnic colectiviști cu ex
periență între care membrii și can- 
didații de partid Ion Bărbulescu, 
Constantin Cincu, Ion Dănilă, Pe
tru Munteanu, și alții. Biroul orga
nizației de bază și consiliul de 
conducere au organizat în toamna 
anului trecut un curs zootehnic pen
tru ridicarea calificării lucrătorilor 
din sectorul zootehnic. încă din anul 
trecut, în acest sector a fost creată 
o grupă de partid care acționează 
operativ în cele mai diverse proble
me. Folosind dreptul de control, or
ganizația de bază s-a interesat în
deaproape cum este asigurată baza 
furajeră pentru animale, cum se în
grijește consiliul de conducere d? 
construirea adăposturilor, ce se între
prinde pentru reducerea cheltuieli
lor de întreținere etc. Toate aceste 
măsuri s-au concretizat, între altele, 
și în faptul că producția de lapte s-a 
dublat : față de 1 500 litri cît se ob-

adunare 
organizației

Uie Feraru, Ion Dănilă 
criticat totodată biroul 
și consiliul de condu
că n-au urmărit perse- 
se îndeplinește planul

de bază din

care vine succese 
dezvoltarea averii 

înfloririi gospodă- 
a creșterii venitu-

NICOLAE BIVOLU

RĂSFOIND
Din Brașov corespondentul vo

luntar Iulian lonațcu ne vestește 
terminarea și darea în folosință, de 
către colectivul întreprinderii nr. 3 
construcții, a încă două blocuri de 
locuinfe în cartierul „Tractorul“. 
Amîndouă au fost notate la recep
ție cu „foarte bine“. Cu acestea, 
numărul apartamentelor predate 
anul acesta de colectivul întreprin
derii se ridică la 458.

Cîteva scrisori ne informează 
despre acțiunile întreprinse pentru 
mai buna gospodărire și înfrumuse
țarea unor orașe și comune. Stan 
Manea, președintele Sfatului popu
lar al comunei Mirceșfi, raionul 
Focșani, ne scrie despre contri
buția adusă de locuitorii comunei 
la construirea unui dig care a 
schimbat cursul rîului Putna în 
punctul Mirceștii Noi. S-au econo
misit 15 000 lei din fondurile alo
cate pentru această lucrare. Iosif 
Barb, din comuna Ponor, raionul 
Aiuri, ne relatează despre redarea 
în folosință a drumului comunal 
din satul Vale în Jos, prin munca 
patriotică a cetă|enilor, în frun
te cu deputății Cofoară Seve- 
rean și Viorel Petruțiu. Despre 
lucrările de amenajare a unor străzi 
din localitatea sa ne relatează în
tr-o scrisoare corespondentul nos
tru voluntar Alexandru Roată, din 
Tr. Severin.

In alte corespondente, învățăto
rul Vasile I. Georgescu din co
muna Bodeștî, raionul Horezu, teh-

POSTA SÀPTÀMÎNII
nicianul Nicolae Deaconu din 
Lipova, colectivistul Victor Vasillu 
din comuna Deleni, raionul Vaslui, 
ne informează că au fost electrifi
cate noi localități.

„Vine sau nu vine autobuzul 7“ 
Ilie L. Hăloiu, elev la școala teh
nică agricolă din comuna Grădi
nari, raionul Drăgășani, semnalează 
că unii șoferi de pe autobuzele 
I.G.O.D., care circulă între Drăgă
șani și comunele învecinate, zăbo
vesc cam mult în stația de la res
taurantul „Podgoria".

Recent, Comitetul regional pen
tru cultură șl artă Oltenia — ne 
informează Nicolae Chivu, cores
pondent voluntar, a organizat o 
consfătuire cu responsabilii brigă
zilor șfiinfifice din regiune, în ve
derea intensificării activității aces
tor brigăzi în perioada de Iarnă. 
Colectivistul Vasile Bobîlcă ne-a 
scris că personalul medical de la 
dispensarul din lablanița, raionul 
Vînțu-Mare, se ocupă cu grijă de 
apărarea sănătăți) populației. Peste 
2 300 de cetățeni au lost vacci
nați cu IDR pentru depistarea bol
navilor de tuberculoză.

In aceste zile, un grup de 34 
de colectiviști fruntași din raionul 
Huși, ne informează coresponden
tul voluntar I. Schäffer, se află 
într-o excursie de o săptămînă. Iti- 
nerariul : București (Pavilionul de 
mostre), Pitești, Curtea de Argeș, 
Valea Oltului, Valea Oituzulul etc.

La sate continuă executarea ară
turilor adinei și încorporarea în sol 
a îngrășămintelor. Gospodăriile 
colective din raionul Fetești — ne 
scrie corespondentul D. Lauren- 
fiu, terminînd la timp însămînțările 
de toamnă, au și executat pînă 
acum arături adinei pe suprafața 
de peste 37 000 hi. Odată cu ară
tura, colectiviștii au încorporat sub 
brazdă 12 000 tone de îngrășămin
te naturale. Gospodăriile colective 
din Vasile Roaită, țăndărei și alte
le au arat 1 000—1 500 ha, 
fiind fruntașe. Stau bine cu execu
tarea arăturilor adinei, după cum 
ne scrie inginerul agronom Victor 
Alexe, și colectiviștii din comuna 
Topolog, raionul Hîrșova, precum 
și multe gospodării colective din 
raionul Segarcea, regiunea Olte
nia, etc.

Alte scrisori de la sate ne infor
mează asupra plantărilor de pomi. 
Din scrisoarea colectivistului Nico- 
lao Stoian, din comuna Bezdead, 
raionul Tîrgoviște, aflăm că In fie
care zi, sute de colectiviști partici
pă la plantarea celor 60 de ha cu 
pomi fructiferi. Pînă acum a fost 
pichetată întreaga suprafață. Pe 40 
ha au și fost făcute gropile. Ne-au 
mai scris despre plantările de pomi 
colectiviștii Gh. Toader, din Pu
cioasa, Tache Vasilache, din co
muna Cîndeștl, raionul Buhuși, și 
alții.

Cad frunzele.
(Foto : R. Costin)

Teatrul Muncitoresc C.F.R, 
a prezentat aseară premie
ra piesei „Corabia cu un 
singur pasager” de Dan 
Tărchilă. Regia spectacolu
lui este semnată de Mihai 
Dimiu, iar scenografia apar
ține Eugeniei Basa-Crîș- 
maru.

Tot aseară a avut loc la 
Teatrul pentru tineret și co
pii premiera spectacolului 
„O felie de lună” de A. 
Storm. Piesa este pusă în 
scenă de Tudorel Popa, iar 
decorurile sînt semnate de 
Sergiu Singer.

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — Colectivul 
Teatrului de stat din Arad a 
prezentat cea de-a doua 
premieră a stagiunii 1962— 
1963 cu piesa „îndrăzneala" 
de Gh. Vlad.

,,! Menestrelii“ la Ateneu
In cele trei concerte publice 

de săptămînă trecută și în con
certul de la Televiziune, forma
ția italiană de muzică preclasică 
„I Menestrelii" a reușit — cu 
pasiunea Și precizia care carac
terizează pe fiecare artist al for
mației și pe toți împreună — să 
ne comunice noi frumuseți din 
tezaurul vast al muzicii maeștri
lor din secolele 16 și 17. Cei 
șapte membri ai formației ne-au 
dovedit încă odată (ei ne vizitea
ză pentru a doua oară țara) că 
sînt nu numai artiști deosebit de 
înzestrați, dăruiți cu toată inima 
muzicii, dar și cercetători atenți 
și sensibili ai arhivelor muzicale. 
Programul concertelor de săptă
mâna trecută a cuprins astfel, pe 
lingă lucrări de Monteverdi — 
deținînd în permanență un loc de 
frunte în repertoriul formației- 
oaspete —. numeroase piese de 
compozitori mai puțin cunoscuți 
ca, de pildă, Alfonso Ferrabosco, 
Claude Gervaise, Pasquini, Le- 
grenzi...

Cu fiecare dintre lucrările pre
zentate, „I Menestrelii" a vrut 
parcă să aducă noi argumente 
care să arate cît de vie și plină 
de optimism, cît de apropiată de

înțelegerea ascultătorului de azi 
este muzica vechilor maeștri, în 
care se îmbină inspirația popu
lară, sinceritatea sentimentului 
și o știință a compoziției nici
decum simplistă. Âscultînd tul
burătorul recitativ „Scrisoare de 
dragoste" de Monteverdi (inter
pretat admirabil de Liliana 
Rossi), madrigalul ,,Clipă liniști
tă" de Carissimi (soprana Ange
lica Tuccari), Suita 1 de Pur
cell pentru patru viole și cla
vecin — Arnaldo Colapietro, Um
berto Spiga, Ugo Neri, Leonardo 
Boari și Constantino Gualdi — îți 
dai seama ce calități trebuie să 
întrunească o formație de came
ră și cîtă străduință să depună 
pentru a reda subtilitățile de 
filigran ale partiturii, complica
tele arabescuri ale vocilor, ur
mărite cu atîta promptitudine de 
instrumentiști, și totul prezen
tat fără urma celui mai mic 
efort, ca o delectare a interpre
tului îndrăgostit de muzică și 
care împărtășește ascultătorului 
satisfacțiile sale nobile.

Publicul nostru a primit cu 
căldură arta interpretativă a 
oaspeților italieni.

M. SIMIONESCU

Filme noi pe ecrane
Oameni șl fiare — seriile I și a ll-a, 

coproducție a studioului cinematografic 
„M. Gorki“ din Moscova și a studiou
lui „Defa"-Berlin. Scenariul șl regia sînf 
semnate de cunoscutul maestru al ci
nematografiei Serghei Gherasimov, 
imaginea aparfine lui Vladimir Rapo
port.

Lașul — produc|ie a studiourilor 
cehoslovace. Regia este semnată de Jiri 
Weiss, imaginea : Josef Sfrecha.

Lupii la stînă — producție a studiou
rilor franceze. (Regia H. Bromberger).

Jeminar cu activiștii 
culturali

Comitetul raional de cultură și 
artă din Săveni a organizat recent 
un seminar cu activiștii culturali, 
menit să contribuie la dezvoltarea 
mișcării artistice de amatori și îm
bunătățirea muncii culturale în pe
rioada de iarnă. Seminarul s-a ținut 
la căminul cultural din satul Mior- 
cani, care se numără printre cămi
nele culturale fruntașe ale raionului, 
și a prilejuit un rodnic schimb de ex
periență. (De la Zaij Gheorghe, coresp. 
voluntar).

Tineri de peste hotare 
învață în tara noastră
în acest an universitar, alături de stu

denții romîni, în (ara noastră învafă pes
te 1 200 de studenji din 53 de țări. Unii 
dintre ei sînt veniți din țările socialiste, 
alfii din Argentina, Birmania, Cipru, In
donezia, Japonia, Sudan etc.

Ca și colegii lor romîni, ei au la dis
poziție cursuri și manuale, laboratoare 
moderne, biblioteci, cămine, cantine, a- 
sistență medicală. In timpul vacantelor, 
studenții străini, împreună cu colegii lor 
romîni, îșl fac practica de producție în 
spitale, schele petroliere, în agricultură, 
pe șantierele de construcții, se odihnesc 
în pitoreștile stațiuni balneo-climatice ale 
țării sau In tabere studențești, fac 
excursii.

în pragul deschiderii cursurilor
(Urmare din pag. I-a)

Cînd te oprești la jumătatea drumului

mafiilor de teatru se desfășoară și 
cea a păpușarilor, a recitatorilor și 
cititorilor artistici, întrecere care 
continuă în cursul zilei de mîine.

Faza interregională a bienalei de 
teatru „I. L. Caragiale", adevărată 
trecere în revistă a talentului artiș
tilor amatori din regiunile Brașov, 
Cluj, Maramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, constituie totodată o ma
nifestare grăitoare a avîntului miș
cării artistice de amatori din țara 
noastră.

*
Sîmbătă, 3 noiembrie, a început 

la Bacău întrecerea celor mai bune 
formalii de teatru-amatori din regi
unile Iași, Galați, Suceava, Bacău. 
Echipa căminului cultural din co
muna Pechea, regiunea Galați, a 
prezentat piesa într-un act „Aripă 
de rîndunică“ de Sütö Andras, iar 
echipa de teatru a Casei raionale 
de cultură „Mihail Sebastian“ din 
Brăila — piesa în 4 acte de Miroslav 
Stehlik „Viață nouă", realizată după 
„Poemul pedagogic“ de A. S. Ma- 
carenko. Formația de teatru de pă
puși a Căminului cultural „30 De
cembrie“ din Galați a realizat un 
reușit spectacol cu piesa „Urechiu- 
șa albă“.

în după-amiaza zilei de ieri for
mațiile fruntașe artistice de ama
tori din regiunea Suceava au pre
zentat, de asemenea, un program 
bogat și variat. Căminul cultural 
din comuna Dolhasca a obținut fru
moase aprecieri cu piesa „îndrăz
neala* de Gh. Vlad, far Casa oră
șenească de cultură din Suceava 
cu comedia în 3 acte „Fata cu 
pistrui“ de A. Uspenski. Mult aplau
dat a fost și montajul literar „Dacă vii 
în sat la noi“, prezentat în interpre
tarea artiștilor amatori ai căminului 
cultural din Mitocu Dragomlrnel.

Realizările din a- 
cest an ale colec
tivului minei Lu- 
peni sînt fără în
doială însemnate. 
S-au dat peste
plan, în 9 luni, 22 500 tone de căr
bune cocsificabil. Aceste rezultate 
au fost obținute în principal prin 
creșterea productivității muncii, ca 
urmare a introducerii tehnicii noi. 
Productivitatea muncii în abataje a 
crescut, față de aceeași perioadă a 
anului trecut, cu 8,5 la sută. Rapor- 
tînd însă la posibilități, rezervele de 
sporire a randamentului în abataje 
n-au fost nici pe departe epuizate.

Sînt sectoare unde aceste posibili
tăți sînt bine valorificate, pe cînd 
în altele lucrurile șchioapătă. Să 
ne oprim la unul din acestea : sec
torul IV B. Se spune că este cel 
mai mecanizat sector din Valea 
Jiului. Cu o astfel de recomandare 
primită de la tovarășul Gheorghe 
Iliescu, inginerul-șef al minei Lu- 
peni, am pornit spre sector. Aso
ciam în gînd tehnica nouă cu noțiu
nea de productivitate a muncii și 
ne spuneam : „Firește, trebuie să fie 
un sector al randamentelor înalte“.

Mare ne-a fost însă mirarea cînd, 
înaintea intrării în mină, am privit 
graficele întrecerii socialiste. Colec
tivul sectorului spre care ne îndrep
tăm era rămas în urmă față de 
plan cu însemnate cantități de 
cărbune ; n-a fost îndeplinită nici 
sarcina de creștere a productivității 
muncii.

Ciudată contradicție între spusele 
inginerului-șef și situația de pe 
grafice !

★

în stratul 18, partea estică, lucrea
ză brigada lui Gheorghe Solomon. 
Are un abataj frontal armat în 
stîlpi hidraulici și în consolă, un 
transportor blindat șl un plug ra- 
botor. Lopata și ciocanul de abataj 
nu mai sînt necesare. Printr-o sim
plă „plimbare" de-a lungul fron
tului de lucru, plugul dislocă

cărbunele direct pe transportor. 
Minerii au datoria numai să 
supravegheze funcționarea utila
jelor și să armeze. Cu toate 
astea, utilajul modern și productiv 
încă nu răsplătește cum trebuie 
eforturile cheltuite cu introducerea 
lui în abataj. Din iulie, de cînd este 
în experimentare, plugul nu avan
sează cu viteza cerută. Nici minerii 
nu sînt mulțumiți 
de acest lucru. 
Conducerea minei 
afirmă : „Le-am 
dat ca ajutor un 
inginer și doi mai
ștri”. Dar este a- 
ceasta de ajuns ?

Introducerea tehnicii noi în aba
taje presupune un întreg complex 
de măsuri, care să asigure funcțio
narea utilajelor cu o eficiență eco
nomică maximă și să ușureze con
dițiile de muncă ale minerilor. Așa 
cum o sămînță bună nu rodește în
tr-un teren slab pregătit, nici teh
nica nouă nu-și afirmă pe deplin 
superioritatea într-un loc unde nu 
sînt create cele mai bune condiții. 
Utilajul modern cere o înaltă or
ganizare a lucrului, un dezvoltat 
simț al disciplinei în abataj ; cere 
calificare și experiență, o îndru
mare atentă, plină de grijă, din 
partea inginerilor și maiștrilor mi
neri. Asupra acestor chestiuni pă
rerile conducerii și a minerilor sînt 
unanime. Cum stau însă lucrurile ?

La locul de muncă unde funcțio
nează plugul au fost schimbați pînă 
acum doi șefi de brigadă. Adesea, 
în biroul sectorului, minerii citesc 
anunțuri care le aduc la cunoștință 
că sînt trecuți la alte locuri de 
muncă. Se ajunge astfel la o fluctua
ție prea mare a oamenilor din bri
găzi, Or, contactul cu utilajele noi,

Mașinile și utilajele miniere 
să fie folosite din plin

mai puțin cunoscute, cu condițiile 
de abataj specifice, cere minerilor 
îndemînare, experiență. Acestea nu 
se cîștigă peste noapte. Trecînd 
însă de la un loc de muncă la altul, 
este explicabil de ce unele utilaje 
introduse în abatajul sectorului IV B 
nu sînt folosite rațional. Aici se 
pune prea puțin accentul pe redu
cerea timpului la executarea lucră

rilor pregătitoare. 
O însemnată re
zervă de creștere 
a productivității 
muncii rămîne 
astfel insuficient 
valorificată.

Schimbarea oa
menilor dintr-o brigadă în alta a in
fluențat și asupra disciplinei în pro
ducție a unor mineri. Organizația de 
partid din sector a discutat recent a- 
ceastă problemă.

în ridicarea randamentului mun
cii acestui important sector, condu
cerea minei n-a mers cu măsurile 
pînă la capăt, ci s-a Oprit la jumăta
tea drumului. S-au introdus mijloa
ce mecanizate moderne, dar odată 
cu aceasta era firesc ca inginerii să 
coboare mai mult în abataje, să 
acorde minerilor asistența tehnică 
necesară ca să devină stăpîni pe 
aceste mașini și utilaje de mare 
productivitate.

— Avem multe utilaje în sector, 
spunea deunăzi maistrul Dumitru 
Secărea. Inginerii nu prea dau pe 
la noi. Numai în anul acesta am 
avut 3 șefi de sector...

Au fost schimbați, cu alte cuvinte, 
de 3 ori inginerii, în mîinile cărora 
se înmănunchează problemele de 
bază ale sectorului — organizarea ju

dicioasă a muncii, 
folosirea rațională 
a utilajelor, apro
vizionarea tehnico- 
materială a fron
turilor de lucru.

Faptul că brigăzile nu s-au bucurat 
permanent de asistența tehnică ne
cesară s-a reflectat în nerezolvarea 
la timp a unor probleme de care 
depinde realizarea planului de pro
ducție, folosirea mai eficientă a uti
lajelor. »

Cînd vorbesc despre tehnica nouă 
din abataje, minerii din Lupeni 
aduc adesea în discuție problema 
ridicării calificării lor. Și asta nu 
întîmplător ! în condițiile în care 
din abataj dispare lopata și cioca
nul de abataj, locul lor fiind luat 
tot mai mult de utilajele moderne, 
se schimbă și natura muncii mine
rului. El trebuie să cunoască mai 
bine caracteristicile noilor utilaje, să 
le exploateze rațional. Numai în a- 
ceste condiții se poate asigura folo
sirea completă a capacității utilaje
lor. Această problemă deosebit de 
actuală și de importantă pentru sec
torul IV B n-a fost privită însă cu 
toată răspunderea de conducerea mi
nei și a sectorului.

*
Situația existentă în sectorul IV B 

arată în ce direcție trebuie să-și în
drepte atenția conducerea minei, co
mitetul de partid de aici. E nevoie 
să fie luate neîntîrziat măsuri tehni
ce și organizatorice și intensificată 
munca politică, încît toate sectoa
rele și brigăzile de mineri să se ali
nieze în rîndul celor fruntașe. Fap
tul că sarcinile de plan pe ansam
blul minei se îndeplinesc și se depă
șesc nu poate constitui un motiv 
de automulțumire nici pentru condu
cerea minei și nici pentru comite
tul de partid.

LAURENȚIU VISKI 
coresp, „Scînteii”

justifică întîrzierea prin aceea că a 
voit să verifice încă o dată numărul 
cercurilor, al cursanților, pentru a 
face repartiția pe o bază reală. 
Dar de ce nu s-a făcut verifi
carea din timp ? Cît de reală 
este această verificare dacă, potri
vit datelor trustului, la G.A.S. Pe- 
trești vor funcționa 2 cercuri zoo
tehnice, iar după spusele ingineru
lui zootehnic al gospodăriei, care 
este unul dintre lectori, trei cercuri?

Difuzarea la timp a manualelor 
nu trebuie lăsată doar pe seama 
uniunilor raionale ale cooperativelor 
de consum. Totodată, consiliile agri
cole, sprijinite temeinic de comite
tele raionale de partid, trebuie să 
ia toate măsurile pentru ca în uni
tăți să fie alcătuite grabnic, dar cu 
simț de răspundere, planurile tema
tice ale cercurilor, să asigure ca te
mele propuse să răspundă probleme
lor pe care le ridică producția în 
unitățile agricole socialiste respec
tive, să fie folositoare cursanților în 
munca lor de zi cu zi.

O ultimă problemă — pregătirea 
în bune condiții a ciclurilor de con
ferințe ce se vor ține la căminele 
culturale pentru colectiviștii care

nu sînt înscriși la cercurile agro
zootehnice. Alături de comune unde 
a existat o preocupare serioasă în a- 
ceastă direcție, sînt altele unde 
nu s-a stabilit tematica conferințe
lor. La Gliganu de Sus și în satul 
aparținător, Șerbănești, ni s-a spus : 
„Conferențiari avem, am stabilit zi
lele cînd se vor ține conferințele. 
Dar tematica nu s-a întocmit. Nu au 
sosit conferințele editate”. Ne-am 
interesat la Comitetul raional de 
partid Costești, unde am aflat că 
toate conferințele care au sosit în 
raion au și fost trimise la căminele 
culturale. De ce nu știu atunci de 
ele tovarășii din conducerea G.A.C. 
și președintele sfatului popular din 
Gliganu de Sus ? După cum se 
vede, în unele comune este nevoie 
de un sprijin mai eficace din partea 
organelor de partid și a consiliului 
agricol.

Buna organizare și desfășurare a 
învățămîntului agrozootehnic consti
tuie o sarcină deosebit de importan
tă a organelor regionale și raionale 
de partid și de stat, a consiliilor a- 
gricole. Ele trebuie să se ocupe cu 
toată atenția de înlăturarea defi
ciențelor care mai există, astfel ca, 
încă de la prima lecție, învățămîn- 
tul să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.

iV'
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CINEMATOGRAFE ; oameni șl fiare 
— ambele serii : Republica (Bd. Maghe- 
ru 2), Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14). Lu
pii la stînă : Magheru (Bd. Magheru 
29), V. Roaită (Bd. 1 Mai 57), Miorița 
(Cal. Moșlloi- 127), Volga (Șos. Ilie Pin- 
tilie 61). Lașul — rulează la cinematogra- 
fele V. Alecsandrl (Str, Grigorescu 24), 
I. C. Frimu (Bd. 6 Martie 16), înfrățirea 
între popoare (Bd. Bucureștii-Noi). 
Alex. Sahia (Cal. Văcărești 21). Celebrul 
702 : București (Bd. 6 Martie 6), 23 Au
gust (Bd. Dimitrov 118). Cavalerii Teu
toni — ambele serii : Victoria (Bd. 6 
Martie 7). 10 000 de scrisori : Lumina 
(Bd. 6 Martie 12) 8 Martie (Str. Buzești 
9—11), Luceafărul (Cal. Rahovei 118). 
Alarmă pe insulă : Central (Bd. 6 Mar
tie 2). Program pentru copii — dimi
neața : 13 Septembrie (Str. Doamnei 9). 
Virsta dragostei — după-amiază : 13
Septembrie (Str. Doamnei 9). Program 
de filme documentare : Timpuri noi 
(Bd. 6 Martie 18). Tintin șl misterul „Lî- 
nei de aur“ : Maxim Gorki (13 Decem
brie 5—7). La 30 de ani : 1 Mai (Bd. 1 
Mal 322), Alex. Popov (Cal. Grivițel 137). 
Libertății (Str. 11 Iunie 75). Omul cu 
două fețe : Cultural (Cal. Grivițel 196) 
Flăcări și flori : Gh. Doja (Cal. Grivi- 
ței 80), Flacăra (Cal, Dudești 22), Popu
lar (Str. Mătăsarl 31). Cocoșul sperie 
moartea : Grivița (Piața Ilie Pintilie 2). 
Dardée : c-tin David (Șos. Crîngașl 42) 
Bîtă... Ieși din sac ! : Unirea (Bd. 1 Mai 
143). Secretul cifrului : T. Vladimirescu 
(Cal. Dudești 97). Vals pentru un mili
on : Munca (Șos. Mihai Bravu 221). Sub 
ploaia atomică — cinemascop : Arta 
(Cal. Călărași 153). O viață : Moșilor 
(Cal. Moșilor 221). Casa de ia răscruce : 
Donca Simo (Str. Avrig i), Drumul Serii 
(Str. Drumul Serii 30). 30 Decembrie .
(Cal. Ferentari 86). Fata cu ulciorul : 16 
Februarie (Bd. 30 Decembrie 89). Absen
ță îndelungată — cinemascop : M. Eml- 
nescu (Str. M. Eminescu 127). împotriva 
zeilor — rulează la cinematograful Iile 
Pintilie (Șos. Colentlna 84). Drumuri 
despărțite : 8 Mal (Str. Lizeanu 19). Cen
trul înaintaș a murit în zori : Floreasca 
(Str. I. S. Bach 2), G. Coșbuc (Piața Q.

Coșbuc i). Nouă zile dintr-un an : G. 
Bac°via (Șos. Giurgiului 3), Olga Banele 
(Cal. 13 Septembrie 196). Șampanie și 
melodii — rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 - Emisiune de ști
ință și tehnică pentru școlari ,,Ca!d șl 
frig . 19,35 — Vitrina literară. 20,35 — Cla
sici ai cinematografiei sovietice despre 
Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie (montaj de filme) 21,35 — Tele- 
sport. In încheiere ; Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ien în țară : Vremea a fost umedă șl 

relativ răcoroasă, cu cerul mai mult 
acoperit în estul și sudul țării și schim
bător m Ardeal și Banat. Au căzut ploi 
șlabe locale șl burniță în sud-estul tării 
fl. Su, totul izolat în celelalte regiuni. 
Vîntul a suflat slab. cu intensificări 
pma la tare în Dobrogea. din sectorul 
nordic. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 18 grade 
la Vărădia și 9 grade la Suceava P. 
Neamț, Cotnari și Corugea. Local s-a 
semnalat ceață. In București : Vremea 
a fost umedă și răcoroasă, cu cerul aco
perit. A plouat slab în cursul dimineții. 
Vmtul a suflat slab din nord-est. Tem
peratura maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6,7 
și 8 noiembrie : Vremea se va menține 
relativ călduroasă, cu cer variabil mai 
mult noros la început. Pe alocuri va 
continua să plouă mai ales în vestul 
țării, Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat din sectorul vestic. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 grade și plus 8 
grade, Iar maximele între 10 și 20 grade. 
Dimineața ceață locală. In București i 
Vreme călduroasă, cu cer variabil. Di
mineața ceață. Temporar ploaie, Vîntul 
va sufla slab. Temperatura în creștere 
ușoară.
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4
comunistă excepțională.

B_____

I

I

Expoziție flc cărți editate 
in R. P- Romînă

LENINGRAD. Fiecare stradă evocă amintiri alo mă
reței epopei din toamna anului 1917, a celor „zece 
zile care au zguduit lumea"- Spre orașul lui Lenin se 
îndreaptă în fiecare an zeci de mii de vizitatori — 
oameni din toate continentele lumii. De pe acest 
automobil blindat a rostit Vladimir Ilici 
aprilie 1917 înflăcărată chemare : „Trăiască 
socialistă 1" (fotografia nr. 1)

O modestă locomotivă îi întîmpină pe 
în Gara Finlanda- In zilele sîngeroasei terori 
voluționare din vara anului 1917, dezlănțuite de guver
nul provizoriu, locomotjva a plecat într-o cursă obiș
nuită spre Finlanda. Fochist era V. I. Lenin, ascuns sub 
înfățișarea muncitorului Ivanov. Și tot pe această lo
comotivă, în octombrie 1917, Lenin s-a întors la Pe
trograd (fotografia nr- 2)

Lenin în 
revoluția

pasageri 
contrare

Pe malul lacului Razliv. In această mica colibă 
V. I. Lenin, aflat în adîncă ilegalitate, și-a scris cele
bra sa lucrare „Statul și revoluția", (fotografia ni- 3)

Arcul statului major. Pe aici au trecut detașamen
tele muncitorilor revoluționari care au luat cu asalt 
Palatul de iarnă la 7 noiembrie 1917 (fotografia nr. 4)

Legănat do valurile Nevei, crucișătorul „Aurora", 
ale cărui salve au vestit 
istorja omenirii (fotografia

Smolnîi — statul major - 
nr- 6)
Un grup de turiști romînl

începutul unei ere noi în
nr. 5)
al revoluției (fotografia

Un grup de turiști romînl vizitînd „sala de ședințe" 
a Palatului Smolnîi, unde Lenin a proclamat Puterea 
Sovietică (fotografia nr- 7)

(Fotografii realizate de trimisul nostru special, foto
reporterul Gh. Vințilă)
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muzee pe care niciodată, 
chiar de le-ai vizita de 
nenumărate ori, nu poți 
spune că le cunoști. U- 
nul se află în pragul Pie
ței Roșii — este muzeul 
„V. I. Lenin“, celălalt, lîă- 
gă piața Pușkin, es.te Mu
zeul Revoluției.

...lată-mă din nou 
ceste săli.

In vitrinele celor 
expoziții sînt expuse 
te multe lucrări și articole 
din acea vreme, ale lui 
Lenin. Citindu-le, urmă
rești parcă revoluția zi de 
zi, oră cu oră. Lenin scrie 
un îndemn către muncitori 
de a păstra ca lumina o- 
chilor fabricile și pîinea, 
armamentul și transportu
rile, răspunde la întrebări 
legate de revoluție, dă 
sarcini ostașilor roșii.

Am văzut la expoziție un 
steag roșu, modest, făcut 
din bucățele de pînză. Pe 
el erau scrise doar două 
cuvinte : „Tovarășului Le-

in a-

doua, 
foar-

<GLOI^D©A
nin". Istoria acestui steag 
am auzit-o de la un bătrîn 
muncitor de la „Triohgor- 
naia Manufaktura“. Istoria 
acestui steag este istoria 
evenimentelor revoluționa
re așa cum s-au întîmplat 
la Moscova.

— Ne aflam încă din 
august 1917 la închisoare, 
pentru activitate revolu
ționară. Eram acolo cîteva 
sute de soldați de pe fron
tul de vest. Și iată că unul 
din ai noștri, care a reușit 
să scape, face să ne par
vină o scrisorică : „Tova
răși, fiți pregătiți. Lenin e 
la Smolnîi. La Petrograd 
s-a proclamat Puterea So
vietelor“.

A doua zi au venit ne
vestele să ne vadă. Cele . 
care au avut, ne-au lăsat 
basmale roșii, batiste, șter
gare în care au adus cîte 
ceva de ale gurii. Și acolo, 
în închisoare, am făcut a- 
cest steag. La începutul lui 
noiembrie s-a proclamat 
Puterea Sovietelor și la

Moscova. In fruntea deta
șamentelor 
nari eram 
gul ridicat 
lui. Apoi 
Smolnîi și 
lui Lenin.
muzeu...

Hamid-Ata. Mi-am a- 
mintit de acest om pe care 
l-am văzut acum cîțiva ani 
într-un aul din munții Ala 
Tau. Prietenii kazahi îmi 
spuneau :

— Trebuie 
neapărat cu Hamid-Ata și 
să-i asculți povestirea. Ha
mid al nostru l-a cunoscut 
pe Lenin.

Stăteam în fața unui om 
voinic, albit de vreme. A- 
vea 85 de ani, dar în vor
ba lui răsunau accente ti
nerești.

— Era în iunie sau în iu
lie 1917. Intr-o zi s-au 
adunat în aulul nostru oa
meni de prin împrejurimi. 
Au venit la mine vreo trei 
și mi-au spus: „Hamid, tu 
știi carte, ai făcut armata

le revoluțio- 
și noi cu stea- 
în bătaia vîntu- 
am plecat la 

am dus steagul 
Azi, e aici la

Cunoști și lim- 
ia banii ăștia, 

pu- 
că-i 
un 

pu-

să vorbești

în Rusia, 
ba. Uite, 
i-am adunat cum am 
tut. Du-te unde crezi 
mai bine și vino cu 
răspuns. Așa nu mai
tem trăi“. Și am plecat... 
Am ajuns pe malul Nevei, 
țin minte ca azi, chiar la 
24 octombrie.

Se înnoptase. M-am așe
zat pe 
mine 
nar.
I-am 
Mi-a
„Du-te la Smolnîi și întrea
bă de Vladimir Ilici, de Le
nin“. Și iată că am ajuns 
la Smolnîi. Am stat acolo o 
zi întreagă. Am ajutat pe 
unul, pe altul, la diferite 
treburi. In ziua 
am învățat atîta 
rie cît nu învață i 
șii acum la școală î 
an. Noaptea, tîrziu 
împreună cu doi 
tori 
am intrat la Lenin.

— Cum să zic, tovarăși,

o bancă. 
se așezase un 

Am intrat în 
spus necazul 
răspuns doar

Lingă 
mari- 
vorbă, 

meu. 
atît :

aceea 
isto- 

copila- 
într-un 
de tot, 
munci- 

veniți din Moscova,

bună seara sau bună di
mineața? — ne-a întîmpi- 
nat Lenin zîmbind. Uite 
a mai trecut o zi... Ce 
aude pe la voi ? Mi 
pare că din Kazahstan 
venit.

I-am povestit de ce m-au 
trimis oamenii la frații 
ruși. Și mi-a vorbit atunci 
Lenin despre revoluție, 
despre comuniști.

— Bine, Vladimir 
— zic eu — dar noi 
sîntem încă bolșevici.

— Dumneata ești unul 
din ei — mi-a spus Lenin. 
Ducîndu-te acolo, vei mai 
găsi tovarăși. Trei comu
niști de veți fi, începeți 
lupta și oamenii vor mer
ge după voi pentru că îi 
chemați la o luptă dreap
tă. Invățați să conduceți. 
Nu știți încă, dar veți ști.

Cînd am plecat de la 
Smolnîi, parcă-mi crescu
seră aripi...

AL. STARK
Moscova, noiembrie 1962.

ca 
se 
se 
ai

Ilici, 
nu

Vizitele delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
în frunte cu G. G. Abramov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
vizitat duminică dimineața Muzeul de Artă 
al R. P. Romîne, construcții social-culturale și 
noi cartiere de locuințe din Capitală.
. Seara, membrii delegației au asistat la un 
spectacol la Teatrul de operă și balet.

Oaspeții au fost însoțiți de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Naționale, Anton 
Moisescu, vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Anton Breitenhofer, membru al 
Consiliului de Stat, Ion Cozma, președintele 
Sfatului popular al Capitalei, Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor externe, Ale
xandru Boabă, secretar al M.A.N. Oaspeții 
au fost însoțiți, de asemenea, de ambasadorul 
I. K. Jegalin și de membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Cercetarea științifică în învățămîntul
superior din fi £

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 4 noiembrie, la Co
mitetul Central al P.C.U.S., Nikita 
Hrușciov, Leonid Brejnev, Frol Koz
lov și Alexei Kosîghin s-au întîlnit 
cu Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

în timpul întîlnirii a avut loc un 
larg schimb de păreri în problemele 
actuale care prezintă un interes 
comun. întîlnirea a decurs într-o 
atmosferă de sinceră prietenie și 
cordialitate și în spiritul unității 
depline de vederi în toate proble
mele discutate.

în aceeași zi Wladyslaw Gomulka 
a plecat cu avionul 'spre patrie.

Așhen Mikoian 
a încetat din viață

MOSCOVA 4 (Agerpres). — In 
urma unei boli grele, a încetat din 
viață, la vîrsta de 65 de ani, Așhen 
Mikoian (Tumanian), membră a 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice din iunie 1917, soția lui 
Anastas Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S.

După cum se subliniază în necro
logul publicat la 4 noiembrie în 
ziarul „Pravda", Așhen Mikoian 
(Tumanian), învățătoare de profesie, 
a dus o vastă activitate de partid și 
obștească la Tbilisi, Nijni Novgorod, 
Rostov-pe-Don și Moscova. Ea a fost 
un neobosit propagandist și agitator, 
o

MOSCOVA 4 — De la corespon
dentul Agerpres : Sub auspiciile A- 
sociației de prietenie sovieto-romîne 
(A.P.S.R.), duminică s-a inaugurat la 
Casa prieteniei popoarelor din Mos
cova o expoziție de cărți în limbile 
romînă. rusă, precum și în alte limbi 
apărute în Editura Meridiane. La 
deschiderea expoziției au asistat Ey- 
gheni Afanasenko, ministrul învăță
mîntului al R.S.F.S.R., președintele 
consiliului de conducere al A.P.S.R., 
acad. Sidorov, care lucrează în pre
zent la studiul „Arta poligrafică în 
R. P. Romînă“, Ivan Koceskov, 
consilier în Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., repre
zentanți ai unor edituri din ca
pitala sovietică. Au fost prezenți 
de asemenea Ion Avram, prim-se- 
cretar al ambasadei R. P. Romîne la 
Moscova, și alți membri ai amba
sadei.

Cu prilejul inaugurării expoziției, 
au vorbit Evgheni Afanasenko șl 
Petre Nicolae, directorul Editurii 
Meridiane. r

6 milioane de Japonezi 
vor participa la oiensiva 

grevistă de primăvară
TOKIO. In cadrul viitoarei cam-< 

panii din primăvara anului 1963, 
peste 6 milioane de oameni ai mun
cii din Japonia vor acționa într-un 
front unit în apărarea drepturilor și 
intereselor lor vitale. O hotărîre în 
acest sens a fost luată de reprezen
tanții Consiliului general al sindi
catelor din Japonia și ai Federației 
sindicatelor neutre.

Conferința de presă a lui Ben Bella
ALGER 4 (Agerpres). — Ben 

Bella, președintele Consiliului de 
Miniștri al Algeriei, a declarat, la o 
conferință de presă, că obiectează 
împotriva încercărilor Franței de a 
efectua experiențe nucleare la ba
zele din deșertul Sahara ocupate de 
francezi.

Ben Bella a subliniat că Algeria 
intenționează să rămînă țară nean
gajată. Referindu-se la relațiile fran- 
co-algeriene, el a subliniat că nici nu

poate fi vorba de renunțarea la a- 
cordurile de la Evian, dar că aceste 
acorduri trebuie în permanență „a- 
daptate situației care se schimbă".

în continuare, Ben Bella a arătat 
că unul din țelurile principale ale 
guvernului său este efectuarea re
formei agrare și „chiar a unei re
voluții agrare".

Ben Bella s-a pronunțat din nou 
In sprijinul sistemului de guvernare 
unipartinic.

Măsuri pentru respingerea 

agresiunii împotriva R. A. Yemen

SANAA 4 (Agerpres). — Agenția 
MEN relatează că El Baidani, vice- 
premierul Republicii Arabe Yemen, 
a conferit cu șefii militari și cu 
membri ai comandamentului co
mun al R.A.U. și Yemen. Au fost 
luate măsuri pentru a face față a- 
gresiunii Iordaniei și Arabiei Sau- 
dite.

Agenția MEN relatează, de aseme
nea, că în cursul unei adunări care 
a avut loc la Taiz, primul ministru 
As Sallal a declarat : „Cetățeni ye- 
meniți, uniți-vă pentru a zdrobi a- 
gresorul saudit, care încearcă să o- 
cupe teritoriul nostru“.

Creșfe nemulfumirea 
fată de regimul monarhic 

din Iordania
BEIRUT 4 (Agerpres). — în Ior

dania crește nemulțumirea față de 
regimul monarhic, scrie ziarul „AI- 
Havadis'“. în legătură cu răscoala 
care se pregătește, anunță ziarul, o- 
rașul Al Halil a fost încercuit timp 
de 24 de ore de tancuri și de mașini 
blindate. Au fost operate arestări.

După cum anunță ziarul „Saut Al 
Uruba", regele Hussein a reușit să 
preîntîmpine un complot pus la cale 
împotriva lui. Comandanții militari 
au primit ordinul să reprime fără 
scrupule pe toți cei care își expri
mă nemulțumirea față de regim.

Încercări de tulburare a atmosferei 
în Berlinul occidental

Prof. dr. ing. ȘTEFAN BĂLAN 
adjunct al ministrului 

învățămîntului

pu- 
ale

de

lume, a construit primele uzine com
plet automatizate, tehnica reactivă 
a luat o mare dezvoltare. Sînt bine 
cunoscute realizările științei sovie
tice în dezvoltarea fizicii, matema
ticii și ciberneticii, în crearea mași
nilor rapide de calcul, în elabora
rea teoriei chimice a reacțiilor în 
lanț și a chimiei polimerilor, în bio
logie, în dezvoltarea automaticii și 
telemecanicii, radiotehnicii și elec
tronicii, energeticii, metalurgiei și 
construcției de mașini șl în alte do
menii ale științei. După ce primii 
cosmonauți sovietici s-au avîntat 
triumfal în Cosmos, iată, acum o 
nouă puternică rachetă lansată de 
pe bordul unui satelit artificial greu 
străbate distanța de zeci de milioa
ne de kilometri spre planeta Marte. 
Cînd primul satelit artificial sovietic 
a înconjurat Pămîntul, în S.U.A. a 
fost creată o comisie specială pen
tru cercetarea organizării învăță- 
mîntulul. Comparînd situația exis
tentă în Statele Unite ale Americii 
cu cea din Uniunea Sovietică, co
misia a ajuns la o concluzie favo
rabilă sistemului de învățămînt so
vietic. Epocalele victorii ale Uniunii 
Sovietice în cucerirea Cosmosului

Cei 45 de ani caia au trecut de la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie dovedesc că socialismul și 
știința sînt de nedespărțit. în condi
țiile sistemului economic socialist — 
se arată în Programul P.C.U.S. — 
progresul științei și tehnicii oferă 
posibilitatea de a folosi în modul 
cel mai eficient bogățiile și forțele 
naturii în interesul poporului, de a 
descoperi noi forme de energie și 
de a crea materiale noi, de a ela
bora metode de influențare a con
dițiilor climatice, de a cuceri spa
țiul cosmic. Aplicarea științei devine 
factorul hotărîtor în creșterea 
ternică a forțelor de producție 
societății.

în lumina sarcinilor stabilite
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., în 
Uniunea Sovietică capătă cea mai 
largă dezvoltare cercetările științi
fice în domeniile hotărîtoare pentru 
progresul tehnic, pentru crearea 
bazei tehnice-materiale a comunis
mului. Pe drept cuvînt, așa cum s-a 
subliniat la Congres, știința sovietică 
se transformă din ce în ce mai mult 
într-o forță productivă și producția 
într-o aplicație tehnologică a știin
ței, moderne. Uniunea Sovietică în
făptuiește cu succes un vast pro- 
Uam de cercetări științifice la care 
participă un număr considerabil 
de specialiști și oameni de știință. 
Ca expresie a atenției pe care statul 
sovietic o acordă cercetării științi
fice, în anul 1962 investițiile pentru • au obligat lumea capitalistă să pri- 
cercetări se ridică la 4,3 miliarde 
ruble, adică de aproape 5 ori mai 
mult decît în anul 1950. Numărul lu
crătorilor științifici a depășit cifra 
de 400 000, dintre care peste 115 000 
posedă titluri de candidat și doctor 
în științe.

Urmînd îndemnul lui V. I. Lenin, 
intelectualitatea sovietică muncește 
cu devotament, alături de clasa 
muncitoare, pentru progresul știin
ței și tehnicii, în interesul dezvoltării 
economiei și culturii. Uniunea So
vietică a creat, încă din anul 1954, 
prima centrală atomoelectrică din

vească altfel realizările societății 
socialiste, dezvoltarea științei și teh
nicii în U.R.S.S. Acest triumf al știin
ței și tehnicii sovietice demonstrează 
tuturor popoarelor superioritatea so
cialismului, prevestește victoria a- 
cestuia în întrecerea pașnică cu 
capitalismul.

In Uniunea Sovietică se acordă o 
deosebită atenție cercetării științi
fice, dezvoltării ei în mod planifi
cat. Ea se desfășoară în institutele 
de cercetări ale Academiei, ale mi
nisterelor și altor organizații cen
trale, precum și la catedrele șl în

laboratoarele din instituțiile de în
vățămînt superior.

Succesele științei sovietice sînt le
gate indisolubil de larga dezvoltare 
a învățămîntului superior, care po
sedă în prezent cea mai vastă re
țea de universități, institute politeh
nice și institute de specialitate (de 
ramură) unde învață aproape 3 mi
lioane de studenți. Numai în aceas
tă toamnă au devenit studenți 
700 000 de tineri. Este pentru prima 
oară în lume cînd într-o țară in
stituțiile de învățămînt superior au 
primit în anul I o promoție atît de 
impresionantă. Nu este întîmplător 
că personalități politice din țările 
capitaliste dezvoltate sînt nevoite 
să recunoască superioritatea U.R.S.S. 
în pregătirea specialiștilor din dife
rite domenii. în revista „L’express 
de la recherche scientifique“, P- Men- 
dès-France constată că „U.R.S-S- va 
avea în scurt timp mai mulți ingi
neri decît toate țările occidentale 
luate la un loc*. Uniunea Sovietică 
deține locul de frunte pe plan mon
dial în ce privește pregătirea de 
cadre tehnice. Numai inginerii care 
absolvă anual institutele tehnice și 
politehnice sovietice depășesc cifra 
de 100 000 (față de circa 40 000 de 
ingineri care absolvă anual, în 
S.U.A.).

Oricine vizitează U.R.S.S. remarcă 
dezvoltarea continuă a cercetărilor 
științifice în învățămîntul superior. 
Celor aproape 200 000 de cadre 
didactice din învățămîntul superior 
li s-au creat condiții deosebit de 
favorabile pentru activitatea știin
țifică. Astăzi, procesul de învăță
mînt nu mai poate fi separat de 
cercetarea științifică. Prin activita
tea depusă pe tărîmul cercetării 
științifice, cadrele didactice din în
vățămîntul superior aprofundează 
probleme de specialitate, îmbogă
țesc cursurile, ceea ce este deosebit 
de important pentru pregătirea din 
ce în ce mai bună a studenților. Pe 
această cale se ajunge la perfecțio

narea științifică a tuturor cadrelor 
și îndeosebi a celor tinere, ele fiind 
antrenate în colective de cercetare 
conduse de cadre didactice cu o 
mare experiență. Cercetarea științi
fică se efectuează în laboratoarele 
universităților și politehnicilor, în 
fermele institutelor agronomice, în 
clinicile institutelor medicale etc. — 
dotate cu cele mai noi utilaje și 
aparate. Vizitînd Universitatea „Lo
monosov" și Institutul „Baumann* 
din Moscova am fost deosebit de 
impresionat de bogatul utilaj de cer
cetare științifică pe care îl posedă, 
în fiecare an, baza materială crește, 
iar eficacitatea cercetărilor științi
fice din învățămîntul 
face tot mai 
economia națională.
bită atenție se acordă problemelor 
legate de tehnica nucleară, de de
plasările în Cosmos, de automatică 
și cibernetică, de aplicațiile noilor 
descoperiri din fizică, chimie, elec
tronică, biologie etc. Se studiază nu
meroase probleme complexe din do
meniul metalurgiei moderne, con
strucției de mașini, geologiei, agri
culturii, medicinii. Cadrele didactice 
care activează în domeniul științelor 
sociale aprofundează studiul legilor 
dezvoltării societății contemporane. 
Rezultatele cercetărilor se publică, 
se dezbat, se urmăresc finalitatea și 
eficacitatea lor. Numeroase lucrări 
de cercetare științifică de importan
ță unională sînt încredințate unor 
catedre din învățămîntul superior.

Bogata experiență sovietică în 
domeniul dezvoltării științei repre
zintă un bun de preț pentru toate 
popoarele care pășesc pe drumul 
marelui Octombrie.

In patria noastră, partidul și gu
vernul îndrumă cu toată grija cerce
tarea științifică, creează condiții ma
teriale corespunzătoare desfășurării 
rodnice a acestei activități atît în 
institutele de cercetări științifice, cît 
și în învățămîntul superior. Oame
nii de știință, cadrele didactice din 
învățămîntul nostru superior își con
centrează eforturile spre aplicarea 
în viață a sarcinilor trasate de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. pentru 
continua înflorire a științei și cul
turii, pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în R.P. Romînă. Ei se 
bucură din adîncul inimii de marile 
succese ale colegilor lor sovietici 
care au ridicat știința sovietică pe 
cele mal Înalte culmi.

• Ambasadorul R. P. Ungare în R. P. Romînă, 
Jenö Kuti, a oferit duminică după-amiază un 
cocteil cu prilejul vizitei în țara noastră a dele
gației Uniunii Scriitorilor din R. P. Ungară.

La cocteil au luat parte reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Uniunii Scriitorilor, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

• SATU MARE (coresp.
— Orchestra simfonică de stat „Glinka1 
din Satu Mare prezintă cu 
concerte pentru colectiviști, 
tea, o formație a orchestrei 
concerte pentru coleotiviștli 

Odoreu, 
comune din raionul

nela 
Acîș 
Satu

Botiz, Mădăras, 
și din alte 
Mare.

(Agerpres) 
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regularitate 
Zilele aces- 
a prezentat 
din comu- 

Livada,

BERLINUL OCCIDENTAL 4 (A- 
gerpres). — TASS : Liderii partidu
lui lui Adenauer — Uniunea creștin- 
democrată — intenționează să orga
nizeze o nouă demonstrație provo
catoare în „orașul de front”. După 
cum rezultă din relatările presei, în 
a doua jumătate a lunii noiembrie 
membrii conducerii U.C.D. se vor 
întruni din nou ilegal în Berlinul 
occidental în „ședință de lucru”. în 
scopul menținerii încordării în Ber
linul occidental și a intensificării 
campaniei de incitare împotriva 
R.D.G. și a celorlalte țări care do
resc rezolvarea pașnică a problemei 
germane și problemei Berlinului oc
cidental, ei intenționează de aseme
nea, să țină în Berlinul occidental 
la 22 noiembrie un mare miting al

adepților U.C.D. la care intențio
nează să participe cancelarul Ade
nauer.

★

BERLIN 4 (Agerpres). — In Ber
linul occidental numai adepții lui 
Brandt și ai altor politicieni „ai ulti
mului risc“ se bucură de liberta
te. Aci există libertate numai pen
tru persecutarea comuniștilor și tu
turor democraților, a declarat la 3 
noiembrie conducerea organizației 
vest-berlineze a P.S.U.G. în legătu
ră cu atacul săvîrșit de fasciști la 
2 noiembrie împotriva participanți- 
lor la conferința P.S.U.G. din car
tierul Neukoln din Berlinul occiden
tal. în declarație se cere ca senatul 
vest-berlinez să pedepsească pe vi
novății de acest atac banditesc.

superior se 
mult simțită în 

O deose-

CU BUCURIE ÎN
De la un capăt la altul al Bulga

riei se simte din plin avîntul și bucu
ria cu care oamenii muncii întîmpină 
Congresul al Vlll-lea al Partidului Co
munist Bulgar. In capitală, la orașe și 
la sate s-au arborat drapele, pretu
tindeni se văd diagrame care înfăți
șează creșteri de producție în dife
rite ramuri, lozinci care cheamă pe 
constructorii socialismului la noi suc
cese.

In Piața 9 Septembrie din Sofia, 
deasupra unui tablou înfățișînd elibe
rarea poporului bulgar din robia ca
pitalistă, stau scrise cuvintele : „Glo
rie Marelui Octombrie”, „Trăiască co
munismul", „Trăiască marxism-leninis- 
mul”. Pe bulevardele principale s-au 
întins ghirlande de becuri luminoase 
și șiruri nesfîrșite de steaguri pur
purii. Este ajun de mare sărbătoare.

Oamenii muncii bulgari din fabrici 
și uzine, de pe șantiere sau ogoare 
se întrec în muncă pentru a depăși 
sarcinile de plan și propriile angaja
mente luate în cinstea Congresului 
partidului. Despre succesele dobîndife 
de el sosesc vești din toate colțurile 
țării.

Colectivul fabricii de țesături „Di- 
mităr Blago.ev“, din apropierea So
fiei, și-a reînnoit angajamentul ca pînă 
la sfîrșiful anului să realizeze o pro
ducție pesta plan de 188 000 leva. La 
fabrica de zahăr din orașul Gorna O- 
reahovița, folosindu-se din plin capa
citatea de producție a agregatelor, la 
28 octombrie s-a prelucrat cu 574 
tone mai multă sfeclă de zahăr, de- 
cît prevederile de plan.

Succese remarcabile au dobîndif șl 
minerii de la mina de cupru „Ci- 
provțr* din regiunea Mlhailovgrad,

cei din Gorubso Cîrdjali, 
fabricii de antibiotice d'n i 
tera, constructorii de pe 
combinatului metalurgic

colectivul 
orașul Peș- 

1 șanlierul 
„ _ din Kremi- 

kovți șl alfe zeci de colective.
Pe ogoare colectiviștii, lucrătorii 

din stațiunile de mașini și tractoare, 
cei din gospodăriile de stat se în
trec pentru a termina într-un timp cît 
mai scurt însămînțările de toamnă.

Oamenii muncii de la safe din re
giunea Ruse, bunăoară, răspun-

Corespondentă 
din Sofia

inițiativei celor din 
unei 

grîu

INIM I

zînd 
privind producerea 
și mai mari de 
far, s-au angajat să obțină 
viilor, pe o suprafață de 45 500 ha 
cite 2 210 kg grîu în medie la hec
tar, iar pe 10 000 ha din această su
prafață cîfe 3 100 kg grîu la ha. Co
lectiviștii din regiune zoresc acum a- 
raful și însămînțaful.

înfr-o serie de comune unde aces
te lucrări au luat sfîrșit, colectiviștii 
lucrează la extinderea canalelor de 
irigații.

In cadrul conferințelor regionale 
de partid au fost aleși ca delegați la 
congres cei mai buni comuniști. Ei 
vor raporta despre succesele dobîn- 
dite de colectivele unde lucrează și 
despre angajamentele oamenilor mun
cii de a îndeplini cu cinste hotărîrile 
Congresului P.C.B. Multe lucruri va 
avea de spus, de pildă, V. Mladenov, 
brigadier la gospodăria agricolă co-

Plevna 
cantități 

la hec- 
în anul

lectivă d'n Rasovo, regiunea Mihai
lovgrad, gospodărie care de la con
gresul al Vll-lea și pînă acum a luai 
o mare dezvoltare. Gospodăria este 
fruntașă pe regiune la producția me
die de grîu, porumb, floarea-soarelui 
și orz. Multe fapte interesante vor ra
porta congresului muncitoarea R. le- 
leva de la întreprinderea de stat 
„Mătasea Dunăreană“ din Ruse, Radi 
Kuzmanov montor la uzina de înal
tă tensiune „Vasii Kolarov“ din Sofia, 
mecanicul Todo- Koev de la Depoul 
„Mezdra“ și alți delegați la cong-es.

Printre succesele dobîndife în în- 
tîmpinarea congresului se înscriu și 
un șir de realizări social-culturale. 
S-au dat în folosință numeroase apar
tamente, magazine, cămine culturale 
sătești; se lărgește continuu rețeaua 
de radioficare în întreaga țară.

Și oamenii de știință și arfă înfîm 
pină congresul cu rezultate însera 
nate. Poeții și compozitorii au crea* 
noi cîntece de masă care exprimă a- 
lașamentul oamenilor muncii fată de 
politica partidului, încrederea lo> ne 
strămutată în viitorul luminos.

Actorii Opere' din Sofia au ore 
zenfaf o nouă premieră — ba'etu 
bulgar „Legenda lacului“. Opera 
populară din Varna a pregătii spec
tacolul , Albena“, de arfisfu' emer * 
P. Hadjiev, după lucrarea dramatică 
cu același nume a cunoscutului scrii 
tor Iordan lovkov.

Cu bucurie în inimi oamenii munci1 
întîmpină cel de-al Vlll-lea Congres 
ai Partidului Comunist Bulgar, ale că
rui dezbateri și hotărîrl vor însufleți 
la noi victorii pe constructorii socia
lismului din R. P. Bulgaria.

C. LINTE
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Convorbiri prietenești DECLÄRÄIIÄ LUI J. TEDENBAL

noiembrie a sosit la 
participa Ia Congre- 
al P.C. Bulgar dele- 
condusă de M. A.

a

ale lui A* !♦ Mikoian Ia Havana
HAVANA 4 (Agerpres). — în di

mineața zilei de 3 noiembrie a avut 
loc o convorbire prietenească între 
A. I. Mikoian și Fidel Castro, pri
mul ministru al Republicii Cuba.

La întîlnire a fost de față A. I. 
Alexeev, ambasadorul U-R.S.S. în 
Cuba.

*

HAVANA 4 (Agerpres). — TASS. 
In seara zilei de 3 noiembrie, Os-

valdo Dorticos, președintele Repu
blicii Cuba, Fidel Castro, primul 
ministru al Republicii Cuba, Râul 
Castro, locțiitor al primului minis
tru și ministrul forțelor armate 
revoluționare, și Ernesto Guevara, 
ministrul industriei, l-au vizitat pe 
A. I. Mikoian la reședința sa din 
Havana și i-au prezentat cele mai 
profunde condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a soției sale, 
A. L. Mikoian (Tumanian).

ULAN-BATOR 4 (Agerpres). 
După cum anunță Agenția Monța- 
me, J. Țedenbal, prim-secretar al 
C'C. al P.P-R'M., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole, 
luînd cuvîntul la Mandal-Gobi, s-a 
referit la situația din regiunea Mării 
Caraibilor.

Propunerile sovietice privitoare la 
reglementarea pașnică a situației 
din regiunea Mării Caraibilor și li
chidarea primejdiei războiului, a de
clarat J' Țedenbal, constituie calea 
salvării popoarelor de coșmarul 
unui război.

Cuvîntarea premierului Fidel Castro
HAVANA (Agerpres). — Agenția 

Prensa Latina a transmis cuvîntarea 
rostită la posturile de radio și tele
viziune de Fidel Castro, primul mi
nistru și comandantul suprem al 
forțelor armate revoluționare ale 
Cubei. Cuvîntarea a fost consacrată 
tratativelor pe care le-a avut la 
Havana U Thant, secretarul general 
provizoriu al O.N.U., cu reprezen
tanții guvernului cuban.

Fidel Castro și-a început cuvîn
tarea dînd citire stenogramei trata
tivelor care au avut loc la 30 octom
brie. în stenogramă este expusă de
clarația lui U Thant cu privire la 
condițiile în care și-a asumat iniția
tiva de a contribui la rezolvarea 
pașnică a. crizei din regiunea Mării 
.Caraibilor.

Referindu-se la propunerile S.U.A., 
,U Thant a spus: Prima propunere 
a Statelor Unite este ca, în condi
țiile consimțămîntului guvernului 
cuban, să se creeze un grup de re
prezentanți ai Națiunilor Unite for
mat din persoane a căror naționali
tate va fi acceptabilă guvernului 
cuban. A doua propunere prevede 
folosirea unui avion de recunoaștere 
al Națiunilor Unite, pilotat de per
soane cu care ar fi de acord'guver
nele cuban, rus și american.

U Thant a spus că Statele Unite 
i-au declarat că în caz de necesi
tate vor face o declarație publică și 
o declarație în Consiliul de Secu
ritate că nu au intenții agresive 
împotriva guvernului cuban și că 
garantează integritatea teritorială a 
țării.

Răspunzînd la întrebările lui Fi
del Castro, U Thant a declarat că 
din punctul său de vedere dezide
ratele S.U.A. nu se bazează pe vreo 
prevedere a dreptului. O asemenea 
inspecție ar putea fi instituită nu
mai cu consimțămîntul guvernului 
cuban.

Considerăm că Cuba este un stat 
suveran în măsură egală ca oricare 
alt stat membru al O.N.U. — a de
clarat primul ministru — și că po
sedă toate atributele proprii orică- 

,. ruia din aceste state.
Noi putem adopta orice propunere 

care se bazează pe prevederile drep
tului și care nu afectează drepturile 
noastre de stat suveran. Drepturile 
violate de Statele Unite nu au fost 
restabilite și noi nu vom adopta 
nici o propunere impusă prin forță. 
Propunerea cu privire la inspecție 
nu o acceptăm. Ceea ce ne intere
sează în primul rînd, a arătat el, 
este să nu plătim indiferent ce preț 
pentru pace, ci să garantăm pacea 
pentru totdeauna, fără să plătim în 
fiecare zi prețul unei păci efemere.

Președintele Dorticos a sprijinit 
punctul de vedere al primului mi
nistru Castro. El a subliniat că îm
prejurările impun ca cele cinci 
puncte expuse în declarația primu
lui ministru să figureze în cadrul 
discuțiilor imediate deoarece, după 
părerea noastră, aceasta este o con
diție minimă pentru garantarea 
păcii.

Guvernul cuban, a spus apoi Fidel 
' Castro, nu creează piedici pentru 

retragerea armelor de tip strategic 
care au fost transportate pentru a- 
părarea Republicii Cuba. Hotărîrea 
guvernului sovietic este o hotărîre 
politică și însuși faptul adoptării 
sale a avut ecou pretutindeni în 
lume. S.U.A. știu că U.R.S.S. a adop
tat hotărîrea în mod serios și că 
arma strategică va fi într-adevăr 
retrasă.

La rîndul său, U Thant a spus că 
el nu are intenția de a se impune. 
El a declarat că datoria sa este nu
mai de a explica posibilitatea gă
sirii unor mijloace, căi sau forme 
care pot duce la o rezolvare paș
nică, fără a face propuneri concrete.

în ansamblu, a continuat pri
mul ministru, la a doua întîlnire,

am menținut punctele de vedere 
primate la prima întrevedere și 
vorbit despre cîteva probleme 
de pildă, despre pericolul pe care îl 
prezintă violarea spațiului nostru 
aerian — pericolul unui incident — 
și despre necesitatea ca Statele 
Unite să pună capăt acestor zboruri. 

Primul-ministru a dat o înaltă 
prețuire activității lui U Thant. în 
general, a spus el, după părerea gu
vernului nostru, secretarul general 
provizoriu este un om onest și im
parțial care dorește într-adevăr să 
lupte pentru a 
probleme.

Referindu-se 
lui cuban ca 
baza militară 
primul ministru cuban a spus : Nu 
poate fi contestat de nimeni și ni
căieri dreptul poporului nostru de 
a cere să i se înapoieze teritoriul 
pe care se află această bază. Cum 
se poate cere ca din țara noastră 
să fie înlăturate armele prietenilor 
noștri, dar să se lase chiar în inima 
ei armele dușmanilor ?

Arătînd că Statele Unite posedă 
baza de la Guantanamo nu în vir
tutea unui tratat, ci ca urmare a 
unei hotărîri unilaterale a Congre
sului S.U.A., impusă în trecut Cubei 
prin forță, Castro a declarat :

Statele Unite să înceapă prin a 
da dovadă de bunăcredință și nu 
prin a face promisiuni. Vrem fapte 
și nu cuvinte. Un fapt cu adevărat 
convingător ar fi ca Statele Unite 
să ne înapoieze teritoriul pe care îl 
ocupă, teritoriul pe care se află 
baza maritimă militară de la Guan
tanamo. Aceasta ar fi mult mai con
vingător decît toate cuvintele, decît 
toate promisiunile Statelor Unite.

Dreptatea noastră, dreptul nostru 
la pace, a continuat primul ministru, 
sînt recunoscute în tot mai mare 
măsură 
întregii 
ce mai 
noastre, 
sabile pentru pace.

Noi nu vom fi un obstacol în ca
lea nici 
pașnice 
Castro, 
eforturi 
re, le vom alătura 
care le depune O.N.U. pentru a găsi 
o soluție cu adevărat pașnică, efor
turilor pe care le depun diferite țări 
neangajate pentru a găsi această so
luție cu adevărat pașnică — soluție 
care asigură pacea, o pace demnă, 
fără a leza cîtuși de puțin dreptu
rile suverane ale țării noastre.

în continuare, Castro a spus : Noi 
sîntem marxiști-leniniști și prieteni 
ai Uniunii Sovietice. între U.R.S.S. și 
Cuba nu vor exista fisuri.

în plus, am vrea să subliniem că 
avem încredere în politica princi
pială a Uniunii Sovietice, că avem 
încredere în conducerea Uniunii So
vietice, adică în guvernul și în 
partidul de guvernămînt al U.R.S.S.

Primul ministru Fidel Castro a 
vorbit apoi despre ajutorul multila
teral acordat Cubei de U.R.S.S. în 
toate momentele grele prin care a 
trecut. El a declarat că a fost pu
ternic impresionat de oamenii sovie
tici, specialiști în diferite domenii de 
activitate, care se străduiesc cu mare 
interes și mare perseverență să ajute 
poporul cuban și o fac cu multă dra
goste.

Pot să vă încredințez, a declarat 
Fidel Castro, că noi dispunem de 
mijloacele de apărare, de resurse ex
cepționale pentru autoapărare... 
Comportarea poporului cuban a de
pășit și închipuirea cea mai optimis
tă ; este vorba de hotărîrea, de băr
băția, de disciplina sa.

Trebuie să spun că mii de bărbați 
care nu făceau parte din miliția 
populară, care timp de patru ani ai 
revoluției nu intraseră în miliție, în

găsi soluții

ex
am 
ca,

în aceste

guvernu-
evacueze

la cererea
S.U.A. să 
de la Guantanamo,

de întreaga lume. Popoarele 
lumi vor sprijini din ce în 
mult cele cinci puncte ale 
care sînt condiții indispen-

unei rezolvări cu adevărat 
a problemei, a subliniat 
Vom depune cu plăcere 
pentru o asemenea rezolva- 

eforturilor pe

crize s-au încadrat în 
trebuie să spun că mii

zilele acestei 
rîndurile ei ; 
de oameni care nu făceau parte din 
organizațiile de masă, nu făceau 
parte din comitetele de apărare a 
revoluției, au venit în aceste zile să 
se înscrie în organizațiile de masă ; 
trebuie să spun că dușmanul nu 
poate conta în țara noastră pe nici 
un fel de aliați.

Chiar și acei bărbați și femei care 
au criticat revoluția noastră au dat 
dovadă în acest ceas hotărîtor 
cel mai înalt patriotism și spirit re
voluționar și s-au prezentat să se în
scrie în rîndurile luptătorilor.

Toate acestea au demonstrat că 
revoluția noastră a creat o disci
plină admirabilă, că ea a creat un 
popor admirabil. Prin atacurile sale 
împotriva noastră, inamicul nostru 
ne-a făcut disciplinați, ne-a făcut 
organizați, ne-a călit. Noi toți, revo
luționarii, trebuie să ne amintim că 
sîntem obligați să luptăm pentru po
porul nostru, obligați să muncim 
neobosiți spre binele poporului nos
tru. Vreau să vă spun din toată inima 
în încheiere : astăzi mai mult decît 
oricînd în trecut mă mîndresc 
sînt fiu al acestui popor.

de

© LEGĂTURA PRIN 
TICĂ ESTE STABILĂ
REALIZATE DE OBSERVATOARE ASTRONOMICE © BATERIILE SO

LARE FUNCȚIONEAZĂ NORMAL

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS transmite : Stația interplanetară 
„Marte-1" continuă să zboare spre planeta Marte. La 3 noiembrie, s-a 
stabilit de două ori legătura prin radio cu stația interplanetară, a fost 
verificat regimul de funcționare a unor sisteme și agregate ale stației 
și au fost efectuate măsurători ale elementelor traiectoriei de mișcare 
a stației : distanța de Pămînt și viteza de deplasare, precum și unghiu
rile de observare a stației.

Rezultatele prelucrării măsurătorilor traiectoriei efectuate în cursul 
stabilirii primelor două legături prin radio au arătat că devierile orbitei 
reale a stației ,,Marte-1" de orbita stabilită prin calcul sînt cuprinse în 
limitele stabilite. La 2 noiembrie, observatoarele astronomice din Uniunea 
Sovietică au fotografiat stația interplanetară „Marte-1" și racheta cos
mică pe fondul cerului în timpul nopții. Pe fotografii aceste obiective se 
prezintă ca niște stele respectiv de mărimea a 14-a și a 13-a.

La 4 noiembrie, la ora 12, stația interplanetară s-a aflat la o dis
tanță de 975 000 km de Pămînt, continuînd să se îndepărteze de el cu 
o viteză de 4 km pe secundă. Legătura prin radio cu stația interplane
tară „Marte-1" este stabilă. Temperatura în interiorul stației interplane
tare este menținută de sistemul de reglare termică în limitele cuprinse 
între 20—30 grade Celsius, presiunea este de 850 mm coloană de mercur. 
Bateriile solare funcționează normal.

La 5 noiembrie, la ora 12 (ora Moscovei), stația interplanetară se 
va afla la o depărtare de 1 321 000 km de Pămînt și va avea următoa
rele coordonate astronomice : ascensiune dreaptă — 7 ore și 22 minute 
și înclinarea 45 grade și 55 minute.

RADIO CU STAȚIA INTERPLANETARĂ SOV1E- 
© FOTOGRAFII ALE STAȚIEI INTERPLANETARE

Consfătuire la Washington
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 

3 noiembrie, președintele J. Ken
nedy a avut o consfătuire cu re
prezentanții S.U.A. la O.N.U. și cu 
alte persoane oficiale de înaltă răs
pundere din S.U.A.

La sfîrșițul consfătuirii, Steven
son a declarat reprezentanților pre
sei că participanții au discutat „pro
blema -în legătură cu progresul tra
tativelor cu U Thant, secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U., și cu 
Uniunea Sovietică, privind tradu
cerea în viață a propunerilor con
ținute în mesajele schimbate de 
N. S. Hrușciov și John Kennedy”.

Proteste în Argentina împotriva 

participării la blocada antlcubană

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
După cum rezultă din relatările 
presei, peste cîteva zile unități ale 
infanteriei marine argentinene vor 
pleca în zona Mării Caraibilor pen
tru a participa la blocada împotri
va Cubei. împotriva acestei acțiuni 
protestează secția de tineret a Parti
dului justițialist (peronist), organiza
țiile din Buenos Aires și Cordova ale 
partidului „Mișcarea populară din 
Argentina”, organizația din Santa- 
Fe a „Partidului muncii și progre
sului”, organizația din orașul Men
dosa a Partidului „Poporul unit” și 
alte organizații.

ROMA. Guvernul italian a numit 
pe Marcello Boldrini în funcția de

Sosirea delegației P.C.U.S. 
Ia Congresul P.C. Bulgar

SOFIA. La 4 
Sofia pentru a 
sul al VIII-lea 
gația P.C.U.S.,
Suslov, membru al Prezidiului C. C. 
al P.C.U.S., secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

CONAKRY. Președintele Republi
cii Guineea, Seku Ture, și președin
tele Republicii Coasta de Fildeș, 
Houphouet-Boigny, au dat publici
tății un comunicat comun în care 
se arată că toate problemele pen
dinte între cele două țări au fost so
luționate. A.F'P. subliniază că înțe
legerea intervenită constituie primul 
pas pe calea unei apropieri între 
grupul de la Monrovia și grupul de 
la Casablanca-

PEKIN. După cum anunță agen
ția China Nouă, delegația guverna
mentală a R.P. Chineze condusă de 
generalul de armată Siui Guanda, 
care se află într-o vizită în Alge
ria, a transmis primului ministru al 
Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, Ben Bella, o invitație 
din partea premierului Ciu En-lai 
de a vizita China la o dată ce îi 
convine. Ben Bella a primit invita
ția premierului Ciu En-lai.

KAMPALA. Guvernul Ugandei a 
anunțat că a rupt relațiile consu
lare cu Portugalia, în semn de pro
test împotriva politicii colonialiste 
a acestei țări în Africa.
Săptămînalul „Der Spiegel” 

își mărește tirajul
HAMBURG. După cum anunță 

A.F.P., săpfămînalul „Der Spiegel'’ își 
va mări tirajul cu 200 000 de exempla
re, astfel încîf la 5 noiembrie tirajul lui 
va fi de 700 000 de exemplare.

ADEN. La Aden a avut loc la 3 
noiembrie greva de o zi a unui nu
măr de 500 de învățători în semn 
de protest împotriva concedierii u- 
nuia din colegii lor, precum și îm
potriva unei ordonanțe guverna
mentale prin care se interzice mem
brilor corpului didactic să participe 
la activitatea politică.

TOKIO. La 4 noiembrie a sosit la 
Tokio într-o vizită neoficială de două 
săptămîni președintele Indoneziei, 
Sukarno.

președinte al Companiei petrolierei 
de stat din Italia. Boldrini este pro
fesor universitar și a deținut pînă 
în prezent funcția de vicepreședinta 
al companiei E.N.I.

Cererea unor deputați 
congolezi

LEOPOLDVILLE. Agenția U.P.I, 
transmite că șeful Misiunii O.N.U, 
în Congo, Gardiner, a respins ce-, 
rerea unor parlamentari aparținînd 
partidelor congoleze de opoziție 
a li se asigura securitatea persona
lă. După cum se știe, zece paria- 
mentari congolezi între care și 
fostul ministru Gbenye, tovarăș a-i 
propiat de luptă al lui Patrice Lu-* 
mumba, se află sub stare de arest, 
iar alți cinci parlamentari se află 
în exil voluntar sau se ascund, de-, 
oarece se tem să nu fie arestați.

DAR-ES-SALAAM. Primele rezul-i 
täte als alegerilor prezidențiale din 
Tanganica arată că Julius Nyerere, 
a obținut de peste 50 de ori mal 
multe voturi decît oponentul *său, 
Suberi Metmuvu.

HONOLULU. După cum anunță m 
genția United Press International, liț 
4 noiembrie Statele Unite au efec^ 
tuat pe insula Johnston din Ocea
nul Pacific cea de-a 5-a explozie nu-* 
cleară la mare altitudine.

ALGER. Primul ministru al Alge« 
riei, Ben Bella, a anunțat că săptă- 
mînalul francez „L'Express“ a fost 
interzis pe timp de un an in Alge
ria. Această hotărîre a fost luată în 
legătură cu articolele antialgeriene 
scrise de corespondentul acestui săp- 
tămînal, Jean Cau.

Manevre navale ale țărilor 
N.A.T.O.

ATENA. După cum anunță ziarul 
„Kathimerini”, la 4 noiembrie în 
partea de est a Mării Egee au în
ceput manevre 
N.A.T.O., 
maritime 
Turciei și 
dura pînă

navale ale țărilor 
la care participă forțele 

militare ale Greciei, 
Angliei. Manevrele vor 
la 10 noiembrie.

într-un comunicat al Re-CAIRO.
prezentanței din Cairo a imamatu- 
lui Omanului se arată că, în scopul 
intimidării poporului din Oman, 
autoritățile militare engleze desfă
șoară o largă campanie de arestări 
în orașele și satele din Oman.

Mattere : F. BalâȘ (1 StôDÎIÎt UH IWU retord 
mondial de Juniori

arbaftraj bun
La campionatele internaționale ale Austriei

a

minutul 62în

3—0

48) și Gram (minutele

internationale
C. M.

o lovi-

(Agerpres)

Crosul ,,Să întînipinăm 7 Noiembrie

simplu, Maria Ale- 
de înfruntat adver-

local- 
în mi-

a mar- 
arbitrat

la Giurgiu s-a des- 
republican de hal

it
romînă de hochei pe 
turneu în R. S. Ceho- 
cu reprezentativa ora-

Pop pentru 
și Mateianu

performantă a realizat 
Fiți Bala?, care a sfa-

cu 1—0. 
Andrei.

succes jucătoarelor 
Alexandru și Geta

Dinamoviștii au avut iniția- 
pe parcursul meciului, dar 
putut să fructifice ocaziile 
datorită încetinelii cu care

Timp de frei zile 
fâșurat campionatul 
tere pe echipe Au luat parte lormajii 
din București, Gala/i, Cluj și Brașov. 
Pentru a 11-a oară, titlul de campioană 
a țării a revenit echipei Steaua Bucu
rești, cu 11 puncte, urmată de Olimpia 
București — 20 puncte, Dinamo Obor 
— 24 puncte.

frumos, nu 
datorită apă- 
a oaspeților 

portarului

★
meci din cadrul celei de-a 
a „Cupei campionilor euro-

BACĂU (red. ziarului „Steagul roșu"). 
Băcăoanii au realizat ieri cea de-a doua 
victorie a lor în actualul campionat, in- 
vingînd iormafia Minerul. Meciul a 
fost slab, fotbaliștii intrecîndu-se în exe- 
cufii tehnice greșite, lipsite de orizont.

Cele trei goluri au fost înscrise de 
lancu (minutul 
52 și 79).

au sus-
.tl

O remaicabilă 
tînărul halterofil 
bilit un nou record mondial de juniori 
la catego'ia ușoară, „stilul aruncat", cu 
rezultatul de 142,5 kg. Vechiul record 
definut tot de sportivul romîn era de 
140 kg.

Selecționata 
gheată aflată în 
slovacă a jucat 
șului Banska Bystrica, obtinînd victoria

Unicul gol a fost înscris de

Doua meciuri

ȘTIINȚA CLUJ—CRIȘANA 1—0

1
1
1
1 
x 
1 
X 
X 
X 
X
1
1
1

fotbal] Campionatul categoriei A
Joc fraiBiios,

Pentru că în ultima vreme am 
avut rar ocazia să consemnăm cu
vinte de laudă la adresa unor con
ducători de jocuri, menționăm, de 
la început, bunul arbitraj prestat 
ieri de Petre Sotir, la meciul 
Steaua—C.S.M.S. Atent și me
reu lîngă jucătorii ce-și disputau 
mingea pe un teren alunecos, el a 
acordat decizii competente, contri
buind astfel direct la reușita spec
tacolului oferit de cele două echipe.

încurajată frenetic de o „gale
rie” ieșeană, destul de numeroasă 
în tribunele stadionului „23 Au
gust” (păcat că s-a manifestat une
ori zgomotos și nefiresc la adresa 
arbitrajului !), echipa C.S.M.S. a 
făcut, din nou, o partidă bună în 
Capitală. Meritul formației este cu 
atit mai mare, cu cit a avut 
față un adversar valoros. Fotba
liștii din Iași au practicat un joc 
deschis, cu pase în adîncime, foarte 
indicat pe un teren care suferise 
de pe urma averselor de ploaie. 
Cele două extreme, Milea și Pop, 
halful Danileț și portarul Ojoc au 
fost cei 
ieșeană.

FARUL

în

mai buni din echipa

Jucătorii bucureșteni. în a căror 
formație au reintrat Crăciun și 
Mateianu (lipsit însă de formă) și 
Creiniceanu (în repriza a doua), 
au părut surprinși de replica dată 
de fotbaliștii de la C.S.M.S., fiind 
nevoiți să se întrebuințeze în de
cursul meciului, să egaleze avan
tajul luat de două ori de C.S.M.S., 
care a condus cu 1—0 și 2—1. 
Steaua a avut ieri în Raksi un 
veritabil „as” al înaintașilor care 
ratează. Dacă el ar fi fructificat 
numai un sfert din ocaziile clare 
de gol avute, echipa sa ar fi Cîș
tigat la două goluri diferență. Bine 
s-au comportat jucătorii din apă
rare : Cojocaru. Ivănescu și Jenei, 
întotdeauna la post în perioadele 
de dominare ale oaspeților.

Publicul bucureștean a asistat 
la un meci frumos, presărat cu 
multe faze spectaculoase, care s-a 
încheiat cu un rezultat echitabil : 
2—2. Cele patru goluri au fost în
scrise de Milea și 
C.S.M.S. și Tătaru 
pentru Steaua.

CLUJ (coiesp. „Scînteii"). Știința 
a învins Ciișana Oradea cu 1—()• 
Scorul nu reflectă situația de pe 
teren. în prima repriză, orădenii 
s-au apărat în 8—9 oameni' Clu
jenii, deși au jucat 
au reușit să înscrie 
rării supranumerice 
și formei excelente 
SZilagy.

în repriza a doua, 
Marcu înscrie unicul gol al parti
dei dintr-o centrare a lui Matei.
DINAMO BACĂU—MINERUL

Succese ale jucătoarelor
Campionatele internaționale de 

tenis de masă ale Austriei, aflate 
la cea de-a 29-a ediție, au prilejuit 
un frumos : 
noastre Maria 
Pitică.

în proba de 
xandru a avut 
sare foarte puternice. După ce a 
eliminat în semifinale cu 3—1 pe 
campioana maghiară Eva Foeldi, 
ea a învins în finală, eu 3—0 
(21—19 ; 21—12 ; 23—21) pe Agnes 
Simon (R. F. Germană), cotată la 
ora actuală ca una din cele mai 
bune jucătoare europene.

Cuplul Maria Alexandru — Geta 
Pitică a funcționat și de data a- 
ceasta ca un ceasornic, cucerind de

'o manieră spectaculoasă victoria în 
proba de dublu. Campioanele mon
diale au întrecut în finală cu 
3—0 (21—19; 21-12; 21—19) pere
chea vest-germană Simon — Harst.

(Agerpres)

In cîteva rînduri
Duminică s-au disputat două meciuri 

de fotbal în cadrul „Cupei Europei 
inter-tări“. La Belgrad, Iugoslavia a 
cîștigat cu 3—2 întîlnirea cu reprezen
tativa Belgiei. Returul va avea loc Ia 
sfirșitul lunii la Bruxelles, tn orașul 
Malmoe, echipele Suediei și Norvegiei 
au susținut meciul retur. Rezultatul a 
fost egal : 1—1, astfel că echipa Sue
diei, care cîștigase cu 2—1 prima în
tîlnire, s-a calificat pentru turul doi al 
competiției.

DIN NOU LIDER

Demonstrație la Londra în sprijinul poporului cuban.

CONSTANȚA (coresp. „Soînteii“). 
■ Meciul dintre Farul și Progresul 

disputat ieri în fața a peste 20 000 
de spectatori s-a terminat cu vic
toria, pe deplin meritată, a con- 
stănțenilor. De fapt meciul a fost 
jucat în primele 45 de minute, 
cînd inițiativa a aparținut echipei 
locale care a marcat cele 4 goluri 

în cea de-a doua repriză jocul 
s-a echilibrat, jucătorii au prestat 
un joc de uzură, cu puține faze 
spectaculoase și puține șuturi la 
poartă. Golurile au fost marcate 
de Dinulescu (minutele 5 și -31), 
Ciosescu (minutul 15) și Moroianu 
(minutul 18). Rezultat final 4—0 
pentru Farul.

runcat în luptă toate forjele pentru a 
obține victoria. Arădenii au atacat de 
la început mai mult, dar primele oca
zii de a deschide scorul le-au avut 
oaspejii. Ion lonescu și Kraus 
ratează din poziții favorabile, primul 
expediind balonul în bară. U.T.A. 
continuă să preseze, dar nu reușește 
să deschidă scorul decît în minutul 
38, prin Sasu, care transformă 
tură de la 11 metri.

După pauză, superioritatea 
nicilor se concretizează abia
nutul 70, cînd Sasu, care a fost cel 
mai activ atstant al echipei arădene, 
înscrie prinfr-un șut puternic.

Meciul se termină cu scorui de 2—0 
pentru U.T.A.

Ieri la Brașov echipa Steagul 
Roșu a dispus cu 3—1 (2—1) de 
formația iugoslavă Sarajevo, în
tr-un meci retur contînd pentru 
turneul balcanic la fotbal. Echipa 
romînă a jucat mai bine reușind 
să înscrie prin Năftănăilă (2) și 
Selymessi. Pentru oaspeți 
cat Arhangic. Jocul a fost 
de Monastiriotis (Grecia).

★
Dinamoviștii bucureșteni 

ținut ieri pe stadionul „23 August' 
un joc amical cu selecționata olim
pică a R. P. Bulgaria. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 în favoa-

rea fotbaliștilor bulgari. Jucă
torii ambelor echipe au creat pe 
parcursul partidei o serie de acțiuni 
frumoase. Oaspeții s-au remarcat 
printr-un joc mai tehnic și mai com
bativ.
tiva 
n-au 
avute 
au acționat în finalul fazelor de 
gol. Scorul l-au deschis oaspeții în 
min. 7, prin Vasiliev II. Nunweil- 
ler III a egalat în min. 43, în
scriind cu capul la o lovitură li
beră executată de Varga. Echipa 
bulgară a înscris apoi golul victo
riei prin Romanov în min. 55.

Primul
4-a ediții 
peni“ la handbal masculin s-a disputat 
în orașul Tata, între echipa maghiară 
Spartakus și campioana Austriei, 
W.A.T. Atzgersdorf. Au învins handba- 
liștii maghiari cu 25—15. In turul doi, 
Spartakus va juca la București, cu 
Dinamo.

PETROLUL—VIITORUL 3—0
Peste 15 000 de spectatori au a- 

plaudat ieri frumoasa victorie a e- 
chipei Petrolul în compania forma, 
ției Viitorul București.

Meciul, desfășurat într-o alură 
vie, a debutat prin 20 de minute de 
fotbal foarte frumos, în care echipa 
gazdă a desfășurat un joc rapid, cu 
numeroase faze spectaculoase. La o 
astfel de fază, în min. 2 
D. Munteanu driblează 
patru adversari, mingea 
A. Munteanu, care reia 
1-—0 pentru Petrolul.

în partea a doua a întîlnirii, ini
țiativa aparține în continuare echi
pei ploieștene care, înscrie 
două goluri prin Dridea.

S-au remarcat frații Munteanu, 
Tabarcea și Badea de la Petrolul, 
Popescu, Pall și Suciu de la Viitorul.

al jocului, 
succesiv 

ajunge la 
imparabil.

încă

U.T.A.—RAPID 2—0
ARAD (coresp. „Scînfeii“). — Joc 

frumos, în care ambele echipe au a-

CLASAMENTUL
Farul 10 6 2 2 26—14 14
Știința Cluj 10 6 1 3 16—13 13
Știința Timișoara 10 6 1 3 18—15 13
Rapid 11 5 3 3 22—19 13
Dinamo București 9 4 4 1 13— 8 12
C.S.M.S. Iași 10 4 4 2 22—17 12
Petrolul 10 5 1 4 24—11 11
Steaua 10 4 3 3 23—18 11
Progresul 11 3 4 4 16—17 10
Steagul Roșu 8 4 13 15—17 9
Viitorul 10 3 2 5 24—22 8
U.T.A. 10 2 2 6 15—20 6
Dinamo Bacău 10 2 2 6 10—18 6
Minerul 11 2 2 7 12—31 6
Crlșana 10 3 0 7 10—26 6

PRONOSPORT
Concursul nr. 42 

din 4 noiembrie a.c.
Steagul Roșu — Sarajevo 
Farul — Progresul 
Petrolul — Viitorul 
știința Cluj — Crlșana 
Steaua — C.S.M.S.
Dinamo Bacău — Minerul 
Crișul — Arieșul
Metalul Tgv. — C.Ș.O. Galați 
A.S.M.D. Satu Mare — Jiul 
Modena — Milan
Palermo — Mantova 
Roma — Bologna
Sp. — U.T.A. — Rapid

's
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Parcul din apropierea Casei de cultură a raionului 
„23 August" a găzduit ieri dimineață întrecerile fazei 
pe Capitală a popularei competiții sportive crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie”. La start au luat parte 
concurenți și concurente (circa 500) din toate raioa
nele bucureștene.

...S-a dat plecarea în cursa juniorilor. Traseul, 
măsurind 1 500 m, a fost parcurs într-un tempo viu. 
Fior ea Dumitru, din echipa raionului „16 Februarie", 
sprintează cu mai multă convingere pe ultimele sute 
de metri și cîștigă cursa.

La junioare (600 m), câștigătoarea probei a fost 
declarată concurenta Furnigă Viorica (Unirea).

Cursele rezervate senioarelor și seniorilor au avut, 
de asemenea, o desfășurare antrenantă, învingătorii 
fiind cunoscuți doar în apropierea liniei de sosire. 
La senioare a cîștigat Maria Necula (Progresul), iar 
la seniori — N. Mustață (Dinamo II).

In clasamentul pe echipe, locul I l-au ocupat clu
burile Unirea (la junioare). Clubul sportiv școlar (la 
juniori), Metalul (la senioare), Dinamo II (la seniori).
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