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dus la îmbunătățirea activității organizațiilor de partid de pe șantierele de construcții, ceea ce rezultatele pozitive
In anii puterii populare, ca urmare a înfăptuirii consecvente a politicii partidului de industrializare socialistă, de ridicaregiunilor țării, economia regiunii Bacău s-a transformat radical. In timp ce în trecut aici funcționau doar cîteva unități industriale înzestrate cu utilaj vechi, Bacăul a devenit în zilele noastre o regiune cu o puternică industrie, înzestrată cu o tehnică de prim rang, la nivelul tehnicii mondiale. Au fost construite numeroase fabrici, uzine și combinate noi ; altele vor intra în funcțiune anul acesta. Avîntul dezvoltării industriale este ilustrat de faptul că, pînă la sfîrșitul anului, valoarea producției globale industriale a regiunii va crește de peste 8 ori față de cea realizată în anul 1938.Impetuoasa dezvoltare economică a regiunii, în cadrul căreia au apărut noi ramuri industriale, largile perspective ce se deschid au făcut ca problemele îmbunătățirii conducerii economiei de către organele de partid să capete o deosebită însemnătate. Pe drept cuvînt, conferința regională de partid, care a avut loc la sfîrșitul anului trecut, a cerut să acordăm organelor și organizațiilor de partid un sprijin concret și sistematic, ajutîndu-le să se ocupe cu mai multă competență de problemele economice.în ultimul timp, s-au făcut pași înainte în îmbunătățirea îndrumării întreprinderilor de către organele de partid. Comitetul regional de partid a analizat asemenea probleme importante cum sînt: îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. privind creșterea productivității muncii ; valorificarea superioară a masei lemnoase și reducerea pierderilor din exploatare și industrializare ; asigurarea șantierelor de construcții cu documentația necesară ; pregătirea punerii în funcțiune a obiectivelor industriale din planul de stat pe anul 1962 și altele. Majoritatea comitetelor raionale și orășenești de partid au analizat probleme-cheie pentru dezvoltarea economică a orașelor și raioanelor respective.

Creșterea competenței 
organelor de partid

în problemele economiceO experiență bună în ceea ce privește pătrunderea în problemele e- sențiale ale activității întreprinderilor, în analizarea lor sistematică la fața locului, au. dobîndit comitetele orășenești de partid Bacău, Roman, Onești, Comitetul raional P. Neamț. Organele de partid amintite exercită un control eficient asupra activității conducerilor întreprinderilor, îndrumă organizațiile de partid spre mobilizarea oamenilor muncii la descoperirea și folosirea de noi rezerve interne. Comitetele orășenești de partid Bacău, Onești au atras, prin comisiile economice, un mare număr de ingineri, economiști și tehnicieni, muncitori fruntași cu mare experiență, care studiază pe teren situația din diferite întreprinderi, prezintă propuneri de îmbunătățire a muncii, ajută organizațiile de partid în luarea celor mai potrivite măsuri pentru îmbunătățirea continuă a muncii în domeniul producției.Comisia economică a Comitetului orășenesc de partid Bacău a alcătuit colective de specialiști care au analizat pe mai multe șantiere de construcții cauzele care determinau unele lipsuri în aprovizionarea locurilor de muncă, în calitatea finisajelor, executarea lucrărilor de instalații etc. Pe baza acestui studiu, biroul Comitetului orășenesc de partid Bacău a dezbătut în cadrul unei ședințe felul cum se realizează planul de investiții și construcții-montaj. Măsurile adoptate comitetul orășenesc

se reflectă în obținute pe primele trei trimestre ale anului 1962.z Experiența dovedește că nici un fel de îndrumări, oricît de bune, nu pot înlocui munca vie, la fața locului, a secretarilor și membrilor birourilor raionale și orășenești, studierea pe teren a problemelor, contactul personal cu birourile organizațiilor de bază, cu conducerile întreprinderilor, cu membrii de partid. Iată în această privință _un exemplu grăitor din activitatea mitetului orășenesc de partid man. Constatîndu-se cu cîteva în urmă că la fabrica de folosirea nerațională a agregatelor contribuia la practicarea muncii „în asalt“, s-a stabilit ca un colectiv condus de primul secretar al comitetului orășenesc de partid să studieze la fața locului cauzele care au condus la această situație. In urma consultării unui mare număr de ingineri, tehnicieni, secretari ai organizațiilor, fruntași în producție, s-au cristalizat propuneri prețioase privind îmbunătățirea organizării producției, creșterea eficacității muncii politice de masă. Aceste concluzii au fost dezbătute într-o ședință a biroului comitetului orășenesc de partid, care a stabilit măsuri de îmbunătățire a muncii de partid și a făcut conducerii întreprinderii recomandări privind elaborarea unui plan amplu în vederea creșterii gradului de exploatare a utilajelor de bază, respectarea disciplinei tehnologice etc. Cu sprijinul organizației de partid, conducerea Fabricii de țevi din Roman a' asigurat bilite. în ale anului, 16 940 tonele. s-au realizat peste 4 500 000 lei economii la prețul de cost și însemnate beneficii peste plan.La indicația biroului comitetului regional de partid, un colectiv format din activiști ai comisiei economice, ai secțiilor organizatorică și de propagandă și agitație, au analizat în toate întreprinderile forestiere din regiune felul cum organizațiile de partid, sindicale și de U.T.M. militează pentru îndeplinirea sarciniloi’ trasate P.M.R. rioară acestui regional a analizat multilateral activitatea desfășurată de unitățile forestiere și a luat măsuri care au dus là îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, sindicale și de U.T.M., ceea ce a contribuit ca indicele de valorificare a masei lemnoase realizat să fie superior sarcinilor date prin planul de stat.Studierea temeinică a problemelor economice de către organele de partid, îndrumarea și controlul sistematic executat de către acestea au contribuit la creșterea competenței organizațiilor de partid, a rolului lor în activitatea întreprinderilor.
Răspîndirea experienței

Co- Ro- luni țevi

aplicarea măsurilor sta- primele zece luni planul a fost depășit cu țeavă și 185 prăjini gre-

de Congresul al III-lea al privind valorificarea supe- a masei lemnoase. Pe baza studiu, biroul comitetului

înaintate — în centrul atențieiComitetul regional de partid acordă o mare atenție studierii și generalizării experienței înaintate a organizațiilor de partid și conducerilor administrative din întreprinderile care obțin rezultate deosebit de bune în producție. Astfel, la fabricile „Steaua roșie“ și „Partizanul“ din Bacău, „Reconstrucția” din Piatra Neamț, „Răsăritul” din Roman, au fost realizate, cu fonduri duri de investiții mici sau cu fonde mică mecanizare, creșteri

Expoziție agricolă regională
BAIA MARE (coresp. 

„Scinteii).— Ieri s-a deschis 
la Baia Mare o expoziție a- 
gricolă regională.

în cele 5 pavilioane ale 
expoziției sînt prezentate 
peste 500 de mostre de 
grîu, porumb, cartofi, sfe
clă de zahăr și alte culturi 
agricole cultivate în acest 
an în unitățile agricole so
cialiste din regiunea Mara
mureș.

Prin panouri și grafice 
sugestive sînt prezentate 
vizitatorilor succesele obți
nute de către gospodăriile 
colective în creșterea ani
malelor și dezvoltarea po- 
miculfurii. Sînt prezentate, 
de asemenea, diferite 
tipuri de mașini și unelte 
agricole folosite în prezent 
pe ogoarele regiunii Mara
mureș.

Seminarul 
bibliotecarilor 

din școli

CLUJ (coresp. 
Scinteii“). — Sîm- 

bătă și duminică a 
avut loc la Cluj se
minarul biblioteca
rilor din școlile 
elementare, medii 
și profesionale din 
regiune. S-au dez
bătut probleme le
gate de contribuția 
bibliotecarilor la 
procesul instructiv- 
educativ.

Participanții 
seminar au 
apoi o vizită la bi
blioteca regională 
și la o bibliotecă 
școlară,

la 
făcut

Spectacol festiv 
la Teatrul C. C. S,

„Scinteii"). 
au dat ieri

Un nou spital de pediatrie
BOTOȘANI (coresp. 

Constructorii suceveni
în folosință un nou obiectiv : spi
talul de pediatrie din Botoșani. 
Noua unitate sanitară are o capa
citate de 200 locuri, este înzestrată 
cu aparatură și mobilier modern și 
deservită de un număr de peste 60 
de cadre de specialitate. Prin in
trarea în funcțiune a acestei uni
tăți se asigură o mai bună asisten
ță medicală a copiilor din raionul 
și orașul Botoșani.

Se modernizează 
rețeaua telefonicăPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în localitățile de pe Valea Prahovei sînt în curs de efectuare lucrări pentru modernizarea rețelei telefonice urbane și interurbane. La Băicoi, Cîmpina, Breaza, marnic, Sinaia și Bușteni construit oficii P.T.T.R. noi.oficiul din Cîmpina se instalează acum o centrală telefonică automată cu 1 200 circuite, iar la Sinaia se mărește capacitatea centralei existente cu încă 300 posturi telefonice.

'Ansamblul de clntece șl dansuri 
al Consiliului Central al Sindicate
lor a Împlinit cincisprezece ani de 
activitate. In acest răstimp ansam
blul a prezentat numeroase specta
cole văzute de trei milioane de 
spectatori. Ansamblul a întreprins 
și numeroase turnee în U.R.S.S., 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
Franța, India, Birmania etc.

Cu prilejul acestei aniversări, ieri 
seara a avut loc în sala teatrului 
C.C.S. o iestivitate la care au luat 
parte tov. Martin Isac, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
membri ai Prezidiului și ai Secreta
riatului C.C.S., reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru cultură și 
artă, ai Statului 
lei, compozitori, 
muncii. Membrii 
lost felicitați de
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

în încheiere a rost prezentat un 
program festiv, cuprinzînd selec- 
fiuni din spectacolele Ansamblului. 
Și-au dat concursul și soliști ai Tea
trului de. Operă și Balet al R. P. 
Romîne, foști membri ai Ansamblu
lui C.C.S., în irunte cu artistul po
porului Nicolae Herlea.

popular al Capita- 
artiști, oameni ai 

Ansamblului au 
tov. Vasile Mușat,

GALAȚI (coreep. „Seinteil'). — Recent, la Lizina de tablă subțire din Galați, președinții comitetelor sindicatelor, responsabilii comisiilor pentru problemele întrecerii socialiste, directorii, inginerii-șefi șl planificatorii din 21 de întreprinderi din Galați și 4 întreprinderi metalurgice din Brăila au dezbătut, în cadrul unei consfătuiri, metodele ce se folosesc în aceste fabrici și uzine pentru ganizarea cît mai meinică a întrecerii cialiste.Președintele comitetului sindicatului și directorul Uzinei de tablă subțire din Galați au împărtășit celor pre- zenți din experiența organizării întrecerii socialiste în această întreprindere. Ei au arătat că grija pentru repartizarea judicioasă a sarcinilor pe secții,

oi- te- so-

CoS'auLa

schimburi și eahțpe, preocuparea continuă pentru realizarea propunerilor făcute muncitori, incluse planurile de măBuri teh- nlco-organizatorice, asi. gurarea unei bune asistente tehnice prin repartizarea inginerilor și tehnicienilor pe schimburi au creat condiții pentru realizarea angajamentelor în întrecere. Printr-o evidență strictă a cantității de tablă laminată, a consumului specific de platine și a declasatelor, comitetul sindicatului și conducerea administrativă au putut să cunoască realizările pe schimburi șl să intervină operativ a- colo unde se iveau ră- mîneri în urmă. Folosind asemenea metode, s-a reușit eă se mobilizeze mai bine eforturile întregului colectiv în direcția realizării planului, obținîndu-se de la

începutul anului 4 000 de long de tablă peste plan, față de 3 000 de tone cît prevedea angajamentul anual. Totodată, s-au realizat economii de 1 591 000 de Iei, față de 1 700 000 de lei angajament, îmbu- nătățindu-se simțitor calitatea tablei.Vorbitorii au subliniat, în cuvîntul lor, importanța analizării săp- tămînale a felului cum se înfăptuiesc măsurile tehnico - organizatorice — așa cum se procedează la Șantierul na, val Galați — a organizării consfătuirilor de producție în sens invers fluxului tehnologic — metodă folosită la Uzina mecanică Galați —- ca și eficiența economică a inițiativei privind preluarea schimburilor rămase în urmă de către maiștrii fruntași — inițiativă ce se aplică la Uzina „Lami- norul"-Brăila.
Plecarea delegației 

la Congresul p ♦

Ce ne arată experiența noastră 
în cultivarea porumbului

Anul acesta, gospodăria 
lectivă a semănat cu porumb o supra
față ds 450 ha. Rezultatele obținute pe 
diferite tarlale arată ce mare însemnă
tate are aplicarea metodelor agrotehnice 
înaintate pentru obținerea de recolte 
bogate. Pe întreaga suprafață produc
ția medie a fost de 3 500 kg porumb 
boabe la hectar. Dar pe 75 ha, unde 
am irigat porumbul prin aspersiune, 
am realizat în medie cîte 6 500 kg po
rumb boabe la ha, iar pe 80 de ha, 
în tarlaua de la „Țarna Veche“ am 
realizat cîte 5 000 kg porumb boabe 
la hectar fără irigare, în schimb, pe 
alte tarlale am obținut numai 2 000— 
2 500 kg porumb la hectar.

Vreau să arăt, mai întîi, cum am lu
crat pe tarlalele care au dat produc
ții mari. Atîf pe tarlaua destinată cul
turii irigate, cît și pe cea de la „Țarna

noastră co-

Toate ar fi bune...în preajma uzinei metalurgice din Colibași s-a dezvoltat în ultimii ani un centru muncitoresc. Blocurile noi de locuințe, școlile, magazinele, numeroasele unități de deservire dau cartierului aspectul unui mic orășel. Toate ar fi bune. Cu un singur lucru însă nu se pot împăca cei care locuiesc aici : întreprinderea de gospodărie orășenească (I.G.O.) din Pitești neglijează cartierul nostru. Aci pot fi văzuți, părăsiți pe trotuar, stîlpii pentru fixarea cablurilor electrice, gropile respective pline cu apă, diferite sîrme aruncate pe străzi. Este neglijat și parcul din cartierul nostru, pentru care s-au cheltuit sume însemnate. De asemenea, ar fi cazul ca străzile să fie mai des ’ măturate.Cînd ne vom întîlni și în cartierul Colibași-Pitești cu reprezentanți ai întreprinderii ' de gospodărie a orașului ?

Veche“ s-au făcut arături adînci de 
toamnă. Pe tarlaua de 80 ha s-au în
gropat sub brazdă, odată cu arătura, 
cîfe 20 tone gunoi de grajd la hectar, 

fru a se afîna terenul și pentru a se 
distruge buruienile răsărite. Cu 5 zile 
înainte de semănat, am lucrat din nou 
terenul cu sapa rotativă. Semănatul a 
fost făcut cu mașina 2S.P.C.-2, la 80

s-au efectuat lucrări necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ. Astfel, pe 
tarlaua de 64 ha, de la punctul numit 
..Hotarul Bold", din cauză că nici bri- 

’, nici consiliul de 
controlat mersul lu

au fost de slabă ca- 
suprafață s-au obținut 
kg porumb boabe la 
diferență de recoltă

viic jyuc yuMMi u^.yiaju ia iicuiar, unQiarui ooia , ain 
în primăvară s-a lucrat’ cu grapa pen- gadierul respectiv,

Ne scriu președinții 
de gospodării colective

cm între rînduri, folosindu-se sămînța 
dublu hibrid HD 206. Odată cu semă
natul, pe suprafața unde urma să iri
găm porumbul s-au introdus în sol 
cîfe 200 kg sare pofasică la hectar. 
După semănat s-au aplicat cîte 2 sape 
rotative, la interval de cîte 5 zile. Cînd 
plantele au ajuns la 5 cm, s-a trecut 
la prășiful mecanic. Au fost executate 
în total 3 prașile mecanice, urmate de 
3 prașile manuale. La porumbul irigat 
s-au făcut trei udări. Prima — la sfîr- 
șiful lunii mai, 
simtă lipsa de umiditate, a doua — 
cînd porumbul a început să lege, iar 
a treia — îndată ce s-a terminat de 
irigat a doua oară. Dacă pe tarlaua 
unde am irigat porumbul am fi 
îngrășăminte naturale, recolta ar 
fost și mai bună.

Trebuie să spunem că producția 
die pe întreaga gospodărie ar fi 
mai mare dacă am fi aplicat măsurile 
agrotehnice pe toată suprafața. Dar pe 
150 de ha au fost făcute numai două 
prașile manuale, Iar pe alte suprafețe

cînd începuse să se

dat 
fi

me
los!

conducere n-au 
crărilor, prașilele 
litafe. Pe această 
numai cîfe 2 000 
hectar. Această 
nu poate fi pusă numai pe seama ca- 
lifăfii terenului. Consiliul de conducere 
a tras învățămintele cuvenite. Vom lua 
măsuri ca pe întreaga suprafafă lucră
rile să fie executate în cele mai bune 
condiții agrotehnice.

Producția bună de porumb objinufă 
anul acesta ne-a dat posibilitatea să 
suplimentăm planul la contractări cu 
încă 211 tone de porumb. Gospodăria 
a realizat astfel un venit bănesc mai 
mare și a contribuit la asigurarea fon
dului central al sfatului.

Ținînd seama de condițiile locale și 
de posibilitățile existente, în anul vii
tor vom mări suprafața cultivată cu 
porumb. Acest lucru ne va da posibi
litatea să sporim și veniturile gospodă
riei și veniturile colectiviștilor. Anul a- 
cesfa, în gospodăria noastră s-au re
partizat ca avans cîfe 8 lei la ziua- 
muncă. în anul viitor vom spori veni
turile bănești la ziua-muncă prin vîn- 
zarea către stat a unor cantități mai 
mari de produse vegetale și animale.

Duminică după-amiază a plecat din Capitală, îndreptîndu-se spre Budapesta, delegația Partidului Muncitoresc Romîn condusă de tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., care va participa la lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.Din delegație fac parte tovarășii : Dumitru Coliu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.,

Iosif Banc, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional P.M.R. Mureș-Autonomă Maghiară, și Mihail Roșianu, membru al C.C. al P.M.R., ambasadorul R. P. Romîne în R. P. Ungară.La plecare, în Gara de Nord, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Chivu Stoica, Leontin Sălăjan, de membri ai C.C. al P.M.R., activiști de partid.(Agerpres)

MIRCEA CĂLIN 
președintele gospodăriei colective 

din comuna Ripiceni 
raionul Săveni

Fabrica de ulei din raionul ,,N. Bălcescu"-Bucureștl. Instalația de 
distilare din secția de extracție continuă. (Foto : Agerpres)

N. PATRICIII 
coresp. voluntar(Continuare în pag. III-a)

(Foto : GJi. Vlnțtlâ)Se toarnă oțelul.

din fața 
nu joacă pur și 
niște piese, ci tră- 
autenticitate frîn- 
viață reală, cunos-

Ifn fața noastră — o 
simplă cortină de 

teatru. Și totuși de fie
care dată cînd faldurile 
ei se înalță, ai impre
sia că nu asiști la în
ceperea unui spectacol de 
teatru, ci la deschiderea 
unei ferestre spre viață, 
spre viața de azi a țării, 
spre oameni, spre gîndurile 
și simțămintele lor. Căci 
actorii amatori 
noastră 
simplu 
iese cu 
iurl de
cută lor din participare di
rectă, nemijlocită, activă. 
Ei nu sînt numai interpreți, 
ci și eroi ai întîmplărilor 
de pe scenă.

Cînd o vezi pe colectivis
ta Ana G oină din Sîntana 
interpretînd cu atîta umor 
firesc, conțunicâțiv, rolul 
Catincăi din comedia „Un 
iaz și o poveste cu haz", nu 
poți să nu gîndești că pen
tru ea, Catinca nu-i un 
personaj născocit, ci întru
chiparea concentrată a unor 
trăsături pe care le-a ob
servat la unele colectiviste 
chiar de la ea din sat. La 
acele femei inimoase, gata 
să nu-și precupețească 
munca pentru binele colec
tivei. Iar cînd vezi sta-

Faza interregională a celui de-ăl 3-lea festivalbienal de teatru „I. L. Caragiale"
0 fereastră deschisă

este 
bune 
de la 
meri-

tura mîndră, cînd as
culți vocea răspicată a 
colectivistei Elena Ploscaru 
în rolul Gherghinei, ești 
sigur că ai de-a face cu un 
adevărat fruntaș al gospo
dăriei — nu numai in piesă, 
ci și în viață — chiar dacă 
n-ai ști că „actrița" 
una dintre cele mai 
crescătoare de păsări 
Sîntana, iar pentru
tele ei în dezvoltarea colec
tivei a fost primită recent 
în partid fără stagiul de 
candidat. După cum, atunci 
cînd o vezi pe scenă pe 
profesoara Angela Dinescu 
din Baia de Fier, simți că 
viața învățătoarei, căreia îi 
dă atîta trăire autentică, 
este cunoscută de ea în 
toate amănuntele.

Sîntem în a doua zi a fa
zei interregionale de la 
Arad a festivalului Cara
giale. Prin fața noastră s-au 
perindat sau se perindă cele 
mai bune echipe de teatru,

recitatori, cititori artistici 
ai căminelor culturale și 
caselor de cultură din re
giunile Crișana, Oltenia, 
Hunedoara, Banat. Sînt 
zeci și zeci de oameni de 
vîrste și profesii felurite, 
uniți însă toți prin pasiu
nea lor pentru teatru. Pen
tru toți aceștia — ca și 
pentru miile și miile de 
membri ai echipelor tea
trale care nu au putut a- 
junge pînă la această fază 
— teatrul reprezintă un 
prilej de a se exprima pe 
ei înșiși, de a răspîndi în 
rîndurile a cît mai mulți 
oameni dragostea și gustul 
pentru frumos.

ară- 
din 
au

ste de ajuns să 
B-^tăm că numai 

regiunea Hunedoara 
luat parte anul acesta la
diferite faze ale festivalului 
Caragiale peste 490 forma
ții de teatru de la așeză- 
mintele culturale și 100 de 
formații de teatru sindicale, 
care au prezentat 2 461 de

1 ■ ... ......... .. ................. “ .. .......... .. -------

spre viață
re

am- 
forțe 

Entu- 
oameni

spectacole vizionate de pes
te 360 000 spectatori.

Și mai e ceva de 
marcat în această 
plă desfășurare de 
artistice populare, 
ziasmul acestor
pentru arta scenică se con
cretizează nu numai în in
terpretarea unui repertoriu 
bine cunoscut, ci și în stră
dania lor de a-și crea un 
repertoriu propriu care să 
reflecte realizările și posi
bilitățile locale. Au apărut 
numeroase montaje 
rare, care, îmbinînd 
deminare lucrări ale 
și poeziei culte cu creații 
ale folclorului nou, 
tesc să sugereze viu 
tăți ale vieții noi.

Cînd a apărut pe 
echipa căminului cultural 
din Lăzareni, raionul Ora
dea, în frumoasele costume 
din Crișana, interpretînd 
montajul literar ,.Ce fru- 
moasă-i viața noastră /“ 
(realizat de prof. Ion Bra- 
du din comună) mi s-a. pă-

lite
au în- 
prozei

izbu- 
reali-scenă

rut ca oamenii vin într-a- 
devăr să-și dezvăluie sufle
tul. în fața noastră. Nici un 
efect căutat — totul repre
zenta viața adevărată plină 
de bucurie.

ȚT at-o pe una dintre co
llectiviste, membră a 

echipei, spunînd cu sim
plitate melodioasă, versu
rile „Scrisorii“ către iu
bitul de la ■ oraș :

„Bade-al meu de la oraș / 
Frumos ca un păunaș / Ba
de-al meu voinic strungar / 
De tractoare făurar / De 
aici din depărtare / Eu îți 
scriu bade, scrisoare. / Și 
ți-o scriu noaptea pe lună f 
Și-ți trimit o veste bună. / 
Vreau să știi că pe la noi / 
Pică frunza din zăvoi / Că 
pe cîmp tractoare ară / De 
cu zori și pînă-n seară. / 
Cînd zăresc tractoarele l 
Răsturnînd ogoarele / Se 
aprinde doru-n mine / 
Și-aș zbura pînă la tine / 
Să te văd lucrînd la 
strung / Dorul să mi-l mai 
alung / Și vreau bade să 
mai știi / C-avem multe 
bucurii / Bucurii și vese
lie / La noi în gospodărie",

...S-a ridicat 
cortina. Ö ncuă 
pare sub lumina 
relor. Și din nou 
că s-a deschis 
spre viață...

V. BÎRLADEANU

din nou 
echipă a- 
reflectoa- 
ți se pare 
fereastra



numărul

continuă a rolului or- bază în viața gospo-în principalele locuri membrii și candidații antrenat masa largă munca pentru
afirmații. Capodopere artei narative ronțînești 
Alexandru Lâpușneanu

de seamă a biroului or- de bază n-a orientat în direcția analizării de- existente, nu a pus în comuniștilor principalele
Alegerea bucă- în față așa cu

Adunări de dare de seamă și alegeri 
in organizațiile de bază 

din gospodăriile coledive

„Te cîntâm, te slăvim 
Republică dragă“
BACĂU (red. ziarului „Steagul 

Roșu“). — în satele și comunele 
regiunii Bacău se desfășoară în 
prezent faza comunală a festiva
lului artistic „Te cirităm, te slă
vim Republică dragă“ inițiat de 
Casa regională a creației popu
lare.

Festivalul se va Încheia prin- 
tr-un spectacol festiv prezentat 
de formațiile artistice clasate pe 
primul loc la fază interraională, 
care se va desfășura Intre 1—25 
decembrie.

De curînd a avut loc adunarea de alegeri în organizația de bază din G.A.C. „Filimon Sîrbu“, comuna Nana, raionul Oltenița. Darea de seamă și discuțiile au scos în evidență rezultatele bune obținute în întărirea acestei gospodării colective. Ele reflectă rezultatele muncii politico-organizatorice a comuniștilor, creșterea ganizației de dăriei.Repartizați de producție, de partid au a colectiviștilor în sporirea producției agricole și mărirea avutului obștesc. Principalele măsuri necesare în fiecare campanie agricolă au fost dezbătute în adunările generale ale organizației, iar munca politică a fost orientată spre îndeplinirea hotărîrilor adoptate în vederea sporirii producției la hectar, dezvoltării sectorului zootehnic, măririi fondului de bază. Lucrările agricole au fost efectuate la un nivel agrotehnic superior celui din anii trecuți (s-au aplicat 5 prașile pe întreaga suprafață cultivată cu porumb) și, deși n-a plouat luni în șir, s-a obținut o producție medie la hectar de 1 618 kg grîu, 2116 kg porumb boabe, 1544 kg floarea soarelui. Numărul vitelor proprietate obștească a ajuns la 257 taurine — cu 53 mai mult decît prevede planul anual, 783 de porcine, din care 150 de scroafe și 3 800 de păsări. Anul acesta, gospodăria a obținut un venit bănesc de peste 1700 000 de lei. Fondul de -bază a crescut cu 380 000 de lei, ajungînd la peste 1 900 000 de lei, iar averea obștească — la aproape 2 500 000 de lei ; gospodăria a livrat întreaga cantitate de produse vegetale și animale contractată cu statul.Biroul organizației de bază a acordat un sprijin puternic consiliului de conducere al gospodăriei în pregătirea recoltei din anul viitor. Au fost luate din timp măsuri ca cele 940 de hectare planificate cu grîu și cu alte culturi în această toamnă să fie semănate în cadrul epocii optime, pe un teren bine pregătit. Colectiviștii au folosit semințe din soiuri de grîu de mare productivitate, au dat sub brazdă 2 250 tone gunoi de grajd și au îngrășat 150 ha cu superfosfat. în prezent, cu ajutorul brigăzii conduse de comunistul Florea Dobrin, de la S.M.T. Budești, se fac arături pentru însă- mînțările de primăvară, cime de 36—37 cm, cu scormonitor.Se știe însă că rostul de alegeri constă în a bilanțul realizărilor obținute munca de partid și economică, cît și de a analiza cu exigență deficiențele din activitatea organizațiilor

la o adîn- plugul cuadunărilor face atît în

de partid. Numai astfel poate fi mobilizat întregul colectiv la îndeplinirea principalelor sarcini. Din păcate, darea ganizației dezbaterile ficiențelor discuția probleme de care depinde creșterea producției agricole vegetale și animale, baza sporirii puterii economice a gospodăriei. Ne vom referi la cîteva dintre aceste probleme.In prezent, o sarcină principală a gospodăriei este executarea arăturilor adînci și aplicarea unor cantități cît mai mari de îngrășăminte — lucrări hotărîtoare pentru a se obține o recoltă bogată în anul viitor. Or, la data cînd se desfășurau lu-

crările adunării de alegeri, aproape 150 de hectare nu fuseseră încă eliberate de coceni. Darea de seamă nu a pomenit însă nimic despre a- ceasta. în adunare, Dobre Topală și alții au arătat că pricina acestei în- tîrzieri este slaba organizare a muncii. De aceea și atelajele n-au putut fl folosite judicios. Ar fi fost necesar ca atelajele să fie strînse la fiecare brigadă, dar n-au fost încă terminate construcțiile pentru adă- postirea lor. Ce-i drept, consiliul de conducere al gospodăriei a găsit soluții economicoase la construirea adăposturilor pentru animale. La grajdurile pentru vaci s-a economisit materialul lemnos. Nu s-au mai făcut tavanuri și la acoperiș s-au folosit bețe de floarea soarelui așezate pe căpriori, peste care s-a pus un strat de paie lipite cu pămînt. în acest mod se asigură o bună izolație. Lipsa unor materiale și îndeosebi slaba organizare a muncii au ținut însă mult în loc amenajarea construcțiilor zootehnice. Pentru a le termina e nevoie de un număr mare de brațe de muncă. Comuniștii trebuie să fie în fruntea acestei acțiuni. Iată cie ce ar fi fost necesar ca grăbirea lucrărilor la construcțiile zootehnice să fie pusă în discuția adunării de alegeri. Numai tov. Ștefan Voinea, președintele gospodăriei, a arătat, în cuvîntul său, că această problemă de mare însemnătate merită toată atenția din partea organizației de partid.Unii participant la dezbateri — tovarășii Tudor Zamfir, Ștolea Constantin, Dumitru Trăistaru și alții — au arătat că s-ar fi putut obține rezultate mai bune în ce privește creșterea numărului de animale și a producției de lapte, lînă etc. Dar nu toți îngrijitorii de animale muncesc cu pricepere. Anul acesta au pierit păsări. Purcei bolnavi sînt ți-

nuți împreună cu cei sănătoși și de aceea numărul celor bolnavi crește în loc să scadă. Era de așteptat ca adunarea generală a organizației de bază să analizeze și mijloacele de care depinde mai buna organizare a producției de furaje și folosirea lor rațională în hrana animalelor. Iată numai cîteva aspecte ale muncii pentru întărirea gospodăriei colective care ar fi meritat să fie dezbătute în adunarea de alegeri. De altfel, și hotărîrea adoptată în adunarea generală are în mare parte im caracter general.Pe bună dreptate au arătat, în cuvîntul lor, tovarășii Ștefan Dui- nea, Costea Marian, Dumitru Zaha- ria că deficiențele existente în gospodărie se explică în măsură mare și prin slăbiciunile din activitatea biroului organizației de bază. Prin exercitarea sistematică a dreptului de control asupra activității consiliului de conducere s-ar fi putut pune capăt unor încălcări ale statutului G.A.C. Ne referim, îndeosebi, la faptul că adunarea generală n-a fost convocată cu regularitate. Deci, membrii gospodăriei colective n-au putut să-și spună cuvîntul în legătură cu principalele probleme privind creșterea producției și dezvoltarea avutului obștesc. Munca educativă în rîndurile candidaților și noilor membri de partid n-a fost la înălțimea cerințelor. Biroul organizației de bază nu a muncit în mod colectiv.De ce în adunarea generală n-au fost temeinic dezbătute principale ale întăririi colective ? Aceasta se primul rînd, prin slaba biroului organizației de doilea rînd, prin faptul că biroul Comitetului raional de partid Oltenița n-a ajutat concret și în cunoștință de cauză biroul organizației de bază la pregătirea și desfășurarea adunării. Tov. Iile Alexandru, secretar al comitetului raional de partid, a fost în gospodărie cu două săptămîni înainte de adunare, dar nu s-a interesat de pregătirea ei. Or, se știe că de întocmirea unei dări de seamă pline de miez, care să analizeze principalele probleme ale producției și ale muncii de partid, să scoată în evidență experiența înaintată și să critice lipsurile, depinde în cea mai mare măsură buna desfășurare a adunărilor de alegeri. Pe de altă parte, secretarul comitetului raional de partid nu a dat îndrumările necesare pentru pregătirea adunării de alegeri nici tovarășului Ion Giubega, instructorul comitetului raional de partid, venit de puțină vreme în comună.Și în alte gospodăriile Oltenița se

Seminar cu activiștii culturali

problemele gospodăriei explică, în orientare a bază. In al
O bună controloare do calitate : Elena Stoica de 

fabrica de oglinzi „București". (Foto : Agerpres)

Deschiderea cercurilor 
agrozootehniceTG. MUREȘ (coresp. 

„Scînteii"). între 8 și 13 
noiembrie a avut loc des
chiderea cercurilor agro
zootehnice în toate gospo
dăriile colective din raion : 
16 cercuri agrotehnice, 15 
zootehnice, 25 agrozooteh
nice și 2 cercuri mixte de 
legumicultura și pomicul
tură, cuprinzînd 3 075 
cursanți din care aproape 
1 000 femei. Ca lectori au 
fost desemnați 61 de ingi
neri agronomi 
niști, medici 
profesori de 
etc.

de cartofi. Colectiviștii din 
Cozmeni au 
prin cooperație 
tone de cartofi.

valorificat
alte 308

locuințe
raionului 

în

și zooteh- 
veterinari, 

specialitate

la cartofi

Construcții de

In localitățile 
Ciuc au fost ridicate 
ultimii ani numeroase o-
biective social-culturale : 
școli, cămine culturale, 
dispensare, sute de apar
tamente . pentru oamenii 
muncii. In acest an, la 
Miercurea Ciuc, Bălan, 
Ciceu și alte centre mun
citorești au fost date în 
folosință 120 de aparta
mente.

la

organizații de bază din colective ale raionului pregătesc adunări de dare de seamă șiraional de partid învățăminte din nării bază de alegeri din G.A.C.
alegeri. Comitetul ar putea să tragă desfășurarea adu- a organizației de . „Filimon Sîrbu“.

NICOLAE BIVOLU 
CONST. BORDEIANU

Producții mari

In urma aplicării regulilor 
agrotehnice avansate, co
lectiviștii din Cozmeni au 
obținut o recoltă .medie de 
aproape 20 000 kg cartofi 
la ha, pe o suprafață de 
358 ha. Gospodăria valori
fică, pe calea contractări
lor, cantități 
cartofi. Pînă în 
s-au livrat la baza de re
cepție aproape 3 500 tone

sporite de 
prezent

Monumente istorice 
și de artă

Colectivul muzeului din 
Miercurea Ciuc a întoc
mit zilele trecute un ma
terial documentar cu pri
vire la monumentele is
torice și de artă aflate în 
raion. Un interes deose
bit prezintă construcțiile 
din orînduirea feudală, o- 
biecte de artă, printre 
care picturi, fresce, sculp
turi în lemn etc.

îngrijlreaComisiei națlona- de AL. PHILIPPIDE ților traduse le romLne pentru ----U.N.E.S.C.O. a a- părut de curînd în editura Seghers din Paris o culegere de nuvede Tomînești (Nouvelles roumaines, Anthologie des prosateurs roumains. Avant-pro<pos de Jean Boutiè- re. Préface de Tudor Vianu. Paris, Édition Seghers 1962). Culegerea este alcătuită din povestiri șl fragmente de roman aparținînd unui număr de douăzeci și doi de scriitori delaCos- tache Negruzzi pînă la prozatori din zilele noastre, cuprinzînd așadar exemplare din toate etapele de dezvoltare ale prozei literare romînești. Tabloul po care îl oferă a- ceastă culegere, fără a fl desigur complet (lucrul nici n-ar ii posibil în spațiul limitat al unul singur volum) este variat șl capabil să dea unul cititor care nu cunoaște încă literatura romînă o informație suficientă, așa îneît să-și poată face o idee limpede și justă despre ceea ce e caracteristic în proza noastră literară modernă și contemporană.Tradiția liberară romînească se întemeiază într-o mare măsură pe darul povestirii. Povestirea, nuvela, schița au în literatura noastră un loc proeminent. Narațiunea epică a cunoscut șl cunoaște la noi o dezvoltare care ne iace să putem afirma fără teamă de-a greși că darul povestirii, arta narațiunii, este una din caracteristicile literaturii, romîne. Este ceea ce, în chip foarte just, remarcă Tudor Vianu chiar de la începutul prefeței sale la acest volum traduceri cînd vorbește „vechimea și vigoarea tei povestirii la Romîni", și despre „talentul . narativ al întregului popor', consta- tînd că „scriitorii care au urcat acest talent la o treaptă artistică superioară au cules din tezaurul de motive al artei epice populare'.
In sălile 

de concert

a 
ai

i

de de arca

___  culegerea de a fost făcută îneîț să justifice, exemple concludente, aceste ale ca de Costache Negruzzi, Moș 
Nichifor Coțcariul al lui Creangă, La hanul lui Mîn- joală de Caragiale, Hagi-Tu- dose de Delavrancea, o povestire din Hanu-Ancuțeî al lui Sadoveanu, Sfîrșitul Iui 

Or.lsîa de stau 
un

Răs-

La Casa raională de 
cultură din Pașcani a avut 
loc un seminar la care au 
participat directorii de că
mine culturale, bibliotecarii 
și operatorii cinematografe
lor sătești din raion. In ca
drul seminarului s-au pre
zentat lecții despre munca 
cultural-politică în perioada 
de iarnă. La căminul cultu
ral din Miroslăvești s-au or
ganizat cu acest prilej o sea
ră tematică și un jurnal vor
bit. Pentru bibliotecari s-a 
organizat o demonstrație 
practică. (De la N. BOBOC, 
coresp. voluntar).

Sîniem la o stafie de autobuze pe 
șoseaua București-Ciorogîrla. Sau la 
ceea ce se presupune a fi o stație. 
Nicăieri nu se vede vreun indicator. 
Se știe doar atît, și asta din auzite : 
autobuzul oprește la G.A.S., la cămi
nul cultural, la farmacie. La ce oră ? 
Ne-am uitat pe la toate vitrinele, 
fofi stîlpii. Lipsește și orarul.

E ora 15,45. Autobuzul direct Ciorogîrla—București
plecat cu zece minute mai înainte. Apar cîfiva salariați 
unei unități de industrie locală finînd de „Tehnica mobilei" 
trei funefionari de la G.A.S. au terminat lucrul și s-au gră
bit să prindă mașina pentru Capitală. N-au mai reușit. Iar 
cursa viitoare va fi abia la 17,30. Singura nădejde, pînă 
atunci, e cursa de la Bolintin. Și iată-i așteptînd. Stăm de 
vorbă. Ne-au spus că de la București spre Ciorogîrla trans
portul se face în condiții bune. La întoarcere însă, e o în
treagă istorie. Au mult de așteptat. Prima cursă de după- 
amiază, aceea de la 15,30, pleacă exact cînd ies ei din pro- 
duefie. Cu a doua cursă, ajung tîrziu acasă. Vin ploile, 
ninsoarea — nici n-au unde se adăposti. Da, e adevărat, 
sînt și cursele care vin de la Bolintin... Dar cu ele...

La ora 16 a apărut la orizont una din curse. Cetăfenii 
au ridicat mîna, șoferm a făcut semn că vine altă mașină din 
spate (bineînfeles, nu venea nici una) și autobuzul 54512 
(la volan Ilie Bezuz) a trecut mai departe.

La 16,40 a apărut altă cursă dinspre Bolintin. Cetăfenii au 
ridicat din nou mîna, șoferul ie-a făcut același semn lini- 
.știtor că neapărat vine altă mașină din spate și și-a văzut 
de drum. De parcă n-ar fi fost el la dispoziția călătorilor, 
ci invers (autobuzul 56514 — la volan Mihai Dima).

Am stat de vorbă cu șeful autogării din Militari, tov. 
Dumitriu. Ne-a spus că există dispozifii ca mașinile 
dinspre Bolintin să ia călătorii.

Dar, cum se vede, una spune șeful autogării, altceva se 
întîmplă pe drum. Ce au de spus organele de care depinde 
buna desfășurare a transportului pe această rufă ?

S. V«

780 000 lei economii
...a realizat luna trecută 

colectivul exploatării mi
niere Rovinari din regiu
nea Oltenia. Această sumă 
se adaugă celor 2 000 000 
lei economii realizate în 
primele șapte luni ale cinului. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de 
sectorul cariere, printre 
fruntașii căruia cităm pe 
muncitorii loan Gîrjabu, 
Constantin Boțea, Vasile 
Stoican, Gheorghe Stoeno- 
iu și alții. (De la Emanoil 
Bocancios, tehnician).

Ia S.M.T. Rupea
...pregătirile pentru des

fășurarea în condiții bune 
a activității pe timp de 
iarnă sînt pe terminate. 
Au fost revizuite instalația 
termică, ventilatoarele, in
stalația electrică din ate
lierul unde se execută re
parațiile. In dormitoare au 
fost, de asemenea, puse la 
punct instalațiile de apă 
și lumină, înlocuite gea-

murile, reparate sobele și ușile. Cantina a fost, apro
vizionată cu zarzavaturi și 
alte alimente. (De la Teofil 
Tîmăvoi, secretar al organizației de partid din S.M.T. Rupea).

Pentru mecanizarea 
lucrărilor

...in exploatările între
prinderii forestiere Tg. Jiu 
au fost aduse anul acesta 
noi utilaje și agregate : 60 
de moto-ferăstraie „Druj- 
ba", 10 funiculare, precum 
și numeroase tractoare pe 
șenile și rutiere etc. (De la C. Călugăru, inginer).
De aproape patru luni 

și jumătate
...a fost trimis pentru 

reparație capitală, la în
treprinderea de. reparații 
auto nr. 8 Craiova, auto
vehiculul nr. 51444 apar- 
ținînd stației de Utilaj și 
transport Onești. Cu toate 
intervențiile făcute, auto
vehiculul n-a fost reparat

nici pînă acum. (De la Ion 
Baștea și Vasile Florian, tehnicieni).
în comuna Cucerdea

...raionul Tîrnăveni, s-a 
înființat o „casa labora
tor“ dotată cu microscop, 
aparat de proiecție, balan
ță tehnică 
practice se 
marea și 
inginerului 
Bucur, lector la cercul a- 
grotehnic. (De la Teofil Gherasim, secretar al sfatului popular comunal).

în gospodăria 
colectivă

...din Nucet, raionul Tîr- 
goviște, învățământul a- 
grozootehnic cu durata de 
3 ani a fost organizat în 
șase cercuri. Sînt în
scriși 360 de colectiviști. 
S-a și ținut prima lecție. (De la loan Sîiu, secretar al organizației de partid din G.A.C.).

Din noua promoție
...încă 7 medici au fost 

repartizați în comunele 
raionului Corabia. Toate 
cele 20 de circumscripții

etc. Lucrările 
fac sub îndru- 

supravegherea 
agronom Gh.

rurale din raion ca și cele 
două urbane dispun în 
prezent de cadrele necesa
re de medici. (De la Kos
tas Vafiadis, funcționar).

O librărie auto
...s-a deplasat recent în 

gospodăriile colective din 
raionul Tg. Neamț. Un nu
măr însemnat de cărți au 
fost achiziționate pentru 
bibliotecile gospodăriilor. 
Cu acest prilej, colectiviș
tii și-au cumpărat diferite 
cărți printre care și mul
te lucrări agrozootehnice. (De la N. D. Kamaziu, funcționar).

Mai multe unități 
comerciale

...moderne au fost des
chise recent la Bra
șov : o librărie în centrul 
orașului, o unitate specia
lă pentru prezentarea pre
sei, unde se găsesc coti
diene și periodice în lim
ba romînă și în limbi stră
ine. un complex comercial 
pe strada Karl Marx, un 
restaurant 
rian. (De la economist).

Luni 19 noiembrie, ora 20,00, 
In sala Palatului R. P. Romine, or
chestra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“, dirijată 
de George Georgescu, artist al 
poporului, prezintă „Missa So- 
lemnis“ de Beethoven. Soliști : 
Emilia Petrescu, Martha Kessler, 
Ion Piso, Marius Rinfzler, Varu
jan Cozighian.

Miercuri 21 
20,00, în sala mică 
R. P. Romine va avea 
citai de clavecin dat 
Radulescu. In program 
Bach, Frescobaldi, 
Couperin, Haendel.

noiembrie, ora 
a Palatului 
loc un re
de Mihail 
lucrări de 
Scarlatti,

Joi, 22 noiembrie, 
orchestra simfonică 
televiziunii romîne prezintă 
studioul de concerte al Radio- 
televiziunîl un concert simfonic 
„Claude Debussy“ din ciclul : 
„Mari figuri ale muzicii univer
sale“.

Iacob Geo Bogza alături de episod din coala de Rebrea-nu, de unul din 
Aurul negru de Cezar Petrescu, precum șl de nuvele și pasaje din romanele lui Za- haiia Stancil, V. Em. Galan, Marin Preda, Eugen Barbu, episoade în care darul povestirii este evident, de- monstrînd astfel că el este inerent nu numai povestitorilor șl nuveliștilor pro- priu-ziși, ci și acelor scriitori care prin fire și vocație au nevoie de desfășurarea epică largă a romanului.Tălmăcirea a fost încredințată mal multor traducători. S-a putut păstra astfel în franceză stilul fiecăruia dintre scriitori, ceea ce n*ar fi fost poeibil dacă lucrarea ar fi fost făcută de un singur traducător. Cei care semnează traducerile acestea s-au achitat de sarcina lor dificilă în chip cu totul satisfăcător. Versiunea franceză are culoarea, mișcarea, tonul, particularitățile stilistice ale originalelor. Un cititor rornîn, bun cunoscător al limbii franceze, recitește în franceză cu aceeași plăcere și cu aceeași emoție ca și în original bucăți ca La 

hanul lui Mînjoală sau Vinul 
de viață lungă. Proba a- ceasta a recitirii în altă limbă constituie proba hotărîtoare și ea e trecută cu succes de traducerile acestui volum, care, pentru cunoașterea literaturii noastre în străinătate, este extrem de folositor șl merită toate elogiile.

Filme noi pe ecrane
Petre cel isteț — producție 

a studiourilor bulgare. Sce
nariul : P. Neznakomov, re
gia : Ștefan Sîrciadjev. O po
veste hazlie, redlnd aventurile 
tînărului iobag Petre — un fel 
de Păcală — pornit în căuta
rea dreptății.

Moartea are o față — pro
ducție a studiourilor Defa- 
Berlin. Scenariul : Horst Be- 
seler, Joachim Hasler, regia : 
Joachim Hasler. Acțiunea se 
petrece în Germania occiden
tală și demască acțiunile in
umane ale unui concern de 
produse chimice.

Misterul celor doi domni „N" 
— producție a studiourilor 
poloneze. Scenariul și regia : 
Tadeusz Chmielewski. Film de 
spionaj, inspirat dintr-o întîm- 
plare reală.

O slujbă sigură — producție 
a studiourilor italiene. Sce
nariul și regia : Ermanno 
Olml. Un film realizat cu iro
nie amară despre viața lipsi
tă de perspectivă a unui mă
runt funcționar.

ora 19,50, 
a Radio- 

în

Scenă din filmul „O slujba sigura

Se deschide Universitatea populară
a orașului București

Sîmbăfă 24 noiembrie, ora 
20,00, orchestra simfonică a Fi
larmonicii de Stat „George 
Enescu'' prezintă la Ateneul R. P. 
Romine un concert simfonic : Di
rijor : Mircea Basarab ; solistă : 
Dina Schneidermann (R.P. Bulga
ria). In program : Două capricii 
pentru orchestră de Teodor Ro- 
galski ; Concertul pentru vioară 
și orchestră nr. 3 de Mozart ; 
Simfonia a IX-a de Bruckner (pri
mă audiție) ; Concertul va fi pre- 
zen’at și duminică, ora 11 
Ateneul R. P. Romine.

Azi, în sala Comedia a Teatru
lui Najional „I. L. Caragiale“ se 
deschide cursul de teatru al 
Universității populare a orașului 
București. Cuvîntul introductiv va 
fi rostit de artistul poporului Sică 
Alexandrescu, directorul cursului 
de teatru. Prima lecție : „Origi
nea teatrului“ va fi expusă de 
scriitorul Ion Marin Sadoveanu.

Mîine, mărfi, în sala Consiliului 
local al sindicatelor are loc des
chiderea cursului de pedagogie- 
psihologie. Prima lecjie, „Socialis
mul și dezvoltarea multilaterală a 
personalității” va fi ținută de conf. 
univ. Popescu Neveanu,

director adjunct științific al Insti
tutului de științe pedagogice. în 
sala Dalles va avea loc în aceeași 
zi deschiderea cursului de lite
ratură romînă și universală. 
Con), univ. George Ivașcu, re
dactor șef al revistei „Contempo
ranul", va èxpurte lecjia „Despre 
literatură și istoria literaturii. 
Moștenirea literară în lurhiha 
marxisrh-leninisnlului“. Tot mărfi 
are loc șl deschiderea cursului de 
Geografie ecânorhică și politică a 
lumii, in sala Casèi de Cultură 
„Sando' Pelöfi, Vôr vorbi prôi. 
univ. Constantin Herbst și conf. 
univ. Ion Radulescu.

lacto-vegeta-
lon Medeșan,

Mi

La muzeul din commTa Topuiu, regiunea Dorxc^

ope- 
22,00 
— I.

II o Retransmisia concertului 
extraordinar al orchestrei „Gewandhaus“ 
din Leipzig. Dirijor Heinz Bongartz — 
ora 21,47 — II o Mari cîntăreți dé 
ră : Kim Borg șl Rita Goor — ora 
— 19 Muzică dé dans — öra 22,20

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit în 

Banat șl Ardeal, rămînînd rece în cele
lalte regiuni. C'erul a fost variabil, mal 
mult acoperit în sudul și eștul țării. 
Burniță șl ploi slabe au căzut local în 
Banat, Oltenia, nord-vestui Munteniei și 
în Dobrogea. în regiunea de munte c-au 
semnalat lapoviță șl ninsoare. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 1 grad în nordul Moldo
vei șl 13 grade la Vărădla și Mangalia. 
In București : vremea a fost rece, cu 
cerul acoperit. Temperatura maximă a 
fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 
și 22 noiembrie, în țară ; vremea se 
menține umedă șl relativ rece, cu cerul 
mal mult acoperit. Precipitații sub 
formă de ploaie vor cădea în cea mai 
mare parte a țării, iar Izolat vor fl sub 
formă de lapoviță șl ninsoare. Vînt po
trivit. Temperatura în general staționară. 
Minimele vor fl cuprinse între — 5 șl 5 
grade, Iar maximele între 3 și 13 grade, 
în București : vreme umedă șl relativ 
rece, cu cerjil mal mult acoperit. Tem
porar ploaie, vînt moderat. Temperatura 
staționară.

? p’ <•
•: ..k

SiȘi;

TEATRE. Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (Sala Palatului R, P. Romîne) : 
Concert simfonic. Dirijor : George Geor
gescu — (orele 20). Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne : Recital de canto 
și balet — (orele 19,30). Teatrul de co
medie (Sala Teatrului muncitoresc 
C.F.R.- Gluleștl) : Celebrul 702 — (Orele 
19,30). Teatrul satiric muzical ,,C. Tăna- 
se" (Sala Savoy) : Vorba revistei — (orele 
20). Circul de stat : Ansamblul „Deutsche 
Zirkusarena“ din R. D. Germană — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE. Cartouche — ci
nemascop : Republica (bd. Magheru 2), 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 1 Mal (bd. 
1 Mai 322), Gh. Doja (cal, Grivlțel 80), 
23 August (bd. Dimitrov 118), Flöt'easca 
(str. I. S. Bach 2), G. Goșbue (Piața 
G. Coșbuc 1). Misterul celor doi domni 
„N“ : Magheru (bd. Màghéru 29), Bucu
rești (bd. 6 Martie 0), Volga. (șos. Iile 
Pintllle 61), Libertății (str. 11 iunie 75). 
O slujbă sigură rulează la cinematogra
fele V. Alecsandri (str.. Grlgorescu 24), 
I. C. Frlmu (bd. 6 Martie 16), V. Roaltă 
(bd. 1 Mai 57). Sosește circul : Tinere
tului (cal. Victoriei 48). Petro cel isteț : 
Tineretului (cal. Victoriei 48), Miorița 
(cal. Moșilor 127), B. Delavrancea (bd. 
Libertății 70—72). Mongolii — cinema
scop : Victoria (bd. 6 Marțle 7). Moartéa 
aro o față — cinemascop : Lumina (bd. 
6 Martie 12), înfrățirâa între popoare 
(bd. Bucurejștll-Noi). Permisie ne țărm : 
Central (bd. S Martie 2),. Moșilor (cal. 
Moșilor 221), ' Atirtl Vlaleu (Șos. Cotro- 
cenl 9). 10 000 do scrisori ! 13 Septem-

brie — dimineața (sir. Doamnei 9), T. 
Vladlmirescu (cal. Dudeștl 97). Oameni 
și fiare — 13 Septembrie — ambele 
serii (după-amiază — str. Doamnei 
9), Alex. Sabia (cal. Văcărești 21). 
Program <le filme documentare — ru
lează la cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 9 Martie 18). 713 cere ateriza
rea : Maxim Gorki (13 Decembrie 5—7). 
Unde nu ajunge diavolul : Cultural (cal. 
Grivlțel 196). Vîrsta de aur a comediei 
— Cînd comedia era rege : Alex. Popov 
(cal. Grivlțel 137). Lupii la stînă : 8 Mar
tie (str. Buzeștl 9—11), Flacăra (cal. Du
deștl 22), Donca Simo (str. Avrig 1). 
Bîtă... Ieși din sac ! Grivlța (Piața Ilie 
Pintllle 2). Lașul rulează la cinemato
grafele C-tln David (șos. Crîngașl 42). 
1G Februarie (bd. 30 Decembrie 89). Tin
tin șl misterul „Linei de aur" î Unirea 
(bd. 1 Mal 143). Vîrsta dragostei : Munca 
(șos. Mihai Bravu 221). Colitele de Monte 
Crlsto — cinemascop — (ambele serii) : 
Popular (str. Mătăsarl 31). Nouă zile 
dlntr-un an : Arta (cal. Călărași 153). 
Cavalerii teutoni — cinemascop (ambele 
serii) : M. Eminescu (str. M. Eminescu 
127). Celebrul 702 rulează la cinemato
graful Iile Pintllle (șos. Colentlna 84). 
Casa de la răscruce : 8 Mai (str. Llzea- 
nu 19). Prietenul nostru comun : Lucea
fărul (cal. Rahovei 118), Olga Banele 
(cal. 13 Septembrie 196). Doi sub cer : 
G. Bacovla (șos. Giurgiului 3). O viață : 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru șco
lari. 19,25 — Filmul artistic „Omul cu

două fețe“ — o producție a studiourilor 
din R. S. Cehoslovacă. 21.10 — Cîntece 
șl romanțe ale compozitorilor ruși șl 
sovietici. Ișl dau concursul : soprana 
Elena Simionescu, tenorul C’ornel Rusu 
șl baritonul Octav Enigărescu, artist 
emerit. 21,40 — Telesport. In încheiere : 
Buletin de știri.

RADIO, luni 19 noiembrie e Emisiunea 
„Tinerețea ne a dragă — ora 9.00 — I 
9 Din cîntecele popoarelor sovietico — 
ora 10,00 — I o Piese pentru vioară de 
Paganini — ora 10,30 — I o Coruri și 
dansuri din opere — ora 11,05 — I « Con
cert de prînz — ora 12,15 — II • Melodii 
populare romînești și ale minorităților 
naționale — ora 12,30 —In Carnet de 
reporter — ora 13,15 — II » Muzică popu
lară rom!n,ească — ora 13,22 — II •» Arh 
din opere — ora 14,10 — ii o Muzică 
ușoară — ora 15,00 — I 9 Scene din 
opere — ora 15,25 — I • Jocuri populare 
oltenești — ora 16,45 — I v Muzică u- 
șoară romînească — ora 17.00 — II • Cîn- 
tcce Inspirate din viața nouă a satului 
— ora 17,10 — I o Sfatul medicului — 
ora 17,30 — II • Concert de estradă — 
ora 13,00 — I • Arii șl duete din ope
rete — ora 18,40 — 1 o Melodii populare 
romînești — ora 19,01 — Il e Concertul 
nr. 5 pentru vioară șl orchestră de Mo
zart — ora 19,40 — II o Din folclorul 
popoarelor — ora 20,20 — II 9 ..Compo
zitorul săptămînii“ — Ion Dumitrescu. 
Slmfonlettâ — ora 20,40 — I o Cîntece 
de compozitori romfnl înaintași — ora
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F O T A L
Steagul roșu —U.T.A. 2-0 In cuplajul bucureștean

BRAȘOV (prin telefon). — Meciul 
dintre Steagul roșu și U.T.A. s-a rezu
mat la un duel între atacul brașoveni
lor, în mare vervă, și apărarea texfi- 
liștilor. Stegarii au desfășurat un joc în 
stilul lor caracteristic — cu deschideri 
pe aripi, pătrunderi derutante și reu
șite schimburi de locuri. Acfiunile con
struite de ei au fost caracterizate de 
siguranță și fantezie, jucătorii brașoveni 
manifestînd și o îmbucurătoare tendință 
de a frage la poartă din orice poziție. 
Arădenii au opus o mică rezistență, au 
fost complet depășiți de joc, prezen- 
fîndu-se cu mult sub așteptări. Iar 
dacă Steagul roșu nu a înscris decît 
de două ori (prin Meszaroș, în min. 
30 și Necula, în min. 40) aceasta se 
daforeșfe în primul rînd formei bune a 
portarului arădean (Coman), cît și ra
tărilor înaintașilor brașoveni (ei au avut 
cel puțin 7—8 ocazii clare de a în
scrie).

Victoria meritată, precum șl reușitul 
' spectacol fotbalistic oferit de jucătorii 

Steagului roșu au mulțumit pe miile de 
iubitori ai fotbalului din orașul de la 
poalele Tîmpei.

Petrolul — C.S.M.S. 1-1
PLOIEȘTI (prin telefon). — Duminică 

pe stadionul „Petrolul“ din Ploiești, 
echipa C.S.M.S.-lași a objinut un sur
prinzător rezultat de egalitate în me
ciul disputat în compania echipei lo
cale, Petrolul. Lupta pentru cele două 
puncte puse în joc și-a pus amprenta 
pe întreaga desfășurare a meciului. A 
fost o partidă disputată într-o mare 
tensiune nervoasă, jucătorii ambelor 
echipe depășind deseori limitele spor
tivități. S-au remarcat — dacă se 
poate spune astfel — Popescu, Milea 
(C.S.M.S.), Florea, Ivan (Petrolul),

Din primele minute, jucătorii ploleș- 
feni au atacat și au creat numeroase 
ocazii clare de a marca, dar, rînd pe 
rînd, Dridea, A. Munfeanu, Chirifă au
ratat, în minutul 30, 
A. Munfeanu des
chide scorul. în 
continuare, ploieș- 
tenii atacă mereu 
neglijînd însă apă
rarea. Echipa din 
lași profită de acest 
lucru și inițiază cî- 
feva contraatacuri 
periculoase. La un 
astfel de contraatac 
(minutul 43) mingea 
ajunge la Pop (ieri 
cel mai bun jucător 
de la C.S.M.S. lași), 
care egalează.

în repriza a 2-a, 
Jocul este mai echi
librat. Totuși echipa 
ploieșfeană mai be
neficiază de cîteva 
ocazii clare de a 
marca dar le ratea
ză. După aspectul 
general al partidei, 
rezultatul de 1—1 
dezavantajează e- 
chipa locală care a 
dominat teritorial.

M. P.

Gazdele au obținut victoriaUn lider trebuie să confirme pe teren poziția din clasament ! Or, fără a subestima meritele și eforturile depuse de echipa din Constanța în meciuri anterioare — cînd a acumulat puncte prețioase — prin evoluția sa de ieri, Farul nu numai că n-a dimootrivă, a lăsat impresie puțin plă- de joc practicat : îmbătrînit. Jucătorii înclinat steagul în au pierdut fără un meci în care în toate comparti-
strălucit, ci bucureștenilor o cută prin stilul greoi, demodat, constănțeni au fața tinereții, drept de apel au fost depășiți mentele. Ce s-ar putea spune mal mult despre echipa Farul 7 Că în 90 de minute a beneficiat de opt cornera, dintre care n-a fructificat nici unul, că înaintașii au tras de trei ori mai periculos la poartă, iar în minutul 69 au reușit să reducă scorul de pe tabela de marcaj prin- tr-un... autogol. Cam puțin pentru un lider dornic să-șl situația 1Tinerii fotbaliști de la jucat frumos. Echipa să capete o oarecare maturitate, să se impună. Ca șl cu alte prilejuri, jucătorii au făcut și ieri , dovada bunelor calități tehnice de caredispun. Continuă însă să se facă remarcate : nesiguranța unora dintre apărători (Pali/, jocul lent al lui Popescu șl abuzurile de dribling al lui Dumitriu I, care, ca și fratele său, atunci cînd joacă, frînează acțiunile ofensive țări. Insuficient coechipierii săi — Haidu. De ce? Viteza, eficacitatea și șuturile lui sînt mult mal folositoare echipei decît artificiile celeilalte extreme.Prima repriză a aceetei partide a aparținut în întregime echipei Viitorul. Ca o ilustrare a acestei dominări, trebuie reținut faptul că în pri-

consolidezeViitorul au a început

ale întregii înain- a fost utilizat de

„Asalt" la poarta echipei Farul

mele 20 de minute jucătorii constănțeni abia dacă au ajun3 la poarta lui Suciu. Deși au dominat categoric, fotbaliștii putut înscrie vreun gol, pentru că nu au tras la poarta lui Ghibănescu, iaT Pavlovici, Popescu, Dumitriu I s-au invitat reciproc, complăcîn- du-se în combinații — e drept, spectaculoase, dar sterile.Primul gol al partidei îl înscrie Popescu la numai 2 minute de la reluarea jocului. (El trimite pe jos, cu efect, o minge care-1 surprinde pe picior greșit pe portarul conetăn- țean). In minutul 55 Suciu apără excepțional un șut al lui Bukosl, salvînd în corner. După 4 minute un atac al fotbaliștilor bucureștenl este oprit printr-un fault apărătorii Farului, metri o triu I. La scorul de 2—0 jucătorii Farului își revin, domină șl la o învălmășeală în fața porții lui Suciu, Pali introduce poartă. 2—1 in sfîrșit domină dar, după cum înscriu din cauza prea multor combinații și a faptului că nu trag la poartă. Ei lasă spectatorilor impresia că vor să intre cu mingea In plasă, nu șutînd-o. Abia spre sfîrșit, Pavlovici înscrie al treilea gol al echipei sale, pecetluind rezultatul final al acestei întîlniri : 3—1 pentru Viitorul.In deschidere a avut loc meciul dintre Progresul București și Dinamo- Bacău (2—0). Baboie, extrema stingă a echipei bucureștene, a marcat cele două goluri cu care a învinB echipa sa. A fost un joc urît, de un foarte scăzut nivel. Meciul a nemulțumit care, festat tarea care ar trebui să dea de gîndit nu numai jucătorilor, ci și conducătorilor celor două cluburi. Sau după un asemenea „succes", la Progresul intenționează sărbătorească jucătorii 7
C. MANTU

de la Viitorul n-a.u

în careu deLovitura de 11 execută impecabil Dumi-
mingea în propiia-i minutul 69. Pînă la tot bucureștenil, am mai spus, nu

profund publicul spectator, pe bună dreptate, și-a mani- dezaprobarea pentru compor- ambelor echipe. Este un fapt
poate, cei de să-și

CLASAMENT
Farul 
C.S.M.S. 
știința Timișoara 
Petrolul 
Dinamo Buc.
Rapid 
Știința Cluj 
Viitorul 
Steaua 
Progresul 
Steagul Roșu 
U.T.A. 
Minerul 
Dinamo Bacău 
Crișana

1
Ieri, rugbișfii fruntași și-au reluat ac

tivitatea competițională. Meciurile eta
pei a XlX-a, cu care a reînceput cam
pionatul republican, au prezentat in
teres pentru toate echipele, dornice în 
egală măsură să ocupe un loc cît mai 
bun în clasament. Partida cea mai a- 
fracfivă s-a desfășurat între echipele 
Grivița Roșie și Dinamo, programată în 
cuplaj cu meciul Progresul — Meta
lul pe stadionul din parcul sportiv 
„Progresul". A fost un bun prilej pen
tru iubitorii acestui sport de a revedea 
pe mulji dintre rugbișfii care duminica 
trecută au fost factorii victoriei asupra 
najionalei franceze...

Grivifa Roșie și Dinamo, formafii cu 
tradiție în rugbiul din (ara noastră, nu 
și-au dezmințit posibilitățile. Prezenfînd 
formațiile cele mai bune, ambele e- 
chipe au furnizat un spectacol de ca
litate, deși, pe alocuri, preocupați prea

Fază din finala campionatului re
publican de juniori : Clubul sportiv 
școlar-Grlvița Roșie 3—0.

mult de rezultai, jucătorii au comis 
greșeli și nereguiarităfi. Este de neîn
țeles de ce arbitrul D. Dumitrescu n-a 
sanefionat de la bun început tendința 
spre un joc periculos a lui Țujuianu 
(Dinamo), care, pe lîngă faptul că a 
placat adversarul fără balon, l-a lovit 
intenționat — cînd arbitrul era cu spa
tele — pe M. Wusek.

Am asistat ieri la o primă repriză do
minată autoritar de Grivija Roșie. Mai 
deciși decît de obicei, rugbiștii cefe
riști s-au impus chiar din primele mi
nute. Reintrarea lui Țibuleac pe postul 
de fundaș nu numai că a dus la întă
rirea apărării echipei, ci a dat și un 
plus de vitalitate acțiunilor ofensive. Lo
vitura de pedeapsă acordată Griviței 
Roșii în minutul 8 este transformată de 
Țibuleac, echipa sa luînd conducerea : 
3—0. Jocul s-a desfășurat și mai de
parte în terenul dinamovișfilor, dar sco
rul a rămas același pînă la pauză. După 
reluarea meciului, echipa dinamovisfă 
se dovedește mai hotărîtă decît la în
ceput. Baloanele cîșfigate prin falonajul 
bun al „veteranului" lordăchescu cir
culă clar pe linia de trei-sferluri. Ega- 
larea survine însă în urma unei lovi
turi de pedeapsă transformată de Nagy 
(minutul 47).

Grivița Roșie obține victoria de-a- 
bia în ultimele minute de joc. La un 
contraatac, C. Stănescu — profitînd de 
o greșeală dinamovișfilor chiar în te
renul de țintă — culcă balonul, scorul 
devenind 6—3. Prin această victorie, e- 
chipa Grivița Roșie conduce mai depar
te în clasament, cu 49 de puncte. Pe lo
cul doi se află Steaua, învingătoare 
ieri cu 33—0 în fața Științei București.

în meciul de deschidere al cuplaju
lui, Progresul a cîștigat cu 12—6, după 
ce însă echipa Metalul a condus mult 
timp din prima repriză cu 3—0. Arbi
trul I. Oncescu, care a condus bine a- 
ceastă partidă, aprecia pozitiv faptul că 
ambele echipa au căutat să Joace un 
rugbi clar, fără neregularități.

I. DUMITRIU
★

Rezultatele meciurilor din provincie ; 
Știința Timișoara — Unirea București 
6—6 ; Știința Pefroșeni 
6—3 ; C.S.M.S. lași —

— Știința Cluj 
Olimpia 16—0.

« Marii maeștri Botvinnik șl Petrosian, 
protagoniștii viitorului meci pentru titlul 
mondial do șah, s-au întîlnit pînă acum 
în partide oficiale doar de trei ori, re
zultatul fiind totdeauna — remiză.

9 La vîrsta de 60 de ani Konrad Klar 
din R. D. Germană a devenit recordman 
mondial. Pilotînd pe lacul Griir.au o 
barcă cu motor de tipul E 01-900 cmc, el 
a realizat o medie orară de 69,360 km. 
Vechiul record era do 67,760 km.

9 Reprezentativa de fotbal a R.S. Ceho
slovace susține miercuri (la Berlin, cu

._) al 240-lea meet 
cele 239 de jocuri 

:, fotbaliștii ceho- 
120, au terminat la

echipa R, D. Germane) 
internațional. Din c: 
disputate pînă acum, 
slovaci au cîștigat 1_1. 
egalitate 44 șl au pierdut 75.

9 Tînărul atlet maghiar Geza Feyer are, 
la 17 ani, un fizic puțin comun : înălțime 
1,93 m șl greutate 107 kg. La primele 
sale încercări, Feyer a aruncat discul 
la 50 m șl greutatea (cea de seniori) la 
16,03 m., ceea ce nici americanul O'Brien 
nu reușise cînd avea aceeași vîrstă.

Alexandru — Pitică 
învingătoare la Budapesta
BUDAPESTA 18 (prin telefon). — 

Aseară în sala „Sportcsarnok" din 
Budapesta au luat sfîrșit campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale R. P. Ungare, la care au 
participat jucători și jucătoare 
din 10 țări europene. Un frumos 
succes au obținut jucătoarele 
noastre Maria Alexandru Șt Geta 
Pitică, cîștigătoare ale titlului pro
bei de dublu. Sportivele romîne au 
învins în finală cu scorul de 3—1 
(21—17 ; 18—21 ; 21—15 ; 21—15) pe
rechea maghiară Foeldi-Hevessi. 
Proba de simplu feminin a revenit 
Evei Foeldi, învingătoare cu 3—2 în 
meciul final cu Maria Alexandru. 
De remarcat că reprezentanta noas
tră a condus cu 2—0. La simplu 
masculin, victoria a revenit lui Berc- 
zik (R.P.U.), care l-a învins în finală 
cu 3—1 pe suedezul Alser.

Un concurs reușit
demonstrațiile timide din 

atunci pline
După 

anii trecuți, dar de pe 
de promisiuni, gimnastica artistică 
a pășit acum un an pe arena compe
tițiilor, pentru ca ieri să remarce 
pentru a 2-a oară într-un concurs 
republican peste 60 de sportive reprezentând 10 echipe bucureștene și 
provinciale. Bineînțeles studentele 
de la I.C.F., promotoare ale acestei 
discipline, au avut, ca și anul trecut, 
rolul principal. Cum pasul de dans 
este unul din elementele de bază ale 
gimnasticii artistice, cum exercițiul 
urmărește ritmul melodiei de acom
paniament, execuțiile prestate de 
Solomonov Mihaela sau de Cătinea- 
nu Ana l-au dus desigur pe specta
tor cu gîndul la balet.

Dar în afara reprezentantelor In
stitutului de cultură fizică s-au mai 
ridicat la un înalt nivel de expresi
vitate o serie de elemente tinere ca : 
Grama Lidia și Spiru Vasilica de la 
Școala sportivă de elevi nr. 2 Bucu
rești, Chieuș Mariana (C.S.O. Arad), 
Popescu Rodica (Școala medie nr. 
13 Cluj), Mănescu Tamara (Știința 
Timișoara), Ahmed Turkean (Școala 
sportivă de elevi Constanța).

Lupte clasice

Campionii la juniori

Rezultate,
Seria I : Carpațl Sinaia — C.F.R. Paș

cani 2—1; C.S.O. Galați — Ceahlăul Piatra 
Neamț 3—0; Flamura Roșie Tecuci — 
Prahova Ploiești 3—2; Poiana Cîmpina— 
C.S.O. Brăila 6—0; I.M.U.M. Medgidia— 
Metalul Tîrgovlște 1—1.

Seria a II-a : C.S.O. Craiova — Dinamo 
Obor 2—0; Metalul Buc. — Dinamo Pi
tești 1—2; Unirea Rm, Vîlcea — C.S.M. 
Reșița 0—0; Progresul Alexandria— 
C.S.M. Sibiu 2—2; C.F.R. Roșiori — C.S.M.

REȘIȚA (prin telefon). Timp de două zile în sala de sport din localitate au avut loc pasionantele întreceri ale celor 137 de luptători- juniori care și-au disputat titlurile de campioni pe anul 1962.Iată-i pe cei 10 cîștigători, în ordinea categoriilor de greutate : Gh. Stoiciu (București) ; I. Baciu (Bucu- Droncioiu (București) ; (București) ; A. Toth Gabor (Galați) ; A. Fi- ; FI. Ciorcilă (Bucu-
rești) ; Gr.V. Tudose(Brașov) ; I.cher (Lugoj)rești) ; V. Fodor (Cluj) ; H. Wain- dorfer (Reșița).
categoria B

Mediaș 2—0; Drubeta Tr. Severin — 
Tractorul Brașov 4—1; Chimia Făgăraș— 
Știința Buc. 3—0.

Seria a IlI-a : Mureșul Tg. Mureș — 
Vagonul Arad 1—1; A. S. Cuglr — C.S.M. 
Cluj 0—0; Industria Sîrmel — Recoltă 
Cărei 4—0; Unirea Dej — Crișul Oradea 
1—1; C.F.R. I.R.T.A. Arad — Jiul 2—Ö: 
C.S.O, Baia Mare — C.S.O. Timișoara 
3—1; A.S.M.D, Satu-Mare — Arieșul 
Turda 1—0.

IN CÎTEVA RÎNDURI
In sala „Gwardia” din Varșovia s-a 

disputat ieri dimineața intflnirea inter
națională de box dintre echipele de ti
neret ale R.P. Polone și R.P. Romine. 
Pirgiliștii polonezi au obținut victoria cu 
Scorul de 7—3. 
tre le-au realizat 
care a obținut o surprinzătoare victorie 
la puncte în fața 
polonez Gutman 
cie) și M. Ghiorghioni (grea).

Duminică seara a luat sfîrșit la Istan
bul turneul balcanic de baschet. Pe 
primul loc s-a clasat echipa Iugoslaviei 
care sîmbătă a învins cu 78—75 echipa 
R.P. Bulgaria, iar ieri, cu 76—62, échi- 
pa Turciei, clasată pe locul döi. Repre
zentativa R. P. Bulgaria s-a clasat pe 
locul 3, iar echipa R. P. Romine a ocu
pat locul 4. în ultimul joc baschetbaliș- 
tii romîni au dispus cu 68—57 (45—30) 
dé echipa Greciei.

în cel de-al doilea meci din cadrul 
turneului pe care-1 Întreprinde in Cana
da, echipa selecționată de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a Întîlnit echipa Olim
pica Montreal, de care a dispus cu sco
rul de 2—1 (1—0i 0—0; 1—1).

La Geneva s-a disputat meciul de bas
chet masculin pentru „Cupa campionilor

Punctele echipei noas- 
A. Olteanu (pană) —

cunoscutului campion 
— St. Cojan (mijlo-

europeni” dintre echipele Soade Geneva 
și Alemanla Alx la Chapelle. Oaspeții au 
terminat Învingători cu scorul de 
(27—18).

Cu prilejul unui concurs de 
desfășurat în piscina de la Perth, 
feminină a Australiei a stabilit un nou 
record al lumii în proba de ștafetă 4x110 
yarzi mixt, reâlizind timpul de 4’48”8/10.

Tradiționala competiție de cros pentru 
.Cupa Așilor” desfășurată la Bruxelles a 

cîștigată de cunoscutul atlet bel- 
Gaston Roelants, care a parcurs 
km în 32’43”.
meci retur contînd pentru „Cupa 

la fotbal, echipa

60—49

natațle 
echipa

fost 
giăn 
9,500

în
campionilor europeni'
Polonia Bytom a intîînit la Chorzöw for
mația turcă Galâtasaray Istanbul. Fotba
liștii polonezi au repurtat victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0), Pentru turul urmă
tor s-a calificat insă Gâlatâsaray, care 
cîștigase primul joc cu 4—1.

(Agerpres)

Campionatele de scrimăCampionatele republicane de scrimă s-au desfășurat sîmbătă și duminică în sala Dinamo din Capitală.Turneul final de sabie, disputat între cele mai bune șase echipe din țară, a luat sfîrșit cu victoria categorică a reprezentanților clubului „Steaua”, care au învins în toate cele cinci întîlniri. Echipa militară — formată din Mustață, Pălmuș, Bă- descu, Culcea, Vintilă și Alexe — a învins, în meciul decisiv, echipa Știința-București cu 9—4.La floretă fete, în meciul dintre echipele Steaua și Progresul București, s-a dat o luptă pasionantă. Progresul a condus cu 8—7, dar în ultimul asalt Olga Szabo1 (Steaua) a învins cu 4—1 pe Stanca. Echipa Steaua a cîștigat întîlnirea — și implicit titlul — datorită a două tușe (44—46).Turneele finale individuale la sa- bie-băleți și floretă fete, desfășurate ieri, au cunoscut de asemenea o interesantă desfășurare. Titlurile au revenit lui D. Mustață (la sabie) și Olgăi Szabo (la floretă).

PRONOSPORT
Concursul nr. 46 din 18 noiembrie
C.S.O. Craiova — Dinamo Obor 
Viitorul — Farul 
Stëagul Roșu — U.T.A. 
Rapid — Crișana 
Petrolul — C.S.M.S. 
Unirea Dej — Crișul 
Flamura Roșie Tecuci — Prahova 
I.M.U.M. — Metalul TîrgOvlște 
Unirea Rm. Vîlcea — C.S.M. Reșița 
Juventus — Milan 
Inter — Sampdoria 
Mantova — Spăl 
Laneroasl — Atalanta

a.c.
1
1
1 

anulat

La Uzina siderurgică „V. I. Lenin" de la Krlvol Rog 
a fost dat în exploatare un furnal gigantic cu a- 
proape două luni înainte de termen. Noul furnal 
se caracterizează prlntr-un înalt grad de automati
zare, fiind prevăzut cu o instalație electrono-logicâ, 
care controlează și înregistrează temperatura de 
ardere, urmărește introducerea gazelor naturale.

Dispozitivele electronice automate reglează tem
peratura cauperulul șl a aerului Insuflat. Prin da
rea în exploatare a noului furnal Uzina siderurgică 
„V. I. Lenin" de la Krivol Rog se situează printre 
colo mai importante uzine din țară producătoare de 
fontă.

REALIZĂRI ALE MINERILOR 
DIN DONEȚK

Minerii din Cistiakovo, regiunea 
minieră Donețk, au dat peste 
plan o sută de garnituri de căr
bune, iar cei de la mina „Proletar- 
skaia-glubokaia“ au îndeplinit 
planul pe 11 luni de extracție 
a cărbunelui. Ei au hotărît ca pînă 
la 10 decembrie să îndeplinească 
planul anual ți să dea țării o în
semnată cantitate de cărbune coc- 
sificabil în plus.

Minerii din cadrul Direcției nr. 2 
a trustului „Krasnoarmeiskugol" 
au depățit de 1,5 ori sarcinile de 
extracție a cărbunelui. In cinstea 
Plenarei C.C. al P.C.U.S., care își 
începe azi lucrările, ei dau zilnic 
peste plan 250—300 tone cărbune.

CEA MAI MARE INSTALAȚIE 
DE TURBINE CU GAZE

'Au început probele de producție 
la termocentrala din Harkov a ce
lei mai mari instalații de turbine 
cu gaze din lume, cu o putere de 
50 000 kW. Această mașină con
struită la Uzina constructoare de 
turbine din Harkov va fi dată în 
exploatare în următoarele luni.

Noua instalație depășește turbi
nele cu gaze socotite în prezent 
cele mai puternice din Suedia (o 
putere de 40 000 kW) și Elveția —

(30 000 kW). In U.R.S.S. se proiec
tează în prezent turbine cu gaze 
cu o putere de 100 000 și 200 000 
kW. Recent s-au terminat calculele 
teoretice ale unei instalații de tur
bine cu gaze cu o putere uriașă — 
1 000 000 kW.

PRIMA SERIE DE MOTOARE
A NOII UZINE DIN MINSK

In apropierea orașului Minsk a 
fost ridicat complexul unei mari 
uzine de motoare, dotată cu tehni
că modernă. Toate procesele sînt 
mecanizate și automatizate. Numai 
în secțiile mecanice sînt instalate 
23 de linii automate. Sute de 
mașini-unelte și 7 linii au și 
fost montate. Aici se aplică 
cu succes graficul unificat : în 
urma constructorilor, montatorii 
au făcut instalațiile respective, iar 
lucrătorii au început să folosească 
noua tehnică. Recent uzina a dat 
prima serie de motoare.

AGREGAT UNIVERSAL
PENTRU FILAREA FIBRELOR 

SINTETICE

Fibrele sintetice — mătasea, nai
lonul, perlonul și lavsanul — pro
duse pînă în prezent în U.R.S.S. cu 
ajutorul mașinilor de filat vor fi 
fabricate de un singur agregat uni
versal. Principiul în construirea

unui asemenea agregat a fost ela
borat pentru prima dată în prac
tica mondială de constructorii din 
Leningrad.

Productivitatea noului agregat va 
fi de cîteva ori mai mare decît 
productivitatea mașinilor actuale. 
El va putea produce fibre atît din 
rășină incandescentă, cit și din gra
nule. Lungimea agregatului este de 
20 metri, înălțimea de 18 metri, iar 
greutatea de 100 tone.

ANGAJAMENTUL
COLHOZULUI „GASTELLO"

Anul acesta membrii colhozului 
„Gastello" din R.S.S. Bielorusă au 
obținut în medie de pe fiecare hec
tar cite 18 chintale de cereale — 
cu mult mai mult decît în anul 
1961. A crescut în mod deosebit 
producția de carne și lapte. Dacă 
în anul trecut la 100 de hectare 
teren agricol s-au obținut 566 
chintale de lapte, în prezent nu
mai în 10 luni s-au obținut 664 
chintale la 100 de hectare.

în ajunul plenarei C. C. al 
P.C.U.S. colhoznicii au muncit cu 
mare avînt. Ei își pun în față sar
cina ridicării producției de cerea
le în anul viitor pînă la 20—22 
chintale la hectar. In prezent au 
loc pregătirile pentru producția 
viitoare. Semințele au fost înma
gazinate, s-a făcut aprovizionarea 
cu îngrășăminte minerale.

Cresc rîndurile P. QBERLIN 18 (Agerpres). — In ciuda cruntelor persecuții din partea poliției, comuniștii din Germania occidentală continuă lupta în apărarea intereselor oamenilor muncii. După cum relatează corespondentul din Düsseldorf al agenției ADN, numai în ultimele luni în Partidul Comunist din Germania s-au înscris sute de oameni, în majoritate tineri muncitori. în întreprinderi se editează zeci de ziare ale P.C. din Germania. Recent, a apărut un nou număr al revistei „Wissen und Tat“,

din Germaniainserează un articol semnat decareWilly Mohn, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Germania.Succesele pe care le obține Partidul Comunist din Germania și creșterea continuă a rîndurilor sale constituie o nouă dovadă că, în ciuda interzicerii, partidul comunist crește și se întărește. Partidul Comunist din Germania participă activ la lupta de zi cu zi a oamenilor muncii, la lupta pentru pace, democrație și drepturile sociale ale poporului.

Demonstrație 
la Capetown

JOHANNESBURG. La 17 noiembrie la Capetown, cel mai mare oraș din Republica Sud-Africană, a avut loc o demonstrație a populației băștinașe. în pofida faptului că guvernul rasist Verwoerd a interzis demonstrațiile, un grup numeros de africani și albi s-au îndreptat spre centrul orașului purtînd panouri și lozinci de protest împotriva actualei campanii de represiuni crîncene contra africanilor și cetățenilor cu vederi progresiste din țară.
Preocupare permanenta

pentru activitatea întreprinderilor
(Urmare din pag. I-a)de capacități care au permis obținerea de producții suplimentare. Colectivele întreprinderilor din regiune sînt ajutate să studieze metodele folosite în aceste întreprinderi pentru aplicarea largă a metodelor tehnologice înaintate, folosirea rațională a capacităților de producție. în acést scop, la Combinatul chimic Borzești, care a obținut rezultate importante în creșterea capacităților de producție și folosirea eficientă a cadrelor tehnice, a fost organizat un schimb dé experiență cu participarea conducătorilor de întreprinderi, a secretarilor organizațiilor de partid și â președinților comitetelor sindicatelor din marea majoritate a întreprinderilor din regiune.în regiunea noastră aü apărut inițiativa fierarului betbnist Gh. Bu- céléà privitoare la reducerea consumului specific de materiale și inițiativa textiliștilor din Buhuși privind creșterea indicilor de utilizare a mașinilor. Din îndrumarea și cu sprijinul organizațiilor de partid, Comitetele sindicatelor s-au ocupat mai intens de extinderea acestor inițiative, ele fiind aplicate acum, ținînd seama de condițiile specifice, în marea majoritate a întreprinderilor și șantierelor din regiunea noastră.

Cu toate progresele buie să arătăm însă comitete raionale de partid care e- xercită un control superficial al activității întreprinderilor, fără a pătrunde în miezul problemelor, neglijează instruirea diferențiată a secretarilor organizațiilor de bază. Astfel, deși pentru îmbunătățirea muncii de partid în cadrul întreprinderilor fo- raj-extracție au fost adoptate multe hotărîri bune, datorită stilului defectuos de muncă ăl biroului Comitetului raional de partid Moinești, acestea nu au fost duse la îndeplinire decît parțial. Membrii biroului raional au un slab contact direct cu organizațiile de bază, vin rareori în unitățile de producție. Nu-i de mirare că, în aceste condiții, ei nu cunosc starea reală din întreprinderi, nu pot lua măsuri operative și în cunoștință de cauză.

obținute, tre- că mai sînt

Ridicarea nivelului
de pregătire economică

a cadrelor de partid

Aspect din întrecerea lloretlstelor (Foto i M. Cioc)

Comitetul regional de partid preocupat să găsească cele bune mijloace pentru a înlesni ridicarea nivelului de pregătire economică a cadrelor de partid. Cu prilejul instruirii periodice a activiștilor comitetului regional, a membrilor birourilor raionale și orășenești de partid, au loc expuneri pe teme economice, pe baza unei tematici aprobate de biroul comitetului regional de partid. Tematicile cuprind atît lecții cu caracter teoretic, cît și expuneri cu privire la sarcinile actuale ale organelor și organizațiilor de partid. Expuneri pe teme economice au fost organizate pentru activul de partid, ca șl în cadrul instruirii aparatului de partid, de comitetele raionale și orășenești.De cea mai mare însemnătate pentru ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor de partid este studiul individual al unor teme economice de mare actualitate. Pentru fiecare comitet raional și orășenesc de partid s-au stabilit problemele ce urmează a fi studiate, Iar cabinetul regional de partid a elaborat tematici și bibliografii pentru fie-

este mai

care problemă în parte. Astfel, membrii Comitetului orășenesc de partid Roman, activiștii săi, precum și cadre de conducere din întreprinderile orașului au studiat principalele probleme referitoare la planul tehnic, industrial și financiar al întreprinderilor. Studiul a fost urmat de discuții fructuoase din care s-au desprins învățăminte privind metodele cele mai eficiente de îndrumare a organizațiilor de partid din întreprinderi. La Onești, Mci- nești, Piatra Neamț nu există însă grija cuvenită pentru organizarea și îndrumarea studiului individual, sé mai manifestă tendințe de formalism.în vederea Creșterii continue a competenței organizațiilor dé partid în problemele economise, acordăm ô atenție deosebită instruirii birourilor organizațiilor dé bază și a secretarilor âcéstorâ ; cu rtiult interes au fost urmărite expunerile făcute în zilele de instruire a secretarilor organizațiilor de bâză despre probleme actuale ale creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost. însemnătatea valorificării rezervelor interne, despre felul cum trebuie să controleze și să îndrume organizațiile de partid activitatea economică din întreprinderi.
4rExperiența ultimului an confirmă faptul că îmbunătățirea metodelor de conducere a economiei de către organele de partid, subordonarea muncii politico-educative din întreprinderi îndeplinirii principalelor sarcini de plan se reflectă în rezultatele obținute în producție. Marea majoritate a întreprinderilor din regiune și-au îndeplinit ritmic sarcinile de plan. în primele zece luni ale anului s-a realizat o producție suplimentară în valoare de peste 129 milioane lei. Sîntem hotărîți ca, dezvoltînd rezultatele obținute în conducerea și îndrumarea competentă, concretă, a activității întreprinderilor, îndeplinind în mod exemplar sarcinile trasate de Congresul al III-lea al partidului nostru, să asigurăm continua înflorire a regiunii noastre, să aducem o contribuție sporită la dezvoltarea economiei naționale.

Griir.au
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Ascuțirea crizei in coaliția 
guvernamentală de la BonnBONN 18 (Agerpres). — înapoie

rea precipitată la Bonn a cancelarului Adenauer din vizita făcută în S.U.A. nu a reușit să evite ascuțirea crizei politice, care s-a declanșat în R. F. Germană ca urmare a scandalului „Der Spiegel". Potrivit relată
rilor corespondenților din Bonn ai a- gențiilor occidentale de presă, cele două zile de convorbiri purtate de 
Adenauer cu președintele partidului liber-democrat, Erich Mende, s-au 
soldat cu un eșec. „Duminică seara— transmite agenția Associated Press 
— apărea Inevitabilă dezagregarea 
guvernului condus de Adenauer, 
întrucît partenerii săi de coaliție se 
pregătesc să-și părăsească postu
rile din guvern". Agenția France 
Presse relatează că liderul partidu
lui liber-democrat, Mende, a anun
țat duminică seara la München că 
va cere luni Comitetului director 
al grupului parlamentar al partidu
lui său să retragă din guvernul 
Adenauer pe cel cinci miniștri liber- 
democrațl. Această hotărîre — a declarat Mende — este motivată de necesitatea remanierii guvernului în urma refuzului cancelarului Adenauer de a cere lui Strauss să demisioneze din funcția sa de ministru de război.Un crlt eveniment în această oriză este prilejuit — după cum relatează agenția Associated Press — de poziția adoptată de președintele adjunct al partidului creștin-demo-

al lui Adenauer, HermanncratDufhues, considerat drept unul din succesorii probabili la postul de cancelar al R. F. Germane. într-o declarație făcută presei, Dufhues a 
cerut cancelarului Adenauer să 
„reorganizeze guvernul".

„Declarațiile lui Dufhues mențio
nează Associated Press sînt conside
rate drept o sugestie ca Strauss 
să fie îndepărtat din postul pe care 
11 ocupă în prezent". între »imp, Strauss, al cărui rol în persecutarea revistei „Der Spiegel" a fost demascat în întregime, continuă să facă declarațfi în care afirmă că nu va demisiona. Totuși, după cum transmite Associated Press, „persoane care l-au văzut în ultimele zile au subliniat că el este extrem de nervos din cauza perspectivei de a părăsi Ministerul de Război*.Referindu-se la situația care domnea duminică seara la Bonn, agenția Associated Press scrie că 
„Adenauer se găsește în fața celei 
mai grave crize de cînd a fost În
ființată R. F.
13 ani".

RIO DE JANEIRO. La 17 noiembrie la Rio de Janeiro s-a deschis cea de-a 7-a conferință regională a Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.) pentru țările Americii Latine, la care participă reprezentanți din partea tuturor țărilor latino-americane. Se așteaptă ca la lucrările conferinței să participe o delegație a Cubei revoluționare. La deschiderea conferinței a luat cuvîntul președintele Braziliei, Goulart.
NEW YORK. De la Cape Canaveral (statul Florida) se anunță că cea de-a 5-a lansare de probă a unui nou model de rachetă „Polaris“, destinat submarinelor, a eșuat ca și celelalte 4 lansări anterioare. Una din treptele perfecționate nu s-a zilor și a trebuit să aer.

SANAA. La Sanaa a avut loc ședința Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Yemen. Guvernul Yemenului a luat hotărirea de a închide filiala Băncii comerciale sau- dite și sucursalele sale din Republica Arabă Yemen. S-a luat această hotărîre deoarece administrația băncii cu sediul la Jidda a suspendat activitatea filialelor sale de peste graniță.
Arestarea ilegală a unul 
diplomat cuban in S.U.A.

a-

Germană, în urmă cu

Note externe

Nu de voie, ci 
de nevoie

Postul vicepreședinte al S.U.A., 
Richard Nixon, a anunțat la 18 no
iembrie că se retrage definitiv din 
viata politică. El a adresat tele
grame în acest sens redactorilor 
unor ziare, organe ale partidutui 
republican, care s-au oierii să 
sprijine in continuare candidatura 
lui la viitoarele alegeri pentru 
postul de guvernator.

După cum se știe, Nixon este 
un exponent al celor mai agresive și 
mai reacționare cercuri din S.U.A. 
Suferind o înfrîngere la alegerile 
prezidențiale desfășurate în urmă 
cu doi ani, el a hotărît să-și în
cerce din nou forțele candidind la 
postul de guvernator al statului 
California în alegerile care au 
avut loc la 6 noiembrie. Multi ob
servatori considerau atunci că, în 
eventualitatea alegerii sale, Nixon 
ar avea deschisă calea pentru a 
candida din nou la postul de pre
ședinte al S:U.A. în alegerile din 
anul 1964. Tentativa sa insă a 
eșuat. Deși a beneficiat de resurse 
financiare nelimitate, puse la dis
poziție de băncile din California și 
de monopolurile industriei de 
război, candidatul republicanilor 
s-a prăbușit cu zgomot. Propagan
da sa anticomunistă deșănțată, po
ziția sa în favoarea invaziei în 
Cuba, n-au găsit sprijinul alegă
torilor din California. El anunță 
acum cu aplomb că se retrage din 
viata politică -, de fapt acest pro
motor al „războiului' rece" mult 
prea discreditat a fost măturat din 
arena politică. N. L.

I-----------------------------------------------------------------------------------

99O alianță
■àmal sus, săptămîna- „ORIENTERING" pu-Sub titlul de Iul norvegian blică următorul articol :„Războiul colonial discriminarea rasială Rhodesia-Nyassaland, înarmării în Republica și separatismul Katangăi acestea nu constituie fenomene izolate, rupte unele de altele. Dimpotrivă, ele sînt verigi ale unui uriaș lanț politic și economic.30 000 de europeni din Katanga sînt sprijiniți de 300 000 de europeni din Rhodesia, în spatelo cărora stau, la rîndul lor, 3 000 000 de europeni din Republica Sud-Africană. Salazar, Verwoerd și Welensky au încheiat o alianță puternică, care a cuprins ca într-un clește de fier întreaga Africă la sud de Ecuator. De la Capetown pînă în partea de sud a Congo-ului, pe pămîntul Africii se întinde umbra stăpînitorilor albi. In spatele lor stau marile puteri colonialiste.Țelul guvernanților Africii de sud — din Angola, Katanga, Federația Rhodesia-Nyassaland, Mozam- bic, Africa de sud-vest și Republica Sud-Africană — este identic: menținerea dominației minorității albe (în Katanga — cu atragerea unor marionete,negre), o dominație care înfăptuiește o sălbatică discriminare economică, politică, socială.Lucrurile nu se limitează doar la asemănarea structurii dintre aceste țări. Se remarcă, de asemenea, o colaborare și integrare economică profundă. Minele din Africa de sud și Rhodesiq au nevoie de forță de muncă. Ele o primesc din protectoratele britanice, din Nyassaland și Mozambic. Federația Rhodesia- Nyassaland, precum și Kațanga nu dispun de porturi. Angola, Mozambic și Africa de sud, transportă mărfurile acestor țări în porturile lor. Această colaborare înseamnă că o schimbare într-unul din statele din

din Angola, în Federația intensificarea Sud-Africană toate

acestei rachete supus comen- fie distrusă în
Rica). La SanSAN JOSE (CostaJose s-a dat publicității decretul cu privire la interzicerea ziarului de stingă pentru tineret „Tea“. Anterior a fost interzis ziarul progresist „A- delante’.

NEW YORK. La 17 noiembrie, genții F.B.I. (serviciul de siguranță american) au arestat ilegal, încâlcind uzanțele diplomatice, pe Roberto Santiesteban Casanova, atașat al delegației Republicii Cuba la O.N.U. împreună cu el au fost arestați doi cetățeni originari din Cuba, care locuiesc la New York — Antonio Sueiro și Jose Garcia Orellana. Ambii fac parte din organizația progresistă „Comitetul de luptă pentru o atitudine justă față de Cuba“. In comunicatul oficial al ministrului de justiție al S.U.A., Robert Kennedy, se spune că arestații

sînt acuzați de „complot în scopul desfășurării unei activități subversive“.
PRAGA. La 17 noiembrie la Praga ?i-a 

încheia» lucrările Congresul lucrătorilor 
de pe tărîmul medicinii din R.S. Ceho
slovacă La lucrările congresului au parti
cipai invitați din 30 de țări ale lumii, 
Din partea R.P. Romine a participat o 
delegație condusă de prof, dr, Marin 
Voiculescu. Congresul a adresat medici
lor și lucrătorilor din sectorul sanitar din 
întreaga lume chemarea de a se uni in 
lupta pentru pace, de a contribui la sta
bilirea înțelegerii între popoare.

BERLIN. In Berlinul occidental se pune la cale o înscenare judiciară rușinoasă. Tribunalul administrativ vest-german, care își desfășoară în mod ilegal activitatea în Berlinul occidental, intenționează să înceapă la 29 noiembrie un proces urmărind să interzică activitatea organizației antifasciste din R.F.G. — Uniunea persoanelor persecutate de naziști.
Greva corpului profesoral

acum, în fruntea întrecerii se află mi
nerii din Tatabănya.

Și-au îndeplinit și depășit angaja
mentele și muncitorii de la Combina- 
tu1 metalurgic Csepel, de la fabrica de 
autobuze „Ikarus“, cei de la fabrica de 
aparate de telecomunicații, de la fa
brica de produse chimice dm Pel etc.

Recent, la Dunaujvâros. a intrat în 
funcțiune fabrica de celuloză dm paie, 
care va da o producfie anuală de 
22 000 tone. O știre asemănătoare 
de la Berente : Uzinele chimice au in
trat în probe tehnologice. La Vâc s-a 
terminat construcția fabricii de ciment 
și var, unul dintre

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

eveniment în vla-

cele mai însemnate 
obiective ale cel 
de-al doilea plan | 
cincinal.

Întrecerea se des
fășoară și pe ogoa- 

mun- 
pen- 
cins- 
de-

din Ecuador

a celor condamnați“sudul continentului african poate implica uriașe dificultăți economice sau poate să ducă chiar la falimentul guvernanților din una sau chiar din mai multe țări din această regiune.Toate acestea au constituit motivul pentru care Salazar, Verwoerd
Răsfoind presa străină

au încheiat „alianțabogății naturala ale a Africii sînt : dia- aurul, cuprul, cobaltul,
și Welensky diavolului".Principalele părții de sud mantele,wolframul, zincul și argintul. Minele de aur din Republica Sud-Africană, extracția de cupru din Rhodesia de nord, cîmpurile diamantifère . din diferite regiuni din sudul Africii și

La o analiză mai aprofundată reiese că :— trei întreprinderi care se îndeletnicesc cu extracția cuprului aparțin sau sînt controlate de compania americană „Rhodesian Selection Trust", iar celelalte patru — de „Rhodesian Anglo-American". Grupul „anglo-american“ ocupă poziții-cheie în cele două companii.— toate minele din Katanga se află în mîinile lui „Union Minière". Jumătate din capitalul acestui grup aparține companiei britanice „Tan- ganyka Concessions", în conducerea căreia se- află oameni din grupul „anglo-american".— 7 companii care aparțin An- S.U.A. și Republicii Sud-Afri- controlează extracția de căr- Din ele cel puțin cinci sînt legate de corporațiile mai sus

QUITO. La 17 noiembrie întregul 
corp profesoral din Ecuador a declarat 
grevă în semn de protest împotriva re
fuzului guvernului de a accepta reven
dicările cu privire la mărirea salariilor. 
In mai multe orașe profesorii și învă
țătorii cărora li s-au alăturat muncitori 
și studenți au organizat demonstrații 
de stradă și mitinguri.

ATENA. De peste o lună continuă lupta grevistă muncitorii de la uzina metalurgică din orașul Elevsin, Aproape zilnic muncitorii organizează greve, întrerup lucrul cite 3—4 ore pe schimb. Muncitorii cer majorarea salariilor și reprimirea la lucru a activiștilor sindicali concediați.
RIO DE JANEIRO. A luat sfîrșit greva dq două săptămîni a lucrătorilor din presă din Rio de Janeiro. Greviștii au obținut majorare3 lariilor.

Zăpadă și furtuni

Capitala R. P. Ungare, orașele și sa
tele țării au îmbrăcat haină de 
sărbătoare. în bătaia vîntului f utură 
mii de drapele, pe frontispiciul mul
tor clădiri sînt fixate lozinci care chea
mă oamenii muncii la noi înfăptuiri în 
construcția socialistă. In mai multe punc
te ale Budapestei au apărut grafice care 
oglindesc succesele înregistrate de oa
menii munci' sub conducerea P.M.S.U., 
în perioada care a trecut de la cel 
de-al 7-lea Congres a1 partidului și 
pînă acum. în uzine și fabrici, 'a fie
care loc de muncă se desfășoară o vie 
întrecere în întîmpinarea celui de-a1 
8-lea Congres al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, 
care se deschide 
la 20 noiembrie. 
Atmosfera care dom
nește la orașe și sa
te oglindește însu
flețirea cu care oa
menii muncii întîm- 
pină acest important
ța parfidulu' și a țării.

Am vizitat în aceste zile mal multe 
fabrici și uzine. Peste fot colectivele 
se aflau în întrecere pentru îndeplini
rea și depășirea angajamentelor luate 
în cinstea Congresului.

La fabrica „Orion“, de pildă, mun
citorii de la banda nr. 2 au început 
fabricarea unui nou tip de televizor 
„At. 650“. Acest tip de televizor tre
buia să intre în producția de serie abia 
în anu1 viitor, dar colectivul s-a anga
jat să înceapă fabricarea în serie 
înainte de congres : luni seara, acest 
angajament a fost înfăptuit.

In paginile presei, la loc de frunte, 
se află veștile sosite din întreaga țară 
despre noi realizări și succese cu care 
oamenii muncii întîmpină congresul 
partidului. Astfel, minerii din Tatabânya, 
Dorog și de la alte trusturi miniere se 
întrec pentru reducerea prețului de cost 
îl îmbunătăjirea calității cărbunelui. Pînă

re. Țăranii 
cilori luptă 
tru ca în

tea Congresului să termine mai
vreme muncile agricole de foamnă, să 
extindă irigațiile, să planteze pomi, să 
înfrumusețeze comunele lor.

în județul Barenya peste 
tractoriști se întrec pentru a 
pînă la sfîrșitul anului, peste 
rătura normală pe 65 000 de 
să economisească însemnate 
de carburanți, lubrifiant! și piese. Trac
toriștii de la stațiunea de mașini șl 
tractoare din Szenflôrinc și-au îndepli
nit planul anual,

în numeroase comune s-au dat în 
folosință înainte de termen noi obiec
tive social-culturale. în județul Vas, 
de pildă, s-au înălțat în acest an 11 
case de cultură, 5 dispensare etc.

Cel de-al 8-lea Congres al P.M.S.U. 
va face bilanțul realizărilor obținute în 
perioada dintre cele două Congrese. 
Prin hotărîrile pe care le va adopta, el 
va deschide noi perspective construc
ției socialiste în R. P. Ungară.

A. POP

700 de 
executa 

plan, a- 
ho'zi șl 
cant ifăjl

Senatul Italian a votat legea cu privire 
la naționalizarea industriei electrice

sa-
in Europa occidentală

ANGOLA

:-»o „. 
m L- 
•W'c

numeroasele mine din Katanga se află în mîinile a circa 20 de mari companii. In fruntea acestor companii — la fel ca un păianjen care-și țese pînza — se află uniuni indu- strial-financiare anglo-americane.

gliei, cane bune, strîns amintite.Puternicele determină în „africană" a Belgiei și Portugaliei. Dorința de a menține „stabilitatea economică", se manifestă suficient de clar șl concret. Anglia și Belgia au refuzat să sprijine acțiunile tanga.Portugalia menține Angola și Mozambic meni, care au menirea să înăbușe mișcarea de eliberare. în aceste țări se construiesc în prezent 9 aerodromuri militare. In mod intens este înarmată Federația Rhodesia- Nyassaland. Armele sînt livrate de Belgia, Franța, Marea Britanie. Englezii participă la construcția a 3 uzine de armament în Republica Sud-Africană.In diabolicul clește de fier al Marii Britanii, Portugaliei, Belgiei și S.U.A. se află peste 30 milioane de africani. Lupta lor pentru libertate și independență constituie, In mare măsură, o luptă pentru smulgerea din chingile dominației monopolurilor din Occident“,

interese economice mare măsură politica Marii Britanii, S.U.A.,
O.N.U. în Ka-sub arme în30 000 de oa-

Imagini din viața internațională
Frankfurt

• în ultimele săptămini, tn Italia, 
au avut loc puternice acțiuni greviste 
șl demonstrații ale oamenilor muncii 
de la sate. Iată un aspect de la de
monstrația care a avut loc In satul 
Budrlo, provincia Emilia (fotografia 
din stingă).

Igor Moiseev răS' 
entuziaste ale pu- 
din stingă Jos).

® PARIS. Membrii ansamblului so
vietic condus de 
pund la aclamațiile 
bliculul (fotografia

• Studenți din
Germană) demonstrînd împotriva per
secuțiilor Ia care a fost supusă revista 
„Der Spiegel“. Ei cer demisia minis
trului de război al R.F.G., Strauss 
(fotografia din dreapta jos).

de înPloi abundente, mari căderi zăpadă și furtuni s-au semnalat zilele de 17 și 18 noiembrie în Europa occidentală. După cum transmite agenția U.P.I., la 18 noiembrie în Franța au căzut ninsori atît în nordul cît și în sudul țării ceea ce a paralizat circulația pe numeroase șosele.In Anglia, capitala Scoției, Edinburg, este izolată de restul țării, ca urmare a unor furtuni de zăpadă.In Italia, o furtună puternică s-a dezlănțuit în portul Neapole.

electrice. Corespondență 
din Roma

Forțele de stînga șl întreaga mișcare democratică din Italia au înregistrat un nou succes în cadrul luptei pe care o duc pentru naționalizarea industriei electrice. După Camera deputaților, Senalul italian a aprobat, la rîn- dul lui, legea cu privire la naționalizarea producției și distribuirii e- nergieiPentru adoptarea acestei legi votat comuniștii, socialiștii. Independenții de stînga, social-democrații și democrații creștini, împotriva ei au votat partidele de extremă dreaptă — liberalii, monarhiștii șl neofasciștii.După cum se știe, mișcarea muncitorească și democrată din Italia și în primul rînd partidul comunist desfășoară o luptă susținută încă

au

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne în R. P. F. IugoslaviaBELGRAD 18 (Agerpres). — Corespondență specială. Delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romine, condusă de acad. prof. Ștefan Nicolau, care vizitează R.P.F. Iugoslavia, a părăsit dumini-

că dimineața Ljubljana și la amiază a sosit pe țărmul Mării Adriatice la Opatija. în drum spre Opatija membrii delegației au vizitat vestitul monument natural, grota de la Postojna.

din primii ani de la încheierea războiului pentru naționalizarea industriei electrice. Dacă acest deziderat n-a putut ii totuși tradus în viață aceasta se datoiește forțelor conservatoare cate au ridicat numeroase obstacole în calea politicii de naționalizare. Chiar în prezent cînd s-au văzut nevoite să facă o concesie maselor, reprezentanții partidelor din coaliția guvernamentală continuă să se dedea la fel de fel de manevre.Pe de o parte, ei viciază operațiunea naționalizării acționînd în favoarea monopoliștilor, pe de altă parte, încearcă să atingă anumite scopuri politice .Astfel nu o dată au declarat, fără ocol, că speră cu ajutorul acestor concesii să atragă de partea lor masele simpatizante ale Partidului Comunist Italian.Luînd cuvîntul pentru motivarea votului, senatorul-comunist Mam- mucari a subliniat că aprobînd proiectul de lege în ansamblu, comuniștii condamnă totuși concesiile cuprinse în acest proiect în favoarea societăților energetice, și anume faptul că acestor societăți li s-au acordat o serie de înlesniri financiare pentru ca să-și poată transfera activitatea în alte sectoare ale economiei.

Primul tur 
la alegerileLa ora cînd telefonez, se apropie 

încheierea votării la primul tur de 
scrutin al alegerilor parlamentare. 
El s-a desfășurat pe un timp de 
adevărată iarnă, cu multă zăpadă în 
regiunile de munte, ploi reci în 
cîmpie și furtuni pe litoral.

Votarea a început la orele 8 dimi
neața. Puținii cetățeni care și-au 
exercitat dreptul la vot chiar la 
deschiderea centrelor de vot au fost 
muncitorii și funcționarii care se 
întorceau acasă 
după serviciul de 
noapte.

Pe la orele prîn- 
zului s-a putut 
constata însă că 
participarea ale
gătorilor a fost 
în toată Franța cu mult mai 
slabă decît cu prilejul referen
dumului din 28 octombrie. Chiar 
în regiunile în care timpul a 
fost bun, de pildă, la Marseille sau 
Bordeaux, alegătorii nu s-au înghe
suit la vot. Deci, nu vremea nefavo
rabilă a fost adevăratul motiv al 
abținerilor de la vot. După date încă 
nedefinitive, abținerile sînt de 
aproximativ 40 la sută. De altfel, 
comentatorii postului de radio oficial 
spuneau : „partidul abstenționiști- lor este cel care a cîștigat astăzi".

Desemnarea majorității celor 465 
de deputați metropolitani (Adunarea 
Națională Franceză are în total 480, 
dintre care 15 sînt desemnați de a- 
legătorii din departamentele și teri
toriile de dincolo de mare) se va 
face abia după al doilea tur de 
scrutin, care va avea loc duminica 
viitoare. Ținînd seama de rezulta
tele scrutinului de azi și mai ales de 
aceste abțineri, în cadrul acestui al 
doilea tur de scrutin partidele vor 
retrage pe candidații lor care nu au 
șanse să iasă învingători, îndemnînd 
pe alegători să voteze pentru repre
zentantul altui partid care în cir
cumscripția respectivă are mai mul
te șanse să fie ales. De altfel nu pot 
să fie menținuți decît candidații 
care s-au prezentat la primul tur de 
scrutin și care au obținut cel puțin

Corespondența 
din Paris

de scrutin 
din Franța5 la sută din voturi, retragerile tre

buind să fie anunțate pînă marți 20 
noiembrie a.c., la miezul nopții. După 
cum se știe, acest sistem a fost con
ceput pentru a coaliza partidele 
reacționare împotriva candidații or 
propuși sau sprijiniți de partidul 
comunist. Datorită lui, a fost posibil 
la alegerile din 1958 eg P.C.F. care 
întrunise și la primul și la al doi
lea scrutin peste 20 la sută din vo
turi să obțină doar 2 la sută din 

mandate, iar par
tidul guverna
mental U. N. R., 
pentru aproxima
tiv același număr 
de voturi — 40 la 
sută din man
date.

în cursul săptămînii care începe 
se vor. face „alianțele" care pot a- 
sigura reușita unuia sau altuia din
tre candidați. Potrivit tradiției, co
muniștii își vor susține candidatul 
lor în circumscripțiile unde este cel 
mai bine plasat, iar acolo unde un 
alt candidat de stînga are mai multe 
șanse va chema pe alegători să vo
teze în favoarea acestuia.

După cum am. mai scris, de data 
aceasta s-ar putea ca forțele de 
stînga să aibă o situație mai favora
bilă. Se știe că liderul socialist Guy 
Mollet a declarat că socialiștii vor 
fi chemați să voteze la cel de-al 
doilea tur pe candidații comuniști 
dacă aceștia vor avea cele mai mul
te șanse de a-i învinge pe gaulliști 
în circumscripțiile respective. Aceas
tă poziție a fost întîmpinată nefavo
rabil nu numai de partidul guverna
mental, dar și de reprezentanți ai 
radicalilor, independenților și ai 
partidului catolic. Toți aceștia vor 
manevra în această săptămînă pen
tru a împiedica o victorie a forțe
lor de stînga -Astfel, rezultatul vo
tului de astăzi pune premizele unei 
bătălii politice scurte, dar de mare 
însemnătate pentru evoluția politi
că a Franței.

T. VORNICUParis, 18 — ora 22 (prin telefon).

DANTE GOBBI

Alegeri parlamentare 
in AustriaAzi la ora 7 dimineața (ora locală), birourile de vot s-au deschis în întreaga Austrie pentru desfășurarea alegerilor parlamentare.Numărul cetățenilor cu drept de vot s-a ridicat la 4 805 409 față de 4 696 603 la alegerile din mai 1959.Forurile competente au anunțat că participarea la vot a fost bună, deși timpul a fost în genere nefavorabil.

Corespondență 
din V i e n a

Potrivit rezultatelor provizorii, s-a înregistrat o distanțare, mai mare între cele două partide guvernamentale : partidul populist a obținut în cele 25 circumscripții electorale 76 mandate de' bază și va mai primi probabil din resturile de voturi încă 5 mandate, deci în total 81 (față de 79 la trecutele alegeri), Socialiștii au obținut 70 de mandate de bază și vor mai primi încă 6, deci 76 (față de 78 la trecutele alegeri). Deși comuniștii și socialiștii de stînga au marcat o creștere ușoară în circumscripțiile 13, 22 și 23, totuși datorită legii electorale în vigoare n-au obținut mandatul de bază în nici o circumscripție.Așa-numitul „partid liber" din Austria, partid cu vădită orientare de dreapta, în mod deschis favorabil intrării Austriei în Piața comună, a obținut voturi mai puține decît în alegerile trecute, cu excepția circumscripției Voralberg de la granița cu R.F.G., unde au marcat o ușoară creștere. Cu toate acestea ei au obținut 2 mandate de bșză și se crede că vor mai obține din resturile de voturi încă 6, deci vor avea în total 8.Rezultatele definitive vor fi cunoscute mîine.
Șt. DEJUViena, 18 — ora 23 (prin telefon^
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