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în raionul nos
tru sînt 47 de gos
podării colective.
Cele mai multe ’ 
s-au dezvoltat și 
s-au întărit din 
punct de vedere 
organizatoric și e- 
conomic. Gospodăriile .... . 
Grindu, Bărcănești, Ion Roată, Ba- 
laciu, Sărățeni, Coșereni și altele 
obțin an de an producții mari de 
cereale, plante tehnice șl legume, 
și-au creat ferme cu multe animale 
și păsări șl realizează venituri tot 
mai mari din valorificarea produse
lor vegetale și animale. Executînd 
toate lucrările în bune condiții agro
tehnice, cu tot timpul neprielnic din 
acest an, G.A.C. Grindu a obținut 
o producție medie de 2 040 kg grîu 
la ha și de peste 2 800 kg porumb 
boabe. Totalul veniturilor bănești 
realizate de gospodărie se ridică la 
zece milioane lei, iar valoarea ave
rii obștești la 100 
ha crește de la 
190 000 lei, cît era 
în 1961, la 230 000 
lei în acest an. A- 
semenea realizări 
au cele mai mul
te gospodării co
lective din raionul nostru. Alături 
de aceste gospodării erau și mai sînt 
încă în raion și altele care nu obțin 
rezultate pe măsura posibilităților 
lor. De aceea, în munca pentru în
tărirea și dezvoltarea gospodăriilor 
colective, consiliul agricol raional 
și-a îndreptat atenția îndeosebi că
tre aceste gospodării, ajutîndu-le să 
se ridice la nivelul celor fruntașe. 
In cele ce urmează ne propunem să 
arătăm cum muncește consiliul agri
col raional Urziceni în acest dome
niu.

Studiind principalii indici care 
arată puterea economică a unei 
gospodării colective, am ajuns la 
concluzia că gospodăriile care aveau 
mai mare nevoie de sprijin și în
drumare erau cele din Rădulești, 
Micșunești, Moara Săracă și Jilavele. 
Pentru a le ajuta să se ridice la 
nivelul celor fruntașe, trebuia însă 
să știm ce posibilități are fiecare 
gospodărie, în ce direcție trebuie 
sprijinite spre a folosi 
aceste posibilități.

îndrumat și sprijinit de 
raional de partid, consiliul 
trimis în aceste gospodării specia
liști, președinți, contabili, brigadieri 
din gospodăriile colective fruntașe 
Grindu. Sărățeni, Cătrunești și alte
le. Ei au studiat situația existentă 
în fiecare gospodărie și, pe baza 
celor constatate, au ajutat consiliile 
de conducere să elaboreze și să apli
ce unele măsuri pentru întărirea și 
dezvoltarea gospodăriilor respective.

In urma studiilor făcute, a rezul
tat că unele gospodării nu s-au 
dezvoltat pe măsura posibilităților 
din diferite cauze : una n-avea 
cadre de conducere pricepute, cu 
experiență în organizarea și condu
cerea treburilor obștești, alta nu fo
losea posibilitățile de dezvoltare a 
unor ramuri de producție, a unui 
sector sau altul etc. Una din aceste 
gospodării colective era 
din Rădulești. Consiliul 
raional a trimis aici pe 
lae Micșan, președintele 
dariei fruntașe din Coșereni, ... 
ginerul Gh. Filipovici și brigadie
rul zootehnic și cîțiva îngrijitori de 
animale. Ce au constatat ei ? La 
Rădulești nu erau folosite aproape 
de loc posibilitățile existente de 
dezvoltare a creșterii animalelor. De 
la puținele vaci cumpărate de gos
podărie se obțineau producții scă
zute. Consiliul de conducere nu re
partizase oameni harnici și. pricepuți 
în sectorul zootehnic, nu se îngrijise 
Să fie asigurate condiții corespun
zătoare de hrănire și de îngrijire a 
animalelor și a păsărilor.

Firește, tovarășii de la Coșereni 
nu s-au mulțumit să constate cau
zele. Intr-o ședință a consiliului de 
conducere, ei au împărtășit din 
experiența lor.

Discutîndu-se amănunțit despre 
toate aceste lucruri, s-a văzut că și 
în gospodăria din Rădulești sînt po
sibilități de dezvoltare a sectorului 
zootehnic. In ședința lărgită a con
siliului s-a hotărît și cine să lucreze 
la fermele de animale, cum să fie 
organizată munca, ce posibilități sînt 
de a se confecționa cărămizi și chir
pici pentru ridicarea construcțiilor, 
.ce rezerve de asigurare a furajelor 
există.

Mai trebuie să adăugăm că orga
nizația de bază, îndrumată de co
mitetul raional de partid, a spriji-

nit consiliul de 
conducere în apli
carea măsurilor 
stabilite: a repar
tizat membri de 
partid în sectorul 
zootehnic și a 
desfășurat o mun

că politică susținută în'rînăul colec
tiviștilor pentru a-i lămuri că este 
în interesul fiecăruia ca gospodăria 
să dezvolte creșterea animalelor.

Eficacitatea ajutorului acordat 
este dovedită de faptul că acum gos
podăria din Rădulești are 291 tau
rine, din care 106 vaci, 486 de 
porci, 300 de oi, a crescut în acest 
an 14 000 de păsări. Totodată a 
sporit mult producția de lapte.

La gospodăria colectivă Moara 
Săracă existau lipsuri în organiza
rea și evidența muncii care împie
dicau executarea lucrărilor agrico
le la timp și de bună calitate. Aici 

__ au fost trimiși 
președintele gos
podăriei colective 
din Grindu, Mir
cea Anghel, ingi
nerul C. Florea, 
contabilul și doi 
brigadieri. Ei au 

ajutat consiliul de conducere să or
ganizeze mai bine munca.

Pentru întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colective, 
realizarea de recolte sporite la toate 
culturile este hotărîtoare. Consiliul 
agricol fiind constituit în primăva
ră, la cultura griului nu se mai pu
teau executa lucrări care să ducă 
la sporirea recoltei. Era însă foarte 
important să se tragă învățăminte 
din experiența bună și din lipsu
rile de anul acesta și să se ia mă
suri pentru recolta anului viitor. 
Consiliul agricol raional a urmărit 
cu atenție deosebită cum se fac lu
crările de pregătire a terenului și 
a seminței în gospodăriile cu rezul
tate mai slabe. în această toamnă, 
grîul a fost semănat în bune 
diții.

La porumb, consiliul agricol 
nai a ajutat gospodăriile să
cute în cele mai bune condiții lu
crările de întreținere a culturilor. 
Am folosit în acest scop ședințele 
consiliului Ia raion și deplasările 
pe teren ale membrilor comitetului 
executiv. Ca niciodată, s-a reușit ca 
toate gospodăriile din raion să facă 
trei sau chiar patru prașile, s-a dat 
o adevărată bătălie pentru a se asi
gura densitatea plantelor la hectar. 
Cu toate că timpul a fost secetos, 
producția medie în raion a 
fost de 2100 kg porumb boabe la 
hectar, 
rente 
dărie __ _______________
alta în cadrul aceleiași gospodării. 
Consiliul agricol raional a hotărît 
să se cerceteze cauzele acestor dife
rențe, pentru a se lua cele mai co
respunzătoare măsuri în vederea 
obținerii unei recolte bogate în anul 
viitor. Inginerii agronomi cu multă 
experiență studiază în mod amă
nunțit agrotehnica aplicată în cîte
va gospodării. Vom organiza o 
dință a Consiliului agricol în 
drul căreia. pe baza analizei 
cute, se vor stabili măsurile ce 
buie luate, pentru a pune o teme
lie

„Scînteii”). 
extracție Ciu- 

_ a predat rafi
năriilor numai țiței de calitatea I. 
Economiile peste plan se ridică la 
3 176 000 lei — cu peste 2 milioane 
mai mult decît prevedea angajamen
tul anual. Aceste realizări au fost 
posibile datorită aplicării unor me
tode moderne de extracție a țițeiu
lui, cum sînt injecția cu apă în plin 
strat productiv, acidizări etc.
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In secția de preparație a filaturii „Octombrie roșu" din Ghimbav

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI 
AGRICOL RAIONAL URZICENI

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Ieri la Palatul Cul
turii din Iași, tn sala de artă romînească contem
porană a Muzeului de artă plastică, a avut loc 
deschiderea expoziției interregionale de artă plas
tică. Expoziția cuprinde un număr de 119 lucrări 
de pictură, grafică și sculptură expuse de 45 artiști 
din regiunile Iași, Bacău și Suceava.

★
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — In sălile Mu

zeului de artă din Țg. Mureș s-a deschis ieri expo
ziția artiștilor plastici din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară pe anul 1962. Expoziția cuprinde peste 
100 de lucrări de sculptură, pictură și grafică ale 
artiștilor Ștefan Csorvăssy, Ștefan Barabdä, 
Gheorghe Olaru, Ana Szotyori ș.a.

Conicrințc pentru colectiviști

con-

ralo- 
exe-

din plin

comitetul 
agricol a

aceea 
agricol

Nico- 
gospo- 
pe in-

Dar au existat mari dife- 
de recoltă de la o gospo- 
la alta, și de la o tarla la

solidă viitoarei recolte.

(Continuare în pag. II-a)
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Crește suprafața arabilă
Membrii consiliilor agricole, di

rectori de gospodării agricole de stat 
și ingineri din gospodării agricole 
colective din regiunea Ploiești au 
discutat cu prilejul unei consfătuiri 
posibilitatea sporirii suprafețelor a- 
rabile în anii 1963—1965. A fost e- 
vidențiată experiența bună în acest 
domeniu a colectiviștilor din raioa
nele Ploiești. Mi.zil și Teleajen. care, 
prin defrișarea mărăcinișurilor, pre
cum și prin alte lucrări au sporit în 
această toamnă suprafața arabilă 
2 814 ha.

Suprafața arabilă a regiunii 
crescut anul acesta cu 4 200 ha.

(Agerpres)
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FOCȘANI (coresp. „Scînteii”). — 
In toate comunele raionului Foc
șani, în cadrul căminelor cultu
rale, au loc săptămînal conferințe 
pentru colectiviști.

Duminică, în fața a peste 200 de 
colectiviști din comuna Urechești, 
a fost prezentată conferința : „Cum 
putem spori fertilitatea solului“.
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Cu prilejul
Săptămmii economiei
Duminică seara a avut loc în 

sala Teatrului C.C.S. din Capitală 
o festivitate organizată cu prilejul 
„Săptămânii economiei“.

A luat cuvîntul tovarășul conf. 
univ. Mircea Popovici, președintele 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni a R.P. Romîne (C.E.C.) care 
a subliniat creșterea an de an a 
depunerilor la Casa de economii 
și a numărului depunătorilor — 
expresie a ridicării continue a ni
velului de trai al populației.

(Agerpres)

Consfătuire cu responsabilii brigăzilor 
științifice din regiune

CLUJ (Coresp. „Scînteii"). 
Duminică .25 noiembrie a 
avut ioc la Cluj consfătuirea 
responsabililor brigăzilor ști
ințifice din regiune, organi
zată de comisia pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice din cadrul co- 
miletului regional pentru 
cultură și artă.

Pe marginea referatului 
privind activitatea brigăzilor 
științifice și a informărilor pre
zentate de comisiile raionale 
din Dej și Turda au luat cu. 
vîntul numeroși participanți.

Consfătuirea a prilejuit un 
prețios schimb de expe
riență,

Duminică seară, 
colectivul Tea
trului de Stat 
din Brașov a 
prezentat în pre
mieră piesa „Chi- 
rifa în lași" de 
Vasile Alecsan- 
dri. Direcția de 
scenă aparține re
gizorului Ion Si- 
mionescu, iar sce
nografia este sem. 
nafa de Elena Si- 
mirad ■ Munteanu. 
Din distribuție fac 
parte artista eme
rită ■ Jenny Mo- 
ruzan, Stela 
Popescu - Puican, 
Elena Tarnavschi, 
Virgil Fătu, Mihai 
Popescu, Ion Si- 
minic, Flavius 
Constantinescu și 
alții. Spectacolul 
s-a bucurat de 
succes.

LA AMBASADA SOVIETICA DIN 
PARIS au fost remise conducerii 
Federației Internaționale de aviație 
(F.A.I.) documente în legătură cu 
zborul cosmic în grup, fără pre
cedent în istoria omenirii, efectuat 
de doi cetățeni 
cosmoaiauți A.
Popovici. Documentele au fost pre
zentate federației în vederea omo
logării ca recorduri 
acestor performanțe 
Materialele au fost 
Guilman, directorul 
F.A.I. Luînd cuvîntul 
conducerii Federației Internaționale 
de Aviație, Jacques Allais a sub
liniat că pentru F.A.I. este o mare 
cinste să fie în posesia acestor 
documente care vor permite omo
logarea ca recorduri mondiale a 
minunatelor performanțe ale cos- 
monauților sovietici.

In ultimul timp C.S.U. afiliată la 
așa-zisa Confederație internațio
nală a sindicatelor libere și 
O.R.I.T., organizația regională in- 
teramericană a muncitorilor — 
ambele sub tutela Washingtonu
lui a adoptat pe plan extern o po
litică ostilă revoluției cubane și de 
sprijinire a planului american „A- 
lianța pentru progres".
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Biblioteca centrală regională din Bacău este vizitată zilnic de sute de cititori. In fotografie : Cel 
mai tineri cititori cercetînd revistele și cărțile ce-1 interesează.

Economisirea metalului-un obiectiv 
important al colectivului nostru

De ma! bine de doi ani, colectivul 
secției noastre aplică metoda da 
laminare a platinelor la toleranțe 
negative — adică 
a normei de 
ceput lucrurile au 
primele rezultate 
fiecăruia dintre laminafori de a e- 
xecufa cît mai multe produse la tole
ranțe negative și la un nivel calita
tiv superior. S-a născut chiar o între
cere între schimburi, iar graficul zilnic 
în care erau trecute economiile de 
metal era urmărit cu cel mai mare in
teres.

Anul acesta activitatea laminatorilor 
noștri a marcat noi progrese pe acea
stă linie : aproape întreaga cantitate 
de metal a fost laminată la toleranțe 
negative. Aceasta 
fiecărui schimb de 
sarcinile cantitative 
economisi cît mai 
începutul anului și pînă acum am eco
nomisit, prin laminarea la toleranțe 
negative, o cantitate de 2 700 tone de 
metal.

Ce am făcut practic pentru a obți
ne aceste realizări ? Pentru a lamina 
cantități fot mai mari de oroduse la 
toleranțe negative una din condițiile 
principale o constituie încălzirea omo
genă a lincourilor. Am reușit să fa
cem aces* lucru prin îmbunătățirea re
gimului termic, ca urmare a măsuri
lor luate pentru automatizarea parția
lă a cuptoarelor și reglarea automată 
a proporției de gaz-aer. In același 
timp, la laminare am căutat să folo
sim cilindri calibrați corespunzător ; 
cînd a apărut o uzură la un cali
bru am folosit tăbliile de rezervă. Am 
observat însă că deși făceam o încăl
zire omogenă a lingourilor iar cali
brele erau corespunzătoare, totuși, a-

inferioară 
La în- 

greu. Dar

la limita 
laminare, 
mers mai 
au stimulat dorința

arafă preocuparea 
a realiza nu numai 
de plan, ci și de a 
muif metal. De la

mondiale a 
remarcabile, 
înmînate lui 
general al 
în numele

AVIAȚIA MILITARÄ DIN GUATE
MALA, transmite agenția Associated 
Press, s-a răsculat împotriva pre
ședintelui Miguel Ydigoras Fuen
tes. Potrivit unui comunicat publi
cat duminică seara de palatul pre
zidențial și transmis de postul ofi
cial de radio, ordinea ar fi 
restabilită.

fost

DIN
pro-

CONFEDERAȚIA SINDICALĂ 
URUGUAY-C.S.U., cu tendințe 
americane, a fost în mod practic 
desființată în urma ieșirii din con
federație a sindicatului feroviarilor.

lunci cînd nu menjineam ritmul de la
minare impus de procesul tehnologic, 
produsele rezultate nu erau întotdeau
na la tolerantele dorite. Materialul sfa- 
fionînd mai mult în tafa cajelor se 
răcește, își pierde plasticitatea și deci 
nu mai pot fi realizate dimensiunile 
propuse de la început.

Instrucțiunile tehnologice elaborate 
pînă în cele mai mici detalii de către 
inginerii și specialiștii din secjie sînt 
acum bine cunoscute de maiștri, de

sor- 
di- 
lua

a-

Din experiența laminatorilor 
de la Uzinele „Oțelul roșu"

muncitori. Laminatorii noștri știu că o 
condijie ce trebuie respectată cu cea 
mai mare strictețe este reglarea cu 
grijă a cilindrilor, atunci cînd se schim
bă dimensiunile 
vrem 
barea 
facem 
toate 
după 
Iile fixăm 
șuruburile 
nu existe 
optim al 
fășurării 
face la 
lamina* 
platine' 
neari. Prin mecanizarea 
drilor superiori de la caja finisoare 
pot fixa maî precis, în timp mai scurt 
și fără eforturi, dimensiunile. Numai 
prin această mecanizare se economi
sește anual timp în care se pot lami
na 300 de tone produse.

Aspectul frumos și dimensiunea fi-

profilului pe care 
să-1 laminăm Odată cu schim- 
dimensiunilor unui produs nou, 

după fiecare lingou laminat 
măsurătorile necesare. Numai 

ce am ajuns la mărimile stabi- 
bine penele de reglare și 
de presiune pentru ca să 

variații 
cilindrilor.

procesului 
fiecare a1 

verificarea 
în greutate

fată de reglajul 
în t:mpul des- 
de lucru se 

doilea linqou 
dimensională a 

și metr' li- 
reglării cilin- 

se

nală sa dau de către caja polizoare. 
Aici, prin îmbunătățirile aduse cilin
drilor s-a ajuns la o uzură mai mică 
a acestora, putîndu-se folosi în ace
lași timp 2 tăblii (calibre), ceea ce per
mite realizarea unor platine la dimen
siunile stabilite dinainte. In caz că 
există unele scăpări din partea lami- 
naforilor, controlorii de calitate și 
taforii semnalează laminaforului-șef 
mensiunile produselor pentru a 
măsurile cuvenite.

In întrecerea pentru extinderea
cesfei metode înaintate s-au eviden
țiat în mod deosebit muncitorii din 
schimbul condus de Ion Johrent, care 
în luna octombrie au realizat 99 la sută 
din producție la toleranțe negative și 
au economisit pe această cale 94 tone 
de metal. Nici celelalte două schim
buri nu s-au lăsat mai prejos, econo
misind în aceeași lună 92 tone și, res
pectiv, 91 tone de metal.

Așa cum ne e obiceiul, nu ne mul
țumim niciodată cu rezultatele obținu
te, ci tindem să ne îmbunătățim 
continuu munca. Sînfem hotărîfî să 
realizăm economii și mai mari de me
tal. Pentru aceasta ne-am propus să 
mecanizăm într-un viitor apropiat și 
reglarea cilindrilor superiori de la 
caja polizoare, ceea ce va face ca ma
terialul, la ultima trecere, să aibă o 
temperatură mai ridicată și deci să se 
creeze condiții pentru extinderea la
minării la toleranțe negative.

Tot pentru a economisi metalul și, în 
același timp, pentru a realiza o pro
ductivitate a muncii mai înaltă, am ex
perimentat cu rezultate foarte bune la
minarea blumurilor cu lungimi duble. 
Noi primim material pentru laminat pla
tine de la Combinatul siderurgic Hune
doara. Aici, blumurile sînt realizate la 
dimensiuni mai mari și, ca să

le putem folosi, ele se taie la lungimile 
stabilita prin contract. Tn cursul aces
tui an ne-au venit cîteva blumuri cu 
lungimi duble, pe care nu le-am mai 
tăiat, ci le-am laminat așa cum au ve
nit. Rezultatele au fost excepjionale. 
De aici șl ideea de a lamina pe viitor 
blumuri cu lungimi duble. Luînd le
gătura cu tovarășii de la combinatul 
din Hunedoara, ei au acceptul bucuroși 
să ne execute astfel de blumuri, în- 
trucîf și pe ei i-am scutit 
face tăieturi în plus.

Din calculele făcute 
de mari sînt avantajele 
ale laminării blumurilor 
duble : pe lingă o creștere a produc
tivității muncii de 30—40 la sută, fafă 
de realizările obținute pînă în pre
zent, se obține și o economie de me
tal de peste 200 de tone anual. Intere
sul manifestat de colectivul nostru fafă 
de această nouă metodă de muncă se 
vede și din faptul că mulji muncitori, 
tehnicieni și ingineri au făcut diferi
te propuneri Judicioase. De pil
dă, Victor Banc, șeful echipei de la cup
toare, a propus reamplasarea pupifru- 
lui de comandă de la foarfecă de șu- 
faje înfr-un loc mai ferit, pentru a 
crea condifii mal bune de a se lami
na blumuri la dimensiuni duble.

Asemenea propuneri au venit șl din 
partea altor tovarăși. Discutarea în 
consfătuiri de producție și în adună
rile organizației de partid a rezulta
telor obținute prin perfecționarea me
todelor de laminare și traducerea în 
viață cu operativitate a propunerilor 
venite pentru a pune în valoare noi 
rezerve interne stimulează în secția 
noastră mișcarea de masă pentru apli
carea laminarii la toleranțe nega
tive, Țînînd seama de experien
ța pe care am acumulaf-o șl de posi
bilitățile pe care le mai avem, sînfem 
convinși că în anul care vine vom ob
ține rezultate șl mai bune în producție.

MIHAI STOIAN, prim maistru ; 
MATEI UHER, maistru _ sec
ția laminorul de platine, Uzinele 

„Oțelul roșu"

de a mai

reiese cît 
economice 

cu lungimi

500 DE MUNCITORI care lucrea
ză la construcția hotelului „Hilton* 
din centrul Londrei, au ho- 
tărît să sprijine revendicările lon
donezilor lipsiți de locuințe. Con
structorii hotelului — dulgheri, zi
dari, tencuitori, zugravi, electri
cieni — au hotărît eă trimită o 
delegație în parlament pentru a 
înmîna ministrului construcțiilor de 
locuințe o petiție. „In loc de a 
construi un hotel de lux, care costă 
8 milioane lire sterline, destinat 
găzduirii turiștilor americani bo- 
gați, se spune în petiție, ar trebui 
să construim case pentru londone
zii lipsiți de locuințe".

PREȘEDINTELE LIBERIEI, 
man, a declarat că afluența și ac
tivitatea în țară a capitalului străin 
sînt aproape necontrolate. Cei ce 
fac investiții pompează anual din 
țară milioane de dolari. In mo- Ä 
mentul de față, arată președintele, - • ' 
datoria națională a țării este de a- 
proximativ 113 milioane dolari. -O.

INSTANTANEE DE DUMINICĂ

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — 
„Drumul Dîmbul Morii” — așa-i zic 
brașovenii potecii care străbate mi
nunata pădure de brazi pînă la 
„Șapte scări”. Mergînd pe acest 
drum îngust, în serpentine, străjuit 
de indicatoare, ajungi la cabana 
„Piatra Mare”. Aici, în inima mun
ților, unde strălucește vestmântul ar
gintiu de nea, au sosit duminică di
mineață zeci de turiști dornici să-și 
petreacă ziua de odihnă cît mai 
plăcut.

In aceeași zi, sute de oameni ai 
muncii din toate colțurile țării, ve- 
niți în excursie la Brașov, au stră
bătut plini de voie bună drumul care 
duce spre Poiana Brașov. în Poiană, 
la poalele munților Postăvarul,- a că
zut prima zăpadă. Un grup de excur
sioniști au urcat cu telefericul la ca
bana Cristian, situată la peste 1 700 
metri altitudine. Schiorii însă n-au 
putut să-și desăvîrșească măiestria 
deoarece zăpada de pe culmi a fă
cut din nou loc verdeții. In schimb, 
cabana luminoasă și călduroasă le-a 
oferit prilejul unei odihne plăcute. 
Unii au jucat șah, alții au citit sau 
au urmărit la televizor meciul din
tre echipele reprezentative ale R. P,
Romîne și Spaniei. Cu telefericul la Poiana

mnulilor

Seara
REGHIN (coresp. 

„Scînteii'). — Formația 
artistică de amatori a 
Casei raionale de cul
tură din Reghin este 
bine cunoscută nu nu
mai în oraș, ci și în 
satele raionului.

Duminică seara, ar
tiștii acestei Case de 
cultură au prezentat la 
Ibănești spectacolul : 
„Drag mi-i cîntecul și 
jocul". Spectacolul a

la Ibanești
cuprins cîntece popu
lare din Valea Gur- 
ghiului, cîntece des
pre viața de azi a 
sătenilor și a muncito
rilor forestieri de pe 
aceste meleaguri etc. 
Alte cîntece au fost in
spirate de hărnicia co
lectiviștilor din raion, 
care în acest an au 
obținut rezultate fru
moase în întărirea eco- 
nomico-organlzatorică a 
gospodăriilor lor. Din

program nu au lipsit 
nici momentele satiric«.

La terminarea spec
tacolului membrii or
chestrei, soliștii instru
mentali și vocali — 
printre care Viorel Ma- 
loș, Raveca Moldovan, 
Silvia Boaru și alții — 
au fost felicitați cu căl
dură de spectatori.

Era un spectacol ju
biliar, fiind prezentat 
pentru a 50-a oară în 
raion.

ă t o a r e
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

In regiunea Dobrogea s-a deschis 
recent sezonul de vînătoare a iepu- 
rilor.

încă de la orele 5,30 de la sediile 
filialelor din Constanța, Băneasa și 
altele, peste 300 vînători s-au în
dreptat spre terenurile de vînătoare 
din zonele Cumpăna, Techirghiol, 
Dumbrăveni, Beștepe etc.

Timpul a fost potrivit pentru vî
nătoare. Bilanțul : în numai cîteva 
ore au fost împușcați aproape 500 
de iepuri.

După-amiază, în jurul focurilor 
s-a discutat mult, și, bineînțeles, nu 
au lipsit nici obișnuitele povești vî- 
nătorești. Povești, în cadrul cărora 
e posibil ca cifra de mai sus să fi 
suferit... „modificări".
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ANCHETA NOASTRĂ: ! 
______________________ I

ir extinde folosirea materialelor 
din mase plastice

Am urmărit cu atenție articolele 
publicate de „Scînteia“ la rubrica 
„Ancheta noastră” în legătură cu 
posibilitățile de folosire mai largă 
a materialelor noi în construcții. 
In cadrul acestor articole a fost vi
zată și fabrica noastră, în legătură 
cu sortimentul și calitatea materia
lelor din mase plastice folosite pe 
șantierele de construcții.

Sîntem și noi — la fel ca toți 
ceilalți tovarăși care și-au spus cu- 
vîntul în cadrul acestei rubrici — 
pe deplin convinși de importanța in
troducerii și folosirii largi a mate
rialelor noi în construcții. La pro
movarea unor asemenea materiale 
fabrica noastră poate aduce o con
tribuție importantă Ne însușim cri
tica ce ni s-a făcut de constructo
rii de pe șantierul „Steagul roșu“- 
Brașov în ce privește greutățile ce 
le-am creat prin nelivrarea la 
timp a fitingurilor și pieselor de 
îmbinare. Este adevărat că în acea
stă situație, reintroducerea țevilor 
galvanizate și a tuburilor din fontă 
ar fi însemnat pentru constructorii 
de pe acest șantier un pas înapoi.

Folosirea maselor plastice în con
strucții prezintă numeroase avan
taje. Pentru a ilustra aceasta, voi 
da cîteva exemple. Cantitățile de 
țeavă din policlorulă de vinii și de 
tuburi de scurgere realizate în pri
mele 10 luni de către fabrica noa
stră, -pot înlocui peste 3200 tone țevi 
de oțel și 2500 tone tuburi de fontă 
folosite în construcții. In plus tu
burile de scurgere din policlorură 
de vinii sînt de 14 ori mai ușoare

decît tuburile de fontă. Numai din 
diferența de preț dintre țevile din 
p.v.c. și țevile de oțel și tuburi de 
fontă se realizează peste 3 milioa
ne lei economii.

In anul 1961-1962 în întrepinderea 
noastră au fost asimilate și puse 
în fabricație 88 repere noi, ca : 
tuburi de scurgere, piese de legă
tură pentru tuburi de scurgere, 4 
tipuri de profile și altele, iar alte 
6 repere sînt în curs de omologare. 
Cu toate acestea 
lării produselor 
serie de greutăți 
neîndoios, și în 
șantierele de construcții. Atît în fa
brica noastră cît și 1? ÎNCERC se 
merge cu destulă timiditate pe linia 
lărgirii gamei de produse d'e mase 
plastice necesare șantierelor 
strucții.

Introducerea mai largă a 
plastice în construcții este îngreu
nată, după părerea noastră, și de 
„reținerile” în parte justificate, ale 
unor proiectant!, care nu prevăd în 
proiectele de construcții o utilizare 
mai largă a maselor plastice cît și 
de necunoașterea suficientă de către 
instalatori a modului în care pot fi 
utilizate asemenea produse. Pentru 
a susține 
da cîteva exemple desprinse din 
constatările 
unele șantiere de construcții, 
șantierele T.R.C.L. Cluj, Giulești și 
Balta Albă din Capitală șl Onești, 
tăierea oblică a țevilor, nefinisarea 
capetelor după tăiere, lipiri pe por
țiuni mai mici, arsuri la calibrarea

făcute de noi pe 
Pe

țevilor, rugozarea insuficientă a ca
petelor de țevi etc. duc la lipiri de 
proastă calitate, la diminuarea 
cacității care se poate obține 
utilizarea acestor materiale de 
strucții.

Pentru a veni în sprijinul 
structorilor ne propunem să 
zăm cu sprijinul Ministerului 
striei Petrolului și Chimiei 
sau diafilme care să explice 
nunțlt cum se utilizează corect țe
vile de mase plastice, să studiem 
posibilitatea reducerii grosimii pe
reților țevilor și să îmbunătățim 
aspectul acestora. Aceste lucruri 
vor fi posibile prin perfecționarea 
procesului tehnologic. Ne propunem 
de asemenea să reorganizăm pro
ducția de fitinguri și piese de îm
binare, pentru a putea face mal 
bine față cererilor constructorilor.
Ar fi bine dacă Ministerul Indu

striei Construcțiilor. în colaborare 
cu ÎNCERC, ar organiza calificarea 
instalatorilor de țevi p.v.c. pentru 
a asigura montarea calitativ cores
punzătoare a unor asemenea mate
riale de instalații. în ce ne privește 
vom căuta ca, împreună cu ÎNCERC, 
să îmbunătățim metodologia de o- 
mologare a produselor noi, spre a 
putea pune la dispoziția construc
torilor, în anul ce vine, un sorti
ment mal larg de materiale din 
mase plastice, realizate la un nivel 
calitativ superior.

VASILE GHEORGHIȚA 
director al Fabricii 

de mase plastice din București

Vara romantică — 
producție a studioului 
cinematografic „Bucu
rești' (Scenariul : Oc- 
tav Pancu-Iași, regia : 
Sinișa Ivetici). Acțiu
nea filmului se petre
ce tntr-un oraș moldo
venesc, în preajma 
eliberării țăili.

Alibiul nu ajunge — 
producție a studiouri
lor cehoslovace. Sce
nariul : Karel Kop, 
Vladimir Cech, regia: 
Vladimir Cech. Filmul 
urmărește cercetările 
pentru prinderea unei 
bande de răufăcători.

Chermesa — pio- 
duejie a 6tudiouilloi 
din R.F.G.
șl regia:
Staudte.
mască reînvierea na
zismului în Germania 
occidentală.

Scenariul
Wolfgang 

Filmul de-

Pentru îmbunătățirea documentării proiectanfilor
Dih’ experiența de pînă acum 

ne-aTti convins că, prin folosirea 
materialelor noi la lucrările de zi
dărie, finisaj și instalații, se reduce 
greutatea construcțiilor, se mărește 
durabilitatea și se îmbunătățește 
gradul de confort al locuințelor — 
probleme care sînt urmărite îndea
proape de arhitecții șl inginerii noș
tri în proiectele pe care le elabo
rează.

încă de la începutul anului, prin 
plariül tehnic s-au stabilit lucrările 
la care se vor prevedea în proiecte 
matériale noi de construcții. Aceasta 
a constituit un îndreptar prețios în 
munca noastră. La construcțiile pro
iectate s-au executat pardoseli din 
masă plastică (covor P.V.C.), tapete 
cu p'elitulă de masă plastică, s-au 
folosit o serie de materiale noi din 
lemn, zugrăveli cu acetat de poli- 
viniF etc. Materialele sanitare noi 
stauAde asemenea în atenția pro- 
iectariților noștri ; la instalațiile de 
apă :și electrice s-au prevăzut în 
mai-mare măsură țevi și tuburi din 
P.V.C,

Pentru ca materialele noi să poată 
fi prevăzute pe scară mai largă în 
proiecte, ele trebuie însă, cum e și 
firesc; să fie cunoscute de către pro- 
iectanți. Ne referim atît la unele 
materiale folosite pînă acum pe di
feritei șantiere, dar mai ales la a- 
celea.73 căror utilizare nu este prea 
cunoscută, deoarece parte din ele se 
produc pentru prima oară la noi în 
țară...-Cunoașterea aceștora se poate 
face atît prin urmărirea documenta
ției tehnice de specialitate cît și 
printnro strînsă legătură cu con
structorii de pe șantiere care știu 
din practica lor utilitatea, modul de

și posibilitățile de folo- 
materiale noi.

iectanților îl constituie organizarea 
de expoziții. C.S.C.A.S. a organizat 
anul acesta o expoziție interesantă 
cu subiectul „Finisaje noi în cons
trucție“. Această expoziție a fost 
prezentată, prin grija direcției 
noastre, și la Iași, bucurîndu-se de 
succes datorită .interesului care l-a 
stîrnit atît în rîndul constructorilor 
cît și al celorlalți vizitatori. Totuși, în 
această direcție considerăm că mai 
sînt unele lucruri de făcut. E bine 
că, Centrul de documentare pentru 
construcții, arhitectură și sistema
tizare al C.S.C.A.S., în colaborare 
cu Direcția generală construcții- 
montaj, au deschis în București, în 
primăvara acestui an, o expoziție

comportare 
sire a unor

Munca de documentare a proiec- 
tanților are diferite aspecte. Prezen
tarea realizărilor din străinătate și 
din țara noastră în domeniul ma
terialelor de construcții moderne, a 
tehnologiei întrebuințării lor se face 
în diferite reviste de specialitate, 
prin prospecte, în cadrul unor ex
poziții etc. Dacă ne oprim asupra 
publicațiilor periodic, de exemplu 
la „Revista construcțiilor și a ma
terialelor de construcții14, trebuie să 
arătăm că în paginile ei apar o se
rie de articole interesante. Cu toate 
acestea, considerăm că ar fi nece
sar să se rezerve în această revistă . ...
un spațM special mai mare pentru ' care prezenta jioutăți în finisajele 
prezentarea materialelor noi ç 
construcții. Ar fi de asemenea folo
sitor pentru noi și constructori ca 
prezentarea să cuprindă pe lingă-a- 
mănuntele tehnice și economicitatea 
folosirii lor.

Apreciem 
C.S.C.A.S. de 
de materiale 
instalații pentru 
arhitecților și tehnicienilor construc
tori. în aceste cataloage pe lîngă 
materialele tradiționale sînt descrise 
și materialele de construcții noi in
troduse sau în curs de folosire pe 
șantierele din țara noastră. E nevoie 
însă ca ele să fie mai operativ com
pletate cu ceea ce apare nou în a- 
cest domeniu. Și mai ales, să fim 
informați asupra rezultatelor ce se 
obțin atît prin experimentarea noi
lor materiale de construcții, cît și 
prin aplicarea lor pe diferite șan
tiere din țară.

Alt mijloc de documentare a pro-

ca bună Inițiativa 
a publica un catalog 
de construcții și de 

uzul inginerilor.

de construcțiilor. Relevăm utilitatea, și 
interesul ce l-ar prezenta asemenea 
expoziții și în alte orașe mari din 
țară. Prezentarea în cadrul expoziții
lor a materialelor noi, cu ajutorul 
cărora se pot realiza finisaje interi
oare și exterioare deosebit de fru
moase, ar ajuta și mai mult pe arhi- 
tecți și ingineri în elaborarea unor 
proiecte de bună calitate, bazate pe 
soluții economice.

Deci problema care se pune este 
de a se asigura o informare mai sis
tematică în legătură cu tot ce apare 
nou în domeniul materialelor de 
construcții. Aceasta este, după 
părerea noastră, o condiție princi
pală pentru ca, încă de la planșetă, 
noile materiale și procedee avansate 
să-și găsească o largă aplicare.

Ing. ȘTEFAN CUMPÄNESCU 
Direcția de Sistematizare, 
Arhitectură și Proiectare 

a Construcțillor-Iașl

Luni, 26 noiembrie, ora 20,00, în 
sala mică a Palatului R. P. Romî
ne, va avea loc un recital de arii 
și lieduri dat de Mihail Arnăutu 
și Ion Falculete. în program lu
crări de Pergolesi, Chopin, H. 
Wolf, Ceaikovski, Wagner, Res
pighi, Enescu.

Miercuri, 28 noiembrie, ora 
20,00, Filarmonica de Stat „Geor
ge Enescu“ prezintă în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne un reci
tal „C. Debussy“ în cadrul ciclu
lui .Muzica de-a lungul veacu
rilor“. Vor interpreta : Corneliu 
Gheorghiu, Aurelian Octav Popa, 
Nicolae Gafton, Albert Guttman și 
cvartetul de coarde din Cluj com
pus din : Vasile Horvath, Ladislau 
Koszta-Rab, Emeric Dula șl Va
sile Zoicaș.

Joi, 29 noiembrie, ora 19,50, în 
studioul de concerte, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunli ro
mîne, dirijată de Mircea Cristes- 
cu, prezintă un concert simfonic, 
în program : Concertul pentru 
orchestră de coarde de Paul Con-

stantinescu ; Concertul nr. 3 pen
tru pian și orchestră de Beet
hoven. Solist : Pavel Serebriakov 
(U.R.S.S.) ; Dansuri din Galantha 
de Kodaly Zoltan ; Concertul 
tru coarde 
Hindemith.

Vineri, 30 
va avea 
tulul R. 
muzică 
Staicu, 
cvartetul de coarde alcătuit 
George Nicolescu, Constantin Bui- 
că, Mederus Petrus și Cătălin Ilea.

Sîmbătă, 1 decembrie, ora 20,00, 
sub bagheta lui George Georgescu, 

^artist al poporului, orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu* prezintă la Ate
neul R. P. Romîne un concert 
simfonic. în program : Preludiu 
simfonic de I. Dumitrescu ; Con
cert pentru pian și orchestră nr. 3 
de Beethoven șl Simfonia a IlI-a 
de Brahms. Solistă : Monique de 
la Bruchollerie (Franța).

K
«1»

Teatrul ar
Studioul de televiziune din Bucu

rești prezintă luni, 26 noiembrie, pri
ma emisiune din noul ciclu Intitulat: 
„Teatrul, artă realistă". în cadrul e- 
mlslunilor, scriitorul Ion Marin Sado-

tva realistă
va face expuneri privind mo- 
din istoria teatrului universal.

veanu 
mente 
Prelegerile vor fi ilustrate cu scene 
din lucrări dramatica.

Iată-l pe inginerul 
Dumitru Popescu, îm
preună cu soția și cu 
una din fiicele sale. 
Om 
dat pentru îndelun
gata sa activitate în 
uzină, Popescu dștigă 
bine și dorește să a- 
sigure fetelor sale un 
trai lipsit de griji. 
Dar, în dragostea sa 
părintească prost în
țeleasă, le îndeam
nă să trăiască fără 
să facă nimic. Și 
nu-și dă seama că, 
vrînd să le ofere pînă 
și luna de pe cer, nu le 
dă, de fapt, decît dte 
„O felie de lună”. Așa 
se și numește comedia 
lui Aurel Storin, care 
se reprezintă la Tea
trul pentru tineret și 
copii.

Fantezia dramatur-

gului aduce în scena 
și un alt Popescu. Sau 
poate nici nu-l chea
mă Popescu ! Princi
palul este că el o va 
ajuta pe Nuca să-și 
pregătească examenele 
și să se îndrepte spre 
o meserie adevărată, 
îi va arăta Monicăi că 
orizontul unui om nu 
se poate rezuma la 
dragoste, o va convin
ge pe mamă că nu e 
totul în viață să-ți 
găsești un ginere „in
telectual". Si tot dato
rită lui, capul fami
liei, inginerul Dumitru 
Popescu, va înțelege 
că nu-și poate face 
copiii fericiți ferln- 
du-i de orice eforturi, 
ci numai transmițîn- 
du-le aceeași etică a 
muncii care i-a adus 
lui însusi un loc res-

pectat în sodetatea 
noastră.

O farsă ușoară, tine
rească și veselă fără a 
fl ușuratecă. Specta
colul — regizat de Tu- 
dorel Popa — e plă
cut, amuzant. Atrage 
atenția 
degajat, 
Porno je, 
solvent 
lui. Cu 
comic gustat de pu
blic, Ion Lucian 
creează figura in
ginerului Dumitru Po
pescu, iar Jana Go- 
rea interpretează con
vingător rolul soției 
sale. Din distribuție 
mai fac parte Vali 
Cios, Elena Pop, Gh. 
Angheluță, iar deco
rurile sînt semnate de 
Sergiu Singer.

A. B.

Cum muncim pentru a ridica toate 
gospodăriile colective la nivelul celor fruntașe

(Urmare din pag. I-a)

O deosebită însemnătate pentru 
întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective are gene
ralizarea experienței înaintate. De 
aceea, consiliul agricol raional 
a organizat, mai multe schim
buri de experiență. Astfel, pen
tru popularizarea rezultatelor bune 
obținute de gospodăria „,30 Decem
brie“ din Dridu. în creșterea vacilor 
de lapte, consiliul agricol a organi
zat aici vizite ale colectiviștilor din 
gospodăriile Alexeni, Creața-Leșile, 
Merii Petchi și altele care, folosind 
experiența bună a colectiviștilor din 
Dridu, au reușit să sporească mult 
producția de lapte.

Schimburi de experiență s-au fă
cut și pe alte teme : creșterea pă
sărilor, fertilizarea solului, 
tuarea de construcții ieftine 
rabile și altele.

Vom folosi perioada de
pentru a intensifica propaganda a- 
gricolă, schimburile de experiență 
între cadrele de conducere ale gos
podăriilor colective, brigadieri, spe
cialiști etc. pentru ca tot ce este 
bun să fie cunoscut și apoi aplicat în 
toate gospodăriile colective.

în centrul preocupărilor noastre

1963. Consiliul agricol va 
ca toate gospodăriile colec- 
prevadă în planurile de pro- 
folosirea deplină a posiblli- 
de 
de

efec-
și du-

lamă

6*/' ■’

La cursurile agrozootehnice 
din satele raionului Lehliu

Comitetul raional de partid Leh- 
liu, sfatul popular și consiliul a- 
gricol raional s-au ocupat cu gri
jă de deschiderea cursurilor agro
zootehnice de masă de trei ani. 
în iarna aceasta, în gospodăriile 
colective din raion funcționează 
175 de cercuri, din care 112 
cercuri de cultura plantelor de 
cîmp, 49 de creșterea animalelor, 
9 legumicole, 5 pomiviticole. 
Cercurile sînt conduse de 114 lec
tori, între care 108 ingineri și teh
nicieni agronomi și zootehnici șl 
medici veterinari. Pentru buna 
desfășurare a învățămîntului a- 
grozootehnic s-au pregătit ca
mere corespunzătoare precum și 
materialul didactic necesar. Pînă 
la 15 noiembrie și-au început 
cursurile toate cercurile de învă- 
țămînt agrozootehnic.

La gospodăria colectivă „Sece
ra și ciocanul*, din comuna Plev
na, s-au organizat trei cercuri a- 
grlcole șl unul zootehnic, la care 
s-au înscris 225 de colectiviști —

brigadieri, șefi de echipe, colec
tiviști fruntași. Inginerul agronom 
Constantin Goia, prezentînd dife
rite probe de grîu cultivat pe 
terenurile gospodăriei, (fotogra
fia din stingă — sus) a vorbit pe 
larg despre rezervele de sporire 
a producției la această cultură.

Colectiviștii din satul Nucet, a- 
jutați de mecanizatorii din briga
da a 6-a de la S.M.T. Lehliu, au 
terminat printre primii din raion 
semănatul cerealelor de toamnă.

In fotografia din dreapta — eus 
— inginerul agronom Soveja Ni- 
cula, vorbind colectiviștilor des
pre însemnătatea arăturilor a- 
dîncl de toamnă.

Membrii gospodăriei colective 
„înfrățirea" din comuna Dor Mă
runt acordă o atenție deosebită 
creșterii animalelor.

In fotografia de jos, cursanțil 
cercului de zootehnie condus de 
ing. C. Ungurelu, în timpul unei 
aplicații practice la ferma de 
vaci.

RADIO, luni 26 noiembrie • Emisiunea 
„Tinerețea ne e dragă" — ora 8,00 — I 
• Sulte simfonice — ora 9,20 — I o Mu
zică de cameră — ora 10,29 — Ie Scene 
din operele iul Rossini — ora 11,05 — I 
e Concertul pentru pian șl orchestră în 
re major de Rodlon Scedrln — ora 12,15
— II o Muzică populară romînească —
ora 12,30 — Ie Carnet de reporter — 
ora 13,15 — II e Muzică populară romî- 
nească și a minorităților naționale — 
ora 13,22 — II e Concert de prînz — ora 
14,00 — I o Fragmente din opera
„Martha- de Flotow — ora 14,10 — II 
e Muzică de balet — ora 15,00 — II o Mu
zică din opere — ora 15,25 — Ie Cîntă 
formația de fluierași a P.T.T.R.-Bucureștl
— ora 16,45 — Ie Sfatul medicului — 
ora 17,30 — II e Muzică romînească do 
estradă — ora 18,00 — Ie Muzică slm-

fonică eerută de ascultători — ora 18,05
— II o Muzică din operete — ora 18,40
— I 4 Din comoara folclorului nostru —
ora 19,00 — II e Din repertoriul cîntăre- 
țel Maria Lătărețu — ora 19,40 —Ie Mu
zică ușoară — ora 20,15 — I • Din mu
zica popoarelor — ora 20,20 — II • „Com
pozitorul săptămînil" Johannes Brahms. 
In program : Concertul pentru vioară șl 
orchestră în re major — ora 20,39 — I 
• înregistrări din Festivalul „Bayreuth" 
1962. Prolog șl actul I din opera „Amur
gul zeilor“ do Richard Wagner — ora ----  __ ------  . -- ------- -,entru

îerpre-
T,

do muzică ușoară — ora 
Muzică de estradă — ora

21.20 — Il e Ciclul de 12 concerte p< 
orgă șl orchestră de Haendei lnte _ 
täte de Karl Richter: Concertul nr. . 
opus 7, In si bemol major — ora 21,25 — 
I o Concert
22.20 — I e 
23,40 — n.

sporire a producției la 
dezvoltare a creșterii

agricol raional Urzicenl

stă șl problema îmbogățirii cuno
ștințelor colectiviștilor. Pentru ca 
învățămîntul agrozootehnic să se 
desfășoare în bune condiții, s-au 
stabilit cu grijă formele de învăță- 
mînt, tematica cursurilor, lectorii 
care predau. Cele mai multe cercuri 
au ajuns la lecția a doua, iar altele 
— la a treia.

Vom acorda o mare atenție în
tocmirii dărilor de seamă de sfîrșit 
de an șl a planurilor de producție 
pentru 
urmări 
tive să 
ducție 
tăților 
hectar,
animalelor.

Consiliul 
a reușit să acorde în această pe
rioadă un sprijin substanțial gos
podăriilor colective, datorită faptu
lui că a fost ajutat și îndrumat în
deaproape de comitetul raional de 
partid și de comitetul executiv al 
sfatului popular raional.

Am relatat unele aspecte din 
munca noastră de pînă acum. Consi
liul agricol raional va depune toate 
eforturile să-și îmbunătățească con
tinuu activitatea, pentru a face față 
cu succes sarcinilor de mare răspun
dere pe care le are în conducerea 
agriculturii raionului.

Consfătuire cu cadrele 
medii sanitare

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
La Galați a avut loc recent consfătui
rea cadrelor medii sanitare din re
giune. Ea a fost organizată de fi
liala Galați a Uniunii Societăților 
de Științe Medicale din R. P. Ro- 
mînă. La consfătuire au fost prezen
tate referate pe temele : „Sora de 
ocrotire și asistența socială“, „Acti
vitatea sorii de ocrotire în familie”, 
și „Asistența curatlvo-profilactică a 
gravidelor și noului născut“.

CINEMATOGRAFE. CHERMESA : 
publica (Bd. Magheru 2), București (Bd. 
6 Martie 6), V. Roaită (Bd. 1 Mal 57), 
Alex. Sahia (Cal. Văcărești 21), VARA 
ROMANTICA : Magheru (Bd. Magheru 
29). ALIBIUL NU AJUNGE : V. Alec- 
sandrl (Str. Er. Grigorescu 24), I. C. Frlmu 
(Bd. 6 Martie 16), G. Coșbuc (Piața G. 
Coșbuc 1). CARTOUCHE — cinemascop : 
Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), înfrățirea 
între popoare (Bd. Bucureștii Noi), 23 
August (Bd. Dimitrov 118), 16 Februarie 
(Bd. 30 Decembrie 89), Drumul Serii 
(Str. Drumul Serii 30), B. Delavrancea 
(Bd. Libertății 70—72). OAMENI ȘI FIA
RE — ambele serii : Victoria (Bd. 6 Mar
tie 7), 8 Martie (Str. Buzești 9—11). PI
RAȚII AERULUI — cinemascop : Lumi
na (Bd. 6 Martie 12). LUPII LA STlNĂ : 
Central (Bd. 6 Martie 2), Grlvlța (Piața 
Iile Plntllle 2), M. Emlnescu (Str. M. 
Emlnescu 127), Olga Banele (Cal. 13 Sep
tembrie 196). PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII — dimineața : 13 Septem
brie (Str. Doamnei 9). TINTIN șl MIS
TERUL „LINEI DE AUR" — după-amla- 
ză : 13 Septembrie (Str. Doamnei 9).
PROGRAM DE FILME DOCUMENTARE : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). URME 
TĂCUTE : Maxim Gorki (13 Decembrie 
5—7). PETRE CEL ISTEȚ : 1 Mai (Bd. 
1 Mal 322), Volga (Șos. Ilie Plntllle 61), 
Libertății (Str. H Iunie 75). OMUL AM- 
FIBIE : Cultural (Cal. Grivlței 196). MIS
TERUL CELOR DOI DOMNI „N“ rulea
ză la cinematografele Gh. Doja (Cal. Gri, 
vițel 80) șl Miorița (Cal. Moșilor 127). 
PRIETENUL NOSTRU COMUN : Alex. 
Popov (Cal. Griviței 137), Donca Simo 
(Str. Avrlg 1). TELEGRAME : C-tin Da
vid (Șos. Crîngași 42). CELEBRUL 702 : 
Unirea (Bd. 1 Mal 143). O VIATĂ : Fla
căra (Cal. Dudeștl 22). O SLUJBA SIGU
RA rulează la cinematograful T. Vladi- 
mlrescu (Cal. Dudeștl 97). FLĂCĂRI ȘI 
FLORI : Munca (Șos. Mlhal Bravu 221), 
Iile Plntllle (Șos. Colentlna 84). MOAR
TEA ARE O FATĂ — cinemascop : 
Popular (Str. Mătăsarl 31), Floreasca 
(Str. I. S. Bach 2), 30 Decembrie (Cal. 
Ferentari 86). RAZE PE GHEAȚĂ : Mo
șilor (Cal. Moșilor 221). FOC IN LINIA

DOUA ; 8 Mal (Str. Lizeanu 19). ÎNVIS-t 
REA — ambele serii : Luceafărul (Cal. 
Rahovel 118). CASA DE LA RĂSCRUCE t 
G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3), Aurel 
Vlalcu (Șos. Cotrocenl 9).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru școlari : Cine 
știe să răspundă 7 ! 19,35 — Filmul pen
tru copil : „Urme pe zăpadă" — o pro
ducție a studioului cinematografic „Ale
xandru Sahia". 19,45 — Tribuna econo
mică. 20,00 — Teatrul, artă realistă (1) do 
Ion Marin Sadoveanu. 21,30 — Telesport. 
In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri In țară : Vremea a început să s« 

răcească treptat, mal ales în vestul țării. 
Cerul a fost în general acoperit, excep- 
tînd șudul șl sud-vestul țării, unde a 
fost schimbător. Au căzut precipitații 
sub formă de ninsoare în Crlșana șl 
Banat șl sub formă de ploaie șl lapo- 
vlță în toate regiunile țării. Vîntul a 
suflat slab, pînă la moderat, cu ușoare 
intensificări în sud șl sud-estul țării, 
din sectorul sudic. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse Intre 
15 grade la Viziru șl Mangalia șl minus 
2 grade la Banloc. In București : Vremea 
a fost schimbătoare, cu cerul variabil, 
mal mult noros în timpul dimineții. Vîn
tul a suflat slab, pînă la potrivit, la 
început din nord-est apoi din sud-vest.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 noiembrie. In țară : Vreme re
lativ rece la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, mal mult 
noros. Local vor cădea precipitații. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura sta
ționară la început, apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 6 șl plus 3 grade (local mai ridi
cate), iar maximele între 3 șl 13 grade. 
In București : Vreme relativ rece la în
ceput, apoi în încălzire ușoară. Cerul va 
fi schimbător, mal mult noros. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura staționară 
la început, apoi In

Dup'd' doud luni de la publicare

Cit trebuie să dureze rezolvarea unei simple
întrebarea aceasta a fost pusă în- 

tr-un articol publicat în ziarul „Scln- 
teia* nr. 5664, în care era analizată 
activitatea Serviciului de reglementare 
a spa|iulu! locativ al raionului „30 De
cembrie". Cereri Justificate ale cetățe
nilor nu erau rezolvate cu lunile, unii 
inspectori aveau o atitudine birocra
tică, evidenfa lucrărilor nu era pusă 
la punct.

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar al raionului „30 Decembrie" ne-a 
informat că lipsurile serviciului au fost 
analizate într-o ședinfă. S-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea activită(ii, au 
fost sancfionatî Inspectorii Gheorghe 
Rusu și Teodor Oprea.

Totuși la Serviciul de reglementare 
a spațiului mal stăruie o serie da lip
suri. lată 
curînd de 
tru.

Oamenii 
de Informații așteaptă în antreul clă
dirii, pe trepte, înghesuifl între balu
strada scării și niște dulapuri da fier. 
Există o singură 
da-a valma șl cei care au nevoie de o

cîteva constatări făcute de 
un reporter al ziarului nos-

care au treburi la ghișeul

simplă Informafie, șl cel care solicită 
eliberarea unul act. Multi cefăfeni au 
primit actele cerute. Altora li s-a spus 
să treacă săptămîna următoare. Repor
terul nostru a ales la întîmplare nu
merele de înregistrare a trei cereri 
nerezolvate șl s-a interesat de soarta 
lor la șeful serviciului, Iov. 1. Popescu. 

Prima purta numărul 12 229 din 7 
Iunie 1962. O taxatoare de la I.T.B. 
făcuse o cerere pentru Intrarea so|u- 
lul în spafiul locativ pe care-l definea 
dînsa. Cererea nu s-a rezolvat, soful 
locuiește în apartament fără forme le
gale. Au fost amendafi în două rîndurl. 
Iar sofia vine în fiecare săptămînă, de 
patru luni, la Serviciul de reglemen
tare a spafiului. Fără rezultat. Pentru 
rezolvarea unei asemenea hîrtii era 
nevoie doar de cîteva zile.

A doua cerere purta numărul 
— din 24 octombrie 1962. O 
feană solicita o adeverință că
leșie de zece ani la aceeași adresă. 
Venise de două ori. Tot fără rezultat.

A freie cerere purta numărul 9 706 
bancă. Așteaptă din 4 mal 1962. Era vorba fol da o 

Intrare în spafiu. De data asta, aici

22 619 
cetă- 
locu-

creștere ușoară.

cereri ?"
fusese inspectorul.
fost. De cîte ori solicitanta venea după 
răspuns, I se spunea că cererea el „• 
în forme*.

In ce fel de „forme* o fi fost ne 
putem închipui dacă vom arăta că nici 
după o oră șl Jumătate de căutare prin 
dosarele serviciului, nu s-a dat de 
urma ei. Ceea ce dovedește că evi
denfa luc-ă^lor și rezolvarea conștiin
cioasă, operativă, a cererilor nu sînt 
nici astăzi încă, în ciuda deselor șl 
Justificatelor sesizări ale cefăfenilor, la 
nivelul cerlnjelor. Este timpul să se ta 
măsuri energice pentru a se pune ca
păt cazurilor de tărăgănare existente șl 
să fie trași la răspundere cei care se 
fac vinovafi de rătăcire, pierdere sau 
nerezolvarea cererilor. In ce privește 
cererile de mal sus, șeful serviciului 
a daf asigurări că vor fl rezolvate în- 
tr-o singură zl.

Socotim că este nimerit cu Sfatul 
popular al raionului „30 Decembrie" 
să urmărească îndeaproape lichidarea 
deficientelor care mai dăinuie în acti
vitatea acestui serviciu.

Dar parcă n-ar f!

S. V.



Nr. 5724 scInteia

Un Jucător des solicitat : Vicente, portarul
Reprezentativa de fotbal a R. P. 

Romine a obținut o victorie frumoasă 
ți meritată. De mulți ani spectatorii 
noștri n-au mai avut ocazia să-i 
vadă pe fotbaliștii din națională 
juaînd așa «a Ieri. In principal, 
•pectatorii au apreciat faptul că 
•ohipa nu a intrat pe teren nici inti
midată de valoarea certă a parte
nerilor lor, nici timorată ca în primul 
Joc, șl nici deprimată de balastul 
celor 6 goluri primite la Madrid, 
handicap quasi de netrecut ; dimpo
trivă, ea a pășit pe teren plină de 
voința de a învinge, însuflețită de 
spirit de luptă, hotărîtă să încerce 
și să realizeze ceea ce putea părea 
imposibil — remontarea decalajului. 
Nu a reușit acest lucru — încît pen
tru turul următor al competiției 
„Cupa Europei* s-a calificat echipa 
Spaniei — dar, în schimb, a oferit 
publicului eatisfacția unei victorii 
bine meritate, la un scpr clar, șl, 
mai ales, a unui joc în care întreaga 
echipă a luptat Inimos, cu toată 
energia și cu încredere în propriile 
forțe, într-un spirit ofensiv și încer- 
cînd un joc modern. Așa cum în- 
tr-adevăr trebuie 3ă joace o repre
zentativă națională.

Acestea au fost „armele“ în fața 
cărora jucătorii spanioli n-au putut 
răspunde cu tehnica individuală de 
care dispun. Dimpotrivă, surprinși de 
jocul colectiv, omogen, de spiritul de 
luptă al fotbaliștilor noștri, spaniolii 
au primit două goluri în primele opt 
minute și numai pripeala înaintași
lor noștri (Tătaru, Manolache, Ger
gely) i-a ferit de o înfrîngere mai 
mare, ce se putea realiza chiar în 
prima jumătate de oră de joc.

în meciul de ieri a fost înlăturată 
cu succes „bariera emotivității" pri
melor minute ale partidei care de 
mulți ani costă goluri greu de re
cuperat. Dimpotrivă, fotbaliștii noș
tri au fost aceia care, din primele 
secunde ale jocului, s-au avîntat în 
atac, realizîrrd combinații reușite.

După jocul de ieri de pe stadio
nul „23 August" a apărut și mai 
evident cît de mari au fost greșe
lile făcute în primul meci, atît prin 
alcătuirea echipei, care nu a cuprins 
nici pe departe pe cei mai buni și 
mai în formă jucători din țară, cît 
și prin tactica defensivă adoptată. 
Spaniolii au părut surprinși că, după 
echipa pe care au întrecut-o atît de 
ușor la Madrid, tntilnesc o formație 
cu un stil și o concepție de joc mult 
diferită.

Confirmă aceasta însăși declara
ția pe care, la cîteva minute după 
meciul de ieri, ne-a făcut-o antre
norul echipei spaniole, Villalonga : 
„Echipa romînă pe care am înfrun
tat-o astăzi a jucat cu totul altfel 
decît cea prezentă la Madrid. Așa 
se și explică rezultatul favorabil 
obținut acum. Jucătorii spanioli n-au 
fost mai slabi decît în primul meci. 
Ei — și mărturisesc, și eu — au ră
mas surprinși de combativitatea ro- 
rAÎnilor".

în ce privește componenții echipei 
Vgstre merită să ne. oprim asupra 

comportării bune a lui Constantin, 
care, în prima repriză mai ales, a 
fost unul din cei mai buni jucători 
de pe teren, construind faze deose
bit de periculoase pentru adversar; 
Pîrcălab, care a fost cel mai peri
culos dintre atacanții noștri, a tre
cut cu ușurință peste Calleja — ad
versarul lui direct, creînd multe 
'situații de gol : foarte bine au jucat 
de asemenea Koszka, deosebit de 
sigur în apărare, precum și Petru 
Emil. Bun Gergely, deși încă 
insuficient de eficace. Manolache, 
cu vigoarea ce-l caracterizează, a 
justificat selecționarea sa. De un 
înalt simț al datoriei au dat dovadă 
■•■'ăfătorii, în frunte cu Voinescu, 

rat în ordine de Nunweîller, Popa 
Ivan, îndeosebi în repriza a doua, 

cînd au stăvilit atacurile înaintași
lor adverși ; din păcate, ei s-au lă

Victorii 
internationale 

Ia hochei 
pe gheață

In două seri con
secutive, (sîmbătă 
și duminică) echi
pele reprezentati
ve de hochei pe 
gheață ale R. P. 
Romîne șl Franței 
s-au întrecut pe 
patinoarul artifi
cial din parcul 
sportiv „23 Au
gust". In ambele 
partide victoria a 
revenit echipei ro- 
mlne cu 18—3 *1 
10—2. 

sat odată Înșelați de subtilitatea 
acestora — clnd Veioao a marcat 
singurul punct pentru echipa sa.

Caracteristicile fotbaliștilor spa
nioli care au evoluat in meciul de 
ieri s-au dovedit a fi măiestria teh
nică, finețea cu care controlează 
mingea, precum și viteza jocului, în 
ritm mai accelerat în apropierea 
porții. Gento, Veloso, Amancio — 
dintre atacanți și Paquito au fost 
cei mai buni jucători ai echipei spa
niole ; aceștia lovesc cu siguranță 
și puternic balonul, trag de la dis
tanță și precis la poartă. Jucătorii

Stadionul „23 August”.
Timp Înnourat, răcoros; teren moale.
Au marcat : pentru R. P. Romînă — 

Tătaru (min. 3), Manolache (min. 8), 
Constantin (min. 62) ; pentru Spania — 
Veloso (min. 68).

R. P. Romînă (tricouri fi chiloți gal
beni) : Voinescu — Popa, Nunweîller 
III, Ivan — P. Emil, Koszka — Plrcă- 
lab, Constantin, Manolache, Gergely, 
Tătaru.

Spania (tricouri roșii, chilo/i al
baștri) : Vicente — Rlvilla, Rodri, Cal
leja — Paquito, Gloria — Collar, 
Amancio, Veloso. Gillo, Gento.

Arbitru : G. Pelomls — ajutat la tușe 
de J. Michallidls șl C. Menandros 
(Grecia).

spanioli din apărare au recurs însă 
deseori la încălcarea regulamentu
lui, comițînd faulturi (Pîrcălab a fost 
la un moment dat „luat în brațe“ 
de Calleja, iar debutantul nostru, 
Manolache, a fost și el deseori ținut 
neregulamentar de Rodii).

Lovitura de începere o au jucă
torii noștri. Odată cu primele pase, 
înaintașii pătrund în careul oaspe
ților forțîndu-i să acorde corner. 
Echipa romînă vine tn atac cu 
aproape întregul efectiv. Mingea 
este permanent în posesia jucători
lor noștri. Constantin trece cu ușu
rință printre apărătorii spanioli. Și 
iată că n-au trecut nici trei minute 
și echipa romînă înscrie primul 
punct. Printr-o pasă foarte precisă, 
Gergely îl lansează pe Pircălab. 
Ajuns aproape de marginea careu
lui de 16 m, acesta centrează. Ve
nit în viteză de pe partea stingă, 
Tătaru șutează puternic, mingea se 
lovește de un jucător spaniol, dar 
tot Tătaru o împinge în gol. Încu
rajați de publicul spectator, echipa 
noastră domină, Teușlnd o serie de 
acțiuni pe cît de spectaculoase, pe 
atît de periculoase la poarta echi
pei Spaniei. Din păcate, deficiențele 
tehnice ale unor jucători fac să 
ratăm, una după alta, două faze 
clare de gol : Manolache trage 
afară din Imediata apropiere 
a porții, iar Gergely scapă o mare 
ocazie la o centrare a lui Pîrcălab. 
Mult muncește Manolache, care, ca 
vîrf de atac, încearcă mereu pătrun
deri pe toate laturile terenului. Prin
tr-o astfel de acțiune, foarte bine 
lansat de Constantin și după ce 
trece de Rodri, Manolache ajunge 
singur în careul de 16 m, șutează 
și... un nou gol pentru echipa R.P. 
Romîne, Oaspeții par descumpăniți, 
mai ales în apărare. Mult n-a lipsit 
ca în minutele imediat următoare, 
echipa romînă să-și mărească a- 
vantajul. De vreo două-trei ori, 
mingea s-a plimbat prin fața porții 
lui Vicente, dar jucătorii noștri, deși 
în imediată apropiere, n-au reușit 
s-o atingă...

Spaniolii contraatacă periculos, 
apărarea noastră este însă sigură și 
nu se lasă depășită. Veloso, Gento, 
Amancio se remarcă prin tehnică 
individuală, prin viteză, dar, cu toate 
aceste atu-uri, ei nu găsesc breșe 
în dispozitivul defensiv al echipei 
noastre. Nunweîller III se înțelege 
bine cu colegii lui de linie șl de 
club (Popa și Ivan). Spre sfîrșitul 
reprizei, la o lovitură liberă de la 

spaniol. (Foto : A. Carto] an)

circa 25 m — frumos executată de 
Gento — portarul și căpitanul echi
pei romîne (Voinescu) se remarcă.

După risipa de energie făcută în 
prima repriză, care se putea încheia 
cu un scor mai mare în favoarea 
noastră, echipa a slăbit ritmul în 
repriza a Il-a. Totuși fotbaliștii ro- 
mîni înscriu și cel de-al treilea gol. 
La o lovitură de pedeapsă, la 30 m 
de poarta lui Vicente, mingea este 
trimisă cu „boltă" de Petru Emil. 
Constantin urmărește și înscrie 
spectaculos cu capul.

Alarmați de perspectiva unei în- 
frîngeri la scor și profitînd de sem
nele tot mai marcate de oboseală 
ale echipei romîne, oaspeții atacă 
deciși. Combinațiile lor au mai 
mult efect. Veloso driblează cu 
măiestrie, evidențiindu-se și prin 
claritatea cu care creează colegilor 
de echipă o serie de ocazii de a 
pătrunde spre poarta lui Voinescu. 
Tot Veloso este și autorul singurului 
gol înscris d9 echipa Spaniei. Pro
fitînd de o greșeală a întregii noa
stre apărări imediate, care a ezitat 
în mod nepermis, în minutul 68, 
el a intrat în careu șl a șutat im- 
parabil, Pînă la sfîrșit inițiativa 
trece, pe rînd, cînd de partea echi
pei romîne, cînd de partea oaspe
ților, dar atacurile nu mai au tăria 
și ascuțimea de la început. La un 
atac spectaculos al echipei noastre, 
mingea întîlnește bara... Jucătorii 
spanioli „trag de timp' pentru a 
păstra rezultatul, care și rămîne ne
schimbat.

La sfîrșitul jocului arbitrul G. Pe- 
lomis (Grecia) — care a condus 
bine, cu atenție șl competență — ne 
spunea : „Romînii au realizat nu 
numai o victorie de prestigiu, ci șl 
un joc frumos care — în special tn 
prima repriză — mi-a plăcut mult. 
La începutul meciului echipa, pe 
lîngă cele două puncte marcate, a 
mai pierdut două gata făcute. Spa
niolii au jucat bine doar în ultimele 
25 de minute ale partidei. E prea 
puțin pentru o reprezentativă atît de 
cunoscută 1 I-am remarcat — din 
echipa romînă pe Pîrcălab, Mano
lache și Voinescu, iar de la spa
nioli — pe Paquito, Gento și Ve
loso*.

★
In încheiere, se poate spune că 

jocul a evidențiat încă odată talen
tul unor jucători cum eînt Constan
tin, Pîrcălab, Gergely, Koszka, P. 
Emil, posibilitățile de care dispune 
fotbalul nostru pentru o substanțială 
ridicare calitativă. In același timp, 
s-au manifestat și unele deficiențe, 
mal ales de ordin tehnic. Esențialul 
este oa această frumoasă victorie, 
care atenuează într-o anumită 
măsuTă impresia penibilei Infrin
ged de la Madrid, să nu 
ducă la nici un fel de autoli- 
niștire, ci să constituie un punct de 
plecare pentru o muncă Intensă de 
ridicare calitativă a fotbalului, pe 
baza unor eforturi asidue ale antre
norilor și jucătorilor în cluburi, a 
elaborării și aplicării perseverente, 
de către U.C.F.S. și Federație, a 
măsurilor necesare în stare să adu
că fotbalul nostru, atît de iubit de 
mase, la nivelul condițiilor de care 
dispune.

C. MANTU 
I. DUMITRIU

PRONOSPORT
R. P. Romînă — Spania 1
R. P. Bulgaria — Austria x
Reims — Monaco x
St. Français — Sedan 1
Atalanta — Genoa x
Catania — Juventus 2
Milan — Mantova x
Napoli — Lanerossl 1
Sampdoria — Bologna 2
Spal — Modena 1
Torino — Roma x
Venezia — Palermo 2
Fiorentina — Internazlonale x

RUGBI Un derbi spectaculos
Reîntorși la preocupările lor spor

tive obișnuite, rugbiștii noștri frun
tași asigură în această toamnă un 
final interesant — și ridicat ca va
loare tehnică — actualului campio
nat republican. Ieri, de pildă, 
Steaua, campioana anului trecut, și 
Grivița Roșie, virtuală învingătoare 
a competiției anului prezent, au o- 
ferit celor peste 3 500 de spectatori 
veniți pe stadionul de la Ghencea, 
o partidă de o mare frumusețe.

Echipa Steaua avea neapărat ne
voie de o victorie pentru a putea 
deveni campioană, iar Grivița Roșie 
— de un joc egal. De aceea militarii 
au acționat pur ofensiv, cu tendințe 
vădite spre deschiderea liniilor de 
trei-sferturi. Formația ceferistă s-a 
apărat cu o mare prudență și exac
titate, subordonîndu-și orice acțiune 
acestui scop : să nu primească 
puncte.

Fiecare din cei doi adversari și-a 
ales cea mai potrivită tactică și ast
fel se explică reușitul spectacol fur
nizat de aceste două formații, cele 
mai valoroase din rugbiul romînesc.

Dacă rugbiștii militari se pot 
mîndri cu maniera lor de joc (variat, 
cu numeroase pase la mînă, cu gră
mezi deschise în cîmp și schimbări 
surprinzătoare tn atac)', echipa Gri
vița Roșie poate fi felicitată pentru 
rezultatul egal, care o menține tn 
fruntea clasamentului și după cel 
mai greu meci din campionat. Sco
rul a fost alb (0—0), dar foarte de

Start, la volei
Sîmbătă șl duminică 

eu început In țară cam
pionatele categoriei A 
la volei. Actualele edijii 
ale campionatelor — 
sintern la cea de-a XVI-a 
ediție masculină șl a 
XV-a edifle feminină — 
au sfrîns, din prima zi, 
în jurul terenurilor de 
volei, pe numeroșii iu
bitori al acestui sport.

în sala Giulești din 
Capitală s-au înfîlnit, In 
cel mai important meci 
al etapei, echipele mas
culine Progresul și Steaua. 
A învins Steaua cu sco
rul de 3—1, după o par
tidă în care inifiafiva a 
fost aproape în perma
nentă în favoarea milita
rilor. De altfel, ei puteau

cîșflga șl mai categoric 
această întîlnire. Tnfr-a- 
devăr, la scorul de 2—0 
la seturi, au condus cu 
14—11 șl numai două 
greșeli elementare con
secutive ale jucătorului 
Chirifă au privat echipa 
militară de o victorie la 
zero.

Deși rezultatul pare o 
mare surpriză, trebuie să 
specificăm că el este în
tru totul fidel raportu
lui de forje existent pe 
teren. Steaua a dominai 
destul de net echipa 
Progresul care s-a pre
zentat la meci cu un 
lot minim (7 jucători), în 
care lipsa căpitanului de 
echipă, Caius Miculescu, 
s-a resimțit hotărîtor In

Ia cîteva rînăuri
Lotul romtn de handbal, care între

prinde un turneu în U.R.S.S., a susținut 
o nouă întîlnire la Tbilisi cu echipa cam
pioană Burevestnik. De data aceasta 
handbaliștil romîni au învins cu scorul 
de 15—13 (9—6).

★
Învingînd cu 21—19 pe Dinamo Bucu

rești echipa de box a clubului C.S.O. 
Craiova a reușit să se califice în finala 
campionatului republican. în meciul dis
putat duminică Ia Sibiu pugiliștii cralo- 
veni s-au comportat peste așteptări.

în finala programată la 9 decembrie, 
C.S.O. Craiova va Intîlnl pe Steaua Bucu
rești care a eliminat la Tg. Mureș cu 
25—15 pe C.S.O. Galați.

★
Două meciuri amicale de fotbal s-au 

disputat duminică la Sofia șl Tel Aviv, 
în primul meci echipa R.P. Bulgaria a 
făcut joc egal (1—1) cu Austria. La Tel 
Aviv, echipa selecționată a Turciei a în
vins cu 2—0 selecționata IzraeluluL

★
Echipa de baschet „Ettelbruck* din 

Luxemburg a debutat cu o surprinzătoare 
victorie in „Cupa campionilor europeni“. 
Baschetbaliștii luxemburghezi au ciștigat 
cu 72—55 (31—29) intîlnirea cu echipa 
daneză W.C.G. Copenhaga. Returul va 
avea loc la 9 decembrie.

(Agerpres)

Stelele „<O}Lteazu£ul
însemnări de călătorie din Ulan Bator

upă tradiție, virata orașului ai 
trebui căutată în hrisoave 

străvechi ce amintesc că In urmă 
cu sute de ani, a fost înălțată 
la încrucișarea marilor drumuri ale 
caravanelor, pe malurile liniștitei 
Tola, cetatea Urga.

Dar realitățile întîlnlte pretutin
deni, conferă bătrînei așezări din 
inima Asiei o cu totul altă vîrstă : 
anii de naștere ai capitalei Mon
goliei populare încep să se nume
re de la acel eveniment memorabil 
oînd la Urga a fost proclamată so
lemn puterea populară. Și tot a- 
colo, în noiembrie 1924 a fost pro
clamată Republica Populară ^Mon
golă. Astăzi, po,porul mongol sărbă
torește Împlinirea a 38 de ani de la 
proclamarea Republicii. Orașul Urga 
a căpătat un nume nou : Ulan 
Bartor, ceea ce în limba mongolă 
înseamnă „Viteazul Roșu“.

...Cea dintîi cunoștință cu Ulan 
Batorul am făcut-o într-un amurg, 
cînd din rotirea lină a avionului 
s-a înfățișat privirilor harta vie a 
orașului. Sub strălucirea luminilor 
am deslușit clădiri Înalte, moderne, 
în centru, siluete de fabrici și uzi
ne, cartiere noi.

Bunul prieten Cimldorj — cu care 
am colindat ore în șir pe străzile 
unde se mal văd din cînd în cînd 
trecînd năvalnic, alături de „Volgi* 
și „Warszawe*, cîtlva călăreți, 
vroind parcă să amintească de mi' 
lenara tradiție a mongolilor — își 
însoțea explicațiile despre frumoa
sele construcții cu vorbele : „pînă 
nu de mult, aici era doar o pată 
cenușie*. Sau : „aici, acum cîțlva 
ani, mal erau încă iurte*.

Cuvinte pline de semnificație, căci 
ritmul viu al construcțiilor de locu
ințe, înseamnă, de fapt, dispariția 
pentru totdeauna a iurtelor, deci a 
vieții nomade. Numai în ultimul de
ceniu, s-au construit mii de aparta
mente. In jurul complexelor arhitec
tonice armonioase, în culori lumi
noase, au răsărit spațiile verzi, flo
rile, element de decor cu totul nou 
La peisajul stepei mongole.

Arn văzut la sfatul populai ai o- 

seori pe punctul de a se schimba, 
cele mai numeroase ocazii avîndu-le 
echipa militarilor. Apărarea grivițe- 
nilor in general, superioritatea netă 
în jocul marginii în prima repriză 
(asigurată de Demian) și echilibra
rea forțelor la grămadă în repriza 
secundă (prin schimbarea lui Iatan 
cu Manole) au permis însă liderilor 
rezultatul de egalitate pe care-l 
doreau.

Steaua a ratat de puțin unele 
transformări (prin Penciu), și alte 
ocazii de a înscrie.
^Ambelor formații — sincere felici

tări. Mențiuni deosebite pentru De
mian, M. Rusu, Posmoșanu, Stoe- 
nescu șl mai ales pentru M. Țibu- 
leac. De la Steaua au făcut o par
tidă excelentă : Ciobănel, Merghișe- 
scu, Preda, Căpușan, Manea.

Despre arbitrajul prestat de V. 
Georgescu trebuie spus că s-a ca
racterizat prin lipsa de curaj în a- 
plicarea regulamentului, în situații 
în care acesta era călcat în mod fla
grant (jucărea balonului pe jos de 
către Țibuleac, placarea lui Ciobă
nel fără balon etc.).

EM. VALERIU

Celelalte rezultate : Metalul— 
Știința Petroșeni 3—0 ; Dinamo— 
Știința Timișoara 19—6 ; Unirea— 
Știința Cluj 0—3 ; Progresul— 
C.S.M.S, Iași 3—6 ; Știința Bucu
rești—Olimpia 12—3.

randamentul general al 
echipei.

Spre deosebire de 
Progresul — incompletă 
șl, se pare, deficitară la 
capitolul pregătire — tî- 
năra echipă Steaua s-a 
prezentat ca o formație 
omogenă, cu frumoase 
posibilități. Ea a avut un 
atac eficace, a luptat 
bine în linia a doua, a 
avut o bună așezare pe 
teren, vădind în același 
timp o mare putere de 
luptă.

Alte rezultate i Dina
mo—Voința (f) 3—0 ;
C.P.B.—Farul Constanța 
(f) 1—3 ; " Rapid—Meta
lul (f) 3—0.

M. POPESCU

MAGAZIN
O Fotbalistul brazilian Pele a de

clarat de curind ziariștilor că cel mal 
bun jucător european, după părerea 
lui, este britanicul Cliff Jones, pe 
care-l consideră un tehnician desă- 
vlrșlt și un șuteur de clasă.

O Campionul european de box la 
cat. mijlocie, Laszlo Papp, își va apăra 
din nou titlul. El urmează să pri
mească în următoarele 3 luni replica 
noului șalanger Mc. Cormack (Ir
landa).

® Negrul Chamberlain din San 
Francisco este considerat unul din 
cei mai buni jucători de baschet din 
lume. Pînă In prezent el a înscris 
10 000 de puncte.

O Soni Liston, campionul lumii de 
box la cat. grea, urmează să so
sească In Europa. El a fost Invitat 
să... arbitreze meciul Ted Wrlght — 
Flori, care se va disputa la Viena.

• Turul Romei la marș a fost ciș
tigat de italianul Ambu, care a par
curs 20 km In lh 05'09". Pe locurile 
următoare s-au clasat Conti (Italia) la 
1' și Mustafic (Iugoslavia) la 1'49".

© Masteghln, vedeta echipei de box 
amator a Italiei, a călcat cu stlngul 
In debutul său de profesionist. El a 
fost făcut k.o. de Sawyer tn rundul 
doi.

roșului un album cu fotografii. Iată, 
aici era raionul 2... Aici raionul 3... 
Acum acolo se află cartierele de 
locuințe pe care noi le numim „cei 
40 000 metri pătrați*... Priviți foto
grafia aceasta... Așa-1 că nu recu
noașteți locul ? Este noul hotel Ulan 
Bator...

Se știe prea bine care era înfă
țișarea vechii Mongolii. Din primii 

Spitalul do copil din Ulan Bator
ani ai puterii populare, Partidul 
Popular Revoluționar Mongol, cre
dincios învățăturii marxist-lenlntste, 
a trecut la crearea bazelor indus
trializării socialiste. Cu adîncă re
cunoștință șl dragoste vorbesc mon
golii despre ajutorul frățesc acordat 
patriei lor de Uniunea Sovietică șt 
datorită căruia R. P. Mongolă a ob
ținut succese de seamă în făurirea 
noii vieți.

Cunoscînd trecutul Mongoliei, ră- 
mîl impresionat cînd vezi realități
le din zilele noastre. Iată bunăoară 
combinatul industrial din Ulan Ba
tor, cu fabricile sale de încălțămin
te și textile. In hale mari, scăldaite 
în lumină foștii arați pribegi, astăzi 
muncitori cu o înaltă calificare, 
etăpîneso cele mal modeme mașini. 
L-am cunoscut la fabrica de În

„învătâmîntin, știința și cultura
să slujească intereselor păcii“

Cuvînfarea acad. Mihail Ralea la sesiunea U.N.E.S.C.O»

PARIS 25 Corespondentul Ager
pres transmite : In cadrul discuțiilor 
pe marginea raportului general pre
zentat de René Maheu, director ge
neral al U.N.E.S.C.O., a luat cuvîn- 
tul acad. Mihail Ralea, șeful dele
gației romîne.

Subliniind importanța momentu
lui în care se desfășoară lucrările 
conferinței, M. Ralea a spus : „N-a 
lipsit mult ca deschiderea celei de-a 
XH-a sesiuni să fie umbrită de a- 
menințări tot atît de grave, și poate 
chiar și mai grave, decît cele care 
planau acum patru ani în timpul ce
lei de-a Il-a Adunări a noastre, în 
momentul conflictului Suezului. To
tuși, șm fost eliberați de această te
ribilă amenințare, de înspăimîntă- 
toarea perspectivă a unui război a- 
tomic și se pare că speranța unei 
înțelegeri, a înțelegerii și colaboră
rii internaționale, va învinge în cele 
din urmă".

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

Reprezentantul R. P. Romîne a 
evocat apoi campania desfășurată 
pe plan mondial împotriva analfa
betismului. Aproape 70 la sută din 
populația planetei noastre — a spus 
el — nu știe nici să scrie, nici să 
citească și aceasta, departe de a fi o 
fatalitate, sau o operă a diavolului, 
constituie trista, apăsătoarea urmare 
a colonialismului. U.N.E.S.C.O., care 
este organizația pentru cultură și 
educație a statelor libere și inde
pendente, are datoria să contribuie 
la vindecarea omenirii de această 
crudă boală. In această gigantică 
campanie pe plan mondial sarcina 
principală revine acelor state care 
prin politica lor au menținut în ig
noranță zeci și sute de milioane de 
oameni.

Este cunoscut, a adăugat acad. 
M. Ralea, interesul deosebit pe care 
guvernul țării mele îl acordă învă- 
țămîntului și pregătirii tineretului. 
Intr-adevăr, Romînia a fost țara 
care, în cadrul celei de-a XV-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
ce a avut loc în I960, a prezentat 
rezoluția nr. 1572, capitolul 15, cu 
privire la măsurile menite să pro
moveze în rîndurile tineretului idei
le păcii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare. De atunci, 
această inițiativă a cîștigat teren și, 
datorită rezoluției adoptate de 
O.N.U., Consiliul Economic și So
cial al U.N.E.S.C.O. au luat în con
siderare unele măsuri concrete. Ast
fel, avem satisfacția să consta
tăm că activitățile în rîndul tinere
tului capătă, în cadrul programului 
pe 1963—1964, o importanță mai 
mare decît cea pe care o aveau în 
programele din -anii trecuțL Totuși 
considerăm că ar fi cît se poate de 
necesare credite mai mari afectate 
acestui capitol bugetar pentru a 
traduce în practică programele me
nite să'-i ajute pe tinerii din zilele 
noastre să devină oamenii maturi, 
pe deplin răspunzători, ai zilei de 
mîine.

Ocupîndu-se apoi de activitățile 
pe plan regional de care ar trebui 
să se intereseze U.N.E.S.C.O., vor
bitorul a declarat : „Am să iau ca 
exemplu cel al activității pe plan 
regional balcanic. Guvernul romîn 
a fost întotdeauna credincios în po
litica sa externă principiului rela
țiilor de bună vecinătate și de co
laborare cu țările aceleiași zone 
geografice. De aceea noi sîntem, și 
în cadrul U.N.E.S.C.O., pentru sti
mularea colaborării interbalcanice 
în domeniile educației, științei și 

călțăminte pe L. Namdor], un om 
trecut de prima tinerețe. Degetele 
sale se mișcau cu atîta repeziciu
ne pe pielea moale, gata să se 
transforme în fețe de pantofi, încît 
aveai pur și simplu senzația că o- 
mul acesta e un adevărat artist. 
Afli Insă nu fără uimire că în urmă 
cu un deceniu doar, el mai era păs
tor la hudon, adică la țară, într-un 

aimac Îndepărtat dinspre Altai. Dai 
cîți asemenea lui nu și-au lăsat tur
mele, devenind astăzi muncitori î

Pe harta nouă a capitalei au ră
sărit în anii puterii populare și alte 
fabrici, pe care, călător fiind pe a- 
ceste meleaguri, te simți îndemnat 
să le vizitezi. Combinatul de moră- 
rft macină 25 000 tone grîu pe an. 
întregul proce3 de muncă fiind me
canizat. „Uzina albă", cum 1 se spu
ne fabricii de produse lactate, este 
cunoscută și peste hotare pentru ca
litatea diferitelor sale sortimente. La 
Ulan Bator tn urmă cu doi ani a 
Intrat în funcțiune un combinat po
ligrafic modem, a căpătat o mare 
extindere termocentrala.

La Congresul al XlV-lea al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol 
•-au trasat liniile directoare ale 

culturii. Colocviul internațional cri 
privire la problemele civilizației 
balcanice organizat de Comitetul 
național romîn pentru U.N.E.S.C.O. 
în luna iulie 1962 în Romînia, și 
care a reunit în jurul aceleiași mese 
de discuții aproximativ 40 de spex 
cialiști eminenți din 15 țări ale Eu* 
ropei și Orientului Apropiat, con« 
stituie o dovadă în acest sens șl 
una dintre cele mai elocvente. Din 
această cauză cred că programul pe 
1963—1964 ar trebui să acorde un 
interes mai susținut dezvoltării ac
tivităților pe plan regional. în ce 
mă privește sînt convins că o cola
borare între țările balcanice sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O. ar sluji prin 
intermediul științei și culturii în« 
tr-un mod eficace cauzei cunoaște« 
rii reciproce, și deci înțelegerii in« 
ternaționale".

In continuare vorbitorul a formu« 
lat unele observații critice cu 
privire la proiectul de program al 
U.N.E.S.C.O. pe exercițiul 1963—1964, 
Proiectul, a afirmat M. Ralea. „nu 
este încă de ajuna de pătruns de 
ceea ce aș numi marile probleme ale 
contemporaneității: învățămîntul, ști
ința și cultura în slujba înțelegerii 
internaționale și a păcii, felul în care 
popoarele înțeleg importanța dezar« 
mării generale și totale pentru 
progresul material și spiritual al 
omenirii. Cred, de asemenea, că se« 
cretariatul U.N.E.S.C.O. nu a solu« 
ționat încă într-un fel satisfăcător 
problema folosirii raționale, potrivii' 
criteriilor unei juste repartiții geo« 
grafice și a diversității culturilor, a 
personalului de funcționari și experți 
provenind din toate statele membre**. 

Vorbitorul a făcut apoi un bilanț 
al activității Romîniei în cadrul or
ganizației U.N.E.S.C.O. în perioada 
care s-a scurs, arătînd că „măsurile 
aplicate de Romînia în vederea sta
bilirii înțelegerii internaționale și a 
colaborării pașnice s-au concretizat 
în special prin încheierea de acor
duri culturale și științifice bilaterale, 
La sfîrșitul anului 1961 R.P. Romînă 
încheiase asemenea acorduri cu 21 
de țări. Pe lîngă aceasta, ea are re
lații și întreține schimburi în do« 
meniile învățămîntului, științei șl- 
culturii, precum și sportului cu alta 
70 de state". .....

Acad. M. Ralea a subliniat uneia 
aspecte ale activității desfășurate 
de Romînia în colaborare cu 
U.N.E.S.C.O. : „In 1961, prin inter
mediul Comisiei naționale romîne, 
U.N.E.S.C.O. și studiourile cinema
tografice din București au încheiat 
un contract pentru realizarea unul 
film de scurt metraj privind evo
luția mijloacelor de informație de-a 
lungul secolelor. Acest film, care a 
fost încredințat lui Ion Popescu- 
Gopo, va fi terminat pînă la sfîrșitul 
anului 1962. în septembrie 1960 o 
echipă tehnică condusă de dl. Peter 
Belew, a venit în Romînia pentru 
a efectua fotografii pentru albumul 
„Romînia — mînăstirile Moldovei“, 
care va apărea în colecția de artă 
mondială, dirijată de U.N.E.S.C.O. 
De asemenea, în perioada dintre ul
timele două sesiuni a fost elaborată 
o antologie a prozei romînești apă
rută în Editura Pierre Seghers sub 
titlul „Nuvele romînești”.

în încheierea intervenției sale, 
conducătorul delegației romîne a ; 
amintit principiile care figurează în 
actul de constituire al U.N.E.S.C.O.: 
„Demnitatea omenească face nece« 
sară răspîndirea culturii și învăță« 
mîntului în rîndurile tuturor pentru.....
a promova dreptatea, libertatea și.......
pacea. Aceasta constituie pentru ■ 
toate națiunile o datorie sfîntă care — 
trebuie îndeplinită în spiritul cola
borării și ajutorării reciproce”.

dezvoltării industriale. în conformi« 
täte cu planul aprobat, în capitala 
Mongoliei populare se va înălța un 
mare combinat pentru elementele 
prefabricate necesare construcțiilor, 
o uzină de reparat mașini, o maro 
brutărie automatizată și altele. Ca 
un simbol al dezvoltării industriei 
Mongoliei, pe Stema de stat a a* 
părut o roată dințată, ceea ce sem
nifică faptul că dintr-o țară de eres, 
călori de vite, R. P. Mongolă s-a 
transformat într-un 6tat agrar-indus- 
trial.

Călătorul ce poposește la Ulan 
Bator va vizita fără îndoială clădi
rea universității, o adevărată po
doabă a centrului orașului, unde au- 
diază cursurile peste 2 000 de stu- 
denți. An de an, sute de absolvenți, 
specialiști în ramurile economiei și 
culturii, porne3c spre cele mai în
depărtate aimacuri și somoane pu* 
nîndu-și pricepetea și pasiunea în 
slujba înfloririi țării.

Colindînd pe străzile Ulan Bato- 
rului la ceasurile după-amiezii, 
cînd oamenii iee de la lucru, reții 
aspecte deosebii de grăitoare. La 
un colț de stradă a oprit o bicicletă 
cu ataș. Difuzorul de carte se gră
bește să așeze ultimele noutăți li
terare, politice și științifice, la ve
derea trecătorilor. Curînd, vezi cum 
mica librărie pe roate se golește. 
Este semnificativ faptul că numai în 
ultimii cinci ani, cineaștii mongoli, 
cu sprijin din partea altor țări so
cialiste, au realizat circa 30 de fil
me artistice și documentare și sute 
de jurnale de actualități ; numai în 
anul 1962, numărul spectatorilor de 
filme a crescut față de 1961 cu pa
tru milioane.

Intr-o seară, am privit imaginea 
panoramică a Ulan Batorului de pe 
Înălțimea colinei Zaisan Tolkai, 
unde poporul mongol a înălțat un 
monument ostașilor sovietici cate au 
luptat pentru independența și liber
tatea Mongoliei. Deslușeam de acolo, 
de sus, strălucirea steluțelor roșii 
care împodobesc clădirile fabrici
lor șl uzinelor, ale blocurilot înalte.

Undeva, în depărtări, se zăreau 
crestele muntelui Batnțurîch, ceea 
ce în limba mongolă înseamnă „ini
mă bogată*. Strălucirea stelelor 
„Viteazului Roșu*, părea o adevă
rată cunună pe fruntea îndepărta
tei țări prietene cu inima ea boga
tă bătînd în ritmul viu al vieții noi, 
socialiste.
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„£e/* 18“ din nou 
la Geneva

Astăzi, după o întrerupere de 
peste două luni și jumătate. Comi
tetul celor 18 state pentru dezar
mare își reia activitatea la Geneva.

In rezoluția adoptată zilele trecute 
cu 84 voturi de Adunarea Generală 
a O.N.U. și în care ss recomandă 
Comitetului celor 18 să ducă trata
tive în spiritul unui compromis con
structiv, este reafirmată .necesitatea 
încheieiii cil mai grabnice a unui 
acord cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală.

însăși viața a demonstrat carac
terul urgent al acestei probleme 
de însemnătate capitală. Criza din 
Marea Caraibilor, a scos și mai 
mult în evidență pericolul uriaș pe 
care-1 prezintă pentru soarta păcii 
acumularea continuă de mijloace 
de distrugere. Pe de altă parte, po
sibilitatea care s-a conturat de a 
se desăvîrșt lichidarea acestei situa
ții periculoase a arătat din nou că 
tratativele sînt singura cale raționa
lă pentru reglementarea probleme
lor vieții 
creează noi posibilități în acest 
sene. „Toți conducătorii — scrie 
ziarul englez „The Guardian” — 
sînt de acord că tratativele pentru 
reglementarea crizei cubane oferă 
un prilej de reînnoire a eforturilor pe 
calea dezarmării".

înfăptuirea dezarmării și preîn- 
tîmpinarea unui război termonuclear 
pustiitor — țeluri cărora Uniunea 
Sovietică, țările socialiste le consa
cră cele mai mari eforturi — au 
devenit cerințe majore ale întregii 
omeniri. In această ordine de idei, 
realizarea unui acord în problema 
interzicerii experiențelor cu arma 
nuqleară este de excepțională în
semnătate. Posibilitatea încheierii 
unui astfel de acord este mai reală 
ca oricînd în prezent, cînd pozițiile 
U.R.S.S. și S.U.A. în această proble
mă s-au apropiat substanțial.

în condițiile existente, dezbaterile 
In problema dezarmării ar putea ii 
urnite din impas și îndreptate spre 
un curs favorabil dacă puterile oc
cidentale vor renunța la vechile lor 
poziții neconstructive, care a“ blocat 
pînă acum progresul tratativelor. In 
ce privește țările socialiste partici
pante la Conierința de la Geneva, 
printre care și țara noastră, ele vor 
desiășura, ca și pînă acum, toate 
eforturile pentru ca sarcina aflată 
In fața Comitetului celor 18 state — 
realizarea unui acord în problema 
dezarmării generale și totale — să 
lie înfăptuită, așa cum cer interesele 
păcii, interesele tuturor popoarelor.

Telegrama de mulțumire a C.C. al P.C.U.S 
adresată partidelor manist-lcmnistc frățești

și Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice în opera de construire a 
comunismului, în eforturile depuse 
de P.C.U.S. și de guvernul sovietic

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Presa 
•sovietică de duminică publică tele
grama de mulțumire adresată de 
C.C. al P.C.U.S. partidelor marxist- 
leniniste frățești pentru felicitările pentru realizarea unei păci trainice 
adresate cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Revoluției din Octom
brie.

Cu prilejul celei de-a 45-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Comitetul Central al 
P.C.U.S. a primit numeroase scrisori 
și telegrame care conțin felicitări 
prietenești și calde saluturi din 
partea partidelor comuniste și mun
citorești frățești, organizațiilor de 
partid și unor cetățeni de peste ho
tare. în aceste scrisori și telegrame 
se urează succese poporului sovietic

și a securității tuturor popoarelor.
C.C. al P.C.U.S. exprimă mulțu

miri cordiale pentru aceste felicitări 
și urări și asigură partidele marxist- 
leniniste frățești că P.C.U.S. și în
tregul popor sovietic nu-și vor pre
cupeți eforturile pentru a construi 
societatea comunistă, pentru a obți
ne împreună cu toate popoarele iu
bitoare de pace întărirea păcii ge
nerale, triumful principiului leninist 
al coexistenței pașnice în relațiile 
internaționale.

Un apel al lui Max Reimann 
către populația R. F. G.

BERLIN 25 (Agerpres). — Luînd 
cuvînful la postul de radio „Deut
schland-Sender" Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Germania, s-a adresat populației din 
Germania occidentală chemînd-o să 
determine guvernul de la Bonn să-și 
schimbe linia politică. Aceasta ar 
corespunde intereselor tuturor ger
manilor iubitori de pace și ar con
tribui la întărirea păcii în Europa.

•k
BERLINUL OCCIDENTAL. La 24 

noiembrie a avut loc în Berlinul 
occidental conferința organizației 
vest-berlineze a P.S.U.G., care s-a 
desfășurat sub semnul intensificării 
luptei pentru rezolvarea pașnică 
a problemei Berlinului occidental.

Dar sovietic pentru poporul
somalez

MOGADISCIO. în portul Mogadis
cio a sosit motonava sovietică „Eisk“ 
care a adus în Somalia materiale 
destinate construcției unei școli, a 
două spitale și a unei tipografii pe 
care U.R.S.S. le va dărui poporului 
somalez.

SANAA. La Sanaa continuă să so
sească noi delegații ale triburilor Ye
menite pentru a-șl exprima sprijinul 
față de guvernul republican. La 24 no
iembrie, la Sanaa au sosit 500 de re
prezentanți ai tribului Murad, după ce 
anterior sosiseră șeicii triburilor Bei- 
da, Djahir, Taut etc. Vorbind în fața 
șeicilor tribului Tauf, care populează 
regiunile de la frontiera de est a 
Yemenului, președintele AI Salla! le-a 
adus la cunoștință că guvernul revo
luționar îi iartă, deoarece tribul Tauf 
a fost înșelat de regele Saud.

LONDRA. După cum a anunțat în 
Camera Comunelor din Anglia, Fi
sher, subsecretar parlamentar la Mi
nisterul Coloniilor, în închisorile din 
colonia engleză Aden în decurs de 
un an s-a recurs de 29 de ori la 
aplicarea 
nuților.

de pedepse corporale deți-

BONN.
declarat ,_ ________ —
de acord cu nici o cerere de aso-

Reprezentanții R.F.G. an 
la Bruxelles că nu vor fl

X T
I01 Bipsa unor omășs
„Fostul general-maiof nu a fost deferit tri- 

Edwin A. Walker a intrat bunalulul militar. „Re. 
astăzi plin de Încredere prezentanfii armatei se 
pe poarta spitalului Park- tem să inițieze un proces 
land pentru a se supune împotriva lui Walker" — 
unui examen psihiatric" 
<— relata recent o telegra. 
mă a agenfiilor de presă 
americane, datată din Dal
las, statul Texas.

-Cine este pacientul! 
lată cîteva date :

Edwin Walker, fost co
mandant al diviziei a 24-a 
de infanterie americană 
stafionată în R.F.G., este 
unul din stîlpii organiza
ției fasciste „John Birch“.

In calitate de coman
dant militar în R. F. G., 
Walker nu s-a mulțumit 
doar cu inocularea „idei
lor“ sale fasciste în minfile 
ostașilor din subordinea 
Iul; aceștia trebuiau să șl 
voteze cum comanda ge
neralul. Pentru aceasta, 
urmînd practicile maccar. 
thysmuluî brevetat, el îi 
clasifica pe politicienii a- 
mericani — fie ei demo
crat sau republicani — 
în diferite „categorii“, 
imprimate pe liste de 
anumite „culori poli
tice". Culoarea roz era 
atribuită celor pe care 
Walker îi declara „sim
patizant comuniști”. Pînă 
și fostul președinte Eisen
hower a fost trecut de 
Walker pe... lista „roz". 
In urma scandalului iz
bucnit, Walker a tost 
rechemat în S.U.A. Dar,

IMAGIM W VIATA lAffllNAȚIONALA

La Ntlrenberg 
(R.F.G.) un grup 
de studențl mani
festează contra 
politicii antidemo
cratice promovate 
de guvernul Ade
nauer. Ei cer, de 
asemenea, înlătu
rarea din viața 
politică a R.F.G. 
a ministrului de 
război, Strauss, 
demascat încâ- 
odată cu prilejul 
cazului „Der Spie
gel”, precum șl a 
cancelarului Adet. 
nouer.

clere la Piața comună din partea 
unui stat care are sau va stabili re
lații diplomatice cu R. D. Germană. 
Această declarație confirmă încă o 
dată substratul politic reacționar 
al Pieței comune.
In memoria lui Lope de Vega

LENINGRAD. Cu prilejul împli
nirii la 25 noiembrie a 400 de ani 
de la nașterea ilustrului dramaturg 
spaniol Lope de Vega, la Bibliote
ca publică din Leningrad s-a des
chis o expoziție unde sînt prezen
tate cele mai rare ediții ale opere
lor scriitorului, apărute în timpul 
vieții lui.

de forța

MOSCOVA. Mihail Iarov-Iaro- 
voi, specialist sovietic în domeniul 
mecanicii cerești, a elaborat for
mule matematice care permit să 
se calculeze orbita de mișcare a 
unui corp cosmic de la o planetă 
spre alta.

In condițiile unei orbite hiper
bolice, corpul cosmic se mișcă în 
spațiu sub acțiunea forțelor gra
vitației universale și poate să 
parcurgă sute de milioane de ki
lometri.

Aceste formule au fost deduse 
de larov-Iarovoi ca urmare a cer
cetărilor pe care le-a efectuat 
asupra mișcării cometelor. Pentru 
mecanica cerească este însă indi
ferent dacă este vorba de o co
metă sau de vreun alt corp cos
mic. Formulele omului de știință 
sovietic pot, așadar, să fie apli
cate și la calcularea mișcării cor
purilor artificiale în spațiul cos
mic.

neral al Sindicatelor din Japonia 
(Sohio) cea mai mare uniune 
sindicală a țării. La Congres parti
cipă peste 400 de delegați. Pe ordi
nea' de zi a Congresului se află a- 
probarea orientării luptei oamenilor 
muncii pentru interesele lor.

Poliția salazarlstă

Alegerile din Bavaria

in acțiune

ROMA. Ziarul „Avanti“ anunță că 
poliția politică a lui Salazar (P.I.D.E.) 
l-a arestat pe cunoscutul pictor 
portughez Nikias Skapinakias. El a 
fost supus unor torturi crunte și 
viața sa se află acum în primejdie. 
Poliția politică l-a arestat pe Ska
pinakias învinuindu-1 că este comu
nist și că a participat la organizarea 
unor demonstrații antisalazariste.

Represiuni rasiste
in Republica Sud-Airicană

Strauss huiduit 
ia mitingurile electorale

BONN 25 (Agerpres). — Duminică 
în landul Bavaria au avut loc ale
geri pentru landtag (parlament). Re
zultatele urmau să fie cunoscute a- 
bia în cursul nopții.

Agenția Associated Press sublinia
ză că aceste alegeri „sînt urmărite 
îndeaproape și ele au căpătat o im
portanță națională dată fiind criza 
guvernului federal și rolul pe care 
l-a jucat ministrul de război, Strauss, 
în politica bavareză”.

Rolul nedemn al lui Strauss în re
primarea revistei „Der Spiegel” a 
făcut ca Strauss să fie nevoit să se 
prezinte la mitingurile electorale în
soțit de puternice detașamente de 
poliție. Alegătorii indignați l-au în- 
tîmpinat cu fluierături și i-au cerut 
să-și dea demisia.

a scris cunoscutul comen
tator american Drew Pear
son. Walker a fost nu
mit comandant de divizia 
în insulele Hawai. Dar, 
încurajat cu argumente 
sunătoare de magnafil 
petrolului din Texas, el 
și-a dat demisia din ar
mată și și-a pus candida
tura In alegeri pentru 
postul de guvernator al 
Texasului. La o conferin
ță de presă ținută in ora
șul Austin, Walker și-a 
expus chiar și „progra
mul'' electoral : pe plan 
intern — reprimarea co
muniștilor ; pe plan ex
tern — lupta împotriva 
comunismului. Numai că 
acest program n-a 
stîrnit entuziasmul alegă, 
torilor, iar candidatul de 
guvernator s-a prăbușit 
chiar din faza inițială a 
campaniei electorale.

Evenimentele legate de 
„cazul Meredith" l-au re
adus pe Walker In cen
trul atenției. El a preluat 
personal comanda detașa
mentelor statului Missi
ssippi în „războiul" pe 
care guvernatorul rasist al 
acestui sfat, Barnett, l-a 
declanșat Împotriva tru
pelor guvernului federal 
trimise să-i potolească pe 
rasiștii care voiau cu ori-

aresta», 
minune, 

fost scos 
și supus 

medi.
pro- 

magnații

ce chip să împiedice in
trarea în universitate a 
studentului negru Mere
dith. Această bătălie nu 
i-a adus generalului ra
sist laurii gloriei, căci în 
cele din urmă, în stri
gătul de „Heil Hitler“, 
„armata lui Walker" s-a 
retras de la universitate. 
Walker a fost 
dar, ca prin 
în cîteva ore a 
din închisoare
unor „examene 
cale“. Pasă-mi.te, 
lectorii săi 
profasciști din Texas vor 
să-l salveze cu orice 
preț de la pedeapsa cu 
închisoarea.

Concluzia medicilor a 
fost însă că Walker este 
apt din punct de vedere 
psihic pentru a " ' ' 
cat. E adevărat, 
de care suferă 
este reală — 
nu este decît 
fa celor care spumegă de 
furie cînd aud de ideile 
progresului, de drepturi 
egale pentru negri, de 
succesele socialismului ; 
demența celor care vor 
să arunce omenirea în 
focul unul nou război. 
Dar pentru asemenea ali
enați, In S.U.A., nu se prea 
găsesc cămăși de forță. 
Și tocmai de aceea Wal
ker, cu certificat de sănă
tate mintală, își vede deo
camdată liniștit de treburi.

L. S.

ii jude- 
nebunia 
Walker 

dar ea 
demen-

^Nefericita inssiSă" se trezește
Agențiile de presă au 

anunfat zilele trecute re
zultatul alegerilor pentru 
Adunarea legislativă a 
Okinawei. Forțele demo
cratice ale insulei au obți
nui trei mandate In plus, 
în timp ce partidul liberal
democrat local, partid 
pro-american, a pierdut 
cinci mandate. Astfel, o- 
pozifia de stingă, forma
tă din partidele socialist 
de masă și popular socia- 
lis», va avea 29 de locuri 
în Adunarea legislativă.

Succesul forțelor pro
gresiste este cu 
mai semnificativ, 
se ține seama

atît 
dacă 

de per
secuțiile la care sînt supu
se aceste lorfe. Chiar îna- 
in'ea deschiderii urnei, 
comisia electorală a anun
țat că, din ordinul comi
sarului suprem american, 
Caraway, trei candidați ai 
partidului popular din O- 
kinawa au fost excluși de 
pe listele electorale

Autoritățile se năpus-
■

tesc cu atUa turle împo. 
♦riva elementelor de stin
gă, în primul rînd pen
tru că acestea se pro
nunță împotriva ocupa
ției americane în Oki
nawa. In cei oeste 18 
ani cîț' au trecut de cînd 
S.U.A au smuls Japoniei 
Insula cu cei 900 000 de 
locuitori ai săi, ocupanfii 
au transformat-o înfr-o 
principală bază militară.

...„Deasupra Okinawei 
parcă nu mai răsare 
rele" — a declarat 
locuitor al insulei 
zia'is* occidental, 
iau pămîntul care ne 
mai scump decît viata' 
— continua al’ul. 
încerci să te împotrivești 
și să protestezi, scrie Asi- 
hei Hino, scriitor japonez, 
intră în luncfie baionete
le, gazele lacrimogene, 
buldozerele... Și acestea 
distrug totul — locuințe.,, 
ogoare... Fac totul una cu 
pămîntul... Nefericită a 
fost insula noastră".

SOÔ- 
un 

unu/ 
„Ne 
este

„Dacă

Locuitorii insulei au or
ganizat în repetate rîn- 
duri mari demonstrații de 
protest împotriva sama
volniciilor trupelor de o- 
cupafie. Dorind să calme
ze nemulțumirile, guver
nul S.U.A. a anunfat „o 
nouă politică" lată de O- 
kinawa, care va permi- ) 
te, chipurile, „lărgirea 
drepturilor la autocondu- 
cere". Dar locuitorii insu
lei nu-și fac iluzii.

Rezultatul recentelor a- 
legeri este și el un semn 
al trezirii maselor. „Ac
tualele alegeri au de
monstrat o mara schim
bare în starea de spirit 
a opinie' publice — a 
declara» Neho, membru 
în conducerea partidului 
popular, Represaliile îm- 
oofriva candidaților par
tidului nosfru au arăfaf cît 
de mult se tem ocupanții 
de adevărații exponenți ai 
voinței populare".I. c.

BONN. După cum reiese din da
tele statistice oficiale publicate în 
buletinul de presă „Parlamentarisch 
Politischer Pressedienst“, în perioada 
septembrie 1952 — septembrie 1962 
prețul pîinii a crescut în R.F.G. cu 
peste 40 la sută, iar prețurile celor
lalte alimente au înregistrat de ase
menea creșteri mari.

TOKIO. La 25 
kio și-a început 
XXI-lea Congres

noiembrie la To- 
lucrările cel de-al 
al Consiliului Ge~

PARLA. După ce poliția a deschis 
focul la 22 noiembrie împotriva de
monstrației pașnice a populației 
băștinașe din Paria (Republica Sud- 
Africană) omorînd șase africani, în 
prezent în acest oraș sînt operate 
numeroase arestări. După cum rela
tează agenția Reuter, la Paria con
tinuă de 48 de ore perchezițiile și 
operațiunile „de curățire“ a cartie
relor africane. în acest timp au fost 
arestate 345 de persoane.

ATENA. La 24 noiembrie, în gol
ful Phaliron din apropiere de Atena 
a sosit o escadră de nave aparținînd 
Flotei a șasea americane. Ziarul 
„Avghi“ scrie că opinia publică 
greacă protestează împotriva vizi
telor provocatoare ale navelor ame
ricane care sînt o primejdie pentru 
Grecia.

ADEN. Poliția din Aden a aresfaf 
16 cetățeni sfrăini „indezirabili" care 
au participat la greva generală orga
nizată la 19 noiembrie de Congresul 
sindicatelor din Aden. Majoritatea 
membrilor acestei organizații sindicale 
sînt yemeniți. Arestații vor fi expul
zați din Aden. Congresul sindicatelor 
din Aden a declarai că guvernul A- 
denului a și dat dispoziția ca 18 mun
citori să fie expulzați, iar în caz de 
grevă infenționează să expulzeze și 
pe alții.

Comandantul forțelor militare aeriene ale Iordaniei a trecut în 
R.Ä.U. pe bordul unul avion și a cerut azil politic. La conferința de 
presă organizată la Cairo el a declarat că a luat această hotărîre 
pentru că nu a vrut să devină un instrument în mîinile celor ce com
plotează împotriva libertății poporului yemenit.

B ■ |
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Peste 40 000 de locuitori din 
prefectura Alchl (Japonia) au or
ganizat în orașul Komakl un mi
ting de protest împotriva bazelor 
militare americane.

O. N. U.
O luptă de stradă care s-a desfășu

rat în plin centrul New York-ului între 
poliție șl gangsteri sau gestul disperat 
al unul șomer care și-a pus capăt zile
lor, aruneîndu-se de pe un pod în apă 
n-au izbutit, cu toată goana după sen
zație a ziarelor americane, 
teze din centrul atenției 
blice de aici principalele 
internaționale.

Tn fot cursul săpfămînil, 
pagini ale ziarelor au apărut știri șl 
comentarii cu privire la încetarea blo
cadei instituite de către S.U.A, împo
triva Cubei. In metrou, în autobuz, 
pe stradă oamenii citesc șl comentează 
aceste știri cu un sentiment de ușura
re. In cercurile O.N.U. domnește de 
asemenea satisfacție în legătură cu po
sibilitatea ce s-a conturat de a se a- 
junge la lichidarea crizei din Marea 
Caraibilor. Aici se discută că săpfămî- 
na aceasta se va întruni Consiliu! 
de Securitate pentru a lua tn discuție 
rezultatele convorbirilor cu privire la 
evenimentele din Marea Caraibilor. 
Vineri, la o conferință de presă, pur
tătorul de cuvînt al delegației ameri
cane a arătat că părerile privitoare 
la o întrunire a Consiliului de Secu
ritate sînt întemeiate.

In același timp, atrage atenția fap
tul că cercurile interesate în întreți
nerea psihozei războinice n-au renun
țat la manevrele lor. Tn ziare a fost 
publicată știrea cu privire la faptul că 
printre problemele pe care le va discu
ta Camera reprezentanților în primele 
sale ședințe de după alegeri va fl și 
aceea privitoare la sporirea bugetului 
militar, și așa atît de ridicat, cu încă 
trei miliarde de dolari. Mulți își pun 
întrebarea: ce perspective creează ast
fel de intenții penfru tratativele în 
problema dezarmării, care reîncep Ia 
Geneva ?

După cum se știe, Adunarea Gene
rală și-a încheiat discuțiile în pro
blema dezarmării generale și totale, 
recomandînd să se depună eforturi în 
cadrul Comitetului celor 18. Impor
tanța deosebită a realizării unul acord 
în problema-cheie a dezarmării qene- 
rale a fost subliniată și mai mult de 
recentele evenimente ; ea apare clar 
șl din discuțiile ce se desfășoară în 
comitetul nr. 2 privitoare ta problema 
efectelor economice ale dezarmării. 
Mulți delegați care au luat cuvînful în 
comitet au arătat că este de neînchi-

să îndepăr- 
opinlel pu- 
evenimente

pe primele

puif ca, înfr-o epocă în care știința a 
pus la dispoziția oamenilor forțe 
imense capabile să transforme natura 
spre binele tuturor popoarelor, fon
duri uriașe să fie cheltuite în sco
puri de distrugere. Vorbitorii au citat 
cifre care arată ce rezultate cu adevă
rat grandioase s-ar obține în lichi
darea înapoierii unor țări slab dezvol
tate, a sărăciei, mizeriei și bolilor care 
mai lovesc încă din greu zone vaste 
ale globului, — dacă sumele cheltuita 
în prezent pentru înarmări s-ar utiliza 
în scopuri civile. Tn aceste condiții, se 
simte nevoia, așa cum a propus de
legația Uniunii Sovietice, să se elabo
reze un program economic a! dezar
mării. Un asemenea program ar putea

De la trimisul nostru 
la New York

contribui el însuși la realizarea unul a- 
cord cu privire la dezarmarea gene
rală și totală.

Cîf privește proiectul de rezoluție 
prezentat de delegația S.U.A., el nu 
cuprinde decît un singur „paragraf o- 
perafiv", dar și acela nu prevede de- 
cîf menținerea problemei în faza de... 
studii preliminare.

Expunînd în comitetul nr. 2 punctul 
de vede.-e al delegației romîne, re
prezentantul țării noastre, Titus Sinu, 
a declarat : „Tnfrucîf în țara noa
stră nu există forțe 
feresafe în producția 
sînfem în întregime 
conversiunea urgentă a 
venite disponibile ca urmare a dezar
mării, pentru ca ele să fie folosite în 
scopuri pașnice. Delegația romînă 
crede că O.N.U. poate și trebuie, con
form spiritului Cartei, să treacă cît mal 
curînd posibil la elaborarea unui pro
gram economic

sociale 
militară, 

de acord cu 
resurselor de-

al dezarmării".

în
noi

★

oară, începînd cu se- 
problema abolirii de

in

Pentru a treia 
siunea a XV-a, 
finitive a colonialismului se află 
discuția Adunării Generale. Declara
ția cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată cu doi an' în urmă de Adu
narea Generală din inițiativa Uniunii 
Sovietice, a dat un puternic impuls 
luptei popoarelor din colonii. De a-

au apărut noi 
Algeria, Ruan»

lunci, pe harta lumii 
state independente - 
da, Burundi, Jamaica, Trinidad-Tobago, 
Uganda și altele. Dar dacă s-ar men
ține ritmul actual de eliberare a co
loniilor ar însemna ca cele circa 80 de 
teritorii care se mai află încă în pre
zent în Africa, Asia șl America Latină 
în stare de subjugare colonială,
să fie eliberate înfr-o perioadă
prea mare de timp. Și aceasta în ciuda 
faptului că declarația 
dea expres transferul 
gii puferi popoarelor

Puterile coloniale
cu disperare de teritoriile care le-au 
mai rămas. „Tn Africa centrală, declara 
în Camera Comunelor deputatul en
glez Jack Jones, există un potențial 
economic imens pe care noi nu ne pu
tem permite să-l pierdem. S-a vorbit 
mult despre „Centura de aramă" dar 
aș vrea să vă informez, stimați domni, 
că fără ea în interval de zece ani, atît 
această țară cît șl America ar arăta 
mult mai mici decît sînt astăzi", lată 
„înaltele Idealuri" penfru care pu
terile coloniale refuză să aducă la în
deplinire hofărîrea expresă a Adună
rii Generale a O.N.U. Și pentru a 
vili avînful mișcării de eliberare, 
își dau mîna, își unesc forțele.

„Este greu de crezut, au arătat 
mulți delegați la O.N.U., că mica 
fugalie ar putea menține în jug teri
torii de multe ori mai mari, dacă n-ar 
avea sprijinul aliafilor din N.A.T.O. și 
în primul rînd al S.U.A.". Washingto
nul 
sat 
rul
au 
niile 
în ce mai importante.
„Delegația romînă — a arătat în ca

drul acestor dezbateri reprezentantul 
romîn, Mircea Nicolaescu — apreciază 
că în acest an Adunarea Generală 
trebuie să facă un pas hofărîto'- în di
recția lichidării sistemului colonial a- 
doptînd măsuri energice care să obli
ge puterile coloniale să pună imediat 
în practică prevederile declarației a- 
supra acordării independenței țărilor 
și popoarelor coloniale șl care să 
șteargă petele negre ale colonialis
mului de pe harta lumii și din istoria 
omenirii".

O.N.U. preve- 
Imediat al între- 
din colonii.
se cramponează

stă- 
ele

mat 
Por

nu este cîfuși de puțin dezintere- 
— au arăfaf alții, Penfru ajufo- 
acordaf, monopolurile americane 
posibilitatea să pătrundă în colo- 

„aliafilor" ocupînd poziții din ce

N. PLOPEANU

■ii
Soldați din trupele dictatorului sud-vletnamez Ngo Dinh Diem 

lnstruițl de militari americani pentru a lupta în condiții de junglă 
potriva patrioțllor din Frontul de Eliberare Națională.

Al doilea tur de scrutin 
al alegerilor

în momentul cînd telefonez, rezul
tatele generale ale celui de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor par
lamentare din 
cunoscute.

Primele date 
la orele 22,15 
însă rezultatele 
două treimi din 
scripțiilor în 
votarea în acest tur de scrutin. Ast
fel, deputății considerați aleși pînă 
la ora amintită, 
lncluzîndu-i șl pe 
cei aleși la turul 
de scrutin anterior, 
reprezintă urmă
toarele partide și 
grupări : partidul 
partidul socialist (S.F.I.O.) 
dicali — 16; centru 
partidul socialist unificat — 2; par
tidul gaullist (U.N.R.) — 146; M.R.P.
— 29; independenți și reprezentanți 
ai partidului zis al independenților
— 40.

După cum se știe, alegerile din 
această duminică s-au desfășurat 
în 369 circumscripții electorale pen
tru a se completa numărul de 465 
locuri de deputati, 96 dintre aceștia 
fiind declarați aleși după votul de 
săptămîna trecută.

In cadrul noului tur de scrutin 
partidul comunist a prezentat can
didați în 112 circumscripții electo
rale.

In circumscripțiile tn care comu
niștii nu se aflau înaintea altor can-

Franța nu sînt încă

caie ne-au parvenit 
(ora Parisului) dau 

obținute în circa 
numărul circum- 

care s-a desfășurat

Corespondenta 
din Paris

comunist — 39 ; 
45; ra- 

stînga — 15;

din Franța
3

didați republicani în ce privește 
numărul voturilor întrunite de ei în 
primul tur, partidul comunist și-a 
retras candidații, cerînd alegătorilor 
să voteze în al doilea tur pentru can
didații socialiști, radicali și pentru 
ceilalți republicani.

în același timp un șir de orga
nizații locale ale altor partide care 
s-au pronunțat pentru o linie de 
unitate a forțelor republicane — în 
unele cazuri chiar contrar directive

lor date de y 
lideri ai ac^g _ 
partide — și-u“a 
chemat membrii și 
alegătorii să vo
teze pentru candi

dații comuniști, care au devenit în 
felul acesta candidații Uniunii tutu
ror republicanilor.

Dacă înainte de primul tur de 
scrutin observatorii și comentatorii 
politici au făcut tot felul de pro
nosticuri cu privire la rezultate, de 
data aceasta ei s-au arătat mult 
mai rezervați, deoarece după cite 
s-a văzut la votul de duminica tre
cută, prezicerile lor au fost dezmin
țite. Un lucru este însă sigur : că 
unul din principalele obiective ale 
partidului U.N.R. „de a înlătura pe 
comuniști din arena politică", nu a 
fost realizat, căci în timp ce P.C. 
Francez avea în vechiul parlament 
10 reprezentanți, în cel nou va avea 
de cîteva ori mai mulți.

T. VORNICU
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