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In interiorul ziarului

Ediții speciale
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Colectiviștii din comuna 
china, raionul Slobozia, desfă
șoară o intensă activitate în ve
derea însămînțăril la timp și în 
condiții agrotehnice superioare a 
culturilor de toamnă.

Cu sprijinul mecanizatorilor do 
la S.M.T. Andrășești ei au reușit 
sâ are pînă acum peste 600 de 
hectare. In fotografia de sus, 
tractoristul Danciu Gheorghe e- 
xecutînd arături pe terenurile do 
curînd eliberate.

Multă atenție se dă șl întreți
nerii în bune condiții a arături
lor tăcute mal de mult. Prin Iu-

CU TOATE FORȚELE 
LA SEMĂNATUL CRÎULUI!

Sarbâtocrê 
ta Dobra
DOBRA (coresp, 

„Scînteii"). — Sîm- 
bălă, comuna Do
bra din raionul Ilia 
a îmbrăcat haină 
de sărbătoare. Din 
întreaga regiune au 
sosit oaspefi la a 
75-a aniversare a 
înființării corului 
din comună.

Au fost înmîna- 
fe înalte distincții 
corului și membri
lor săi.

Duminică, for
malii de amatori 
din toată regiunea 
au prezentat — 
alături de sărbăto
riți — frumoase 
programe artistice. 
Siderurgiști din Hu
nedoara, mineri din 
Lupeni și Țebea, 
precum și colec
tiviști din Stremf, 
fluierași 
gag, au 
(a nouă 
noastre.

Metode de meru 
de inaită productivitatePentru asigurarea unor cantități sporite de materie primă, muncitorii, inginerii și tehnicienii fabricii de ciment din Bicaz au aplicat cu rezultate bune metoda de exploatare a carierelor de calcar prin galerii, puțuri și camere de mină. Folosind această metodă de productivitate ridicată, ei au reușit eă disloce o cantitate mare de calcar, obținând astfel materia primă necesară pentru o perioadă de peste un an de zile. în luna aceasta, de pildă, s-a realizat o cantitate de calcar de două ori mai mare decît în întreg anul 1961. Aprovizionarea fabricii de ciment cu material derocat prin acest procedeu asigură reducerea considerabilă a efortului fizic al muncitorilor, precum și a prețului

ORADEA (coresp. „Scînteii“). 
Pentru a veni în sprijinul unităților 
gricole socialiste în lucrările agricole 
de toamnă, Comitetul regional de 
partid Crișana a organizat tipărirea de 
ediții speciale ale celor două ziare 
locale „Crișana“ și „Făklya“ pentru 
diferite raioane din regiune. Articolul 
de fond al ediției speciale pentru ra
ionul Criș este intitulai : „Recoltei vii
toare baze trainice“. înfr-unul din ar
ticolele edifiei pentru raionul Oradea 
s-a redat pe larg experiența organi
zației de bază de la G.A.C. Diosig în 
ce privește organizarea campaniei a- 
gricole de toamnă.

O serie de articole apărute în edi
țiile speciale tratează probleme legate 
de consolidarea economico-organiza- 
lorică a gospodăriilor colective.

a-

Miting aviatic
CLUJ (coresp. „Scînteii”). Duminică 
avut loc la Cluj, pe aeroportul Some-

din $u- 
cîntat via- 
a satelor

Ne aflăm în pragul unui nou an agricol, într-o perioadă în care se pune temelia recoltei viitoare. Recomandările Consiliului Superior al Agriculturii, rezultatelor obținute de mentale și unitățile agricole fruntașe, arată că recolte mari la grîu și la celelalte cereale de toamnă se obțin numai la semănăturile făcute într-un teren bine pregătit prin arături profunde, fără bulgări, în epoca optimă, pentru ca pămîntul să se poată așeza în adîncime, iar la suprafață să se realizeze ușor un pat bun germinativ. Executarea a- cestor lucrări cu cea mai mare răspundere este, în această perioadă, sarcina de căpetenie a tuturor celor ce lucrează în domeniul agriculturii. Organele și organizațiile de partid, sfaturile populare, consiliile agricole, cadrele de specialiști sînt chemate să desfășoare o muncă susținută de îndrumare și control, pentru ca lucrările de pregătire a terenului și semănatul să se facă la timpul optim și la un înalt nivel agrotehnic.Limitele calendaristice în care se încadrează epoca optimă de semănat a griului în diferitele regiuni din țara noastră sînt 20 septembrie—20 octombrie. în fiecare raion și unitate agricolă specialiștii agronomi trebuie să stabilească cu mult discer- nămînt momentul începerii semănatului, de îndată ce sînt realizate condițiile necesare pentru buna dezvoltare a griului în primele faze de vegetație, pentru o înfrățire normală și o rezistență sporită la iemare.Griul trebuie semănat atunci cind temperatura medie a aerului oscilează în jur de 12—17 grade C. El cere în primele faze de vegetație zile călduroase, dar nopți răcoroase, cu temperaturi care se apropie de zero grade. în total, de la data semănatului și pînă la sosirea înghețurilor permanente, griul are nevoie de 450—550 grade căldură. Semănat în astfel de condiții, el își formează trei, patru frați puternici încă din toamnă și acumulează suficiente rezerve de hrană pentru o bună iernare. Totodată, semințele de grîu au nevoie de suficiente rezerve de apă în sol, pentru o bună germinație și dezvoltare. Procentul de apă din sol, care asigură o bună răsărire, trebuie să fie cel puțin egal cu de 2,5 ori apa higroscopică. Dacă există apă mai puțină boabele se umflă, dar nu răsar în cazul cind perioada uscată durează mai mult. Rezultă astfel lanuri neîncheiate, cu goluri mari. Experiențele făcute de-a lungul anilor arată că în toamnele uscate și calde griul mai tîrziu, în timp ce în și răcoroase trebuie să se vreme.Cum trebuie procedat înPloile abundente căzute în ultimul timp și vremea răcoroasă au creat condiții favora-. I celor- păioase de toamnă, pe tot cu- și cu deosebire în regiunile din și jumătatea de nord a Moldo- și în zonele subcarpatice. .
—.... ------ :----- —♦♦♦==. . - -------

In așteptarea sezonului rece 
Să-ți faci iarna car 

și vara sanie — ne po- 
vățuiește o zicală din 
bătrîni. încă din luna 
iunie a.c. în uzina noa
stră s-a întocmit planul 
pregătirilor de iarnă. 
S-a alcătuit un grafic 
al lucrărilor, s-au sta
bilit sarcini cu terme
ne și răspunderi precise. 

Au fost revizuite și

Prof. NICOLAE GIOSAN 
vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturiiîntocmite pe baza stațiunile experi-

trebuie semănat toamnele umede semene mai de-acest an ?
bile pentru semănatul griului și al laite cereale prinsul țării Transilvania vei, precum

crarl cu polidîscul (fotografia din 
mijloc) șl tăvălugul, se asigură 
condiții optime de germinat pen
tru semințe.

După cum ne-a Informat tova
rășul Nicolae Stan, președintele 
gospodăriei, colectiviștii dau toa
tă atenția și executării acelor 
lucrări de care depinde obține
rea unor recolte bogate de fu
raje în anul viitor. Pînă acum au 
fost însămînțate cu secară, bor- 
ceag de toamnă, orz etc. 80 ha. 
în fotografia de țos: tractoristul 
Grigore Diancov lucrează la în- 
sâmînțatul culturilor furajere.

După datele Institutului Meteorologic, se prevede pentru sfîrși- tul lunii septembrie și începutul, lunii octombrie o perioadă plo- de un regim termic relativioasă, însoțită scăzut. în cursul lunii octombrie, vremea va fi mai rece decît normal. Prin urmare, în condițiile concrete ale acestei toamne, în 
toate regiunile țării se poate trece în pre
zent, cu toate forțele, la semănatul cereale
lor de toamnă.Semănatul la timpul optim și la un înalt nivel agrotehnic are cea mai mare importanță pentru sporirea producției de grîu. Pentru aceasta sînt create toate condițiile : colectivizarea agriculturii fiind încheiată, se lucrează, cu forțe unite, pe tarlalele întinse, fără haturi, putîndu-se astfel aplica în condiții optime agrotehnica avansată ; numărul tractoarelor și mașinilor a sporit simțitor ; oamenii muncii din agricultură au acum un sprijin puternic în specialiștii ce lucrează direct în fiecare unitate agricolă socialistă ; la dispoziția gospodăriilor agricole de stat și gospodăriilor colective sînt cantități însemnate de sămînță de mare productivitate. Toate aceste condiții trebuie însă folosite din plin. Problema cea mai importantă o constituie în prezent trecerea la semănat pe terenurile care au fost cultivate cu plante ce s-au recoltat timpuriu și îndeosebi cu leguminoase și au fost bine pregătite. Terenurile arate timpuriu din vară se lucrează ușor și prezintă condițiile cele mai bune pentru semănatul griului. Ele reprezintă însă numai circa 20 la sută din suprafața destinată acestei culturi. Suprafețele cele mai mari de grîu se cultivă după porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahăr și alte culturi ce se recoltează tîrziu. în partea de sud a țării, porumbul s-a copt încă de la începutul lunii septembrie și vremea a fost deosebit de favorabilă pentru recoltatul și transportul recoltei. Cu toate acestea, recoltatul porumbului nu s-a făcut pe măsura posibilităților. Astfel, de pildă, în regiunea București s-a recoltat numai 59 la sută din suprafața ocupată cu porumb pentrü boabe ; în regiunea Oltenia 38 la sută ; în regiunea Iași 37 la sută ; în regiunile Galați și Argeș 26 la sută, iar în centrul și nordul Ardealului culesul abia a început. Sînt de recoltat încă suprafețe însemnate cu porumb-siloz, mai ales în partea de nord a țării, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi. Deși, așa cum rezultă din datele Consiliului Superior al Agriculturii, pînă la 20 septembrie s-au recoltat culturile de toamnă de pe o suprafață de circa 1 560 000 hectare, pregătirea terenului pentru semănăturile de toamnă s-a făcut pe o suprafață de numai 290 923 hectare. Mai e încă mult de făcut pentru a putea semăna griul într-un teren bine pregătit și la epoca optimă de semănat. De aceea, organele și organizațiile de 
partid, sfaturile populare, consiliile agricole, 
inginerii agronomi trebuie să ia măsurile

a ....
șeni, un miting aviatic. Zecile de mii de 
clujeni prezenti pe aeroport au admirat 
evoluția aeromodelelor, a planoarelor, 
trapezul aerian executat de Gheorghe 
Iancu, maestru emerit al sportului și re
cordman 
Deosebit 
acrobații 
sportului 
Manolache, Mircea
Manolache, Ilie Crîșmaru și Nicolae Con
stantin.

Un succes de scamă au obținut, cu tot 
timpul nefavorabil, parașutiștii Ion Bu- 
dea, maestru al sportului, Iosif Tescler, 
maestru al sportului, Boșca Cristu, Me- 
gyeri Zoltan. Constantin Mateescu și 
Boangiu Marius.

mondial definitiv la parașutism, 
de interesante au fost înaltele 
aeriene executate de maeștrii 
Octavian Băcanu, Constantin 

Finescu, Georgeta

Ieri, în deschiderea stagiunii, Teatrul 
,,Țăndărică" a prezentat în premieră spec
tacolul pentru școlarii mici „Alfabet îm
părat" de sofii Lamek.

Piesa, pusă în scenă de regizorul Ște
fan Lenkisch, este tradusă și adaptată de 
Nicolae Popovici și are un prolog de 
Costel Popovici. Scenografia aparfine 
Mioarei Buescu,iar muzica lui Dan Je- 
lescu.

In fotografie : unul din micii eroi ai 
piesei.

(Continuare în pag. a Il-a)

reparate cazanele de. 
apă și abur; hidranții 
și conductele de legă
tură au fost revizuite și 
izolate în vederea pro
tejării de îngheț. Pen
tru mai buna desfășu
rare a transporturilor, 
drumurile de acces între 
sectoare și ateliere au 
fost asfaltate.

Unele lucrări au mai

rămas totuși în urmă. 
Intr-un mod. necorespițn- 
zător funcționează încă 
instalațiile cuptoarelor 
mobile din hala montaj 
II. Se impun măsuri 
pentru remedierea unor 
astfel de deficiențe (de la M. Avanu, tehnician, Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște).

Termenul de garantie obligă
în anul 1960, întreprin

derea nr. 2 Construcții 
Birlad a construit pentru 
G.A.S. „Scînteia“ din 
raionul Negrești un grajd 
cu o capacitate de pes
te 100 bovine. La darea 
lui în folosință, cele două 
unități au stabilit de co
mun acord un termen 
de garanție de un an de 
zile. Conform contractului 
încheiat, orice defecțiune

ivită în acest timp urma să 
fie remediată de între
prinderea constructoare.

La scurt timp după da
rea în folosință a graj
dului, acoperișul s-a stri
cat, cartonul asfaltat ne- 
fiind bine fixat a fost 
smuls de vînt și aruncat 
jos ; ploua înăuntru. Cum 
era și firesc, conducerea 
gospodăriei a anunțat 
imediat întreprinderea

constructoare să facă re
parațiile necesare. De a- 
tunci Insă a trecut mult 
timp. Constructorii 
s-au învrednicit măcar 
trimită un specialist 
constate defecțiunea.

Conducerea G. A. S., 
ce-i drept, a luat unele 
măsuri de remediere. Cum 
rămîne însă cu termenul 
de garanție ? (de la Ion 
Bîrsan, muncitor).

nu 
să 
să

de cost.(Agerpres)
IP T

ASSAAD MAHASSEN, ministrul a- facerilor externe al Siriei, a declarat la 22 septembrie : „Neutralitatea pozitivă și solidaritatea arabă vor sta la baza politicii noului guvern al Republicii Arabe Siria”.Agenția France Presse relatează că ministrul de externe a subliniat că țara sa va colabora cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, în interesul apărării păcii.
ÎN ALGERIA din peste 6,5 milioane alegători 81 la sută au votat pentru candidații propuși de Biroul Politic al Frontului de Eliberare Națională în alegerile pentru Adunarea Națională Constituantă a Republicii Algeria. La 25 septembrie, organul executiv provizoriu îșl va preda împuternicirile Adunării Naționale Constituante, care va aproba

componența Algeria șl țării. guvernulul Republicii va adopta constituția
DIN RHODESIA DE SUDSITUAȚIAcontinuă să rămînă încordată. în același timp, la 22 septembrie s-a anunțat formarea unui guvern al forțelor care luptă pentru independența națională a Rhodesiei de sud, guvern cu sediul în Tanganica. (Amănunte în pag. a IV-a).

DE HULIGANI FASCIȘTI pe scriitorul progresist Pasolini, pe actorul SeT- pe regizorul Piero Moi-
UN GRUPau atacatPiero Paolo gio Citti șigia care asistau la premiera filmului „Mama Roma” creat de ei. în urma ripostei energice a publicului fasciștii au fost nevoițl să fugă.

êe/e do-tui inimi ale Lui
In Laboratorul de trans

plantare al Institutului ,,N. 
V. Sklifosovski’’, sanitarii 
au adus un ciine lup care 
răspunde Ia numele do 
Grișka. Clinele adulmeca 
aerul încărcat cu iz de 
medicamente și privea cu 
teaină la aparatele de ni
chel si la becurile de neon 
care-1 înconjurau cu mis
terul unei lumi necunoscu
te încă. Grișka fusese hă
răzit unei operații fără 
seamăn care avea să-l 
transforme în prima viețui
toare de pe pămînt care 
poartă în piept două inimi.

Operația a avut loc pes
te cîteva zile, fiind execu
tată de doctorul V. P. De
mihov, asistat de J. Han
ley, anesteziolog la Cate
dra de oncologie a Univer-

sității din Columbia. După 
trei ore, în pieptul lui 
Grișka, alături de propria 
sa inimă, a început să bată 
o altă inimă, iar alături de 
plămînii săi — să funcțio
neze o pereche de plămîni 
noi. „Montate" și „cusu
te” cu măiestrie de mîinile 
doctorului Demihov, noile- 
organe scoase din trupul 
unui alt ciine și-au reluat 
imediat 
gică 
după 
două 
mini 
valescență și înfuleca la
com hrana ce i se oferea.

...Ziariștii care au vizi
tat zilele trecute Institutul 
„N. V. Sklifosovski’’- l-au 
văzut pe Grișka alefgînd 
pe aleile parcului după pă
sări... în curînd se vor im-

activitatea fiziolo- 
normală. La șase zile 
operație, clinele cu 
inimi și patru plă- 

se găsea în plină con-

plini o sută de zile de la 
operație...

„Vreți să ascultați mesa
jele celor două inimi ?" — 
au fost întrebați ziariștii. 
Un stetoscop le-a permis 
să deslușească bătăile rit
mice, perfect normale, ale 
inimilor lui Grișka.

„Nu uitați să-i informați 
pe cititori — li s-a adre
sat dr. Demihov — că cea 
de-a doua inimă a lui Griș
ka a fost transplantată o- 
dată cu plămînii. Ce im
portanță practică are acest 
experiment ? El apropie 
ziua cind medicii vor în
cepe să transplanteze cu 
deplină siguranță inimi și 
plămîni în piepturile unor 
oameni bolnavi’’.

A. MUNTEANU

Spectacol în decorul toamnei
Titlul spectacolului : „Al lll-lea 

Festival al cîntecului, jocului și por
tului popular din regiunea București”.

Distribuția : 22 de coruri, 39 for
mații de dansuri, 19 orchestre etc... 
Adică : peste 5 000 de artiști ama
tori.

Autori : compozitori, artiști și poeți, 
instructori artistici, activiști culturali 
și, mai ales, Anonimul autor al „Mio
riței", al „Călușului”, al cusăturii mi
gălite cu o fantezie și o artă mile
nare.

Pictor scenograf: Toamna.
înfr-adevăr, ieri a fost în pădurea 

Pustnicul o zi de toamnă adevărată. 
N-au lipsit nici frunzele scuturate de 
vînt, 
n-a I 
mai 
tec, 
mai 
lori 
Către ora 

plouă mărunt. Pe scenă își prezen
tau programul : grupul vocal al Ca
sei raionale de cultură din Călărași, 
țibulcarui Marin Moraru, apreciat și 
la concursurile pe țară, cele 38 de 
perechi de dansatori din comuna 
Dorobanțul. Și, în marele amfiteatru 
descoperit, miile de spectatori nu 
s-au clintit. Frumusețea și tinerețea

, nici norii, ba chiar mai mult, 
lipsit nici ploaia. Dar, poate toc- 
din pricina acestui decor tomna- 
tinerețea spectacolului a ieșit și 
mult în relief, a izbucnit în cu- 
și ritmuri de o rară vioiciune, 

prînzului a început să

......—
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Astăzi se împlinesc zece ani de la adoptarea de către 
Marea Adunare Națională a Constituției R. P. Romîne. Con
stituția reflectă profundele transformări socialiste din țara 
noastră, marile drepturi șl libertăți ale oamenilor muncii, 
nu numai proclamate, cl și material garantate.

Una din cele mai însemnate prevederi ale Constituției 
noastre este dreptul la muncă. în anii puterii populare a 
crescut mult numărul muncitorilor, tehnicienilor și ingineri
lor. Răspunzînd grijii partidului și guvernului care creează 
condiții tot mai bune de lucru, oamenii muncii obțin însem-

nat© succese fn întrecerea socialistă (fotografia nr. 1). 
Dreptul la învățătură a devenit, de asemenea, o realitate 
pentru fiii oamenilor muncii. Tocmai de aceea numărul 
elevilor a crescu!, față de anii regimului burghezo-moșie- 
resc, într-o proporție care vorbește de la sine (fotografia nr. 2). Bucurîndu-se de dreptul la odihnă, înscris în Con
stituție, în anul 1981 au fost în stațiuni balneo-climaterice 
560 000 de persoane, iar în colonii și tabere — 134 000 de 
copii (fotografia nr. 3). Egalitatea reală a cetățenilor, indi
ferent de sex, a putut 11 realizată numai datorită soclalis-

Iucrînd !ntr-un la-mulul. Fotografia nr. 4 Înfățișează femei 
borator. Avem astăzi 11 000 de femei inginer ; din Marea 
Adunare Națională fac parte 77 de femei deputate, iar din 
sfaturile populare peste 39 000 de femei.

De Ziua Constituției, întregul nostru popor îșl exprimă 
prin succesele obținute în toate domeniile economiei și cul
turii, dragostea și atașamentul față de orînduirea democrat- 
populară, hotărîrea de a lupta cu toate forțele pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste.

Moscova, 23 septembrie

spectacolului 
învins capriciile 
vremii. Unde se 
afla această pu
tere în fața căreia 
toamna a rămas 
neputincioasă î

Poala că spec
tatorii au simțit-o 
în ampla desfășu
rare sonoră a co
rului din Fierbinți, 
raionul Urzicenl, 
care a înmănun
cheat pe scenă a- 
proape 250 de 
voci.

Poate că spec
tatorii au fost Im
presionați de ma
rea fantezie a cu
lorilor aduse de 
fetele de la Traia- 
nu, raionul Turnu 
Măgurele, 
zeci și două 
fote și nici 
țesută la fel, nici 
una în aceeași 
nuanță, în același 
desen I

Și, în sfîrșit, poate că spectatorii 
au rămas captivați de ritmul și agili
tatea călușarilor din comuna Frumoa
sa, raionul Zimnicea. Patru generații 
de călușari, de la 4 la 58 de ani. 
Mulți spectatori au rîs, amuzați de 
pașii stîngaci ai copiilor. Dar noi, 
cei ce știam că această formație a 
împlinit 101 ani, am zîmbit cu o a- 
nume gravitate. Valeriu Chiran, de 4 
ani, Ionel Zlafe, de 6 ani și ceilalți 
de-o seamă, au venit pe scenă pen
tru a sugera tinerețea și prospețimea

Două- 
de 

una

Echipa de dansuri a căminului cultural din co
muna Calomfirești, raionul Alexandria.

acestui colectiv, simbolizînd parcă 
mlădițele puternice care vin să în
noiască și să îmbogățească arta 
noastră populară.

Festivalul din pădurea Pustnicul a 
fost un spectacol al tinereții Bărăga
nului colectivizat, un bilanț de toam
nă al bogatei activități culturale in
spirate de viața și preocupările co
lectiviștilor.

PAUL DIACONESCU
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Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne BucureștiDragă tovarășe Maurer !Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. vă felicită din toată inima cu prilejul împlinirii a 60 de ani și vă adresează dv., fiu credincios al poporului romîn, eminent om de stat și militant politic al Republicii Populare Romîne, un sincer salut frățesc.Oamenii sovietici vă cunosc ca pe un prieten devotat al Uniunii Sovietice, ca pe un luptător pentru dezvoltarea multilaterală și întărirea colaborării frățești dintre țările noastre.Vă urăm, tovarășe Maurer, multă sănătate, anț îndelungați de viață și activitate rodnică pentru binele construcției socialismului în Republica Populară Romînă, pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST
AL UNIUNII SOVIETICE22 septembrie, 1962.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL U.R.S.S.



S C î N T E I A

orășenesc de partid ?

Răspundc tov. Dan Nicolae, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid-Brăila.
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să ridicaji în cadrul
discuțiilor ?al

Care sînt aspectele
principale ce vor fi cuprinse

în darea de seamă?

Tennessee WilliamsFilme noi pe ecrane

stră-
din

vede
(reg<

Festival al fii- 
care va avea 

14 octombrie, 
acum, interesul 

din țara noa-

acestea, vom
»

« V AII PREGĂTIT PENTRfl ALfflILE DE PARTID ?vează în organizațiile de masă — sindicat, U.T.M., comisia de femei — contribuie la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.
Ce probleme vă propuneți

în organizațiile de partid din întreprinderi, instituții, școli, cartiere 
etc. se desfășoară începînd de la 15 septembrie adunările pentru dări 
de seamă și alegeri. In legătură cu pregătirile ce se fac în vederea bunei 
desfășurări a alegerilor ne-am. adresat unui număr de tovarăși secre
tari de comitete de partid, secretari ai organizațiilor de bază, membri 
de partid. Redăm mai jos cîteva din răspunsurile primite.

Ce măsuri a luat Comitetul Sîntem convinși că alegerile vor duce la ridicarea muncii de partid la un nivel și mai înalt — factor de seamă în lupta pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres P.M.R.

' ‘ V'v''Y<y

Biroul Comitetului orășenesc de partid Brăila a luat din timp măsurile politico-organizatorice necesare pentru buna pregătire și desfășurare a adunărilor de alegeri. Au fost instruiți circa 140 de tovarăși care sprijină birourile organizațiilor de bază în munca de pregătire a alegerilor. Acestora li s-a arătat concret cum trebuie alcătuite dările de seamă și proiectele de hotărîri. Am instruit apoi birourile organizațiilor de bază, indicîndu-le să se orienteze în pregătirea alegerilor după recomandările secretariatului C.C. al P.M.R. din 1961, privind problemele principale ce urmează a fi dezbătute în adunările și conferințele de partid. Membri ai biroului comitetului orășenesc și instructori de partid ca Neta Nicolae, Poteraș Gheorghe, Buzoianu Constantin și alții merg în întreprinderi acordînd sprijin calificat și ajută efectiv organizațiile de partid în pregătirea alegerilor.Considerăm constituie un intensificareavederea îndeplinirii planului la toți indicii. în acest scop, birourile organizațiilor de bază au fost îndrumate să ia măsuri pentru întărirea muncii politice. S-au obținut în a- ceastă direcție rezultate însemnate. Realizările față de sarcinile de plan ce revin industriei orașului nostru se prezintă în momentul de față astfel : producția globală s-a realizat în procent de 102 la sută, producția marfă 102,5 la sută, productivitatea muncii a crescut cu 1,7 la sută, s-aù realizat economii la prețul de cost în valoare de peste 13 0Û0 000 lei și mai mult de 10 000 000 lei beneficii peste plan.

că alegerile trebuie să prilej deosebit pentru întrecerii socialiste în

Răspunde tov. Alexandru Balaș, 
secretarul organizației, de bază de la 
atelierul prelucrări mecanice, Uzi
nele „înfrățirea“ Oradea.Darea de seamă pe care o vom prezenta în fața adunării generale de alegeri va cuprinde,' în primul rînd, activitatea desfășurată de organizația de bază pentru îndeplinirea sarcinilor de producție. Se va sublinia în mod deosebit că atunci cînd a fost nevoie organizația de bază, exercitîndu-și dreptul de control, a analizat preocuparea conducerii atelierului pentru asigurarea ritmicității îndeplinirii planului, realizarea unor produse de calitate superioară și obținerea de cît mai multe economii.Un loc important îl va ocupa în darea de seamă aprecierea experienței înaintate a brigăzii conduse de comunistul Heim Carol, care n-a dat în acest an nici un rebut, de- pășindu-și simțitor în fiecare lună sarcinile ce-i revin. Vom căuta să prezentăm cît mai convingător și metodele de muncă ale comuniștilor fruntași în producție Alexandru Vass, Vasile Mada, Gh. Zegreanu care sînt exemplu și în ce privește îndeplinirea sarcinilor de partid.în darea de seamă se va sublinia din nou cît de important este ca fiecare membru și candidat de partid să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce-i revin, să lupte pentru ridicarea nivelului său politic și ideologic. Vom analiza cu atenție felul cum membrii de partid care acti-

■ ■ o « «  ................... .......

Răspunde tov. Petrina Prunea, în
vățătoare la școala de 8 ani nr. 5 — 
București.Am să propun ca biroul organizației de bază împreună cu direcția școlii să studieze și să generalizeze metodele bune folosite în pregătirea elevilor din clasele : IV-E, V-A, VII-B. învățătorii și profesorii de la clasele amintite s-au pregătit, după părerea mea, cu multă conștiinciozitate pentru predarea lecțiilor, completînd manualul cu probleme noi legate de viața și practica construirii socialismului ; ef s-au preocupat de organizarea timpului liber al elevilor, iar la orele de di- rigenție au discutat probleme care frămîntă colectivul de elevi.Socotesc că este bine să ridic și problema organizării unui schimb de experiență la clasele I—IV, între învățătorii cu vechime la catedră și învățătorii tineri sau profesorii care n-au predat pînă acum la aceste clase. Concret, mă gîndesc ca acest schimb de experiență să se realizeze prin inter-asistențe la ore, lecții deschise și chiar sprijin metodic. De un real folos poate fi sprijinul dat de tov. Șișu Dobre, Cohn Mina — învățători e.meriți, Mazilu Mariana, precum și alții cu multă experiență în predarea la clasele mici.Voi mai propune ca biroul organizației de bază, împreună cu conducerea școlii, să se ocupe și mai mult — pe lîngă problemele de în- vățămînt — și de problemele educației și cele legate de întărirea disciplinei. Diriginții și învățătorii, împreună cu organizația de pionieri, să _ inițieze mai sistematic întîl- riiri ale elevilor cu militanți ai mișcării muncitorești, fruntași în producție, excursii în locurile istorice legate de trecutul de luptă al clasei muncitoare, vizitarea noilor construcții din raion și din Capitala noastră.

Săptămîna aceasta, pe ecranele ci
nematografelor din Capitală vor rula 
următoarele filme noi :

Reportaj cu ștreangul de gît — pro
ducție a studiourilor cehoslovace. A- 
daptarea după celebra lucrare cu același 
nume de Julius Fucik a lost realizată 
de Jan Otcenasek. Regia aparfine lui 
Jaroslav Balik. Filmul evocă o impre
sionantă pagină din lupta comuniștilor 
cehoslovaci împotriva fascismului.

La noapte va muri orașul — pro
ducție a studiourilor poloneze. Scena
riul și dialogurile sînt semnate de Leon 
Kruczkowski 
gia aparfine

și Jan Rybkowski, iar re
lui Jan Rybkowski. Acțiu-

nea filmului se desfășoară în drama
tica noapte din martie 1945, cînd ora
șul Dresda a fost distrus de aviația 
americană printr-o serie de bombarda
mente sălbatice.

Drum de încercare — producție a 
studiourilor maghiare. Scenariul este 
realizat de I. Mânassy, iar regia este 
semnată de F. AMriăssy. Interpretează : 
I. Sinkovcs, M. Krencsei, P. Bérény, A. 
Szirtes, S. Tompa.

Contele de Monte Cristo — produc
ție a studiourilor franceze după cele
brul roman al lui Alexandre Dumas — 
seria a ll-a.

(1957), 
cei mai

In Ioc de cronică muzicală

Cu Me forțele la semnul griului
(Urmare din pag. I-a)

corespunzătoare pentru ca în fie
care unitate să existe o bună orga
nizare a muncii, astfel ca să se lu
creze cu toate forțele Ia pregătirea 
terenului și la semănat.Recoltarea și transportul cocenilor să se facă fără întîrziere. A- ceasta nu numai pentru faptul că griul se va putea semăna la vreme, dar și pentru a se asigura însilo- zarea cocenilor cînd încă au valoarea nutritivă și suculența corespunzătoare obținerii unui nutreț de calitate, prin însilozare.Din datele arătate mai sus reiese că există un decalaj destul de mare între suprafețele de teren eliberate de recoltă și suprafețele arate și pregătite pentru semănat. Rămînerea în urmă la. pregătirea terenului trebuie lichidată în cel mai scurt timp. Pentru aceasta se 
cere ca toate atelajele din gospo
dării să fie folosite cu capacitatea 
lor maximă de lucru, pentru trans
portul recoltelor și pregătirea tere
nului. E necesar ca toate tractoa
rele să lucreze cu toate trei cor
purile de plug, cu schimburi de zi 
și de noapte, pentru a ne încadra 
în epoca optimă de semănat. Ca
litatea lucrărilor să constituie o- 
biectivul principal al întrecerii în
tre brigăzi, mecanizatori, colecti
viști.Un pat germinativ din pămînt mărunt, în care să fie bine învelită sămînța, e un factor de seamă în obținerea de recolte sporite. în condi e mu prafață mare într-un timp scurt, la adîncimea la care nu se scot bulgări și să semănăm la vreme, decît să nu ne încadrăm cu semănatul în epoca optimă.în nordul țării, semănatul cerealelor trebuia să fie acum în toi, dar recoltatul porumbului și cartofilor abia a început. Experiențele âu a- rătat că e mult mai bine să se semene grîul la vreme, chiar după grîu, pe terenurile care au fost a-

iile concrete ale acestui an, t mai indicat să arăm o su-

rate timpuriu în vară, într-un pămînt bine dospit, care permite să se pregătească un bun pat germinativ, decît să se semene după plante care nu pot fi acum recoltate și într-o arătură bolovănoasă, de proastă calitate. Acolo unde condițiile concrete ne-o impun jpoate fi extinsă cultura griului dupa grîu și în partea de sud a țării, dacă se iau măsuri de combatere a gîndacului ghebos, prin folosirea preventivă și curativă a insecticidelor, așa cum a reçomandat Institutul Central de Cercetări Agricole. Prin aceasta atacul dăunătorilor este complet înlăturat, obținîndu-se astfel recolte bune la grîul de toamnă cultivat după el însuși.Experiențele din ultimii șase ani de la Fundulea și din stațiunile experimentale agricole din întreaga țară au mai arătat că e mai bine să semănăm la timp, chiar într-un pămînt uscat, acolo unde terenul s-a putut pregăti bine, decît să scăpăm epoca optimă de semănat, așteptînd ploi. în teren uscat trebuie să semănăm mai adînc și a- nume la 6—8 cm, pentru a evita încolțirea semințelor în urma ploilor mici urmate de perioade de uscăciune, fapt ce poate duce la pierderea semănăturilor.Cercetările științifice și experiența practică dovedesc că unul din factorii cei mai importanți ce contribuie la creșterea producției este sămînța de soi. Există condiții să se generalizeze, folosirea semințelor din soiuri de mare producție în toate unitățile agricole socialiste. Se cere însă ca această sămînța să ajungă din timp la unități, să fie folosită cu pricepere. Consiliul Superior al Agriculturii a cerut consiliilor agricole regionale să ia toate măsurile ca atît semințele provenite din culturile recunoscute de pe loturile semincere ale gospodăriilor colective cît și acelea constituite în fondul de schimb la bazele de recepție să se condiționeze în cel mai scurt timp. Cu toate măsurile luate de consiliile agricole și conducerile

unităților agricole socialiste, în unele regiuni condiționarea semințelor e întîrziată. De aceea, se impune ca această lucrare să fie grăbită, folosindu-se din plin întregul utilaj existent, inolusiv cel de la bazele de recepție.Verificarea calității semințelor în laboratoarele de control a semințelor e obligatorie pentru toate unitățile agricole socialiste' și bazele de recepție. Nicăieri sească semințe fără litate.Unitățile agricole au sămînța necorespunzătoare trebuie să ia măsurile necesare pentru schimbarea ei cu semințe de soi și de calitate. Inginerii agro
nomi din unitățile agricole să calcu
leze necesarul de semințe la hectar 
diferențiat, pe soiuri și pe tarlale, 
în funcție de gradul de pregătire și 
fertilizare a terenului și să contro
leze cu toată seriozitatea cantita
tea care se dă la hectar pentru asi
gurarea densității corespunzătoare.Desigur, în aceste zile, în agricultură sînt multe treburi de făcut. Nu trebuie pierdute din vedere și alte lucrări importante, cum sînt : continuarea însilozării furajelor și îndeosebi a cocenilor, executarea construcțiilor zootehnice etc. Conducătorilor de gospodării colective și de stat li se cere să organizeze și să repartizeze cu multă chibzuință forțele și mijloacele de lucru, să urmărească cu perseverență executarea lâ timp a fiecărei lucrări. Este necesar ca organele de partid, sfaturile populare, consiliile agricole să urmărească pe teren tot mersul lucrărilor, să stabilească măsuri precise care să ajute unitățile a- gricole socialiste să-și organizeze cît mai bine munca, pentru ca, grăbind toate lucrările agricole de toamnă, să pună în centrul atenției semănatul griului la timpul optim și la' un înalt nivel agrotehnic — condiție hotărîtoare pentru obținerea de recolte bogate în anul care vine. .

să nu se folo- buletin de ca-socialiste care

Nu ne 
facem o 
cală, să comentăm ca
litățile solistice ale lui 
Ion Voicu, ori arta di
rijorală a lui Mircea 
Basarab. De altfel, ce 
apreciere poate fi mai 
înaltă decît aplauzele 
entuziaste ale sălii ? 
Vom coborî, în schimb, 
în mijlocul acestei 
săli. Este ceea ce se 
numește, o sală „cal
dă", adică o sală cu 
un public receptiv și 
generos. Un public de 
inijiați ? Da și nu.

Pentru Dinu Miron, 
electrician, aceasta este 
prima lui seară de 
concert, prima întîlni- 
re cu Enescu și Beet
hoven. Pînă acum a 
mai ascultat muzică 
simfonică doar la ra
dio. Pentru Gheorghe 
Coidum, de la montaj, 
primul concert a ră
mas undeva în amin
tire, în urmă cu opt 
ani. Apoi au urmat re
citaluri populare, con
certe la Ateneu, la 
Sala Palatului, un curs 
de inițiere muzicală 
la club. Acum trebuie 
să focă rost de bilete 
pentru toată familia : 
el, soția și cei doi co
pii : Paul, elev în cla
sa a Xl-a, și Mariana, 
„violonistă" în anul IV 
la o școală de muzică.

propunem să 
cronică muzi

E pauză. Se schimbă 
păreri, se iac aprecieri. 
Și, în vreme ce aici 
te întîmpină o veri
tabilă atmosferă de 
concert, nu departe, 
în hala montajului, 
schimbul 11 asamblea
ză carcasele combinei 
C-l. O imagine astăzi 
obișnuită... Pentru

Filarmonica de Stat 
„George Enescu" și-a 
deschis stagiunea cu 
un concert popular la 
clubul Uzinelor „Semă
nătoarea". A patra 
stagiune muzicală care 
se deschide în mijlocul 
muncitorilor.

Tradiționalul 
mului sovietic, 
loc între 8 și 
suscită,, de pe 
publicului larg 
stră. Ca și în edițiile sale an
terioare, Festivalul va prilejui 
prezentarea unor creații 
lucite ale cineaștilor 
U.R.S.S.

între„Nouă zile dintr-un an’
Mihail Romm), film distins 
cu Marele premiu la Festiva
lul cinematografic internațio
nal de la Karlovy-Vary. în clișeu: interpreții principali Ta
tiana Lavrova și Alexei Bata
lov. Ei realizează în acest film 
creații de neuitat.

Peste 35 tone 
de metal

...a economisit, de la în
ceputul anului pînă în pre
zent. colectivul atelierului 
de debitare al uzinelor „E- 
lectroputere" din Craiova. 
Aceste economii au fost 
obținute în urma punerii 
în funcțiune, a 7 mașini de 
debitat semiautomate și a 
unei mașini automate de 
debitat prin copiere. Cu a- 
jutorul acestor utilaje noi 
diferitele repere din tablă 
sînt tăiate cu precizie fără 
adausuri de prelucrare, (de 
la Mitu Victor, tehnician).
Productivitatea muncii

...în secția bile-role a 
Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad a crescut în ultime
le luni cu aproape 30 la 
sută. Aceasta s-a realizat 
prin mărirea vitezei de ro- 
tație a discului alimenta
tor de la mașinile de rec
tificat. (de la Constantin 
Hușanu, rectificator).

Ceferiștii
...din cadrul secției 

întreținere L. 7-Deva 
colectat și expediat
lăriilor în acest an peste 
650 tone de fier vechi. Și

de 
au 

oțe-

plină de gînduri, fe simți mai ferici) 
că deasupra ta se întinde nu cerul 
întunecat al Two Riverului, ci bolta 
albastră, senină, a unei țări libere.

Această trăire intensă a fost obți
nută de regizor în primul rînd prin- 
fr-o muncă profundă și minuțioasă cu 
actorii, prin punerea în valoare' a în
sușirilor acestora. Irina Răchițea- 
nu, în rolul complex al La- 
dy-ei, unește temperamentul bogat 
de tragediană cu un excepțional 
simț al autenticității în redarea celor 
mai contradictorii sentimente ; eroi
na a apărut astfel în fața noastră răs
colită de pasiuni, cu o dragosțe fier
binte. de viață, care devine sfîșietoare 
în imposibililatea ei de a-și găsi îm

plinire. Creația 
Irinei Răchițeanu 
se adaugă astfel 
unui șir de succe
se remarcabile ale 
actriței, din ulti
mii ani, printre 
care cele din „Su

rorile Boga“ sau „Oameni care jac“. 
O revelație a spectacolului este 
fără îndoială Florin Piersic. în in
terpretarea sa, Val Xavier n-a fost 
doar un flăcău frumos și ciudat, ni
merit înfr-o lume ce nu i se potrive

ște, ci un om cu o personalitate formată, 
care a cunoscut bine stricăciunea so
cietății sale și încearcă zadarnic să 
se smulgă din menghina ei rece, ca- 
re-l va zdrobi. Este în jocul actoru
lui o înțelegere a multor adevăruri 
dureroase, incizia sa critică a-
tinge straturi adînci. Cu acest
rol Piersic pășește în mod hotărît pra
gul 
alte 
care 
zice 
să se subordoneze pe de-a-nfregul 
unei solide structuri inferioare. Să-i 
urăm să meargă mai departe ferm pe 
acest drum I

Regizorul s-a arătat îndrăzneț dis- 
fribuind-o pe Silvia Popovici în Ca
rol — și asemenea îndrăzneli sînt sa
lutare, după părerea noastră, ele avînd 
darul să dezvăluie, nu rareori, ipos
taze noi ale talentului unor actori. 
Experiența lui „Orfeu” atrage atenția 
asupra unor resurse încă puțin valo
rificate ale Silviei Popovici, actriță 
capabilă de mari profunzimi tragice. 
Ea n-a accentuat, ce-i drept, atitudi
nea de 'rondă a Carolei ; a fost o 
fetiță pierdută în junglă, căufînd cu 
disperare puțină 
Această 
duioșie 
anume 
Eugenia 
o creație foarfe personală, în care se 
amestecă ironia la adresa mărginirii 
provincial-burgheze cu compătimi
rea. Excelent redă Aurel Munteanu 
rapacitatea negustorului Jabe Tor
rance : e parcă încarnarea lipsită de 
suflet a banului peșin, atofstăpînifor. 
Ion Henfer a caracterizat pregnant 
figura șerifului obtuz, la care nu fe 
poți aștepta să întîlnești pic de sensi
bilitate. Mai amintim compozițiile reu
șite ale 
Corciov 
Rauțchi 
reliefată 
tion sorei Porter.

Decorul semnat 
cum s-a mai arătat în presă, destui 
de neutru — cu excepția fundalului 
pe care apare uneori un teribil soare 
roșu, ca deasupra unui deșert.

ANDREI BÄLEANU

Scriind „Orfeu în infern" 
Tennessee Williams, unul din 
cunoscuji dramaturgi ai Americii de 
astăzi, a realizat o dramă autentică 
și profundă a lumii unde „oamenii se 
împart în cei ce sînt cumpărafi și cei 
care-i cumpără, ca pe niște halci de 
porc înfr-o măcelărie“. Tînăra Carol 
și-a dedicat cîndva întreaga energie 
combaterii discriminărilor rasiale ; 
pornind într-un marș de protest con
tra condamnării nedrepte a unui ne
gru, ea s-a pomenit arestată și învi
nuită de... vagabondaj și desfrînare. 
Dezgustată de această societate și de 
legile ei, Carol a devenit cu adevă
rat o vagabondă desfrînafă, „ruși
nea“ fîrgului și mai ales a familiei ei 
de mari proprie
tari din sud, pa 
care se amuză 
bafjocorindu-i. E- 
roina principală 
a piesei, Lady, 
a fost și ea vic
tima rasiștilor fa
natici, care au dat foc grădinii de 
vară a tatălui ei și l-au ars de viu 
drept pedeapsă că primea negri în 
local. Rămasă pe drumuri la 18 ani 
și părăsită de fratele Carolei pentru 
o partidă mai avantajoasă, Lady a 
fost „cumpărată“ de un negustor bo
gat și băfrîn, care nu e altul decît 
căpetenia celor ce puseseră la cale 
incendiul. Acum, doarme cu acest 
ticălos și în 15 ani nu a avut „o sin
gură dată un vis frumos“. într-o 
astfel de lume, unde totul se cumpără 
și se vinde, dragostea curată 
Lady Torrance și Val Xavier 
putea isprăvi decît tragic.

In primul act al piesei, Val 
tește despre o pasăre care-și 
întreaga viafă plutind în văzduh și 
nu cade pe pămînt decît în clipa 
morții. „Și eu aș vrea să fiu o pa
săre ca aceea, să nu m-afingă stri
căciunea niciodată“. Jos, pe pămînt, 
sînt oameni linșați, oameni bătuți 
pînă cad în nesimfire, haite de poli
țiști care-i rup în bucăți pe fugari... 
Acjiunea piesei este mereu brăzdată 
de ecouri ale acestor realități sinistre. 
Coborînd în acest Infern pămîntesc, 
cu ghitara sa în mînă, Orfeul lui 
Tennessee Williams își va pierde și 
iubirea și viața.

„Orfeu în infern" confine astfel un 
fablou din cele mai cutremurătoare ale 
„modului de viață american“. Ten
nessee Williams rămîne însă pe pozi
țiile individualismului, fiindcă 
vede în jurul său nici o forjă 
sănătoasă, în care ar putea 
întreaga societate i se pare 
tată iremediabil și doar pe 
mai subzistă cîfe o oază de puritate 
morală. Dezvăluind puternice contra
dicții sociale, autorul nu merge pînă 
la rezolvarea lor, adică pînă la a 
pune problema transformării societă
ții înse'i.

Spectacolul realizat la Teatrul Na
tional, în regia lui Moni Ghelerter, 
evocă tulburător sudul rasist, lipsit 
de omenie, asupra căruia planează 
puterea banului, gonind gingășia din 
sufletele 
mosferei, 
aici acea 
cuprinde 
lăunfru", îl 
făcîndu-ne să trăim alăfuri de ei a- 
păsarea înăbușitoare a unei existen
țe în care dragostea și frumusețea 
nu-și găsesc locul. După ce specta
colul s-a încheiat, pleci cu sufletul 
plin de impresii dar și cu mintea

La Teatrul National 
„L L. Caragiaie“

D. PAVEL

Aspect din timpul concertului

Șoferul llie Dănilă a primit sarcina să 
ducă din Adam Clisi spre Constanța 
nouă vaci.

Era noapte. A luat pe însojitorul trans
portului lingă el în 
băiete I

însoțitorul era nou
— Le-ai numărat ? 

văzător șoferul.
— îhî.
La un moment dat, llie a oprit mașina 

și, cum însoțitorul moțăia, s-a apucat să 
numere el vacile. Erau doar opt I ...înso
țitorul a început să se vaite. Tăcut, llie 
a băgat iar mașina în viteză. La Con
stanta a descărcat vacile, l-a lăsat pe în-

cabină și la drum

în munca.
— l-a întrebat pre-

dintre 
nu se

poves- 
duce

maturifăjii sale actoricești ; cu 
cuvinte, a! acelei trepte pe 

vocea, ținuta, toate calitățile fi- 
prețioase pentru un artist ajung

(Din iățdăminii
colectivul reviziei de va
goane Simeria Triaj a tri
mis oțelăriilor sute de 
tone de fier vechi. Numai 
luna trecută muncitorii și 
tehnicienii de aici au strîns 
și au expediat 51,5 
fier vechi, (de la 
Crețu, impiegat).

Colectiviștii
...din comuna Jegălia, 

raionul Fetești, au o boga
tă experiență în creșterea 
păsărilor. Anul acesta, ei 
și-au planificat să crească 
25 000 de păsări, ceea ce 
reprezintă 950 de păsări la 
suta de hectare. Planul a 
fost îndeplinit. Gospodă
ria a valorificat pînă a- 
cum prin cooperativă 6 000 
de pui, iar pînă la sfîrși- 
tul anului va mai valori
fica vreo cîteva mii. (de la 
Dumitru Laurențlu, in
structor de partid).

La G.A.S. Stupina
...raionul Hîrșova, pre

gătirile pentru însămînță- 
rile de toamnă sînt in toi.

tone
Emil

S-au încorporat sub braz
dă îngrășăminte pe supra
fețele de teren mai pu
țin fertile. întreaga can
titate de sămânță — peste 
650 tone, a fost selecționa
tă și s-au obținut probele 
de laborator, (de la Alexan
dru Chioara, muncitor).

în cursul acestui an
...multe gospodării co

lective din regiunea Su
ceava au executat pe a- 
proape 7 000 de hectare lu
crări de ameliorare a pă
șunilor . erodate. Cîteva 
sute de hectare de pășune 
au fost reînsămînțate 
și supraînsămînțate. La 
G.A.C. SHubieni, de pe 
suprafața de 12 ha pășune 
reînsămînțată s-au realizat 
circa 18 000 kg masă ver
de la hectar. Rezultate a- 
semănătoare au obținut și 
gospodăriile colective din 
Blîndești, Tocileni, Co- 
țușca etc. (de la Teodor 
Nitu, inginer agronom).

Tinerii muncitori
...de la întreprinderea

forestieră Nehoiu au obți
nut, sub îndrumarea co
mitetului U.T.M., impor
tante realizări în munca 
patriotică. In cursul aces
tui an au fost efectuate 
17 000 ore de muncă pa
triotică la împădurire, 
transportul și debitatul 
lemnului. întreținerea căii 
ferate etc. Au muncit în 
mod deosebit tinerii din 
sectoarele „Bîsculița", tran
sporturi, industrializare și 
altele, (de la Iosif Doman, 
electrician).

Un libret C.E.C.
...la doi locuitori, iar 

mediul sătesc unul la
în 

S 
locuitori revine pe întreg 
raionul Tr. Severin. Numă
rul depunătorilor a crescut 
anul acesta la 45 015, Oda
tă cu creșterea numărului 
de depunători s-a mărit și 
soldul general : la 31 au
gust 1962 era de 12 391 000 
lei fafă de 3 335 000 lei cît 
era în anul 1958. (de la 
Alexandru Roată, funcțio
nar).

Un complex comercial 
modern

...a fost dat recent în 
folosință în centrul noului 
cartier Țiglina, din Galați. 
Unitățile comerciale de 
aici sînt dotate cu utilaje 
moderne, (de la Lucreția 
Matei, gospodină).

Alte opt sate
...au fost electrificate în 

ultima vreme în regiunea 
Bacău. Printre acestea se 
numără Pîrvulești. Malu, 
Bărgăoani ș. a. într-un 
stadiu avansat se află lu
crările de electrificare a 
satelor Sănduleni, Frun- 
zeni, Ciorani, Dumbrava 
etc. (de la Ioan Arhire, 
funcționar).

Motorul
...uzinei electrice din co

muna Brusturi, raionul Tg. 
Neamț, a fost luat pentru 
reparații de către uzina 
raională de electricitate. 
Deși li s-a promis cetățe
nilor că reparația va dura 
doar 10 zile, au trecut trei 
luni. Colectiviștii nu pot 
vedea filme și nici folosi 
aparatele de radio, n-au 
lumină. De ce atîta tărăgă
nare ? (de la Petre Tără- 
boanțĂ, colectivist).

sofitor cu ele și cu văicărelile 
plecat.

— Un'te duci ?
— Să mai aduc un transport de vaci. 
A doua zi dimineață llie Dănilă a so

sit la destinație cu noul transport.
— Cîfe ai I
— Nouă... plus una I
Cîteva ceasuri de noapte pierduse 

llie, oprindu-se mereu pe șosea, cerce- 
tînd cu farurile cimpul, pînă a găsit vaca 
pierdută. Era teafără și păștea sub lună.

— Păi tu ești șofer, mă I Răspunzi tu 
de vacă l — l-a apostrofat careva.

llie l-a privit cu mirare.
— Se cunoaște că nu ești șofer. Răs

pund de fot : și de mașină și de
— Și atunci însoțitorul... la ce 

bun ?
— Să-l luați voi Intr-o ședință 

criticați pentru lipsă de răspundere.

P. DINESCU

marfă. 
mai e

și să-l

CINEMATOGRAFE. CONTELE DE 
MONTE CRISTO — cinemascop, seria I : 
rulează la următoarele cinematografe : 
Lumina (Bd. 6 Martie 12), Alex. Sahia 
(Cal. Văcărești 21). Seria Il-a : rulează 
la următoarele cinematografe : Patria 
(Bd. Magheru 12—14), Elena Pavel (Bd. 
6 Martie 14), 1 Mai (Bd. 1 Mai 322), Gh. 
Doja (Cal. Grlviței 80), Floreasca (str. 
I. S. Bach 2). Ambele serii rulează là 
cinematograful G. Coșbuc (Piața G. Coș- 
buc 1). REPORTAJ CU ȘTREANGUL DE 
G'IT — cinemascop : Republica (Bd. 
Magheru 2). LAZZARILLO DE TOR- 
MES ; Magheru (Bd. Magheru 29), I. C. 
Frlmu (Bd. 6 Martie 16), Libertății (str. 
11 Iunie 75). GRĂDINARUL SPANIOL : 
rulează la cinematograful V. Alecsandrl 
(str. Grigorescu 24). ȘAMPANIE ȘI ME
LODII : București (Bd. 6 Martie 6), V. 
Roaită (Bd. 1 Mal 57), Arta (Cal. Călărași 
153), 23 August (Bd. Dimitrov 118). OMUL 
CU PANTALONI SCURȚI (dimineața) : 
Tineretului (Cal. Victoriei 48). LA NOAP
TE VA MURI ORAȘUL : Tineretului 
(după-amiază), (Cal Victoriei 48), Donca 
Slmo (str. Avrig 1). ACORD FINAL : 
Victoria (Bd. 6 Martie 7), Cultural (Cal. 
Grlviței 196). TINTIN ȘI MISTERUL „LI
NEI DE AUR" : Central (Bd. 6 Martie 
2), înfrățirea între popoare (Bd. Bucu- 
reștii-Nol), Alex. Popov (Cal. Grlviței 
137). START CĂTRE NECUNOSCUT : 8 
Martie (str. Buzești 9—11). RĂTĂCIRILE 
DRAGOSTEI : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). 
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : rulea- 
ză dimineața la cinematograful 13 Sep-

el nu 
socială 
crede; 
infec- 

alocuri

undă de 
a dat 

farmec, 
Popovici

căldură omenească, 
fristete și chiar de 

personajului un 
poate neașteptat. 
(Vivien Talbot) are

oamenilor. Maestru al at- 
Moni Ghelerter a creat și 
tensiune nevăzută, 
sala, aducîndu-ne 

în lumea eroilor

care
„în- 

piesei,

Ma>iei Volunfaru și Victoriei 
(surorile 
(unchiul 
pe care

Temple), a iui C.-- 
Pleasant), prezența 
o dă Elena Galac-

de M. Tofan este,

tembrie (str. Doamnei 9). MUZICANTUL 
ORB : după-amiază Ia 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). PE USCAT ȘI PE APE — 
CELULE FOTOELECTRICE — EFECTUL 
CULORILOR — POVESTE NOCTURNĂ 
— ȘOARECELE ȘI LEUL - VREAU SA 
ȘTIU TOT nr. 21 : rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 5—7). 
TOM DEGEȚELUL : Grivlța (Piața llie 
Plntilie 2). 713 CERE ATERIZAREA :
Unirea (Bd. 1 Mai 143). RAZE PE GHEA
ȚĂ : C-tin David (Șos. Crîngașl 42). VÎN- 
TUL SUDULUI : Flacăra (Cal. Dudești 
22), B. Delavrancea (Bd. Libertății 70—72), 
Volga (Șos. Iile Pintilie 61). 49 DE ZILE 
IN PACIFIC : rulează la cinematograful 
T. Vladimlrescu (Cal. Dudești 97). CULI
SELE VARIETEULUI : Miorița (Cal. Mo
șilor 127). OMUL CU DOUA FEȚE : 
Munca (Șos. Mlhal Bravu 221). FANTO
MELE DIN SPESSART : Popular (str. 
Mătăsari 31). VIRSTA DE AUR A CO
MEDIEI : Moșilor (Cal. Moșilor 221), Iile 
Plntilie (Șos. Colentlna 84). VIKINGII : 
16 Februarie (Bd. 30 Decembrie 89). 
SCRISOARE DE LA O NECUNOSCUTA : 
rulează la cinematograful M. Emtnescu 
(str. M. Emlnescu 127), STRENGARIȚA : 
8 Mai (str. Llzeanu 19). GERVAISE : Lu
ceafărul (Cal. Rahovel 118). PLANETA 
FURTUNILOR : G. Bacovia (Șos. Giur
giului 3). ÎMPOTRIVA ZEILOR : Olga 
Banele (Cal. 13 Septembrie 196). SIMFO
NIA DRAGOSTEI : Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). O VIAȚA : rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu (Șos. Co- 
trocenl 9).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de știință 
și tehnică pentru pionieri și școlari. 
19,40 — Vitrina literară. 20,35 — „Dru
muri, întîlnirl, orizonturi" — film docu
mentar primit din partea televiziunii so
vietice. 21,05 — Muzică de cameră. 21,35 
— Telesport. In încheiere : Ultini'el ■ 
știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

răcoroasă, cu cer variabil. Au căzut ploi 
locale, temporar și sub formă de averse, 
în cea mai mare parte a țării. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit, cu inten
sificări locale mai ales în Dobrogea, 
predomlnînd din sectorul nordic. Tem
peratura aerului a înregistrat la ora 14 
valori cuprinse între 19 grade la Tr. 
Severin, Calafat și Băllești și 4 grade la 
Gheorghieni. In București : vremea s-a 
menținut răcoroasă, cu cer variabil. Au 
căzut ploi sub formă de averse. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă de ieri a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 
șl 27 septembrie a.c. • vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. Ploi 
Izolate vor cădea la înceimtul intervalu
lui, mal frecvent în răsăritul țării. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat din 
vest și nord vest. Temperatura In creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între 2 
șl 12 grade, iar maximele între 15 și 25 
de grade. Dimineața brumă locală. In 
București : vremea se va încălzi treptat. 
Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla mo
derat din vest. Temperatura în creștere.
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de
Lublinul zilelor noastre

vede

(Foto : R. Costin)

uin

C. MANTU

schimbat
Olimpiada de șah

mai

însă

28- în-
FARUL—CRIȘANA 1—0

CLUJ 4—2

D.

M. POPESCU
ENTCLASAM

f

Lumini pe bulevard.

ei la sa

echipele Progresul și 
formația militară avea

nou cele pa- 
s-au regrupat

lucru nu e
ambele meciuri au

lectură, muzeu, 
concerte etc.

Bronislaw un tînăr, visător, îmi

campionatelor 
încă mult 

pe care 
aducem într-o formă

scos cu

agrotehnice înaintate, asemenea, învățămîn- superior s-a dezvoltat mult față de trecut.

Alte rezultate. Masculin :
Bacău—Rafinăria Teleajen 
C.S.M.S.—Tractorul 31—24
Timișoara—C.S.O. Craiova
C.S.M, Reșița—Știința Tg. Mureș 28— 
20 ; Dinamo Brașov—Tehnometal Ti
mișoara 20—17.

Feminin : Favorit Oradea—Vestito
rul București 10—5 ; S.S.E. Ploiești— 
Rapid 7—6.

sale, iar satisfacțiile nu au întîrziat : cu 
cele două puncte acumulate în acest 
meci greu, echipa a urcat din nou pe 
locul IV, astfel îneît din 
tru formații bucureștene 
în fruntea clasamentului.

EM.

echipele provinciale : 13—5 
Dacă privim cu atenție și sco- 
care s-a sfîrșit întilnirea dintre 
Roșie și Olimpia (prima și ul-

Efapă bogată, ieri la handbal. 
Campionafele republicane au progra
mat meciuri în 10 orașe ale țării. 
Capitala, după cuplajul masculin de 
sîmbăfă de la Giulești, a găzduit 
duminică dimineața pe terenul Unirea 
două partide ale campionatului fe
minin : Progresul București—Faianța
Sighișoara și Unirea București—S.S.E. 
Constanța, 
ridicat (și acest 
scuzabil I)

Arieșul 0—0 ; Vagonul—C.S.O. 
Mare 2—0 i Ind. Sîrmei—Unirea 
5—2 ) A.S. Cugir—A.S.M.D. 3—1«

I. D.
Dinamo 

12—12 ; 
Știința 

34—15 ;

Știința Cluj 
Farul 
Petrolul 
Știința Tim. 
C.S.M.S. 
Rapid 
Progresul 
Steagul Roș 
Viitorul 
U.T.A. 
Crișana 
Steaua 
Dinamo 
Dinamo 
Minerul

IN O I T E V A

de fluierul final,

Ieri pe velodrom, curse cicliste 
cu antrenament mecanic.

Fără a avea un nivel fehnic 
deloc 
pasio

și Petrov I. („Voința”) 
Il-a pe Petre Zeca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

VALERIU
Rezultate din țară : C.S.M.S. Iași -— 

Știința Cluj 6—6 (3—3) ; Știința Timi
șoara — Metalul București 6—0 (0—0).

fost 
care — ----- -
Ei au ocupat primul loc în clasamentul 
pe echipe, totalizînd 39 de puncte. Ur
mează în clasament halterofilii din R. P. 
Ungară — 26 puncte, S.U.A. (26 p.), 
R. P. Polonă (19 p.), Japonia (8 p.), 
Iran, R.A.U., R. P. Romînă, Franța, Fin
landa, R. P. Bulgaria.

PRONOSPORT
Concursul din 23 septembrie a.O, 

Steaua — Rapid 
Progresul — Dinamo 
Steagul Roșu — Știința Cluj 
Dinamo Bacău — U.T.A. 
C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara 
Crișana — Farul 
Flacăra Morenl — Prahova 
C.S.O. Brăila — Știința Galați 
C.S.M. Mediaș — C.S.M. Sibiu 
Recolta Cărei — Jiul 
C.S.M. Cluj — Arieșul 
Vagonul — C.S.O. Bala Mare

Sonia îovan a cîșii^at concursul 
ac la Stress (italia)ROMA 23 (Agerpres). — Gimnaste din 7 țări au participat sîmbătă la un mare concurs internațional desfășurat în orașul Stresa din Italia. întrecerea, çare a cuprins exerciții libere la 4 aparate, s-a încheiat cu un remarcabil succes al gimnastei rotmînce Sonia Iovan. Dovedind o tehnică impecabilă și o mare siguranță în execuții, Sonia Iovan a ocupat primul loc cu 38,698 puncte, urmată de gimnasta Aniko Ducza (R. P. Ungară) — 38,232 puncte, iugoslava Mariana Bilic — 37,866 puncte,italianca Elisabetta de Maria — 37,364 puncte. Pe aparate, Sonia Iovan a obținut următoarele punctaje : sol 9,766 : paralele 9,533 ; sărituri 9,566 ; bîrnă 9,833 puncte.

Rezultate categoria B. 
la fotbal

Seria I: C.S.O. Galați—FI. Roșie 
Tecuci 1—1 î C.S.O. Brăila—Știința Ga
lați 2—5 î Flacăra—Prahova 0—0 ; Me
talul Tgv.—C.F.R. Pașcani 4—0 ; Poia
na—Foresta 3—2 ; Ceahlăul Carpați 
2—2 î Rapid Focșani—I.M.U.M. 2—1.

Seria a II-a : Dinamo Pitești—C.S.M. 
Reșița 3—0 j Știința București—Dinamo 
Obor 1—2 ; Progresul—Tractorul 1—0 i 
C.S.O. Craiova—C.F.R. Roșiori 3—0 ! 
Chimia Făg.—Unirea R.V. 2—1 ; C.S.M. 
Mediaș—C.S.M. Sibiu 2—5 i Metalul 
Buc.—Drubeta 2—0.

Seria a III-a : C.S.O. Timișoara—Mu
reșul 2—0 ; Crișul—C.F.R. IRTA Arad 
0—0 ; Recolta—Jiul 1—1 i C.S.M. Cluj— 

Baia
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în campionatul republican de box pe 
echipe, sîmbătă seara, în sala Dinamo 
din Capitală, s-au întîlnit echipele „Di- 
namo”-București și ,,Farul”-Constanța4 
Gala se anunța interesantă, pe afiș figu
rină nume de boxeri cunoscuți : D. Da- 
videscu, Iosif Mihalik, I. Monea, C. 
Gheorghiu, V. Mariuțan. Dar odată cu 
anunțarea disputării primului meci, iată 
și prima surpriză pentru spectatori. D. 
Davidescu (D) care trebuia să lupte cu 
A. Nuri (F), a absentat, iar în locul 
său a fost introdus Anghel D-tru. A 
urmat apoi alta : echipa „Farul” n-a 
prezentat adversar în meciul cu I. Mi
halik, anunțîndu-se că acesta îl va în- 
tîlni în meci amical pe Ioniță Ion 
(„Pasteur”). Toate aceste „surprize” 
oferite de organizatori și mai apoi ni
velul tehnic scăzut al meciurilor au 
nemulțumit, cum era și firesc, publicul 
spectator.

Singura întîlnire a reuniunii care a 
plăcut, a fost aceea dintre C. Gheor
ghiu (D) și Osman Kenan (F). Tînărul 
Kenan a fost o adevărată revelație, el 
a luptat cu curaj în fața unui boxer 
foarte experimentat, pînă în ultimele 
sșcunde ale meciului. Frumos a fost 
gestul lui C. Gheorghiu, cînd, ieșind 
învingător, și-a felicitat adversarul pep- 
tru ținuta sa corectă și dîrză în ring.

r S ..‘M;

FOTBAL 
ETAPA Vi-a...Echipele s-au prezentat ieri pe teren cu jucători pe posturi improvizate. Să fie aceasta cauza jocului slab pe care l-au prestat? Prima repriză a fost ceva de pomină. Zeci de pase s-au schimbat între... adversari. Jenei lui Ionescu, Neacșu lui Constantin, Tomeș lui Langa ș.a.m.d. Apoi, un alt aspect. Pe porțiuni de oîte 20—25 metri pătrați se înghesuiau oîte 16 jucători, fiecare lovind mingea la întîmplare. Nici un orizont în joc, nici o acțiune care să „încălzească“ tribunele. Doar cele două goluri marcate de Constantin și Năsturescu, marea ocazie ratată de Kraus în minutul 39 și faza în care Neacșu, bine plasat, acapul o minge ce intra în poartă — au reținut atenția.Lucrurile s-au mai spre sfîrșit în repriza secundă. După cinci minute de joc înoîlcit, Mateianu interceptează o minge lăsată la întîmplare de un apărător rapidist și marchează. 2—1 pentru Steaua. Doar 60 de secunde au condus militarii. Căci la prima acțiune a Rapidului, pe partea lui Năsturescu (ieri foarte activ) acesta este faultat în careu. Lovitura de la 11 metri este transformată de Ionescu.De la egal la egal, cele două formații încep să forțeze jocul. Fazele mutîndu-se cu iuțeală, portarii încep și ei să încerce mai multe emoții. Acțiunile înaintașilor sînt ceva mai închegate decît în prima repriză. S-au făcut remarcate cî- teva schimburi reușite între Constantin, Mateianu și Tătaru, ca și cele dintre Năsturescu și Codrea- nu, și driblingurile lui Ionescu, care a dat mult de lucru apărătorilor de la Steaua. Cu zece minute înainte

cu surprize
Iată rezultatele tehnice : Anghel 

(D)—Ahmet Nuri (F) : meci nul. Bîrsu
Stan (D) b.p. Anton Gh. (F) ; Nie. Stoe- 
nescu (F) b.p. Ciurea Gh. (D) ; Const. 
Stănescu (D) b.p. Pițu Ion (F) -, V. Ma
riuțan (D) b.p. D. Rahău (F).

Dacă sîmbătă seara publicul specta
tor a plecat nemulțumit în schimb, du
minică dimineața, în grădina „Progre
sul”, a fost răsplătit din plin. Meciu
rile disputate au satisfăcut. Succesul 
se datorește în primul rînd sportivilor 
de la C.S.O.-Brăila care s-au prezentat 
bine pregătiți și antrenorilor acestei 
echipe pentru faptul că au reușit să 
formeze o echipă tehnică, cu perspec
tive.

Iată acum rezultatele întîlnirii : Nie. 
Teica (C.S.O.-Br.)—Toma Ilie („Voin
ța”) meci nul ; Costel Ștefănescu 
(C.S.O.-Br.) b.p. pe Nie. Aliuță („Voin
ța”) î Vasile Antoniu (C.S.O.-Br.) b.p. 
Ghiță Const. („Voința”) ; Țulica I. 
(C.S.O.-Br.) c.p. abandon r. III-a la 
Bogdan I. („Voința”) î Const. Marin 
(C.S.O.-Br.)—Petrenciuc Const. („Voin
ța”) meci nul 
b. aband. r.
(C.S.O.-Br.).
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Steaua ia din nou conducerea. Crăciun, care a jucat fundaș, înaintează pe partea dreaptă ca o veritabilă extremă, trage puternic spre poartă, și Constantin care urmărise, introduce balonul în plasă.Se joacă în continuare destul de aprig, feroviarii nepierzîndu-și speranța (și bine au făcut) în e- galare. Ei construiesc atacuri pe extreme și în vreme ce fotbaliștii echipei Steaua așteptau fluierul final, Ionescu marchează cel de-al treilea gol al echipei Rapid, la o acțiune pe care apărătorii echipei militare n-au fost capabili să o re-
★

C.S.M.S.—ȘTIINȚA
TIMIȘOARA 3—1IAȘI (coresp. „Soînteli"). —Echipa gazdă a dominat cu autoritate în majoritatea timpului. Ieșenii au.ratat însă, în special în prima repriză, numeroase ocazii de a marca prin Stoicescu și Danileiț. în minutul 43 Milea (C.S.M.S.) a deschis scorul, 1—0.După pauză jocul, devine mai dinamic, mai spectaculos. Ieșenii își măresc avantajul în minutul 75 prin Stoicescu. în același minut Mițaru (Știința Timișoara), profită de o greșală a portarului Faur și marchează: 2—1 pentru C.S.M.S. Dar după numai 7 minute, Voica reia din voie direct în gol o minge primită de la Aii, stabilind astfel rezultatul final de 3—1.

ORADEA (prin telefon). — Cu toată dominarea insistentă a localnicilor, echipa orădeană a fost nevoită să părăsească terenul învinsă. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 12 de Bükösi, cu concursul portarului orădean Szi- lagy (șutul a fost tras de la peste 20 metri).„După aspectul jocului, localnicii ar Ü meritat cel puțin un meci egal“ — ne-a declarat după meci antrenorul echipei Farul-Constanța, A. Botescu.
PETROLUL—MINERUL 4—0PLOIEȘTI (prin telefon). — încă din primele minute de joc, petroliștii atacă cu insistență. Numeroase șuturi trase de Anton Muntea- nu, Tabarcea, Dridea I și Badea greșesc însă ținta. în minutul 8, a- părarea Minerului nu mai poate rezista atacurilor repetate și Anton Munteanu reușește să marcheze primul punct dintr-o pasă primită de la Badea. Urmează apoi numeroase ratări din partea fotbaliștilor ploieșteni. Abia în minutul 30 Dridea I înscrie al doilea gol. în minutele 44 și 45 Tabarcea și apoi Dridea II stabilesc scorul de 4—0, cu care se încheie prima repriză.în a doua repriză jucătorii

Dupa aspectul ge-zolve cu calm, neral al jocului, rezultatul este echitabil. în plus se poate spune că singurul lucru care a salvat ■ spectacolul de ieri a fost numărul > mare de goluri înscrise.Echipele au manifestat în jocul lor serioase deficiențe. Lipsa .unor titulari nu poate scuza evoluția de ansamblu și nici pregătirea individuală a unor jucători de la care se așteaptă mult mai mult. Ne referim la Jenei, Constantin, Cojo-, caru, Crăiniceanu, Motroc, Neacșu,: Kraus și alții.*piloieșteni i-au dezamăgit pe18 000 de spectatori, prin jocul, lent, lipsit de orizont pe care, l-au practicat.
DINAMO BACĂU—U.T.A. 2—0BACÄU (prin telefon). — Spectatorii băcăoani au av.ut la capătul celor 90 de minute de joc o dublă satisfacție: au asistat la un joc frumos, cu numeroase faze spectaculoase și la o victorie clară a echipei favorite.Jucătorii băcăoani au acționat sigur în apărare și cu mult elan în atac. Jucînd la intercepție au reușit să anihileze încă de ' început atacurile arădenilor și i conducă cu autoritate jocul.Au înscris Meder în minutul ! și Popa în minutul 71.

STEAGUL ROȘU—ȘTIINȚA

BRAȘOV (prin telefon). — Peste 15 000 de spectatori au fost ieri prezenji pe stadionul Tractorul, pentru a asista la întîlnirea de fotbal Steagul roșu — Știința Cluj. Steagul roșu și-a adjudecat victoria. Studenții clujeni n-au reușit să închege acțiuni periculoase, cu toate că în ansamblu jocul lor a fost mulțumitor. Cele 6 goluri au fost marcate de : Selimessy II, (min. 7, 33 și 80), Meszaroș (min. 52) pentru Steagul Roșu, Adam (min. 30) și Toma (min. 89), pentru clujeni.A arbitrat cu competență Mihai Popa (București).

Sosirea în Capitală 
a unei delegații 
de parlamentari 

japoneziinvitația Grupului național romîn al Uniunii interparlamentare, duminică seara a sosit în Ca- .pitală o delegație deputați japonezi.Delegația este formată din R. Waseda, conducătorul grupului, președintele Comitetului pentru comerț și industrie din . Camera Reprezentanților din Japonia, M. Matsudaira, I. Shi- zeki și S. Koshida, expert în același comitet.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de deputați ai Marii Adunări Naționale, membri ai grupului național romîn al Uniunii interparlamentare, reprezentanți ai conducerii Camerei de Comerț a R. P. Romîne. (Agerpres)
■o®<>------

înapoierea de la 
Moscova a delegației 
romîne care a parti
cipat la simpozionul 
„Pregătirea cadrelor 
științifice și tehnice"Duminică s-a înapoiat în Capitală delegația romî- nă condusă de tov. Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învățămîntului, care a participat la lucrările simpozionului internațional 1 cu tema : „Pregătirea cadrelor științifice și tehnice", ținut la Moscova.(Agerpres)

Chimia peîn peisajul rustic, cu stejari frunzoși, cu poteci umbroase, nu departe de orășelul Brzeg-Do-lny (Malul din vale), de pe lîul Odra, pe neașteptate îți răsar în drum hale și rezervoare, conducte și distilerii, înalte coșuri fume- gînde.în 1947, aci la Rokita nu erau decît niște ziduri goale și cazemate pline de așa-numitul ,/tabun'' — un gaz otrăvitor.în timpul războiului hitle- riștii au construit la Brzeg-Dolny o „filială a morții". încă din 1941, aci a început producția de război, inclusiv a gazului „tabun“. Primii doi ani după izgonirea cotropitorilor naziști, au fost consa- crcrți curățirii terenului de minele împrăștiate pe o mare întindere și neutralizării gazului otrăvitor....Inginerul Roszalonski, blond, înalt, povestea pasionat că azi, în marele „laborator“ de la Rokita se realizează combinații chimice dintre cele mai variate și mai interesante. Am aflat astfel, că încă din 1949 se fabricau aci 14 diferite produse chimice. în cadrul planului de 6 ani s-au construit noi clădiri și drumuri. La drept vorbind, azi Rokita este un adevărat combinat, produsele sale principale fiind fenolul și clorul. Dar alături de ele, combinatul mai dă o întreagă gamă de produse și semi-produse chimice

Sîmbătă seara au luat sfîrșit, în 
sala Floreasca din Capitală între
cerile turneului internațional de 
volei, la capătul cărora au ieșit cîș- 
tigătoare echipa R. P. Romîne, în 
concursul masculin, și echipa Ja
poniei, în concursul feminin.

Despre echipa noastră masculi
nă, clasată pe locurile II și III la 
ultimele ediții ale campionatului 
mondial, se poate spune că deține 
o formă bună, ceea ce dă speranțe 
într-o frumoasă comportare la vii
toarele „mondiale“ ce vor avea loc 
în luna octombrie la Moscova. O- 
mogenitatea este trăsătura domi
nantă care caracterizează, la acea
stă oră, lotul nostru masculin. A- 
vem patru ridicători, Drăgan, Fie- 
raru, Cherebețiu și Chezan, și șase 
trăgători, Nicolau, Corbeanu, Mi- 
culescu, Plocon, Derzi și Coste, în 
formă, situație care conferă jocu-

I. PETRESCU

DURIR I N
dominate de sportivii sovietici, 
au cîștigat 4 din cele 7 titluri.

Bacău

anulat

Fază din meciul Unirea — S.S.E. Constanța.

Nona Gaprindașvili a cîștigat și cea 
de-a 3-a partidă in meciul pentru titlul 
mondial de șah cu Blisabeta Bîkova. 
Campioana lumii a jucat din nou foar
te prudent, s-a complicat prea mult în 
jocul de mijloc și la mutarea 38-a a 
pierdut prin depășirea timpului de gîn- 
dire. In acest fel, scorul este de 
2i/j—Yz puncte In favoarea Nonei Ga
prindașvili, care în cea de-a 4-a partidă 
vă juca cu albele.

★
Au luat sfîrșit campionatele mondia

le și europene de haltere de la Buda
pesta. In ultima zi au evoluat haltero
filii do cat. „grea”. Din nou titlul de 
campion mondial a revenit renumi
tului sportiv sovietic Iuri Vlasov, 
care a totalizat 540 kg. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Schemanski (S.U.A.) 
cu 537,5 kg, Gubner (S.U.A.) cu 497,5 
kg, Ecser (R. P. Ungară) cu 482,5 kg.

Campionatele mondiale de haltere au

malul Qdreicare au o mare importanță pentru producția maselor plastice, a lacurilor și vopselelor, a preparatelor farmaceutice, a mijloacelor chimice pentru combaterea dăunătorilor în agricultură. Se fabrică aci 20 de produse finite. Aproxi-

motiv 60 de produse cȘ< mice diferite, realizate în alte fabrici, se bazează pe producția de la Rotita.Trei noi cartiere de locuințe, o școală, un hotel, o bibliotecă, un cinematograf — toate aceste clă. diri și așezăminte culturale au răsărit în jurul combinatului.
Nu de mult, m-au purtat pașii la Lublin, oraș așezat între Vistula și Bug, în partea de răsărit a Poloniei. Lublinul este considerat drept unul dintre cele mai frumoase orașe poloneze. Un viu interes trezește în rîndurile vizitatorilor „orașul vechi'' și Poarta Cracoviei, monument istoric datînd din Evul mediu. Din această parte a orașului, de la înălțimea colinelor și pantelor abrupte ce duc la rîul Bystrycei, sefermecătoarea panoramă a întregului Lublin.N-a fost ușoară sarcina arhitecților și a inginerilor constructori — ne spune inginerul Tadeusz Bronislaw — de a reface și restaura vechile clădiri și monumente de mare valoare istorică, distruse de urgia războiului. Castelul datînd de pe vremea lui Jan Sobieski al Ill-lea a fost restaurat cu fidelitate. Aci s-a amenajat o mare casă de cultură. Somptuoasele săli ale palatului au fost transformate în

săli de sală deîn anii puterii populare Lublinul a devenit un important centru industrial. Printre altele au fost construite trei mari obiective industriale de interes național: o mare uzină de autocamioane, o uzină constructoare de material rulant — a cărei producție principală constă în instalații pentru autoturisme și camioane, piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole — precum și o uzină de Instrumente de precizie.La Lublin au luat ființă centre științifice, care, prin activitatea lor, sprijină mecanizarea muncilor a- gricole, aplicarea metodelor De tul cuAstfel,, au luat ființă Universitatea „Marie Curie- Sklodowska", Școala superioară de medicină, Școala superioară agricolă și Școala de ingineri.
GH. GHEORGHIȚĂ

Duminica rugbistica a început ieri 
printr-o surpriză : victoria Unirii asu
pra Științei Petroșeni, cea mai în formă 
dintre 
(8—5). 
rul cu 
Grivifa 
tima clasată) 15—6, putem considera 
și acest rezultat drept o surpriză, iar 
dacă ne referim la meciul Progresul — 
Steaua 3—3, în urma căruia militarii 
coboară din nou pe locul trei în cla
sament și se depărtează de Grivifa 
Roșie cu două puncte și de Dinamo cu 
un punct, putem să acordăm acestei 
duminici calificativul de zi a surprize
lor.

In cadrul programului bucureștean 
care a cuprins patru jocuri, Dinamo și-a cut una din cele mai bune partide ale 
realizat total șansa dispunînd de Știința 
București cu 15—6 (3—0).

Etapa, în totalitatea ei, a cuprins 
meciuri frumoase, cu excepția celui 
dintre Grivifa Roșie și Olimpia în care, 
învinșii au practicat un joc obstruc
tionist, vădind clar intenția de a stri
ca fazele și de a nu părăsi terenul cu 
un bagaj prea mare de,, puncte pri
mite.

Din nou Dinamo a îneîntat publicul 
prin jocul său variat. De data aceasta 
elementul cel mai plăcut l-au con
stituit acțiunile întreprinse de jucăto
rul Pilă, jumătatea la grămadă, cu co
legii săi din linia a treia, acțiuni care 
au surprins și derutat pe studenții 
bucureșteni intrați pe teren cu hotărî- 
rea de a obține un rezultat cît 
bun și chiar victoria.

Meciul principal al zilei a fost

cel susținut 
Steaua, în care 
neapărată nevoie de o victorie pentru 
a se menține aproape de Dinamo și de 
lider. Progresul s-a dovedit și de data 
aceasta un adversar greu de trecut 
cînd acționează cu seriozitate și în mod 
egal de-a lungul întregii partide. Scorul 
de 3—3 a fost determinat de două ac
țiuni frumoase ale ambelor părți, dar 
fiecare dintre ele înlesnită de două 
greșeli elementare ale celor doi fun
dași : Alexandrescu (Pr.) și Chirică (St.).

Dacă Steaua a evoluat sub potenția
lul său obișnuit în partidele decisive, 
fapt explicat și de absența unor titu
lari greu de înlocuit, cum sînt Penciu 
și Preda, ambii răniți, Progresul a fă-

lui echipei un echilibru perfect 
tre atac și apărare.

La extrema cealaltă, se află e- 
chipa. noastră feminină. Fără îndo
ială, comportarea echipei noastre 
feminine in acest turneu pune mul
te probleme celor ce se ocupă de 
pregătirea ei.

Iată ce ne-a declarat, după în
cheierea acestui turneu, secretarul 
general al F. R. Volçi, Aurel Do- 
bincă : „Turneul a însemnat pen
tru echipele noastre un examen. E- 
chipa masculină l-a trecut, ceea 
ce nu se poate spune despre echi
pa feminină. Totuși, cred că valoa
rea echipei feminine nu este cea 
arătată în acest concurs. Desigur, 
pînă la. începerea 
mondiale, vom munci 
cu formația feminină, 
sperăm s-o 
bună”.

VARNA 23 (Agenpras). — Echipa de șah a R. P. Romîne a susținui cea de-a 5-a întîlnire în preliminariile Olimpiadei de la Varna. Șahiștii noștri au avut ca adversar echipa din Porto Rico, pe care au învins-o cu scorul de 3 1/2—1/2 puncte. Alte rezultate înregistrate în grupa B : S.U.A, — Tunisia 4—0 ; R. P. Mongolă — Elveția 3—1 ; R. P. Bulgaria .— Izrael 3 1/2—1/2.întîlnirea dintre echipele S.U.A. și R. P, Romîne, disputată aseară, s-a încheiat cu scorul de 2 1/2-11/2 în favoarea S.U.A.în clasamentul acestei grupe conduce S.U.A. cu 20 puncte, urmată de R.P. Romînă cu 18 puncte, R. P. Bulgaria, Izrael.

nal prin evolujia scorului, prin ambi
ția jucătoarelor de a-și apropia — 
fiecare pentru echipa sa — victoria. 
Progresul, beneficiind de aportul 
unor handbaliste mai experimentate, 
a cîștigat. Scor final 7—5. De la în
vingătoare, cea mai eficace a fost 
Maria Ghijă, autoare a 4 puncte. Si- 
ghișorencele au avut ca principală 
realizatoare pe W. Keul, care a în
scris fot 4 goluri.

Formajia Școlii sportive din Con
stanța, în partida cu Unirea (pe care 
a pierdut-o cu 4—10), a avut de 
nenumărate ori ocazia de a marca, 
însă a ratat datorită impreciziei șu
turilor. în repriza a ll-a, consfănfen- 
cele n-au înscris decît un gol, ceea 
ce dovedește slaba pregătire a jucă
toarelor la capitolul tehnică indivi
duală. Un adevărat record, dacă-l 
putem numi astfel, l-a realizat Ioana 
Apostol (S.S.E. Constanța), care a ra
tat toate cele 4 lovituri de la 7 m, 
de care a beneficiat echipa sa.

Æ G Æ X 0 NI
n La virsta de 24 de ani, Viaceslav 

Ivanov este unul dintre cei mai cu- 
noscuți campioni în istoria canotaju
lui. Palmaresul skifistului sovietic este 
aproape unic El a cîștigat de două 
ori titlul olimpic (Melbourne șl Roma), 
de trei ori titlul ele campion euro
pean (Maçon, Praga, Lucerna), șapte 
titluri de campion al U.R.S.S. și zeci 
de victorii în diferite concursuri in
ternaționale.

a Floyd Patterson șl Sony Liston îșl 
continuă antrenamentele pentru me
ciul pe care îl vor susține la 25 sep
tembrie la Chicago. Lișton, neînvins 
pînă acum, a declarat că îl va face 
k.o. pe Patterson înaintea reprizei a 
cincea. Patterson a refuzat să comen
teze această declarație și, după cum 
se vede în fotografia de mal jos, se 
antrenează.

■ Patinajul pe rotile, sport răsptndit 
în unele țări, îșl are șl el campiona
tele sale. La ultima ediție desfășurată 
la Veneția, italienii au cîștigat toate 
cele 7 titluri. Pentru a avea o idee 
despre viteza cu care merg patina
torii pe uscat vom arăta că proba de 
10 000 m a fost cîștigată cu timpul 
de 19' 25" 8/10.

a „La antrenament pierd 1 cm pe zi“ 
— a declarat cunoscutul alergător po
lonez Krzyszkowiak. „Dimineața — a 
spus el, înălțimea mea este de 1,73 m, 
iar scara, după antrenament, nu am 
decît 1.72 m, atlt sînt de obosit...''.

n Federația engleză de fotbal a in
terzis echipei Birmingham să pnrtieipe 
la „Cupa Cupelor" pe motivul că per
formanțele sale sînt mediocre. Bir
mingham a dat în judecată federația.
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RHODESIA DE SUD

rnoiB loi â. a. gro» co șefii delegațiilor
ȚARILOR SOCIALISTE LA 0. K. li.

Formarea unui guvern 
care luptă 

pentru independența țăriiLUSAKA 23 (Agerpres). — J. Nkomo, președintele partidului U- niunea populară africană „Zimbabwe“ din Rhodesia de sud, partid interzis recent de autoritățile rasiste alè lui Roy Welensky, a anunțat la 22 septembrie formarea unui guvern al forțelor care luptă pentru Independența națională a Rhodesiei de sud, cu sediul în Tanganica.Nkomo a făcut această în .cadrul unei conferințe ținută la Lusaka, capitala de nord. El a precizat că vein va avea 7 membri v. . _ __ condus de Dabangane Sithole.Nkomo a adăugat că partidul său își va. continua activitatea în Tanganica și va lupta pînă la victoria deplină asupra forțelor rasiste și colonialiste care se mențin în Rhodesia de sud numai pe baza terorii. El a declarat că, în ciuda mandatului de arestare emis împotriva lui, intenționează să se reîntoarcă în Rhodesia de sud.
SALISBURY 23 (Agerpres). — Si

tuația din Rhodesia de sud continuă 
să se înrăutățească. Potrivit agenției 
Reuter, în cursul incidentelor care 
au avut loc, Ia 22 septembrie, pa
rașutiști din trupele coloniale bri
tanice au intrat în acțiune împotri
va populației locale.

în diferite părți ale coloniei au 
avut loc ciocniri între parașutiști și 
populația africană.

declarație de presă Rhodesiei noul guși va fi

Poporul Cubei ferm hotărît 
să-și apere suveranitatea

DECLARAȚIILE 

LUI BLAS ROCAHAVANA 23 (Agerpres). — „Cuba 
promovează o polilică de pace și 
apără pacea, ea nu amenință pe 
nimeni și nu intenționează să atace 
pe nimeni, dar este ferm hotărîtă 
să-și apere prin toate mijloacele, 
chiar și cu arma, suveranitatea, 
independența și dreptul poporului 
său de a construi socialismui", a declarat Bias Roca, membru al conducerii naționale a organizațiilor revoluționare integrate din Cuba, luînd cuvîntul în iața muncitorilor de la fabrica de tutun' „Hener“. Subliniind uriașa importanță a avertismentului dat de Uniunea Sovietică militariștilor americani, care amenință Cuba, Bla3 Roca a chemai poporul cuban să-și sporească vigilența, să întărească puterea militară a țării pentru ca nici un dușman să nu poată lua prin surprindere Cuba.

publicii Cuba pentru a încredința 
pe reprezentanții Cubei populare de 
prietenia și solidaritatea frățească 
a tuturor antifasciștilor italieni.

PRETENȚIILE
S.U.A. ÎNGRIJOREAZĂ 

PE ARMATORI! GREC!

„JOS MÎINILE DE PE CUBA!"

RIO DE JANEIRO. „Jos mîinile de 
pe Cuba !” — aceasta este o lozincă 
de luptă a. tuturor patrioților și de
mocraților brazilieni. Mitinguri 
solidaritate
statele Pernambuco, Sao Paulo 
altele.

cu Cuba au avut, loc

ATENA 23 (Agerpres). — Agenția B.T.A. transmite : Presa greacă relatează că la cererea Departamentului de Stat al S.U.A., guvernul Greciei a exercitat puternice presiuni asupra companiilor maritime în scopul de a le obliga să anuleze imediat orice contracte cu U.R.S.S. și să le interzică să transporte încărcături și utilaj sovietic în Cuba. Companiile maritime grecești au reacționat însă energic.După cum scrie ziarul „Ethnos”, companiile maritime au declarat guvernului că „satisfacerea cerințelor americane va adînci și mai mult criza în flota comercială greacă”, în momentul de față, 228 vase grecești sînt imobilizate în diferite porturi ale lumii.Dacă vasele grecești vor înceta să transporte încărcături sovietice pentru Cuba, se spune în declarația armatorilor greci. Uniunea Sovietică 
în' va recurge la serviciile companiilor șide

★
ROMA. O delegație a Asociației 

naționale a partizanilor din Italia a 
vizitat Ambasada din Rom.a a Ré

o® o—

ROMA 23 (Agerpres). — „Partidul Comunist din Algeria trebuie să se bucure de libertate și, prin urmare, ceea ce este cu totul firesc, să participe la viața democratică”, a declarat Mohammed Khider, secretarul general al Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională din Algeria, într-un interviu acordat unui corespondent al ziarului . „l’Unită”.„Dar această problemă, a spus el, are un caracter mai general : trebuie fie să se lichideze toate partidele în afara Frontului, de Eliberare Națională, fie să se admită existența tuturor partidelor cu condiția ca ele să respecte constituția. înclin spre cea de-a doua soluție. Partidul Fron-

tului de Eliberare Națională trebuie să fie un partid de guvernămînt și nu ar fi nimic neobișnuit va deschide calea pentru o constituțională”.Această problemă, a spus tinuare Khider, va fi soluționată în cadrul congresului, ai cărui delegați în prima etapă vor fi numiți iar în cea de-a doua vor fiîn încheiere. Khider a că Biroul Politic va acționa voinței poporului în ce crearea „unui, stat modern, bazat pe instituții libere, un stat care să acționeze exclusiv în spiritul progresului social și al intereselor poporului”.

dacă se opozițieîn con-
eligibili, declarat conform privește

Situația din Argentina
® încetarea luptelor ® Fracțiunea condusă de generalul On- 
gania victorioasă în disputa dintre militari e Numiri în guvern.BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă anunță că în seara zilei de 22 septembrie trupele argentiniene care ascultau de ordinele generalilor Lorio și Labayru s-au predat sau au trecut de partea forțelor conduse de generalul Ongania, după cîteva ore de lupte violente în diferite cartiere ale capitalei țării, Buenos Aires.După cum transmite agenția France Presse, în urma luptelor care au avut loc la Buenos Aires, cu participarea unităților de tancuri, artilerie și aviație, s-au înregistrat trei morți și 32 de răniți. Surse din capitala argentiniană subliniază însă că numărul victimelor este mult mai mare, printre acestea fiind și mai mulți civili. „Sîmbătă la ora 20 (ora locală) — transmite agenția France Presse — victoria forțelor conduse de generalul Juan Carlos Ongania a fost deplină. Generalul Pio Marti- jena a acceptat să se predea fără luptă, împreună cu cei 450 de soldați care apărau clădirea Ministerului de Război. Pretutindeni, trupele care ascultau de ordinele generalilor- Labayru și Lorio au depus armele și au arborat steagul alb”Potrivit agenției U.P.I., în noaptea de sîmbătă spre duminică președintele Guido a anunțat încetarea luptelor. „Guido — transmite agen- a demis pe generalii „loia-

liști” și a anunțat sprijinul său față de fracțiunea condusă de generalul Ongania”. Un comunicat al președinției republicii anunță numirea generalului Ongania în funcția de comandant suprem ad-interim al armatei. în noscut că arestat.Agenția seara zilei de 22 septembrie ministrul afacerilor externe, Bonifacio de Carrils, a demisionat si a fost înlocuit cu ministrul sănătății, Tiburcio Padilla. Agenția France Presse a- nunță numirea ministrului economiei, Alvaro Alsogaray, în funcția de ministru de interne ad-interim, și a ministrului justiției, Miguel Sus- sini, în funcția de ministru al armatei — ad-interim.

NEW YORK 23 (Agerpres). — La 
22 septembrie, șeful delegației so
vietice la cea de-a XVII-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., s-a întîlnit la 
reședința delegației sovietice cu 
șefii delegațiilor țărilor socialiste — 
ministrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace, V. David, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Mongole, 
P. Sagdarsuren, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone, A. Rapacki,

afacerilor externe al R.P.ministrul
Ungare, J. Peter, locțiitorul minis
trului afacerilor externe al R..P. 
Bulgaria, M. Tarabanov, 
tul ministrului afacerilor 
R.P. Romîne, M. Malița.

întâlnirea la care au 
de asemenea, ministrul
externe al R.S.S. Ucrainene, L. F. 
Palamarciuk, și ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Bieloruse, K. V. 
Kiseliov, s-a desfășurat într-o at. 
mosferă caldă, tovărășească.

o®o-----------

și adjunc- 
externe al

participat, 
afacerilor

același timp s-a făcut cu- generalul Labayru a fostU.P.I. transmite că în Termocentrale fără egal in lume
Ziarul „PRAVDA“ a 

publicat un articol sem
nat de I. Novikov, mi
nistrul construcției de 
centrale electrice din 
U.R.S.S., despre noile 
realizări obținute în do
meniul construcției de 
termocentrale.

Referindu-se la creș

terea capacității termo
centralelor, autorul arti
colului arată că acum 
trei ani puterea instala
tă a celei mai mari ter
mocentrale din (ară era 
de 600 000 kW, iar în 
prezent în U.R.S.S. e- 
xislă centrale electrice 
cu puteri instalate

1—1,2 milioane kW. Se 
construiesc încă 21 ter
mocentrale de mare ca
pacitate, printre care 
cele de la Konakovo, 
Ermakovskoe și Krivoi 
Rog, cu o putere insta
lată 
kW,

de cîfe 2 400 000 
care vor fi cele 

mari din lume.

maritime ale unor țări neutre.
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Eliberarea din închisoare a 
secretarului general al P. C. 

din Peru

c-
înfățișează î 

a puterii maxi- jJ i )

VARȘOVIA. După agenția P.A.P., la 22 invitația C.C. al P.M.Ü.P., a sosit la Varșovia o delegație a Partidului Comunist din Marea Britanie, în frunte cu John Gollan, secretar general al partidului.HAVANA. După cum a anunțat Ministerul Forțelor Armate Revoluționare ale Cubei, în seara zilei de 20 septembrie un avion american a zburat deasupra vasului comercial cuban „Playa Giron", care' se afla în apele teritoriale ale Republicii Cuba. După ce avionul-pirat a dispărut, chiar în fața vasului „Playa Giron“ a apărut o navă militară a- mericană, care a început să facă manevre amenințătoare.
ROMA. Ziarele informează că în curînd Italia va achiziționa arme și echipament militar american pentru

suma totala de 60 miliarde de lire. Ziarele subliniază că această hotă- rîre a fost luată de autoritățile italiene cu scopul de a reduce deficitul balanței de plăți americane în comerțul cu Italia. Această hotărîre este pusă în legătură cu rezultatele recentei vizite în Italia a vicepr; ședintelui S.U.A.. L. Johnson.
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Imagini din viața internațională

Turneul grupu
lui de balet de la 
„Bolșoi Teatr" din 
Moscova a deve
nit un mare eve
niment în viața 
culturală a S.U.A. 
După terminarea 
fiecărui specta
col răsună puter
nice ovații la a- 
dresa maeștrilor 
baletului sovietic, 
se aud exclama
ții : „Bravo !” „Vă 
mulțumim! Vă 
mulțumim mult de 
tot !“

în timpul repe
tițiilor la New 
York ale artiștilor 
sovietici, reporte
rii revistei „New 
York Times Ma
gazine" au luat a- 
ceastă fotografie, 
publicată sub tit
lul „O galaxie a 
frumuseții".

LIMA. Corespondentul din Lima al agenției Prensa. Latina relatează că Acosta Salas, secretarul general al Partidului Comunist din Peru, a fost pus în libertate după o detențiune de aproape doi ani. Arestarea ilegală a lui Acosta Salas, în decembrie 1960, a provocat o largă mișcare de protest a populației, care a văzut în această arestare un atentat la drepturile ei cetățenești.
JOHANNESBURG. Portugalia ia măsuri energice pentru a preîntîm- pina răscoala africanilor din Mo- zambic, anunță agenția Associated Press, citind ziarul „Star“ din Johannesburg.
Mii de parașutiști portughezi în

conjoară partea comercială a orașu
lui Lourenço-Marques — centrul ad
ministrativ și portul principal al a- 
cestei colonii africane a Portugaliei. 
Circa 50 000 de soldați ai trupelor 
coloniale staționează în provincie și 
de-a lungul frontierelor Mozambicu- 
lui cu țările vecine șl în primul rînd 
cu Rhodesia de sud unde populația 
africană duce 
tru libertate.

lupte sîngeroase pen-

în zilele avut loc Comu-SOFIA 23 (Agerpres). — de 21 și 22 septembrie a plenara C.C. al Partidului nist Bulgar, la care s-au discutat probleme ale înfăptuirii progresului tehnic în diferite ramuri ale economiei naționale, precum și proiectul de statut al Partidului Comunist Bulgar. După cum anunță agenția B.T.A., raportul în prima problemă a fost prezentat de Tano Țolov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, iar în a doua problemă — de Boris Vel- cev, secretar al C.C. al P.C. Bulgar.Plenara a aprobat în unanimitate hotărîri, printre care — cu privi-

re la dezvoltarea continuă a strucției de mașini și la ridicarea nivelului ei tehnic, cu privire la îmbunătățirea conducerii de stat în domeniul științei și progresului tehnic, cu privire la extinderea și întărirea activității de cercetări științifice și de proiectare și construcții. ■ Plenara a adoptat, de asemenea, proiectul de statut al Partidului Comunist Bulgar, care va fi dezbătut și aprobat la cel de-al VIII-lea Congres al partidului.Plenara a hotărît să dea publicității proiectul de statut al P.C. Bulgar pentru a fi dezbătut pe larg.

Graficul de
creșterea în U.R.S.S.

i me instalate pe unitatea energetica j
— termocentrală — între anii 1913 1 
și 1965, comparativ cu S.U.A. și 

f Marea Britanie.

încordare în Aden

reco-

O.N.U., felicită pe Ellis
ke, ambasadorul statului Tri
nidad-Tobago cu prilejul 
mandării pentru primirea în 
O.N.U. a noului stat.

După răsturnarea dictaturii lui 
Trujillo, în Republica Dominicană 
continuă lupta maselor pentru li
bertate și adevărata independen
ță a țării.

Fotografia alăturată înfățișează 
un aspect al acestei lupte. La 
o demonstrație, mulțimea spîn- 
zură bustul lui Trujillo, atîrnîn- 
du-i tăblița : „Pentru un hoț”.

Ruanda, Burundi, Jamaica și 
statul Trintdad-Tobago au fost ad
mise recent ca membre ale O.N.U.In fotografie : Mihail Hașeganu, 
reprezentantul R. P. Romîne la 

Clar-

Drama pe care o trăiește de peste doi ani poporul congolez continuă. Monopolurile străine, care au provocat-o, își intensifică tot mai mult intrigile pentru a-și menține posibilitatea de a jefui mai departe marile bogății ale țării. Unite prin aceleași țeluri și acționînd în comun împotriva forțelor patriotice, aceste monopoluri duc între ele o luptă surdă pentru a-și asigura „partea leului". Lupta devine tot mai acerbă între trusturile anglo-belgiene, care dețin de mult poziții importante în economia Congo-ului și cele americane, care caută să-și asigure a- cum preponderența. Concentrate mai ales în provincia Katanga, trusturile anglo-belgiene, și în primul rînd puternicul „Union Minière", mizează pe separarea acestei provincii, cea mai bogată, de restul țării și fac din omul lor de casă, marioneta Chombe, instrumentul a- cestor planuri îndreptate împotriva unității Congo-ului. Concurenții a- mericani duc o politică mai camuflată, dar nu mai puțin primejdioasă. Ei urmăresc să-și promoveze interesele prin intermediul unui guvern central atît în Katanga, cît și în întreaga republică.Deoarece nici una din părți nu și-a putut realiza intențiile, în ultima vreme colonialiștii vechi și noi au pus la cale în spatele poporului congolez un tîrg a cărui esență constă în a determina guvernul central să abdice de fapt de la ideea unității și integrității teritoriale a republicii, să facă concesii planurilor separatiste ale lui Chombe, asi- gurînd totodată posibilitățile unui control mai larg asupra economiei și finanțelor Katangăi. Această înțelegere și-a găsit expresia în așa- numitul „plan O.N.U." de împăcare a lui Chombe cu guvernul de la Leo-poldvllle. în baza lui, ar urma ca separatistul katanghez Chombe să cedeze guvernului central jumătate din impozitele percepute de la societatea „Union Minière", iar guvernul central Adoula să accepte transformarea Congo-ului într-un stat federal, în care Katanga să se

bucure de o largă autonomie. După cum era de așteptat, acest plan, care sfidează năzuințele poporului congolez spre independență și unitate, a trezit nemulțumiri și indignare în sînul poporului congolez.
„Planul de unificare" a Congo- 

ului, propus de Occident, urmărește 
fărîmițarea țării, implicînd o pri
mejdie pentru întreaga Africă — a declarat la o conferință de presă unul din liderii partidului „Mișcarea națională congoleză", Etienne Ki- huyu. înfăptuirea acestui plan ar 
duce țara la o totală ruină econo
mică și ar oferi statelor străine po
sibilitatea de a continua exploata
rea nemiloasă a bogățiilor Congo- 
ului".Rod al mașinațiilor colonialiste, planul O.N.U. s-a dovedit a fi un a- ranjament destul de fragil. In ultimele zile, rivalitățile dintre monopolurile americane, pe de o parte și cele belgiene și engleze, pe de altă parte, au răbufnit din nou. Monopolurile vest-europene, care au privit ideea transformării Congo-ului într-un stat federal ca un mijloc de permanentizare a scindării Katangăi, nu au văzut cu ochi buni împărțirea veniturilor provenite de la „Union Minière“ între autoritățile katangheze și guvernul Dimpotrivă, faptul că O.N.U.” prevede efectuarea acestei împărțiri mai curînd decît ar fi dorit ele le-a provocat o serioasă nemulțumire, determinîndu-le în ultimele zile să pornească o campanie împotriva lui.Ca în atîtea alte rînduri, marioneta Chombe manevrează pentru a face jocul stăpînilor săi. Obișnuit să-și încalce propriile-i hotărîri, să respingă astăzi ceea ce a promis sau acceptat ieri, Chombe și-a schimbat subit atitudinea față de „planul O.N.U.“ pe care îl aprobase la începutul lunii septembrie. Drept pretext i-au folosit cîteva provocări pe care el însuși le-a pus la cale. La 12 septembrie pe aeroportul din Elisabethville jandarmii katanghezi au deschis foc asupra soldaților O.N.U. care, firește, au ripostat. La scurt timp după incident, Chombe

cential. „planul

i-a convocat pe ziariști și pe reprezentanții consulari... la morga din Elisabethville unde fuseseră transportate cadavrele a doi soldați uciși — după cum a pretins el — în timpul ciocnirii. Aici Chombe a rostit cuvinte extrem de violente la adresa O.N.U. și a declarat că planul O.N.U. nu este altceva decît un „bluff". Secretariatul general al O.N.U. a demascat imediat această înscenare arătînd că incidentele au fost puse la cale de oamenii lui Chombe, și că potrivit anchetei întreprinse, ele nu s-au soldat cu nici o victimă. Dar Chombe nu s-a oprit aici. Cîteva zile după aceasta el a pus la cale o nouă provocare. La Elisabethville s-a anunțat că trupele guvernului central au pornit o puternică ofensivă împotriva pozițiilor katangheze din regiunile Kongolo și Kabongo. Reprezentanți ai misiunii O.N.U. în Congo au dezmințit însă imediat afirmațiile lui Chombe, iar agenția „Associated Press” le-a calificat ca reprezentînd „o perdea de fum" menită, de asemenea, să camufleze respingerea planului O.N.U. cu privire la Congo.Uneltirile monopolurilor străine și ale agentului lor Chombe mențin haosul în Congo, înrăutățind din zi în zi situația poporului dornic de* libertate, în sfîrșit, problema fie reglementată.Singura cale spre stituie înfăptuirea rezoluțiilor Consiliului de Securitate, cu privire la încetarea amestecului imperialist în această țară și la lichidarea secesiunii Katangăi. Numai astfel poporul congolez va căpăta posibilitatea de a-și rezolva singur problemele arzătoare ce îi stau în față. Noua sesiune a Adunării Generale a O.N.U. poate contribui în mod ho- tărîtor la respectarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate cu privire la Congo, ceea ce ar duce la rezolvarea uneia din cele mai importante probleme ale continentului a- frican, întărind totodată prestigiul Organizației Națiunilor Unite.
NICOLAE N, LUPU

ADEN 23 (Agerpres). — Agenția Reuter anunță că la Aden situația a devenit încordată cu ocazia dezbaterilor din Consiliul legislaliv al coloniei în legătură cu aderarea A- denului la Federația celor 11 sultanate arabe, creată din inițiativa guvernului englez. După cum relevă 
agenția, autoritățile britanice au pus 
în sîare de alarmă înlregul electiv 
al forțelor armai© pentru a preîntâm
pina marșul a S 630 de arabi asu
pra capiîglei, unde se vor deschide 
dezbaterile Consiliului legislaiiv. Surse guvernamentale au anunțat, 
de asemenea, că batalioane de 
securitate internă au ocupat poziții- 
cheie pentru a preîniîmpina mani
festațiile. Puternice torțe armate și 
polițienești patrulează în principa
lele localități ale coloniei.într-o telegramă adresată guvernatorului britanic al coloniei și secretarului general provizoriu al O.N.U., U Thant, un purtător de cu- vînt al Partidului Popular Socialist din Aden, partid care se opune planurilor colonialiste ale Marii Brita-

nii, se arată că, în cazul cînd trupele vor ataca populația, „guvernul britanic va rămîne răspunzător în fața întregii opinii mondiale pentru aceste acte samavolnice".
-----oeo-----

congolez, Este timpul ca, congoleză săaceasta o con-
Partisan» ai păcii arestați 

in S, U. A.
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membri ai organi- 
american al partiza- 
---------- j împotriva

parfizani ai păcii, 
zației „Comitetul 
nilor acțiunilor neviolente 
armei nucleare“ au fost aruncați în în
chisoare în orașul Sacramento ‘ din 
California. Astfel s-a încheiat marșul 
lor de protest împotriva cursei înar
mărilor, care a început în urmă cu o 
lună și jumătate la San Diego. La 21 
septembrie ei au ajuns la porțile șan
tierului naval unde a fost recent lan
sat la apă submarinul „Andrew Jack
son“. Partizanii păcii au vrut să orga
nizeze o demonstrație pe teritoriul 
șantierului naval pentru a protesta îm
potriva cursei înarmărilor. îndată după 
ce au sosit la punctul final al marșu
lui lor, au fost arestați și aruncați în 
închisoare.
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