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schela

succese sportive

ale țșril noastre

(Continuare în pag. II-a)
***«»*. •

din țara noastră se bucură sincer de marile reali-
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Romîne și al întregului popor romîn, vă transmiși prin Dumneavoastră poporului chinez calde fe-

de in- auȘi

comuna Itești, o semănătoare pierdut ore întregi așteptînd
N. MOCANU 

coresp. „Scînteii”

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VAi
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universitar

din spectacolul pionierilor.Scena

Inleia
Ö^Örgan al Comitetului Central al P.M.R.

Începe anulAstăzi începe noul an universitar. Peste 80 000 de tineri — stu- denți la cursurile de zi — pășesc pragul amfiteatrelor. Numai cei peste 27 000 de tineri care intră anul acesta în facultăți reprezintă mai mult decît numărul total al studenților din anul 1938. Mulți stu- denți din anul I s-au călit la școala muncii în producție ; ei vin la studii din fabrici și uzine, de pe șantiere de construcții, din unități a- gricole socialiste. La bucuria reîn- tîlnirii cu profesorii, cu colegii, se adaugă imaginea noilor facultăți și săli de cursuri, a laboratoarelor înzestrate cu aparata.j modern, a impunătoarelor complexe sociale studențești construite în lunile de vară, cînd studenții își petreceau vacanța în localitățile pitorești ale țării.Desăvirșirea construcției socialiste, sporirea continuă a producției industriale și agricole, avîntul revoluției culturale necesită un mare număr de specialiști cu calificare superioară, stăpîni pe solide cunoștințe teoretice și practice, oameni de cultură cu un orizont larg, cetățeni cu înalte calități morale proprii constructorilor socialismului și comunismului. Formarea cadrelor de specialiști la nivelul tehnicii și științei avansate se află permanent în atenția partidului și guvernului, constituind o importantă problemă de stat. Numai în 1962 au fost alocați din bugetul de stat pentru dezvoltarea învățămîntului 4,8 miliarde lei, pe lingă cele circa 500 milioane lei investiți pentru noile construcții. Dezvoltarea continuă a bazei materiale necesare învățămîntului superior constituie o puternică expresie a- grijii și a dragostei părintești a partidului și statului nostru față de tineretul studios, căruia i s-au creat condiții de viață și de învățătură de neconceput în trecut.Noul an universitar a fost precedat de o intensă activitate pregătitoare. Astăzi, după încheierea colectivizării, o însemnătate deosebită capătă învățămîntul superior1 agricol, pregătirea a numeroase cadre calificate pentru toate ramurile producției agricole. Potrivit Hotă- rîrii partidului și guvernului, învățămîntul agricol superior a fost reorganizat, astfel incit să asigure viitorilor specialiști un profil larg, corespunzător necesităților actuale și de perspectivă ale agriculturii socialiste. Noile planuri de învăță- mînt asigură totodată o mai strînsă îmbinare a pregătirii teoretice cu practica și experiența înaintată a unităților agricole de producție dezvoltate, studenții urmînd să participe în timpul practicii la toate fazele producției agricole care se succed în decursul unui an. Au fost^ îmbunătățite planurile de învățămînt ale institutelor cu profil ’tehnic, potrivit cerințelor actuale ale economiei naționale. începînd din noul an, la unele facultăți va fi îmbogățită și dezvoltată predarea unor discipline noi : automatizarea, studiul mașinilor matematice de calcul și programarea lor, electronica industrială. Și în alte sectoare ale învățămîntului universitar au fost analizate cursurile și modul de predare a numeroase discipline. Se cuvine 'menționat faptul că numeroși oameni de știință, specialiști din industrie și agricultură au adus o contribuție folositoare la rezolvarea unor probleme legate de mai buna organizare a studiului în institutele de învățămînt superior.Formarea unui bun inginer sau profesor, a unui geolog sau medic valoros implică o muncă complexă chemată s-o îndeplinească cu deo- ebită exigență școala superioară, cadrele didactice universitare, organizațiile de partid și de tineret din facultăți. Partidul și statul nostru pun în fața învățămîntului superior cerința de a asigura studiului un conținut științific riguros și o înaltă ținută ideologică, un contact viu cu viața și cu producția, o legătură permanentă a predării cu activitatea practică din industrie și. agricultură, îmbogățirea cursurilor cu datele cele mai noi ce decurg din realizările contemporane ale științei și tehnicii.în profilul intelectualului de tip nou, ^țăpînirea temeinică a dome-

niului său de activitate, pasiunea pentru profesiunea aleasă sînt indisolubil legate de sentimentul unei înalte răspunderi sociale, de simțul ascuțit al noului, de devotamentul față de interesele obștești, față de cauza socialismului. Conducerile institutelor de învățămînt superior, cadrele didactice, organizațiile de partid și U.T.M. sînt chemate să împletească strîns activitatea legată de studiu cu educarea patriotică și cetățenească a tineretului universitar, să vegheze ca studenții să-și însușească o concepție științifică despre natură și societate, să cunoască profund politica partidului și statului nostru, iar mîine — la locurile lor de muncă — să militeze cu pricepere pentru înfăptuirea ei.Cadrele didactice universitare — detașament valoros al intelectualității noastre — se bucură de prețuirea și de stima partidului și poporului. Numeroși oameni de știință, academicieni, profesori tineri și vîrstnici se ocupă cu rîvnă de pregătirea tineretului, transmițîn- du-i pasiunea adevăratului intelectual pentru studiu, pentru progres și cultură. Este un titlu de cinste pentru fiecare profesor, conferențiar, lector, asistent de a fi un neobosit promotor al noului, de a studia și împărtăși tineretului ceea ce este înaintat în producția industrială și agricolă, în știință și cultură.Anul acesta, peste 600 de absolvenți ai învățămîntului superior sporesc numărul cadrelor didactice universitare. Este de la sine înțeles că ei își vor îndeplini cu atît mai bine sarcinile cu cit vor beneficia de sprijinul sistematic al profesorilor cu îndelungată experiență științifică și pedagogică.Deosebit de largă este sfera de preocupări a organizațiilor de partid din universități — perfecționarea continuă a procesului de învățămînt prin reflectarea în cursuri a progresului tehnico-științific, a experienței înaintate a construcției socialiste, desfășurarea unei intense activități ideologice în universități, buna organizare a studiului marxist-leninist al cadrelor di- dacticș, inițierea de dezbateri în principalele probleme actuale ale diferitelor discipline, întărirea spiritului militant împotriva oricăror concepții retrograde, antiștiințifice. Organizațiile de partid au datoria să îndrume întreaga activitate educativă în rîndurile studenților, dezvoltînd inițiativa asociațiilor studențești și a organizațiilor U.T.M. în acest domeniu. Organizarea de manifestări cu un bogat conținut educativ, menite să stimuleze interesul pentru studiu și să contribuie la perfecționarea profesională și la lărgirea orizontului politic și cultural al viitorilor specialiști, concursuri profesionale pentru aprofundarea cunoștințelor dobîndite la diferite discipline, cicluri de expuneri pe probleme de filozofie a științelor, informări politice pe teme de actualitate — vor ■ stîrni un puternic interes în masa studențimii.Socialismul a deschis tineretului nostru drumul spre cultură, i-a creat cele mai largi posibilități de afirmare. Ceea ce se cere în primul rînd studenților este să învețe sîr- guincios, să-și însușească temeinic știința și tehnica, să devină oameni culți, înaintați, capabili să a- sigure progresul continuu al economiei și culturii socialiste.întregul popor felicită astăzi cu căldură pe studenți și pe profesorii lor, urîndu-le succes deplin în noul an universitar.de mare răspundere, pe care este ~

jteriorul ziarului

iața de partid — Ridicarea 
ului tehnic al producției — 

ezbaterea adunării de alegeri C. Căpraru; Pregătiri în ve- 
rea alegerilor de partid (pag. -a).

© Sărbătoarea națională a Chi
nei populare (pag. 3-a).

© Comentariul zilei — N. Plo- peanu : în Irianul de vest nu 
mai flutură steagul olandez ; (pag. 4-a).,
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[ DJAKARTA 30 (Agerpres). — (De la 
trimișii speciali) :

Avionul cu care călătorește tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe (Maurer și Cor
neliu Mănescu, străbate nu numai miile 
de kilometri care despart Romînia de 
Indonezia, ci și zone cu anotimpuri di
ferite. în timp ce în India a început 
anotimpul uscat și în Birmania — al 
ploilor, în Indonezia este anotimpul 
„rece". Totuși, la Djakarta temperatura 
nu scade sub 30 de grade. Capitala 
tării celor 10 000 de insule și a verii 
veșnica impresionează pe vizitator 
printr-o vegeta/ie luxuriantă, care îl dă 
o înfățișare plină de tinerețe.

Acest aspect al Djakartei este între
git de pregătirile sărbătorești ce se fac 

j-yacl, în vederea primirii oaspeților rö
t' mini, primire care va avea loc luni, 1 
P octombrie. Locuitorii capitalei indone-

[

ziene se pregătesc să-i Inflmpine cu 
însuflețire pe înalfii oaspeți.

la palatul Istara Negara, unde 
vor fi găzduifi conducătorii de 
stat romîni, alături de drapelul roșu- 
alb al Indoneziei, a fost înălțat dra
pelul de stat al Republicii Populare 
Romîne. In imediata apropiere se află 
reședința președintelui Indoneziei, pa
latul Merdeka, al cărui fronton este 
înconjurat de un brîu de mătase, în 
care se succed culorile nationale ale 
drapelelor celor două țări prietene. 
Istara Negara este situat pe malul sting 
al canalului Tjiliwung. în apropiere, pe 
bulevardul Nusantara (denumirea străve
che a Indoneziei), aliat pe malul drept 
al canalului, multi locuitori ai capita
lei cercetează cu interes vitrinele prin
cipalei librării din Djakarta, unde este 
prezentată o expozifie a cârtii din R.P. 
Romînă'.

Ziarele indoneziene publică în con
tinuare articole șl reportaje despre

prietenia dintre cele două fSri și p 
poare, despre realizările R.P. Romîne. 
Duminică, la loc de frunte au apărut 
datele biografice ale tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și lan 
Gheorghe Maurer.

Ascultătorii postului „Radio Repu
blik Indonesia" pot urmări numeroase 
știri și reportaje, consacrate vizitei 
conducătorilor de sta» ai R.P. Romîne 
în Indonezia, precum și muzică romî- 
nească. Pe frontispiciul clădirii radio
difuziunii au fost așezate portrete mari 
ale conducătorilor Republicii Populare 
Romîne și Republicii Indonezia, în
conjurate de drapelele celor două jări.

Pe adresa Ambasadei Republicii 
Populare Romîne la Djakarta sosesc 
numeroase telegrame prin care diferi
te organizații obștești indoneziene 
adresează salutul lor tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și își exprimă 
simjämintele de prietenie fafă de fora 
noastră, fafă de poporul romîn. ,

Metode moderne m exploatarea 
zăcămintelor de țițeiPrintre metodele moderne folosite în exploatarea zăcămintelor de țiței se numără și fisurarea hidraulică. Operația aceasta constă în injectarea în strat a unui fluid, care învinge presiunea interioară a zăcămîntu- lui și greutatea straturilor superioare formînd fisuri noi în strat, ceea ce duce la sporirea producției de țiței.Fisurările hidraulice se aplică pe scară largă în cadrul Trustului de extracție Moinești. In schelele Moinești, Zemeș și Modîrzău, datorită aplicării acestei metode, producția medie a unor sonde a crescut producția dinainte de iisurare.InZemeș se efectuează cu succes și tratamentele unor sonde cu sol- venți.

IN TURNEU

două 
fata 
dinSecția cazangerie a Uzinelor „Grivița Roșie" din Capitală. Cazan

giul Cristian Dobre verifică cotele de măsură alo unui canac de schim
bător de căldură. (Foto . Agerpres)

RAIONUL BACAU

ELIBERAREA MW/, MM Șl SEMMIMGospodăriile colective fruntașe din raionul Bacău n-au lost surprinse nepregătite de venirea timpului prielnic pentru semănat. Datorită măsurilor luate din timp către consiliile de conducere și ginerii agronomi, colectiviștii putut trece la semănatul griului

meiuși, aliate în gospodăriile colective, s-au însă.mînțat în total doar 216 ha, cu alte cuvinte mai puțin de 2 ha do fiecare semănătoare. Cu .viteza melcului se desfășoară și lucrările de pregătire a terenului pentru însămînțări, în întreg raionul s-au executat /d,râturi pq rpai puțin această direcție, ăl celorlalte culturi de toamnă. Iată de a treia pafta din st ’ ' cîteva exemple. La gospodăria colectivă din Răcătău, cu sprijinul mecanizatorilor de la S.M.T. și folosind toate atelajele proprii, colectiviștii au reușit să execute lucrările de pregătire a terenului pe o parte însemnată din suprafața planificată ; ei au și semănat 150 de ha cu grîu și alte culturi. La G.A.C. Berești-Bistrița s-au însămînțat peste 130 de hectare.O mare importanță pentru sporirea producției de grîu are însămîn- țatul în cele mai bune condiții agrotehnice. Pentru a pregăti semințelor un pat germinativ bun, colectiviștii din Parincea au trecut cu polidiscul de cîte două ori pe unele suprafețe unde arătura era bolovănoasă.In raionul Bacău sînt însă și gospodării colective, printre care cele din comunele Nicolae Bălcescu, Valea Seacă, Chetriș și altele, unde pînă la 27 septembrie nu începuse semănatul griului. Și chiar acolo unde s-a început, ritmul de lucru este cu totul nesatisiăcător. In ziua de 27 septembrie, cu cele 118 semănători mecanice ale S.M.T.-He-

daria colectivă din comuna Traian, dacă munca ar fi fost bine organizată, s-ar fi putut recolta și elibera o mare parte din suprafața ce va fi semănată cu grîu. Dar consiliul de conducere și organizația de bază n-au primit sprijinul cuvenit în

ORADEA (coresp. 
„Scînteii”). — Co
lectivul Teatrului de 
Stat din Oradea pre
zintă numeroase 
spectacole în diferite 
localități din re
giune.

Sîmbătă seara, ac
torii secției maghia
re au dat 
spectacole în 
colectiviștilor
Diosig, cu piesa „Un 
milion pentru un su
ris” — de Sofronov.

Ieri, interpretii 
piesei „Un drac de 
fată” de Nicolae 
Damaschin au pre
zentat două specta
cole în comuna Ineu, 
iar în zilele urmă
toare piesa va fi re
luată și In fata co
lectiviștilor din 
mand.

MOSCOVA — (prin h Moscova a avut loc un c nie al filmului, organizat c internațională a asociațlil nică cinematografică. Populară Romînă a pre mele „Primăvară obișnuită' tat sub titlul „Polenizare”, și microcinematografia”. Produ neaștilor romîni s-au bucura deosebit succes. Filmul „Prin obișnuită“ a primit „Premiul < celență". Cel de-al doilea filn zentat de cineaștii romîni a p. o distincție.
(Amănunte în pag. rv-a)

nificată. iCare sînt cauzele acestei situații 7 Gospodăria colectivă din comuna Traian se află doar la cîțiva kilometri de orașul Bacău. Aici în ziua de 27 septembrie se lucra doar cu o singură semănătoare mecanică.— Numai cu una lucrăm de la 20 septembrie, de cînd am început semănatul, deși avem 3 semănători — no-a spus șeful brigăzii de tractoare. Petre Căruntu. Din această cauză am însămînțat abia 50 ha. Mai avem doar 15 ha pregătite. După ce le vom semăna vom fi nevoiți să stăm degeaba, căci nu s-a eliberat terenul de porumb.Cu forțele pe care le are gospo-

shp.raictța pla- în aceeași situație sînt și alte* gospodării colective tinere din raion. In curtea G.A.C. din Horgești 4 tractoare au așteptat mai multe zile eliberarea terenului pentru a putea începe arăturile.In unele gospodării însămînță- rlle se desfășoară anevoios deoarece consiliile de conducere, inginerii agronomi și brigadierii n-au organizat bine lucrul. In ziua de 26 septembrie, în G.A.C. din
a

„Dobrogea de azi
Casa regională a creației popu

lare din Dobrogea a organizat un 
concurs literar-muzical intitulat : 
„Dobrogea de azi, Dobrogea de aur". 
La concurs participă'! 250 de mein- 

țbri ai cercurilor literare și de crea- 
■ție din această parte Si “ 
'prezentat peste 190 
poezii, culegeri de folcl

Dobrogea de
tru brigăzi artistice 
montaje literare, muzicale, piese de 
teatru etc. Majoritatea lucrărilor, 
prezentate juriului sînt inspirate din 
realită.țile vieții noastre noi, aa 
bor'dînd probleme legate de sarciș nile trasate de cel de-al lll-lea Corii, 
greș al P.M.R.

de I agitație,

TELEGRAMA

Gospodărirea 
șl înfrumusețarea 
orașelor și satelor 

în discuția depuiaților
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Depu

tății Sfatului popular regional Iași, 
întruniți în cea de-a G-a sesiune or
dinară, au discutat despre munca 
de gospodărire și înfrumusețare a 
orașelor și satelor.

Din discuții a reieșit că o grijă 
deosebită s-a acordat construcției 
de locuințe care vor însuma pînă la 
sfirșitul anului peste 2 000 de apar
tamente. S-au construit și dat în 
folosință 4 școli medii cu 87 săli de 
clasă, dispensare veterinare în co
munele Dragalina și Fălciu, com
plexe moderne de deservire U.R.C.M. 
la Pașcani, Vaslui și Hîrlău etc. Au 

■ fost modernizate noi străzi și 
drumuri, s-au extins iluminatul pu
blic șl rețelele de apă și canalizare 
în oraș.

Prin munca patriotică efectuata la 
ridicarea unor construcții, la ame
najarea de spații verzi și plantații 
de pomi etc. s-au realizat economii 
în valoare de aproape 8 000 000 lei.

Tovarășului MAO ȚZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez
Tovarășului LIU ȘAO-ȚI 

Președintele Republicii Populare Chineze 
Tovarășului CIU DE 

Președintele Comitetului permanent al Adunării reprezentanților, 
populari din întreaga Chină
Tovarășului CIU EN-LAI

Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare ChinezePekinCu prilejul celei de-a 13-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Republicii Populare tem Dumneavoastră licitări.Oamenii muncii ......zări pe care poporul frate chinez le-a obținut, sub conducerea Partidului său Comunist și a guvernului Republicii Populare Chineze, în dezvoltarea economiei și culturii, în construcția socialistă.Prețuind relațiile de prietenie statornicite între Republica Populară Romînă și Republica Populară Chineză, poporul romîn este convins că ele se vor dezvolta și în viitor spre binele ambelor noastre țări, contribuind la întărirea unității lagărului socialist și a puternicului front al forțelor ce luptă pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial, zădărnicirea uneltirilor agresive ale cercurilor imperialiste, consolidarea păcii și colaborării între popoare.Urăm poporului chinez noi succese în opera de construire a socialismului în patria sa.Să trăiască și să înflorească în veci prietenia frățească dintre popoarele romîn și chinez i
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

„SPECTACOL-AFIS"
LA PALATUL PIONIERILOR

Sute de pionieri din școlile Capitalei se îndreptau ieri dimineață 
spre parcul din dealul Cotrocenilor. Și pentru că printre ei erau 
mulți copii care veneau aici pentru prima oară, pionierii mai vechi 
din formațiile artistice ale palatului au pregătit, pe scena teatrului 
de vară, un spectacol original. Era vorba de un „Spectacol-afiș”, me
nit să popularizeze diferitele activități ce sé desfășoară la Palatul 
Pionierilor.

Micii spectatori și-au ocupat locurile. îndată, au început să se 
perindeț prin fața lor imagini ale activității cercurilor științifice, 
tehnice, artistice, a muncii interesante de pe terenurile experimentale 
ale palatului.

Mulți sînt captivați de ritmul și agilitatea dansatorilor, gimnaști- 
lor, dar, mai ales, de îndemînarea micilor tehnicieni. Pare că din 
spațiile siderale a coborît o adevărată stație satelit în miniatură... E 
chiar stația construită de pionierii cercului de telegrafie. Se aud 
și semnalele sateliților sovietici... 'Apoi se aude alt semnal...

— Asta-i morse — recunosc cîțiva dintre micii fizicieni.
Iată și o stație radio care re

cepționează și transmite semnale 
peste mări și țări. Poate că mulți 
dintre micii spectatori visează 
încă de pe acum să devină cerce
tători ai tainelor universului, cu
ceritori ai Cosmosului.

Apar pe scenă și pasionați! 
drumeți, care, astă vară, au vi
zitat cetățile de foc ale Hunedoa
rei și Reșiței, regiuni petroliere 
ale patriei, uzine, combinate, ter. 
mocentrale, monumente și locuri 
istorice. Pionierii au cu ce se 
mândri : micii geografi au învă
țat să deseneze hărți, să se o- 
rienteze ; alții, pasionați de tu
rism, au urcat pe potecile mun
ților, au coborît în peșteri.

Copiilor care vin aici prima 
oară le este, desigur, greu să se 
decidă dintr-o dată la ce cerc să 
se înscrie. însă în oricare dintre 
ele vor începe să activeze, vor a. 
vea posibilitatea să-și dezvolte 
aptitudinile, talentul, sub îndru
marea atentă a unor profesori, 
maiștri, instructori de specialita
te. Activitatea în cercuri, întîlni- 
rile și convorbirile cu muncitori 
fruntași, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință, artă și 
cultură, ca și celelalte numeroase manifestări care vor avea loc 
la palat, îl vor ajuta să-și îmbo
gățească cunoștințele dobîndite 
la școală.

ip OPW ■ *
î

• Echipele R. P. 
Romîne au obținut 
un succes strălucit la 
Balcaniada de atle
tism de la Ankara«

• Șahiștii romîni, 
fruntași la Olimpia
da de la Vama.

• Reprezentativa 
de fotbal a R.P.R. 
victorioasă in meciul 
cu selecționata Ma
rocului (4—0).
(amănunte la rubrica 
de sport — pag. IV-a)

In fotografia ală
turată : fază din me
ciul de fotbal R. P. 
Romtnă—Maroc.

(Foto : Gh. Vințilă)

Miting
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii”). - 

Duminică, pe aeroportul din ■ Tg. Mureș 
a avut loc o mare demonstrație sportivă 
aeriană. In fata unui numeros public au 
evoluat fruntași ai aviației noastre spor
tive.

Programul mitingului aviatic a cuprins

aviatic
zboruri In 
performantă

demonstrații cu aeromodele, 
formație a 3 planoare de 
remorcate de avioane, zboruri de acro
bații, zboruri în formație a 3 avioane, 
salturi acrobatice cu parașuta, zboruri în 
formație a 3 avioane legate între ele etc,



realizat în mod

filme noi ; 1930,

fost desigur și mai

Turneul Teatrului

Ce va cuprinde proiectul lor, astfel ca să

11 comitetului

a partid

încît

faptele de vitejie 
unui detașament 
femei aparținind

zilele de 5—8 octombrie, Tea- maghiar de stat din Cluj va

r'AN STÄNESCU 
’ organizației de bază 

sectorul metalurgic, 
mpuri Noi”-Bucureștl

din cadrul Brașov joacă

i H

bra carts a lui Mark 
Twain. Scenariul a-

și tehnologiei noi. Din biroului organizației de

ca .aceea a 
„Proletarii“, 
a țărilor so
ni s-a înti-

viselor :
a stu- Aventurile Iui Huck

leberry Finn : — pro
ducție a studiourilor

Cartierul—- producție 
diourilor grecești. Sce
nariul este realizat de
Kostas Kotzias și Ta- americane, după cele- 
sos Livaditis. iar regia 
este semnată de Ale
kos Alexandrakis. Fii- parține lui James Lee.
mul prezintă viața regia este semnată de 
mizeră pe care o duc Michael Curtiz.

insulă : 
a stu

ll. P.

Spre "a- .. în pregătirea

cînd se monta

de hotărîre
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ANDRZEJ STRUMILLO „Pentru dreptul la muncă"

■I

Ridicarea nivelului tehnic al producției
Sectorul tratamente Uzinelor de tractoare un rol important în ridicarea nivelului calitativ al producției uzinei. De muncitorii și tehnicienii care lucrează aici depinde în bună măsură ca piesele tractoarelor să aibă rezistența necesară. „Viața pieselor — a arătat plastic un vorbitor la adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază de aici, care a avut loc recent — se află în mîinile noastre și avem datoria să depunem eforturi ca această viață să fie cît mai lungă”.Spiritul de răspundere pentru calitatea fabricatelor a caracterizat întreaga desfășurare a lucrărilor a- dunării. S-au abordat diverse probleme, dar o importanță deosebită s-a dat în dezbateri .introducerii "ehnicii și tehnologiei moo'erne. Și ’ bună dreptate, căci în ultimă stanță, după cum s-a subliniat și darea de seamă, progresul tehnic la baza unei înalte productivi- a muncii și a calității superioa- 'iroduselor.mai însemnate rezultate ob- 1 sector se înscriu tocmai pe 'inie. S-ar putea spune că mult poate ca în orice alt uzinei, se observă noul, ntregul sector este mo- Trganizația de bază se mtea luptei pentru proie.-o organizație puternică, călitorul Vasile Marin- etate, cu mulți ani de ( de cîte ori s-au ivit grele, ea le-a luat piep- lețit și a ajutat colecti- lască cele mai bune căi âptuirea lor.<se fapte care au fost ci- .rea de seamă și de vorbi- â că intr-adevăr așa stauCînd s-a pus anul trecut a ca pe aceeași suprafață ealizeze o producție mult și de calitate superioară, jăsit unii care s-au îndoit asta ar fi posibil într-un timp Secretarul organizației de tov. Dumitru Beșchea. și-a rimat însă ferm convingerea că .«e sarcini pot fi îndeplinite, cu ndiția 'introducerii cît mai largi

a tehnicii inițiativa ______bază a fost creat un colectiv din specialiștii secției — tehnologi, maiștri. muncitori fruntași — care să studieze la fiecare loc de muncă ce rezerve de producție există. •Documentîndu-se temeinic, tînărul inginer Nicolae Teacă, maiștrii Vasile Comșa, Păun Ioniță, electricianul ~ Gheorghe Climescu și alți tovarăși au făcut propuneri importante care au fost puse apoi în discuția colectivului și aplicate' în practică. N-a fost deloc ușor, ca în condiții cînd se realizau transformări radicale. înlocuindu-se cuptoarele cu flacără cu unele încălzite electric, sau _L._ banda de sablare a pieselor, planul de producție să fie I...........ritmic. Dar nimeni n-a dat înapoi. Membrii de partid au știut să atragă alături de ei tineretul secției, întregul colectiv. Biroul organizației a urmărit, pe bază de grafice, lucrările, intervenind operativ și eficace acolo unde era nevoie.— Am lucrat strîns uniți sub conducerea organizației de partid — a arătat călitorul Tănase Ștefan — și iată acum culegem roadele introducerii tehnicii și tehnologiei noi. Munca ne este mai ușoară, iar indicatorii de plan se realizează și chiar se depășesc.O importanță deosebită s-a acordat în secție tratării a cît mai multor repere prin procedeul modern^ C.I.F. (curent de înaltă frecvență). Anul acesta încă 32 repere importante se călesc prin curent de înaltă' și medie frecvență. Un succes însemnat a obținut colectivul de specialiști. în frunte cu șeful sectorului, ing. Vasile Sekely, cînd a izbutit să pună la punct, după studii și încercări perseverente, tratarea roților dințate prin C.I.F. Tn urma tratării prin C.I.F. a roților dințate, a pieselor canelate și a altora, s-au redus și mai mult rebuturile, realizîndu-se totodată o creștere a productivității muncii de peste 300 la sută.Vorbitorii au subliniat cu mîndrie faptul că toate agregatele, mașinile, utilajele noi montate în secție au' fost proiectate și executate în uzină.în același timp, în cadrul adună-

rii au fost criticate deficiențele e- xistente în ce privește întreținerea mașinilor și utilajelor. Comuniștii atelierului toate efor- ca nici uncare lucrează în cadrul de întreținere n-au făcut turile pentru a asigura utilaj să nu stea sau să nu funcționeze cu randament scăzut. S-au ridicat de asemenea probleme legate de modernizarea într-un ritm mâi susținut a atelierului de galvanizare.— în condițiile cînd tehnica nouă se introduce cu repeziciune în secție — a arătat maistrul Alexandru Bularca, — este nevoie ca nivelul tehnic-profesional al muncitorilor să crească rapid. Dacă majoritatea tovarășilor înțeleg acest lucru, mai sînt însă unii care nu vin regulat la cursurile de ridicare a calificării, nu se străduiesc să-și însușească noi cunoștințe. Consecințele se văd în primul rînd în faptul că nu se respectă întotdeauna prescripțiile tehnologice și astfel se rebu- tează un număr de piese. Printr-o muncă politică stăruitoare, organizația de bază va trebui să cultive la toți muncitorii și tehnicienii o atitudine plină de răspundere față de problema ridicării calificării.în adunare s-a subliniat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii propagandei tehnice, îneît aceasta să facă cunoscute noutățile în tehnică, să ajute efectiv la rezolvarea celor mai importante probleme ale producției.Dezbaterile care au avut loc în adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază nr. 39 de la Uzinele de tractoare sînt prețioase pentru noul birou ales. Discuțiile ar fi rodnice dacă participanții ar fi a- nalizat mai temeinic metodele folosite de organizația de bază, de biroul său în îndeplinirea diferitelor obiective propuse, dacă ar fi scos și mai mult la iveală ceea ce a fost prețios în experiența acumulată. Ar fi fost, de asemenea, necesar ca participanții la discuții să a- corde o mai mare atenție sarcinilor ce revin organizației de bază pentru pregătirea condițiilor realizării planului în anul viitor.
C. CAPRARU 

coresp. „Scînteil’’

Pregătiri în vederea alegerilor de partid_ Proiectul de botărîre va cuprinde și alte măsuri privitoare la îmbunătățirea învățămîjhtului de partid, creșterea numărului conferințelor ținute în fața tovarășilor din activul fără parțid, înlăturarea unorOrganizația noastră de bază s-a îngrijit permanent de. înfăptuirea . prevederilor hotărîrii adoptate uri a- , lipsuri din. amv.itațea organizației dunarea de dare de seamă și’ ale- U-T- jeri de anul trecut. Biroul orgăni- ’.ației de bază a urmărit în mod "eosebit traducerea în viață a pre- ederilor referitoare la îmbunătăți- .ea continuă a calității produselor.Cu multă grijă am pregătit proiectul de hotărîre ce va fi supus spre aprobare adunării generale. Pentru întocmirea lui am format un colectiv din 6 tovarăși care au cutat cu mai mulți membri și didâți de partid, tovarăși din vu] fără partid, spre a stabili blemele cele mai importante merită să stea în atenția organizației de bază în viitor.în proiectul de hotărîre vom prevedea măsuri concrete pentru ridicarea calității produselor noastre la un nivel și mai înalt ; vor fi indicate noj mijloace pentru sporirea continuă a productivității muncii. Se va cere biroului organizației de bază să manifeste o grijă deosebită pentru desfășurarea unei munc.i politice vii, eficace. în vederea mobilizării muncitorilor și tehnicienilor la îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicii.

n preajma alegerilor ntreprinderea noastră, ajutor cît mai eficace acestora, cei 19membri ai comitetului de partid au fost repartizați fiecare pelingă o organizație de bază. Tov. Ioan Ban, Ion Pop, bunăoară, împreună cu birourile organizațiilor de bază de la laminorul de profile și trăgătoria de oțel' tare, au format colective pe probleme care au stat de vorbă cu comuniștii, strîngînd material pentru întocmirea dărilor de seamă.Pentru ca dezbaterile să fie mai rodnice s-au luat măsuri membrii și candidații de partid cunoască din vreme problemele vor fi puse în discuție, să se do

cumenteze asuprapoată veni cu propuneri valoroase. Am indicat ca în fiecare organizație de bază să fie dezbătută temeinic munca politică și organizatorică desfășurată pentru creșterea productiyiță.ții muncii, îmbunătăți- , rea calității produselor și reducerea prețului de cost. Vom căuta ça din activitatea depusă în a- cest an să tragem învățăminte pentru realizarea exemplară a sarcinilor pe 1963.în același timp, birourile organizațiilor de bază au fost îndrumate să acorde o atenție deosebită, cu prilejul adunărilor de dări de seamă și alegeri, înlăturării lipsurilor care s-au manifestat în. activitatea lor. Astfel, munca polițico-educativă nu a fost totdeauna la înălțimea sarcinilor ; mai sînt membri de partid care nu acționează cu perseverență pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate ; în unele organizații de bază nu este încă folosit cu destulă pricepere activul fără de partid etc.Sîntem convinși că și în acest an, dezbaterile ce vor avea loc cu prilejul adunărilor de dări de seamă și alegeri vor contribui la îmbunătățirea continuă a muncii de partid în uzina noastră.
Ing. ION VEDEANU 

secretar al Comitetului de partid 
de la „Industria Sîrmei” 

Cîmpia Turzii

Cadru din filmul „Aventurile lui Huckleberry Finn

Săptămîna aceasta 
vor rula pe ecranele 
Capitalei următoarele

Alarma pe
— producție 
diourilor din 
Chineză. Scenariul 
este semnat de Lian 
Hsin, iar regia apar
ține lui Hsieh Tsin. 
Filmul este inspirat 
din 
ale 
de

Armatei Roșit chineze 
a muncitorilor și ță
ranilor. Acțiunea- se 
petrece în insula Hai
nan. în anul

locuitorii unui cartier 
periferic din Atena. 
Visurile pe care ei și 
le țes sînt spulberate 
cu cruzime de condi
țiile sociale vitrege.

Expoziția: „Mișcarea revoluționară
poloneză A JL v

m arta

Trei lucrări care trebuie 
grăbite: eliberarea terenului, 

aratul și semănatul 
(Urmare din pag. I-a)sâmînta ; în timp ce tractoristul Nicolae Marcoci, împreună cu cel doi colectiviști care deservesc semănătoarea, au ieșit la cîmp la orele 5 dimineața, sămînța le-a fost adusă abia la ora 8.Sînt și cazuri cînd unele tractoare nu lucrează din cauză că conducerea S.M.T. Hemeiuși nu intervine la timp pentru înlăturarea defecțiunilor. La Bibirești și Buhoci se găseau tractoare defecte care așteptau două zile sosirea unor piese schimb de la stațiune.Multe din deficiențele existente teren puteau fi înlăturate dacă consiliul agricol raional și comitetul raional de partid ar fi intervenit operativ, ar fi controlat și dat îndrumările necesare. Dar, unii tovarăși stau puțin timp pe teren sau nu merg în gospodăriile colective care au cea mai mare nevoie de sprijinul lor. De îndrumarea G.A.C. din comuna Traian răspunde tovarășa Catinca Gălățeanu, secretară a Comitetului raional de partid Bacău. Deși avea datoria să cunoască situația din gospodărie și să sprijine organizația de bază și consiliul de conducere în luarea mă- suriloi pentru grăbirea recoltatului, tov. Gălățeanu n-a mai trecut de multe zile prin această gospodărie. Același lucru se poate spune și despre unii membri ai comitetului executiv al sfatului popular raional și ai consiliului agricol raional.In raionul Bacău este necesar să fie luate măsuri în vederea grăbirii tuturor lucrărilor agricole și, în primul rînd. a lucrărilor pentru eliberarea terenurilor ocupate cu porumb și sfeclă de zahăr și pentru folosirea tuturor mijloacelor, atîl ’conice cît și a atelajelor, la arat emănat.

Trei muncitori
...din secția construcții 

de la Combinatul chimic 
metalurgic din Baia Mare 
— Tzompa Vasile, Ștefan 
Covaci și Hoszu Vasile — 
sînt de multă vreme frun
tași în producție. Primul 
lucrează în întreprindere 
de 30, iar ceilalți doi de 
25 de ani. Recent, ei au 
fost felicitați de întregul 
colectiv al secției pentru 
activitatea îndelungată in 
producție. Jn cinstea lor, 
artiștii amatori ai combi
natului au prezentat un 
program artistic. (De la 
Alexandru Sălăjean, 
muncitor).

Colectiviștii din 
comuna Dunărea

...raionul Medgidia 
și-au construit și renovat 
anul acesta, peste 150 
de case. Peste 200 de 
familii și-au cumpărat 
mobilă nouă. Școala de 
8 ani s-a mărit cu încă 
două clase. (De la Stan 
Zamfir, președintele 
Sfatului popular al 
munei Dunărea).

Orchestra 
„Alunelul”

...a Sfatului popular 
raional Rm. Vilcea a luat 
ființă doar cu o lună în 
urmă ;
ea a 
50 de 
menii 
odihnă 
pe Valea Oltului, muncl-

co

cu foaie acesfep 
prezentat peste 
spectacole. Oa- 
muncii aflafi la 
in stafiunile de

lorii forestieri 'din locali- 
tățile Brezoi și Băbeni, 
colectiviștii din comunele 
Mihăiești, Șirineasa, Pău- 
șeșfi și altele au as
cultat cu interes con
certele de muzică popu
lară rominească prezen
tate de această orchestră. 
(De la Alexandru Be
zea, muncitor).

Cooperativele 
meșteșugărești
...„Progresul" și „Pres

tarea" din Bîrlad au or
ganizat o consfătuire cu 
cetăfenii orașului. Parli- 
cipanfii la consfătuire au 
făcut numeroase propu
neri pentru îmbunătățirea 
deservirii populației de 
către unitățile celor două 
cooperative i 
rești. (De la 
Solomon, tehnician).

Numărul unităților 
sanitare

...din raionul Vișeu a 
crescut mult în ultimii 
ani. In prezent, în comu
nele raionului funcțio
nează 24 de circumscrip
ții sanitare, patru spitale 
raionale, un sanatoriu 
T.B.C. cu peste 700 de 
paturi, o policlinică mo
dernă, cinci farmacii etc. 
(De la Gavrll Grad, 
funcționar).

Acțiunile
...întreprinse de 

bliotecara Margareta

fer clin comuna 
raionul Tg. Mureș, 
vederea popularizării căr
ții agrozootehnice fin 
seama de preocupările și 
sarcinile colectiviștilor. 
Astfel, după ce a luat cu
noștință de planul gos- 
oodăriei pe anul 1963, bi
bliotecara a început să re
comande brigadierilor, șe
filor de echipă cărți des
pre creșterea vitelor, cul
tivarea cartofilor, a viței 
de vie etc., 
ajuta să 
prevederile din plan cu 
privire la 
gospodăriei. (De la Ra- 
vasz Ștefan, învățător).

, care îi vor 
îndeplinească

dezvoltarea

Construcțiile 
zootehnice

bl-
Pe-

...începute în acest 
de către colectiviștii 
comuna Smîrdioasa 
ionul Zimnicea, sînt 
terminate. Au fost 
struite pînă acum patru 
grajduri, o puierniță și o 
ingrășătorie. Prin folosirea 
unor materiale existente 
pe plan local s-au econo
misit peste 100 000 lei. 
Fruntași sînt colectiviștii 
constructori Stelică Stăn- 
culea, Fănlcă Bratu ș.a. 
(De la Ion Trifu, pro
fesor).

în trul întreprinde un turneu la București. Cu acest prilej, actorii clujeni vor prezenta spectacole cu piesele : „Căsătoriile se leagă pe pămînt” de Huszar Sandor, „Celebrul 702” de Al. Mirodan, „Dans pe sîrmă”

maghiar din Clujde Kallai Istvan — în sala teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”; iar în sala Teatrului de operă și balet se vor prezenta piesa „Război și pace” după romanul lui L. N. Tolstoi, dramatizare de Piscator, precum și un recital din poeziile lui Tudor Arghezi.
sălile de concertJoi, 4 ocfoișbrio oca 19,50, în mi minorPolca ; șapte preludii; liedurile „Vis", „Liliacul", „Ostro- ... , „în nopți senine”, „Apele primăverii' ; Sonata în sol minor pentru violoncel și pian.

studioul Rd'dioteleviziuniï va avea loc concertul orchestrei de studio vul", a Radioteleviziunii. Dirijor : Constantin Bobescu, artist emerit. în program : Suita a II-a „Iancu Jianu” de Mircea Chiriac (primă audifie) ; Concertul nr. 3 în Do major pentru pian și orchestră de Prokofiev, solist Gabriel Amiraș ; arii din opere interpretate de Iulia Buciuceanu și Constantin Dumitru ; poemul simfonic „Tasso" de Liszt.Duminică, 7 octombrie, ora 20, la Ateneul R.P. Romîne va avea loc un concert „Rahmaninov" din ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor”, organizat de Filarmonica de Stat „George Enescu”. Vor interpreta soliștii : Sofia Cosma, Vladimir Orlov, Ion Piso, Corneliu Gheorghiu. în program : Elegia opus 3 nr. 1 în mi bemol minor ; Moment muzical opus 16 nr. 4 în

llM

LISTA DE CIȘTIGURI
la depunerile pe obligațiuni C.E.C. cu 

ciștiguri 
TRAGEREA DE BAZA DIN 

30 SEPTEMBRIE 1962

N
um

ăr
ul

 
câ

ști
gu


ril

or

Oblig, 
olștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

Seria 1 Nr. Parțială Totală

1 59 932 40 75.000' 75.000
1 22 726 48 50.000 60.000
1 10 980 24 25.000 25.000
1 09 145 03 10.000 10.000
1 08 629 34 5.000
1 10 521 43 5.000
1 30 610 34 5.000
1 32 043 ■ 27 5.000
1 36 720 39 5.000
1 45 866 43 5.000
1 40 658 34 5.000
1 50 323 47 5.000 40.000

Termi«
nația 
seriei

60 088 31 2.000
60 454 02 2.000
60 698 22 2.000 360.000

600 57 10 800
600 72 45 800
600 96 12 800 1.440.000

1.002 TOTAL ! 2.000.000

Cîștigurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de loo lei, 50 
lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 
din cîștigurlle de mai sus, în care este 
cuprinsă șl valoarea nominală a obliga
țiunilor câștigătoare.

*
La 30 septembrie a.c. a avut Ioc în 

Capitală tragerea la sorți trimestrială a 
libretelor de economii CEC cu ciștiguri.

La această tragere la sorți au ieșit ciș- 
tigătoare toate libretele de economii 
CEC cu ciștiguri ale căror terminații au 
următoarele numere : 942 cu 250 la sută i 
211 cu 200 la sută ( 013 cu 100 
843 cu 50 la sută 
429, 456, 516, 585, 
SUtă.

și 028, 145,
673, 748, 969

la sulă î 
184, 332, 
cu 25 la

La tragerea de 
rilor mixte de persoane 
septembrie 1962 au ieșit 
combinații de litere :

1) E.A.L. ; 2) F.O.L. I 
T.W.R. I 5) F.Z.D. i 
Y.Z.K. î 8) M.Z.W.

★
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3) N.Y.Y. I
6) Z.T.N. ;

30 
opt
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Cu frei ani în urmă, o expozijie 
consacrată marelui pictor polonez al 
secolului trecut, Jan Mafejko, ne re
vela nu numai trăsăturile caracteristi
ce ale operei acestui artist, ci înseși 
fendinfele principale ale artei polo
neze a vremii. Ne gîndlm în primul 
rînd la patriotismul fierbinte cu care 
erau evocate în amplele compozifii 
ale lui Mafejko pagini ale istoriei 
dramatice a poporului polonez, la 
paloșul lor romantic, îmbinat însă 
cu un simt viu al actualităjii și cu o 
factură viguroasă, profund realistă. 
Asemenea trăsături au continuat să se 
afirme țn arfa poloneză de-a lungul 
întregului secol care a trecut de la 
apariția primelor lucrări ale lui Ma- 
tejko, secol de adînci conflicte so
ciale și politice, de mari suferinje, 
dar și de hotărîtoare victorii ale po
porului polonez.

Este ceea ce vine să ne demons
treze și noua expozijie ce s-a des
chis. recen» la sala Dalles din Bucu
rești. Prin intermediul operelor de 
artă ea ne vorbește direct, limpede 
despre istoria, despre viaja însăși 
a poporului polonez. Pornind de 
la selecția cuprinsă în expoziția „Miș
carea revoluționară poloneză în artă“, 
organizată în anul 1960 la Varșovia 
de către Muzeul de istorie a miș
cării revoluționare poloneze, expozi
ția prezentată publicului nostru cons
tituie, în structura și în .inten
țiile ei, o retrospectivă ; ea pune 
în lumină continuitatea tradițiilor mi
litante ale arfei poloneze, dar mai 
ales dezvoltarea amplă a acestor tra
diții după eliberarea Poloniei de sub 
ocupația fascistă, în anii de după 
1945, cînd activitatea creatoare a 
tuturor forfelor progresiste ale po
porului și-a găsit cel mai larg cîmp 
de dezvoltare.

Majoritatea lucrărilor expuse sînt 
datorate art ștjlor polonezi contemppr 
răni. Cîteva opere ale picturii și gra
ficii poloneze din a doua jumătate a 
secolului trecut șl din primele decenii 
ale secolului nostru ne permit însă să 
urmărim accentuarea notelor de criti
că socială, clarificarea conștiinței re
voluționare a artiștilor înșiși — pe 
măsura întejirii luptei maselor ex
ploatate împotriva opresiunii, îndeo
sebi în epoca în care-și încep acti
vitatea în Polonia primele organiza
ții marxiste. Distanta dintre concepția 
și viziunea în care sînt pictate de 
Stanislaw Lentz două compozifii (în 
1895 — „Delegația muncitorilor la fa
bricant' și, în 1910, „Greva“) ilus
trează cu claritate acest proces de 
creștere a combativității revoluționare 
a muncitorilor, ca și, dealtfel, evo
luția mijloacelor. de expresie alb ar
tistului însuși. Alte opere prezente în 
expozijie — 
Szymanowski, „Spre Saxonia“ 
Franciszek Kostrzewski,
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„Țesătorul“ de Waclaw 
de 

„Înmormînta- 
grevisfului — 

de Stani- 
Fabianski, lu-

de grafică de Aleksan- 
Rak și Maria Neuman-His- 

- evocă, cu simf drama- 
spiritul celui mai viu pro

test social, aspecte care definesc și 
înfierează o întreagă epocă de ex
ploatare sălbatică a proletariatului.

Trecutul acesta de încordare și 
luptă, pe care artiștii Poloniei de as
tăzi îl înfeleg în întreaga lui perspec
tivă istorică, a inspirat cele
mai multe dintre lucrările înfăți
șate publicului nostru. în același
timp, unele ne aduc și ecoul vibrant
al realităților noi, al muncii pline de 
avînf pentru reconstrucția (arii, pen
tru socialism.

Ne bucură faptul că întîlnim în ex
poziție lucrări valoroase ale unor ar
tiști din generafia mai vîrsfnică, a că
ror creafie a căpătat, în anii puterii 
populare, o amploare nouă, semnifi
cații mai profunde. Wojciech Weiss 
cu „Manifestul", Zbigniew Pronaszko, 
Eugeniusz Eibisch sînt prezenfi pe 
frontul larg al artei militante,
alături de marele sculptor Ksa-
wery Dunikowski, ale cărui portre
te din expoziție, remarcabile, nu dau 
totuși decît o vagă idee despre re
gistrul bogat și de mare intensitate 
emoțională al acestui artist, alături de 
cel mai de seamă grafician polonez 
contemporan, Tadeusz Kulisiewicz, pe 
care l-am fi dorit, de asemenea, mai 
larg prezentat ; după cum am fi do
rit să revedem o operă 
lui Felicjan Kowgrski, 
care la expoziția de artă 
cialisfe de la Moscova 
părit adînc în amintire.

Remarcăm, pe de altă parte, lu
crarea tînărului pictor Andrzej Stru- 
millo, „Pentru dreptul la muncă“, 
compoziție sobră, de o expresivitate 
concentrată și dramatică. Regăsim a- 
semenea calităfi și în alte lucrări de 
pictură și grafică din expoziție. în 
unele am fi dorit ca intențiile auto
rilor lor să fie servite de un croma- 
țisrri mai cald și mai sugestiv, Sînt 
și compozifii în care un narativism 
excesiv împrăștie atenfla, reducînd e- 
locvenfa imaginii plastice. Gama foar
te largă și variată a mijloacelor de 
expresie pe care le oferă metoda 
realistă ni se pare, în genere, a fi 
mai bine ilustrată în sectorul de gra
fică al expoziției. Pretutindeni însă 
întîlnim o emofie sinceră și convin
geri puternice, tendinfa spre un lim
baj clar și viguros, dovada posibili
tăților multiple ale artiștilor polonezi 
contemporani.

Expozifia de arfă poloneză orga
nizată în Capitala noastră ne aduce 
astfel — și aceasta ne bucură înain
te de toate — mărturia unei orien
tări realiste și militante, a unor nă
zuințe și idealuri comune tuturor ar
tiștilor ce-și pun munca și talentul în 
slujba marii cauze a făuririi arfei și 
culturii socialiste.
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MIRCEA POPESCU

T1EÄTR1E * (Sam@saa •^Zê/ey/zûwe_ «Radio1
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE : OEDIP — (orele 19,30).
ANSAMBLUL DE ESTRADĂ „FRIE

DRICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sala 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTĂ 
BUCUREȘTIUL" — (orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
TANASE" (Sala Savoy) : VORBA 
VISTEI — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE
MONTE CRISTO — cinemascop. Seria 
I-a rulează la cinematograful : Lumina 
(Bd. 6 Martie 12). Seria II-a rulează la 
următoarele cinematografe : Patria (Bd. 
Magheru 12—14), Elena Pavel (Bd. 6 
Martie 14), Alex. Sahia (Cal. Văcărești 
21). Ambele serii rulează la cinemato
graful 23 August (Bd. Dimitrov 118). 
AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY 
FINN — cinemascop : Republica (Bd. 
Magheru 2), Floreasca (Str. I. S. Bach 
2), Gh. Doja (Cal. Griviței 80). CARTIE
RUL VISELOR : Magheru (Bd. Magheru 
29), București (Bd. 6 Martie 6), Miorița 
(Cal. Moșilor 127), G. Coșbuc (Piața G. 
Coșbuc 1). ALARMA PE INSULA : I. C. 
Frlmu (Bd. 6 Martie 16). DRUM DE ÎN
CERCARE : V. Alecsandri (Str. Eremia 
Grigorescu 24) 1 Mai (Bd. 1 Mai 322), Ti
neretului (Cal. Victoriei 48). COCOȘUL 
SPERIE MOARTEA ; Victoria (Bd. 6 
Martie 7). VÎNTUL SUDULUI : Central 
(Bd. 6 Martie 2). Olga Banele (Cal. 13 
Septembrie 196). M-AM SATURAT DE 
CĂSNICIE rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (Str. 13 Decembrie 5—7). PRI
MĂVARA FETELOR : Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie 18). LAZARILLO DE TORMES : 
13 Septembrie (Str. Doamnei 
Popov (Cal. Griviței 137), Arta 
lărașl 153). ANII FECIORIEI : 
(Cal. Griviței 196). SOARE ȘI 
8 Martie 
(Cal. Moșilor 
fețe : Grlvlța 
FRAȚII

De LUPI : C-tin David (Șos. Crîngași 
42). LA NOAPTE VA MURI ORAȘUL : 
V. Roaită (Bd. 1 Mai 143), Flacăra (Cal. 
Dudești 22), Libertății (Str. 11 Iunie 75). 
COPILUL ȘI ORAȘUL : Unirea (Bd. 1 
Mai 143). START CĂTRE NECUNOSCUT 
rulează la cinematografele T. Vladimi- 
rescu (Cal. Dudești 97), M. Eminescu 
(Str. M. Eminescu 127). 713 CERE ATE
RIZAREA : Munca (Șos. Mihai Bravu 
221), REPORTAJ CU ȘTREANGUL DE 
GIT : Popular (Str. Mătăsuri 31). O 
VIAȚA rulează la cinematografele Donca 
Simo (Str. Avrig 1), 30 Decembrie (Cal. 
Ferentari 86). DESTĂINUIRI rulează la 
cinematografele Iile Pintilie (Șos. Colen- 
tlna 84), Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni 9). 
URME TĂCUTE : 8 Mai (Str. Lizeanu 
19). ACORD FINAL : Volga (Șos. Ilie 
Pintilie 61). TINTIN ȘI MISTERUL „LI
NEI DE AUR" : Luceafărul (Cal. Raho- 
vei 118). 49 DE ZILE 1N PACIFIC : Dru
mul Serii (Str. Drumul Serii 30). ȘAM
PANIE ȘI MELODII : rulează la cinema
tograful B. Delavrancea (Bd. Libertății 
70—72).

• Concert de prînz — ora 13,22 — n 
e Prelucrări de folclor ale compozito
rilor noștri — ora 14,30 — Ie Simfonia 
I în - ' ' ’ -------
15,00
10.30 
rii“, 
I o
17.30 
meia îndărătnică1 
ora 18,00 — I ® Muzică simfonică 
18,05 — II o Almanah
19,00 — I • Tribuna radio — ora 21,15 — 
I o Din folclorul popoarelor — ora 21,25
— I • „Demonul“, poem de M. Lermon
tov, montaj literar-muzical — ora 21,30
— II • Mari cîntărețl de operă : Kirsten 
Flagstadt — ora 22.00 — I « Simfonia a 
Vl-a în ml bemol minor de I. Prokofiev
— ora 22,20 — I • Muzică de cameră da 
Brahms — ora 23.10 — II.

Fa major de Ion Dumitrescu — ora
— II e Dansuri din opere — ora
— II « „Partidul, călăuză în victo- 
program de cîntece — ora 17,10 
Prietena noastră cartea —
— le Fragmente din opera „ 

V‘ de V. Șeb^lin
științific — ora

Orele 10,00 — Jurnalul 
— Pentru pionieri și 
din manualele de fi-
Filmul pentru copii

9), Alex. 
(Cal. Că- 
Cultural 

UMBRA : 
(Str. Buzești 9—11), Moșilor 

221). OMUL CU DOUA 
(Piața Iile Pintllle 2). 

KOMAROV — VÏNATOAREA

TELEVIZIUNE.
televiziunii. 19,20 
școlari : „Pagini 
zică și chimie".
„DRAGONUL“ — o producție a studiou
rilor sovietice. 20,05 — „DOSARUL HEU
SINGER“ — documentar primit din 
partea televiziunii sovietice. 20,35 — Ar
tiști plastici contemporani : „Henri H. 
Catarg!“. 20,50 — Recital vocal-coregra- 
flc. 21,35 — Telesport. în încheiere : Ul
timele știri.

RADIO, luni 1 octombrie • Tinerețea 
ne e dragă — ora 9,00 — I » Concerto 
grosso nr. 5 de Haendel — ora 9,20 — I 

din opere — ora 11.05 — I
• Muzică de cameră — ora 11,30 — I
• Muzică populară rominească și a mi
norităților naționale — ora 12,30 — I

Iert în țară : vremea s-a menținut 
călduroasă, cu cerul variabil. Au căzut 
averse izolate de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 27 
de grade la Turnu Măgurele șl 14 grade 
la Gheorghieni. In București : Vremea 
s-a menținut călduroasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab din 
estic. Temperatura maximă a 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele
și 4 octombrie în țară : Vremea se men
ține călduroasă, cu cerul variabil. Pe 
alocuri vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt moderat din vest și sud-vest. Tem
peratura minimă va fi cuprinsă între 5 
și 15 grade. Iar maxima — între 15 șl 
25 de grade. Dimineața, ceață locală. In 
București : Vreme relativ călduroasă, cu 
cerul variabil. Temporar ploaie. Vînt 
moderat. Temperatura staționară.

sectorul 
atins 25

de 2, 3

• Arii
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• In prezent în R. P. Chineză sînt cu
prinzi în diverse forme de învăfimînf 300. 
milioane de oameni.

ujoare 
indus-

Șan-

era imperialiste pă- pentru a prăda

să vizităm portul.

cu 52 la sută, de 
mic diametru — cu 60 la sută 
anul trecut.

Secția de asamblare a Uzinei de aparataj electric 
de la Harbin.

• Cu sprijinul oamenilor muncii 
industrie, provincia Liaoning a fost 
fată în cursul anului cu sute de noi 
(oare. In prezent ea dispune de patru
sute stațiuni de mașini, înzestrate în me
die cu cite 100 tractoare. De asemenea, 
în valea Fluviului Perlelor, cunoscută ca 
mare regiune producătoare de orez, s-au 
instalat 132 de stațiuni de irigație, do
tate cu pompe cu motoare, însumînd 
120 000 cai putere.

9 Recent s-a anunțat 'deschiderea da 
noi mine în valea Fluviului Albastru. 
Numai două puțuri ale acestor mine vor 
asigura un spor anual de 800 000 
cărbune cocsificabil.

• In ultimii zece ani lungimea căilor 
ferate din China s-a mărit cu 10 mii de 
km și a ajuns la 37 mii km. Se con. 
sfruiește calea ferată la cea mai mare 
altitudine din lume — Sinin-Lhasa, cu o 
lungime de I 400 km.

de 
clu- 

a- 
baze 

înzes-

Cifre șs fapte
• Siderurgiștii din R. P. Chineză aii 

dat în șapte luni ale anului In curs peste 
400 000 tone de laminate în 700 sorturi 
și dimensiuni pentru industria construc
toare de tractoare, mașini-unelte, mo
toare electrice, pompe, mașini de cusut, 
biciclete, unelte agricole și obiecte me
talice de consum popular. Producția de 
laminate pentru mașini de forță și trans
port a crescut în șase luni cu 40 la sută, 
de laminate subțiri 
țevi 
față

smnm mUA 4 chinei populäre

9 Fața de universitar
1938—1939, cînd în Romînia bur- 
ghezo-moșierească existau numai 
patru centre universitare cu 16 
instituții de învățămînt superior, 
cuprinzînd 33 facultăți, anul a- 
cesta își desfășoară activitatea 
46 instituții de învățămînt supe
rior, cu 164 facultăți, repartizate 
în 13 centre universitare. O am
ploare deosebită cunoaște învă
țământul superior politehnic, a- 
gronomic ș.a. In prezent, func
ționează 10 institute politehnice și tehnice superioare cu 38 fa
cultăți și 104 secții de speciali
zare, precum și 5 institute agro
nomice la București, Timișoara, 
Iași, Cluj, Craiova.

9 Pe lingă universitățile și in* 
stituțiile de învățămînt superior 
funcționează peste 750 de labora
toare. Anul acesta au fost con
struite sau amenajate noi labora
toare dotate cu aparate moderne 
— pentru care s-au alocat 25 mi
lioane lei.

• La București, Cluj, Iași și în 
alte centre universitare, moder
nele și spațioasele complexe so
ciale formează adevărate „car
tiere studențești". Odată cu des
chiderea cursurilor sînt date în 
folosință noi cămine, luminoase 
și confortabile, cantine bine uti
late. In anii 1961 și 1962 s-au 
construit și sînt în curs de con
strucție cămine și cantine pentru 
18 000 de studenți.

9 Asistența medicală a stu
denților este gratuită. In cen
trele universitare mari funcțio
nează unități medico-sanitare 
speciale pentru studenți, cantine 
cu regim alimentar dietetic etc.

• Peste 12 000 de studenți și-au 
petrecut vacanța în taberele a- 
menajate în stațiunile climate
rice din țară : Predeal, Sinaia, 
Costinești, Izvorul Mureșului etc. 
La dispoziția 
află case 
cultură și 
buri special 
menajate, 
sportive 
trate cu mate
riale și terenuri 
pentru cele mai 
variate activități 
sportive.în fotografii (de sus în jos) ; 
Complexe socia
le studențești 
construite 
București, 
Craiova și 
șoara.

Vizitele delegației 
Adunării de Stat

' a R. P. Ungareîn continuarea călătoriei în regiunea Bacău delegația Adunării de JJtat a R. P. Ungare, în frunte cu tovarășa Vass Istvânné, vicepreședinte al Adunării de Stat a R. P. Ungare, însoțită de Anton Moisescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și de deputății Tiță Elorea, Maria Manolescu și Ștefan Bobos, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Bacău, au vizitat duminică dimineața hidrocentrala „V. I. Lenin”, barajul și lacul de acumulare Bicaz.Oaspeții maghiari au vizitat apoi fabrica de fibre și fire sintetice Să« vinești. La amiază, in sala de festivități a uzinei, membrii delegației s-au întîlnit cu muncitori, tehnicieni, mgineri ai acestei întreprinderi.In numele colectivului uzinei și al ncitorilor din Săvinești, ingine- u. .șef Mihai Bori și inginera Ana . oanovici, deputată in Marea Adunare Națională, au urat oaspeților un călduros bun venit.Luind cuvintul, Vass Istvânné, conducătoarea delegației, după ce a transmis un salut frățesc din partea clasei muncitoare maghiare, a subliniat dragostea cu care a fost înconjurată pretutindeni delegația A- dunării de Stat a R. P. Ungare, expresie a prieteniei de nezdruncinat între popoarele romîn și maghiar.Președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Bacău a oferit un dejun în cinstea oaspeților.Membrii delegației ungare au plecat apoi spre regiunea Dobrogea.La sosire, pe aeroportul Constanța, ei au foșt întîmpinați de deputatul în Marea Adunare Națională, Petre Niculae, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Constanța, și de reprezentanți ai organelor locale. Oaspeții au fost însoțiți de reprezentanți ai Ambasadei R.P, Ungare, (Agerpres)

BRIONI. în dimineața zilei de 30 septembrie, L. I. Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și persoanele care îl însoțesc au plecat la Postojna. din insula
SecretarulO.N.U., U

Brioni
WASHINGTON.ral provizoriu ala anunțat în seara zilei de 29 septembrie că Jose Rolz-Bennett (Guatemala) a fost numit administrator temporar al Irianului de vest, care la 1 octombrie va intra sub administrația O.N.U.

gene- Thant,

NEW YORK. A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice la cea de-a XVII-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., și D. Rusk, secretar de stat al S.U.A., au asistat în seara zilei de 29 septembrie la un spectacol dat de Ansamblul Teatrului Mare al U.R.S.S., care se află în turneu la New York.
PARIS. Sub titlul „Capitalurile sînt americane dar șomerii sînt francezi”, ziarul ,,1’Humanité” informează despre hotărîrea conducerii filialelor din Franța ale societăților americane „General Motors", „Timken”, „Remington” și „Cima”, care au făcut cunoscut muncitorilor de la aceste uzine că pînă la sfîrșitul lunii octombrie vor fi concediați la „General Motors” 684 de muncitori, la „Timken” 500 de muncitori, la „Remington” 600, iar la „Cima” 400.
LONDRA. După cum anunță a- genția Reuter, cele mai mari firme de construcții navale din Anglia au comenzi care nu depășesc în total un tonaj de două milioane de tone, în timp ce în perioada corespunzătoare a anului 1957 tonajul comen-

zilor se ridica la șapte milioane de tone. în acești ani numărul muncitorilor angajați la marile șantiere navale din Anglia peste 300 000.
NEW YORK. La S.U.A. au efectuat o nucleară subterană pe poligonul experimental din statul Nevada. După cum anunță agențiile telegrafice a- mericane, aceasta este a 52-a explozie din seria de experiențe subterane cu arma nucleară.

s-a redus cu29 septembrie, nouă explozie

Astăzi este sărbătoarea națională a Chinei populare. Poporul chinez aniversează cu bucurie, la 1 octombrie, împlinirea a 13 ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze. ,După victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, revoluția populară victorioasă din China, înfăptuită sub conducerea Partidului Comunist Chinez, încununată prin constituirea R. P. Chineze, s-a înscris ca unul din cele mai însemnate evenimente în filele istoriei contemporane. Dînd o lovitură zdrobitoare ■ pozițiilor imperialismului în Asia, ea a contribuit considerabil la schimbarea raportului de forțe pe plan mondial în favoarea socialismului, a dat un puternic impuls mișcării de eliberare națională din țările coloniale și dependente.Cucerirea puterii de către oamenii muncii, instaurarea și dezvoltarea regimului democrat-popular au descătușat forțe inepuizabile, au deschis calea luminoasă a vieții noi, socialiste, pe care poporul chinez a pășit cu hotărîre și abnegație.în anii puterii populare, poporul chinez, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, a desfășurat 
o vastă muncă constructivă. înfăptuind adînci transformări revoluționare, el învinge cu succes înapoierea economică lăsată moștenire de imperialism și feudalism, obține succese remarcabile în opera de construire a socialismului. Relațiile de producție socialiste au devenit dominante la orașe ca și la sate. Au fost construite zeci de mari întreprinderi, au apărut și se dezvoltă noi ramuri ale industriei — a construcției de mașini, de automobile, tractoare și avioane, radiotehnică, chimică, navală și altele. Au fost înregistrate succese în dezvoltarea culturii naționale și artei, a științei și învățămîntului. Condițiile de trai ale poporului s-au îmbunătățit față de perioada de dinaintea eliberării.Realizările obținute de China populară, ca și de celelalte țări socialiste, exprimă nemijlocit avantajele relațiilor de colaborare și într-ajutorare tovărășească dintre țările lagărului socialist, în cadrul cărora ajutorul internaționalist al Uniunii Sovietice are un rol deosebit de important.Popoarele marii noastre familii înaintează împreună spre cele mai înalte culmi ale progresului, pe calea socialismului și comunismului, întărind necontenit, pe baza învățăturii marxist-leniniste, unitatea și coeziunea partidelor comuniste și muncitorești, a puternicului lagăr socialist, care — așa cum se arată în Declarația de la Moscova din 1960 — este izvorul principal al forței și invincibilității fiecărei țări socialiste.Oamenii iubitori de pace de pretutindeni văd în lagărul socialist reazimul de nădejde

al păcii, care poate fi menținută și consolidată prin acțiunea unită a tuturor forțelor păcii. Neprecupețindu-și eforturile în această direcție, statele socialiste promovează consecvent politica leninistă de coexistență pașnică, luptă neobosit pentru zădărnicirea uneltirilor cercurilor imperialiste agresive, pentru soluționarea pașnică a problemelor internaționale litigioase. Prin politica ei de pace, R. P. Chineză își aduce contribuția la această luptă. Guvernul R. P. Chineze a participat activ la conferința de la Geneva din anul 1954 pentru Indochina ; și-a adus aportul la soluționarea cu succes, pe calea tratativelor, a problemei laoțiene în cadrul conferinței din 1961-62. R. P. Chineză a încheiat acorduri de prietenie și pacte de neagresiune cu o serie de state din Asia și Africa.Alături de celelalte țări socialiste, R. P. Chineză sprijină programul sovietic de dezarmare generală și totală, propunerile U.R.S.S. și R. D. Germane pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, prin încheierea Tratatului de pace german și transformarea, pe această bază, a .Berlinului occidental într-un oraș liber și demilitarizat. R.P. Chineză militează pentru lichidarea definitivă a colonialismului.R. P. Romînă, împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele păcii și progresului din lume, condamnă cu hotărîre ocuparea ilegală a Taivanului de către forțele armate ale S.U.A. și sprijină pe deplin eforturile poporului chinez pentru eliberarea acestui străvechi teritoriu chinez. Țara noastră se pronunță cu fermitate pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.Poporul romîn nutrește sentimente de adîncă prețuire și prietenie față de marele popor chinez. Oamenii muncii din țara noastră au urmărit cu profundă solidaritate lupta revoluționară a poporului chinez și au salutat din inimă victoria lui ; ei se bucură de fiecare succes pe care poporul chinez îl obține în construcția socialistă. Poporul romîn este încredințat, că dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare, care s-au statornicit între R. P. Romînă și R. P. Chineză, va contribui la întărirea unității lagărului socialist și a tuturor forțelor care luptă pentru zădărnicirea uneltirilor cercurilor agresive imperialiste, pentru victoria cauzei păcii și socialismului.Cu prilejul marii sărbători naționale a R. P. Chineze, poporul romîn felicită cu căldură poporul frate chinez, și-i urează din toată inima succese tot mai mari în făurirea vieții noi, în înflorirea patriei socialiste.
Cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, tovarășul Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, a trimis o telegramă de felicitări tovarășului Cen I, ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze.Din realizările industriei ușoare
în întreprinderile industriei 

din cele trei principale centre 
triale ale R. P. Chineze — Pekin, 
hai și Tiențin — au fost produse 
titlu de experiență peste 700 de 
cole noi. Circa 400 dintre acestea 
trecut la producția în serie.

încă în anul 1952, producția Indus
triei ușoare a Chinei a egalat nivelul 
atins înainte de eliberare. în țară există 
astăzi cinci fabrici moderne de biciclete, 
avînd o producție anuală de peste un 
milion de biciclete.

Au sporit sursele de materii prime fo
losite la fabricarea mărfurilor de larg 
consum. Policlorura de vinii este folosită 
in can'ități tot mai mari, de pildă, la 
fabricarea încălțămintei.

O atenție deosebită se acordă produ
selor tradiționale ale Chinei, cunoscute 
atîf în țară cit și peste hotare. întreprin
derile de vinificație și distileriile de 
alcool au fost înzestrate cu noi capaci
tăți de depozitare. Numeroase centre 
cunoscute prin produsele lor din porțelan 
și ceramică au fost mărite și moderni
zate.

Stațiunea balneară Peihaibo : Çasa de odihnă a 
minerilor.

de tratative. Autoarele apelului, semnat de peste 150 de femei, se pronunță de asemeneg pentru relații pașnice între cele două state germane.
NEW YORK. „După pierderea de 14 puncte, înregistrată săptămîna trecută de indicele Dow Jones la valorile industriale, situația pe piața acțiunilor în perioada încheiată la 28 septembrie nu s-a îmbunătățit“ — se spune în comentariul agenției France Presse în legătură cu operațiunile la bursa de acțiuni din New York.
SAIGON. Corespondentul agenției United Press International anunță că asupra Vietnamului de sud s-a abătut un taifun. în provincia Thua- Thin, la nord de Saigon, 31 de persoane și-au găsit moartea, iar 24 au fost rănite. Peste 12 000 de case au fost distruse. Numeroase drumuri și diguri au fost avariate.

BONN. Prof. Clara Maria Fassbinder, prof. Renate Riemeck, contesa Olga zur Lippe și alte personalități au adresat femeilor din Germania occidentală un apel, cerîndu-le să organizeze un „marș al femeilor pentru dezarmare și pace". După cum anunță agenția D.P.A., participantele la acest marș urmează să ceară oamenilor de stat interzicerea armei nucleare și a experiențelor cu această armă, precum și organizarea
--- — . —o «o-----  

Condiții puse de partidul laburist 
pentru aderarea Angliei la Piața comunăLONDRA 30 (Agerpres). — TASS transmite : în declarația program a partidului laburist, care a fost dată publicității la 29 septembrie, se spune că condițiile de aderare a Angliei la Piața comună, stabilite în timpul tratativelor de la Bruxelles, sînt inacceptabile pentru ea. Dacă, se arată în continuare în declarație, „cei șase” nu vor face concesii Angliei, care să asigure interesele partenerilor ei din Commonwealth și Asociația europeană a comerțului liber, precum și propriile ei interese

economice și politice, ea nu trebuie să adere la Piața comună.Această declarație a fost aprobată de Comitetul Executiv Național al Partidului laburist și va fi supusă spre aprobare conferinței anuale a acestui partid care se, va deschide la 2 octombrie la Brighton.Conducerea laburiștilor opune Pieței comune un plan de dezvoltare largă a comerțului mondial în special cu țările slab dezvoltate, precum și lupta în alianță cu S.U.A. pentru reducerea tarifelor externe ale Pieței comune.

Strâbătînd șoseaua asfaltată ce leagă Pekinul de Tiențin, distingi din depărtare mai întîi coșurile de fabrici — semn că orașul este un centru industrial. Dimineața, mijloacele de transport public sînt înțesate de lume : sînt muncitorii care locurile lor de schimbul dese îndreaptă spre muncă sau care ies din noapte.în trecut, Tienținul, „poarta Pekinului“, care monopolurile trundeau în China bogățiile ei.După eliberare, ceput să cunoască o viață nouă, transformîndu-se într-un centru industrial care cuprinde astăzi uzine metalurgice, electrotehnice, constructoare de mașini, fabrici textile și de hîrtie. S-au extins și vestitele fabrici de covoare ; s-au dezvoltat, de asemenea, întreprinderile industriei ușoare. Produsele purtînd marca în- treprinderilor din Tiențin sînt cunoscute și prețuite în întreaga țară. U- nele din ele sînt exportate.Iată cî.teva cifre care ilustrează transformarea Tienținului într-un mare centru industrial :în 1947, valoarea producției globale industriale a orașului era de 500 milioane de yuani. După 13 ani ea a atins nouă miliarde yuani. S-a schimbat și structura producției, înainte de eliberare, producția mijloacelor de producție reprezenta numai zece la sută din valoarea producției globale, iar acum greutatea specifică a mijloacelor de producție reprezintă aproape jumătate din întreaga producție industrială a orașului. în zece ani au ieșit pe porțile fabricilor mai bine de 270 000 motoare electrice, în special pentru irigații, numeroase tractoare de 40 cai putere. Fabrica de mașini are o capacitate anuală de 1 000 mașini- unelte din care opt tipuri de strunguri, freze, alezoare.Așezarea orașului în apropierea litoralului mării a determinat, în mod firesc, ca cea mai importantă cale de transport să fie cea maritimă. Una din realizările cele mai remarcabile din anii puterii populare poate fi considerată și dezvoltarea Tienținului ca mare port maritim.în port, tovarășul Wei, din conducerea administrației portuare, ne dă cîteva amănunte interesante.— Priviți aceste machete, ele înfățișează etapele prin care a trecut Tienținul pentru a deveni cel mai important port al Chinei de nord. Priviți și machetele ce reprezintă

Tienținul a în-

viitorul lui : Tienținul trebuie să devină unul din principalele porturi de pe întreg litoralul chinez...Tienținul nu avea un port pro- priu-zis și numai rîul Haiho — de altfel destul de îngust — îl lega de mare. Vasele mai mari de 3 000 de tone nu puteau pătrunde pe Haiho și ancorau în larg, la 50 de kilometri, la Takubar. De aici, mărfurile se transbordau pe șlepuri și astfel ajungeau pînă la Tiențin. Vă puteți închipui oîtă pierdere de timp însumau aceste operații și cît de istovitoare era munca docherilor, cîte accidente se produceau în lipsa oricărei protecții a muncii.... Pentru transformarea Tienținului într-un mare port maritim era ne
De la corespondentul 

nostru

me- tre- de mai port iar
voie, în primul rînd, să fie înlăturate epavele vaselor scufundate, să fie dragate milioane de tri cubi de nisip. Totodată, buia să se înceapă noi lucrări construcții de mari proporții, bine zis, să se construiască un artificial, aproape complet nou.pentru aceasta nu exista experiență. Lucrările au început în octombrie 1951 și în decurs de un an s-a terminat prima etapă a construcției. Ca o ilustrare, pe o masă cu machete se aprind luminițe de-a lungul unui chei, la care stau ancorate patru vase de cîte 10 000 de tone.Pe măsură ce tovarășul Wei își deapănă povestirea, se aprind noi și noi luminițe, se mișcă noi vase reprezentînd cea de-a doua etapă a construcției portului, încheiată în 1958. Au apărut, în această etapă, noi cheiuri, antrepozite și un șir de alte construcții. în cea de-a treia etapă, portul a ajuns să primească simultan 11 nave oceanice cu un deplasament de 10 000 de tone fiecare, adică de aproape trei ori mai mult decît în 1952, cînd portul a fost dat în exploatare. Planul de perspectivă prevede ca în cursul acestui deceni’i să se ajungă, pe măsura dezvoltării economiei naționale și a posibilităților de investiție ale statului, la capacitatea de acostare simultană a 27 de vase a cîte 10 000 de tone și chiar mai mari ; se va continua lărgirea și adîncirea rîului Haiho, construirea unor noi ecluze pe rîu care să permită vaselor ma-

ritime să pătrundă pînă în Inima Tienținului....Am pornitDeparte, spre orizont, șerpuiește un dig lung de 18 km, care ferește portul de furia valurilor. în cele trei rade întîlnim vase sub pavilion sovietic, polonez, englez, grec și italian. în ultimul timp, portul Tiențin a fost vizitat de vase din 27 de țări.Am intrat în vorbă cu membri ai unor echipaje, printre care și cu marinari de pe un vas din Hongkong, navigînd sub pavilion britanic. Unul din ei, care în cîțiva ani a trecut de mai multe ori prin port, mi-a spus :— Cred că ceea ce s-a făcut în ultimii ani în domeniul mecanizării constituie unul din cele mai mail succese ale conducerii portului. Am încărcat cărbune din Tiențin și în trecut. Trebuia să zăbovim mult în port. Priveam cum muncitorii din port, deși lucrau din greu, nu reușeau întotdeauna să alimenteze cu cărbune conveierul de încărcare, care avea o capacitate de 500 tone pe oră. Acum, după cum vedeți, cărbunele se încarcă cu ajutorul mașinilor în conveiere, iar încărcarea aceluiași tip de vase durează numai 24 de ore. Aaeastă realizare reprezintă și o mare economie de timp pentru noi...în comparație cu trecutul, lucrările de încărcare și descărcare au atins un grad înalt de mecanizare. Rar mai vezi cîte un docher cu baloturi grele în spinare. Mărfurile sînt scoase din cală cu ajutorul macaralelor și sînt încărcate direct în trenuri, camioane sau care electrice. Produsele în vrac, ca mine- reurile și sarea etc., sînt încărcate cu ajutorul bandelor rulante, a transportoarelor mecanice.— Adăugați la toate acestea — ne-a spus președintele comitetului sindical al portului — că a fost lichidat complet analfabetismul, că mulți dintre foștii „culi“, care înainte de eliberare umblau în zdrențe, dormeau în barăci mizere, acoperin- du-se cu saci scoși din uz, au acum locuințe demne de oameni, mulți au absolvit școli medii serale, unii chiar universitatea serală. Astăzi ei pot să-și petreacă plăcut și folositor timpul liber în cluburi bine amenajate.Toate acestea laolaltă oferă o fmagine a dezvoltării portului și a vieții pe care o trăiesc în prezent muncitorii lui.
EMIL SORAN
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în Irianul de vest 
nu mai flutură

Astăzi, după o îndelungată perioadă 
de dominajie colonială, steagul olan
dez va fi coborî* din străvechiul te
ritoriu indonezian — Irianul de vest. 
Potrivit acordului intervenit în august 
1962 între reprezentanții Indoneziei și 
Olandei, de la 1 octombrie Irianul de 
vest este trecut sub administrația 
O.N.U., iar de la 1 mai 1963 va frece 
sub administrația Indoneziei. Atunci, 
trupele O.N.U. vor 
fi înlocuite de for
țe indoneziene. A- 
cordul prevede, de 
asemenea, că după 
transferul suvera
nității asupra Irianului de vest către 
Indonezia se va organiza un plebis
cit, prin care populația băștinașă se 
va pronunța 
lui său.

Acordul cu 
constituie o 
mării totale a sistemului colonial, pro
ces care se desfășoară sub ochii noș
tri ; el este rezultatul luptei pline de 
abnegație duse de poporul indone
zian pentru eliberarea întregului teri
toriu național și reîntregirea patriei 
sale.

Această 
Mă aflam 
brie 1961, 
a ordonat 
cesare pentru eliberarea do sub domi
nația olandeză a acestei părți inalie
nabile a Indoneziei. Am avut atunci 
prilejul de a sta de vorbă cu Suwa- 
ges, unul din fruntașii luptei de elibe
rare duse de forțele patriotice din 
Irianul de vest. El mi-a arătat că 
populația Irianului s-a pregătit de 
mult timp pentru începerea luptei 
împotriva colonialiștilor. într-adevăr, 
atunci cînd Olanda și-a anunțat 
intenția de a crea un „stat pa- 
puaș“ — sfat marionetă — pe insu
lă au izbucnit lupte de partizani. ,Spri-
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steagul olandez

COMENTARIUL ZILEI

definitiv asupra viiforu-

privire la Irianul de vest 
noua expresie a destră-

luptă n-a fost ușoară, 
în Indonezia, în decem- 
cînd președintele Sukarno 

să se ia toate măsurile ne-

ijiniți de populația locală și de volun
tarii indonezieni, partizanii au dat pu
ternice lovituri colonialiștilor, eliberînd 
mai multe localități.

în același timp, lupta dreaptă a po
porului indonezian pentru eliberarea 
Irianului de vest s-a bucurat de soli
daritatea și sprijinul țărilor socialiste, 
ale noilor state independente din Asia 
și Africa, ale tuturor popoarelor și for

țelor iubitoare de 
pace și progres.

Dîndu-și seama 
că nu-și vor putea 
menține dominația 
asupra Irianului de 

vest, colonialiștii olandezi au consim
țit să înceapă tratative. După cum a 
recunoscut reprezentantul Olandei la 
O.N.U., guvernul său a fost nevoit să 
accepte realipirea Irianului de vest la 
Indonezia 
inimă”.

Acordul cu -privire la Irianul de vest, 
reflectînd forța mișcării de eliberare 
națională, a dus la eliminarea unui fo
car de conflict în Asia de sud-est și 
a arătat, odată mai mult, că în zilele 
noastre problemele litigioase între sta
te pot și trebuie să fie rezolvate pe 

tratativelor.
mai este departe timpul cînd dra- 
Indoneziei va flutura liber dea- 
întregului său teritoriu național

0 victorie a greviștilor 
americani

cu mare „strîngere de

NEW YORK 30 (Agerpies). — Greva telegrafiștilor feroviari de la calea ferată Chicago și de nord-vest, care a paralizat timp de 30 de zile transporturile pe această linie în nouă state ale S.U.A. din Middle West, s-a încheiat cu victoria greviștilor.Conducătorul sindicatului telegrafiștilor feroviari, Leyti, a declarat că greviștii au obținut satisfacerea principalei lor revendicări — o convenție obligatorie privind garanțiile împotriva concedierilor arbitrare.
0*0

Stare de asediu în Bolivia

Azi se deschide la Moscova

(Agerpres). — In 
septembrie antifas- 
zădărnicit din nou 

unioniste brita-

*

întrunire fascistă — zădărnicită de londonezi
LONDRA 30

seara zilei de 29 
ciști englezi au
mitingul Mișcării 
nice — organizație fascistă .— care 
de data aceasta fusese proiectat în 
suburbia londoneză Croydon.

Londonezii l-au întâmpinat chiar 
pe primul vorbitor fascist cu o 
grindină de pere și roșii putrede. 
Acesta a fost nevoit s-o ia la fugă. 
„Principalul vorbitor" care a apărut

la tribună a fost întâmpinat cu ex
clamații indignate și huiduieli, fiind 
nevoit, de asemenea, să-și întrerupă 
discursul.

Intîmpinînd o opoziție atât de 
violentă a locuitorilor din Croydon, 
fasciștii au fost nevoiți să fugă sub 
protecția unui puternic detașament 
de poliție.

Poliția a arestat pe doi antifas
ciști care vor fi deferiți justiției.

o®o

calea
Nu 

pelul 
supra 
sau, după cum se spune în țara prie
tenă, de la Sabang și pînă la Me- 
rauke.

N. PLOPEANU

LA PAZ 30 (Agerpres). — Corespondentul din La Paz al agenției Associated Press anunță că în Bolivia a fost introdusă starea de a- sediu.Corespondentul relatează că situația din țară este încordată. Au fost arestați 20 de reprezentanți ai partidelor de opoziție.

Situația dinSANAA 30 (Agerpres). — Postul de radio Sanaa anunță că Consiliul comandamentului revoluționar al Republicii Arabe Yemen (R.A.Y.) a emis decretul nr. 1 prin care Abdallah Sallal, prim ministru și comandantul suprem al armatei yemenite, a fost împuternicit să semneze și să aprobe instrumentele de ratificare, acordurile și tratatele pînă la alegerea președintelui republicii.La 29 septembrie, tribunalul militar suprem al R.A.Y. a condamnat la

Yemenmoarte o ai fostului Sentința a mele 24 de persoane.Secretariatul general al Ligii arabe a primit din partea lui Abdallah Sallal o telegramă în care se subliniază că conducerea armatei își afirmă atașamentul față de Carta Ligii arabe, Carta O.N.U. și hotărî- rile conferinței de la Bandung.

serie de înalți funcționari regim regal din Yemen, fost executată. In ulti- ore au fost executate 15

Congresul Uniunii internationale 
a asociațiilor de tehnică cinematografică

Sovietică), „Baronul Münchhausen“ 
(Cehoslovacia), și „O săptămână în 
Franța“ (realizat de cineaștii fran
cezi).

Pentru forme speciale tehnice —• 
metoda panoramică și metoda ecra
nului lat — au fost decernate premii. 
filmelor sovietice „Spectacol de 
circ" și „în lumea dansului“.

La 29 septembrie, Gh. Stoian 
consilier al Ambasadei R. P. Romi
ne la Moscova, a oferit un cocteil în 
cinstea delegaților la Congresul 
UNIATEC și a membrilor, juriu
lui, la care au participat președinte
le UNIATEC, Fred Orain (Fran
ța), președintele Congresului 
UNIATEC, Boris Konopliov, și alții-

MOSCOVA. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Luni, 1 octom
brie, la Moscova își începe lucrările 
al V-lea Congres al Uniunii Inter
naționale a Asociațiilor de Tehnică 
Cinematografică (UNIATEC). Tema 
principală . a acestui congres este 
,.Cinematografia viitorului".

La lucrările congresului ia parte 
și o delegație a țării noastre.

Conform tradiției, în ajunul con
gresului s-a desfășurat Concursul 
internațional tehnic al filmului, or
ganizat de UNIATEC. Două fil
me romînești au fost distinse cu 
premii.

Juriul a decernat, de asemenea, 
„Premiul de excelență" pentru cali
tăți tehnice și metode de filmare fil
melor „Copilăria lui Ivan" (Uniunea

Vizita lui N. S. Hrușciov 
în R. S. S, Turkmenă'AȘHABAD 30 (Agerpres). — TASS transmite : La 30 septembrie, N. S. Hrușciov, șeful guvernului sovietic, a rostit o cuvîntare la mitingul care a avut loc la Așhabad, capitala Turkmeniei. N. S. Hrușciov, care a sosit în Turkmenia miercuri, a vizitat colhozuri și sovhozuri din această republică, a avut întîlniri cu oameni ai muncii, a făcut o vizită la canalul Karakum. Apele a- cestui canal irigă în prezent pă- mmturile în trecut pustii și care a- cum sînt însămînțate cu porumb, sfeclă de zahăr, legume etc„Șeful guvernului sovietic a făcut ö vizita petroliștilor din Nebit-Dag și Kotur-Tepe, a avut întîlniri cu oameni de știință din Turkmenia.

Națio-o ALGER. Aspect da la prima ședință a Adunării 
nale Constituante în cadrul căreia a fost proclamată în mod 
oficial Republica Democrată Populară Algeria. (Fotografia din stînga).

® LONDRA. „Un eveniment al sezonului muzical'' — ast
fel a calificat ziarul englez „Times" concertul pe care l-au

dat recent la Londra David Oistrah și Yehudi Menuhin. 
Iată-i pe cei doi celebri violoniști la o repetiție înaintea 
concertului. (Fotografia din mijloc).

® RHODESIA DE SUD. Trupe ale colonialiștilor se îndreap
tă spre regiunile in care s-au produs răscoale ale popu
lației africane. (Fotografia din dreapta).

FOTBAL R. P, Romînă — Maroc 4-0'In prfmul din cele patru meciuri pe care le are de susținut în acest sezon, selecționata noastră de fotbal/ a întîlnit ieri reprezentativa Marocului, terminînd învingătoare la scor. Jocul de ieri, ca și cel ce va avea loc peste două săptămîni cu echipa R.D.G. sînt menite să clarifice de fapt problemele ridicate în alcătuirea celui mai bun „li*- pentru meciul cu-Spania, din cadrul întîlniriloi „Cupei Europei'.Spre deosebire de alte ocazii, în jocul de ieri al formației noastre e-a simțit amprenta sistemului pe care antrenorii doresc să-l imprime echipei. Menționăm faptul că în jocul apărării, cu excepția lui I. Lazăr, care pare greoi, ceilalți au trecut examenul. S-au detașat prin jocul lor bun, atît în apăraro cit și în atac, Ghergheli și Petru Emil. De altfel, compartimentul care a corespuns cel mai bine a fost cel defensiv, de care, se pare, că și antrenorii s-au ocupat mai mult. înaintașii au creat la rîndul lor acțiuni reușite, inspirate (în special Ozon). Voinea a fost deosebit de impetuos.Desigur, antrenorii mai au de făcut retușuri pentru a obține de la întreaga echipă ceea ce doresc, începutul este totuși promițător.Rezultatul de pe teren (4-0) în fața unei echipe ca cea a Marocului, formată din jucători cu viteză și cu multiple calități tehnice, trebuie reținut totuși ca un succes în urma căruia antrenorii vor ști, credem, să tragă concluziile necesare.Iată pe scurt, cîteva momente din jocul de ieri : De la început, echipa noastră ia conducerea. Voinea. deschide seria golurilor în minutul 4. Ozon, în vervă, creează 
Speranței

Orîcîf m-ar fi reconfortat victoria e- 
chipei noastre nationale în fafa Ma
rocului, obținută după un meci-studiu; 
oricît m-ar face fericit seriozitatea lui 
Ozon, care a dovedit și ieri că-și me
rită locul între cei mai buni unspre
zece jucători din țară, nu pot să nu 
scriu cîteva rînduri despre victoria 
speranțelor noastre în fafa Steagului 
Roșu. Scorul concludent (7—1) ar pu
tea pune pe gînduri pe oricine; dar 
în afara golurilor înscrise, publicul a 
aplaudat ceva ce se vede cam rar 
pe stadioanele noastre : fotbal ade
vărat,

De mult n-am auzit în tribune atî- 
fea exclamații admirative și mai since-

faze, dirijează frumos atacul. După ce ratează de aproape înscrierea unui gol, el execută impecabil o lovitură liberă de la 20 m : 2-0 pentru echipa R. P. Romîne.Incursiunile echipei marocane întreprinse de cele două extreme (Hiba și Azhar), de centrul atacant Mahomed și interul Moktatif, se o- presc la marginea careului de 16 m, unde apărarea noastră rezolvă cu succes toate situațiile critice. Atacurile echipei romîne devin apoi din ce în ce mai dese. Gher- ♦gheli esțo prezent la toate acțiunile ofensive, ajută mult apărarea. Petru Emil încearcă prin cîteva șuturi de la distanță poarta apărată de Labied. Păcat că Ivansuc nu a înțeles toate intențiile lui Ozon, pierzînd multe mingi, frînînd atacul. In minutul 39 înregistrăm o lovitură trimisă cu capul de Petru Emil, salvată însă în ultima clipă de Labied, portarul marocan. în repriza a doua, jucătorii romîni insistă și mai mult. Șuturi puternice, ale lui Ozon și Voinea, sînt apărate de portarul marocan. Golul al treilea eete înscris de Sere- dai în minutul 59.Ultimul punct al echipei noastre îl marchează Voinea cu 5 minute înainte de sfîrșit.Meciul a fost condus cu competență de arbitrul iugoslav Baici.La sfîrșitul partidei, antrenorul marocan M. Masson ne-a declarat : „Mi-a plăcut mult jo
cul echipei dvs., care are o foarte 
bună condiție fizică. M-au impre
sionat în mod deosebit jucătorul 
nr. 13 (Ozon), foarte inteligent și 
bun conducător al atacului, apoi 
nr. 5 (Petru Emil), nr. 9 (Voinea) și 
portarul (Dungu)".

C. MANTU

e noastre
re palme lovite una de alta. Avem 
o echipă și încă o echipă tânără, care 
știe ce vrea. Vedem de pe acum în 
rîndurile sale, fără a-l socoti pe Gher
gheli (ieri, cel mai bun de pe teren 
in al doilea meci), cîțiva fotbaliști 
foarte (atentați : Dumitriu II, Popescu, 
Hajdu. Cu seriozitate, cu perseveren
ță, cu modestie, urmărind ideea că ei 
vor reprezenta fotbalul nostru de 
mîine (și nu mă gîndesc numai la cei 
trei, ci la toată echipa Viitorul), vom 
reuși nu peste mult timp să ajungem 
unde ne-am propus.

Să credem în viitorul fotbalului 
nostru I

EUGEN BARBU

Campionatul categoriei ACONSTANȚA (prin telefon). — Scozul meciului Farul — Petrolul— ambele echipe sînt fruntașe ale clasamentului — a fost stabilit în prima parte a jocului. Farul a știut să fructifice două din ocaziile a- vute, (au marcat Dinulescu și Cio- sescu). Scor 2-0 pentru Farul.ARAD (prin telefon). — Di- namo-București a cîștigat ieri primul meci din campionat (1-0 cu U.T.A.). Față de aspectul jocului însă, arădenii au toate motivele să fie nemulțumiți. Ei au dominat, dar au părăsit terenul învinși, datorită exasperantei ineficacități a înaintării. (De ce atunci unii spectatori arădeni s-au supărat pe... oaspeți, comportîndu-se nesportiv ?).LUPENI (prin telefon). — Victoria obținută de localnici în fața echipei C.S.M.S. Iași este pe deplin meritată. Ei au desfășurat un joc mai bun, mai închegat, cu șuturi mai multe la poartă.Au înscris Drăgoi și Szöke (pentru Minerul) și Aii (pentru C.S.M.S.).TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— Evoluția echipei Steaua în compania formației studenților din Timișoara a suscitat un deosebit interes în rîndul iubitorilor de fotbal (aproape 20 000 de spectatori). Meciul însă n-a plăcut. A marcat Lereter (min. 35) dintr-o lovitură de la 11 m 1—0 pentru Știința.
CLASAMENT

Farul Constanța 7 4 2 1 14— 7 10
Știința Cluj 6 4 11 10— 6 9
Știința Timișoara 7 4 12 11— 9 9
Progresul 7 2 4 1 10— 6 8
Rapid 7 3 2 2 17—14 8
Petrolul 6 3 12 15— 6 7
Viitorul 6 2 2 2 19—11 6
C.S.M.S. Iași 6 2 2 2 13—10 6
Dinamo București 5 13 1 4— 4 5
Steagul Roșu 6 2 13 10—15 5
U.T.A. 5 12 2 6— 7 4
Crișana .6 2 0 4 5—15 4
Steaua 4 112 5— 5 3
Dinamo Bacău 5 113 4—U 3
Minerul 7 115 5—23 3

Rezultatele
SERIA I-a : Stiinta Galati—C.S.O. 

Galați 1—2 ; Flamura roșie Tecuci— 
C.S.O. Brăila 2—5 ; Prahova—Metalul 
Tgv. 1—0 ; Ceahlăul—Flacăra 2—1 ; 
I.M.U.M.—Poiana 4—1 ; Foresta—Car- 
pati 1—0 ; C.F.R. Pașcani—Rapid Foc
șani 2—1.

SERIA A Il-a : Știința Buc.—C.S.M. 
Mediaș 2—2 j C.S.M. Reșița—Chimia 
Făgăraș 4—0 ; C.F.R. Roșiori—C.S.M. 
Sibiu 3—2 I Unirea R. Vilcea—Metalul

In cîteva rînduri

Echipa feminină de baschet a U.R.S.S. 
a cîștigat titlul de campioană a Euro
pei. Sîmbătă seara la Mulhouse, în fi
nala competiției, baschetbalistele so
vietice au învins cu scorul de 63—46 
(39—20) echipa R. S. Cehoslovace, care 
s-a clasat pe locul doi. Pentru locurile 
3—4 s-au întîlnit echipele R. P. Ro
mîne și R. P. Bulgaria. Victoria a re
venit echipei bulgare cu scorul de 
48—36 (20—8).

In continuare clasamentul se prezintă 
astfel : 5) Iugoslavia ; 6) R. P. Polonă i 
7) R. P. Ungară ; 8) Franța ; 9) Italia ; 
10) Belgia.

★
în orașul Bratislava au luat sfîrșit 

campionatele mondiale de popice. La 
masculin titlul a revenit lui Szabo 
(R. P. Ungară), care a realizat 1815 
puncte. In competiția feminină, pe pri
mul loc s-a clasat Sindlerova (R. S. 
Cehoslovacă) — 861 puncte.

★
Nona Gaprindașvili continuă seria 

succeselor în meciul pe care-1 susține 
cu Elisabeta Bîkova pentru- titlul de 
campioană a lumii la șah. Cea de-a 6-a 
partidă a fost cîștigată de șahista gru
zină. S-a continuat, de asemenea, și 
cea de-a 5-a partidă, care fusese între
ruptă de două ori. După 11 ore de joc 
Gaprindașvili și Bîkova au convenit 
asupra remizei. în acest fel, scorul este 
acum de 5—1 în favoarea Nonei Ga- 
prindașvilf.

★
Continuîndu-și turneul în țara noas

tră, echipa poloneză de fotbal Gwardia 
Varșovia a întîlnit la Cluj formația din 
localitate, Știința. Au cîștigat fotbaliștii 
oaspeți cu scorul de 2—0 (1—0).

★
Duminică la Sofia, echipa R.P. Bul

garia a învins cu scorul de 2—1 (2—1) 
echipa de fotbal a R.P. Polone. în întîl- 
nirea'de la Zagreb, echipa R. F. Ger
mane a dispus cu 3—2 de echipa Iugo
slaviei.

★
în campionatul de rugbi s-au înre

gistrat următoarele rezultate : Grivița 
Roșie—Știința Timișoara 18—0 (9—0) ; 
Steaua—Unirea 11—3 (0—3) j C.S.M.S. 
Iași—Dinamo București 0—0 ; Știința 
Cluj—Știința București 5—0.PRONOSPORT
R. P. Romînă — Maroc , 1
R. P. Bulgaria — R. P. Polonă ' 1
Farul — Petrolul 1
Știința Timișoara — Steaua 1
U.T.A. — Dinamo București 2
Viitorul — Steagul Roșu 1
Minerul — C.S.M.S. 1
A.S.M.D. Satu Mare—C.S.O. Baia Mare 1 
Crișul Oradea — Jirll Petrila 1
Drubeta T. Severin' — Dinamo Pitești 2 
I.M.U. Medgidia — Poiana Cîmpina 1
Știința Galați — C.S.O. Galați 2

categoriei B
Buc. 0—0 1 Dinamo Obor—Progresul 
Alexandria ț—1 ; Tractorul—C.S.O. 
Craiova 1—1 ; Drubeta—Dinamo Pi
tești 1—2.

SERIA A III-a : Crișul—Jiul 2—0 | 
Recolta—A.S. Cugir 3—2 ; Unirea Dej— 
Mureșul 1—2 ; . C.F.R. Arad—Ind. Sîrmei 
0—2 î C.S.M. ' Cluj—C.S.O. Timișoara 
5—0 ; A.S.M.D. Satu Mare—C.S.O. Baia 
Mare 1—0 ; Arieșul—Vagonul 2—1.

STRĂLUCITUL SUCCES Al
IA BALCANIADA

ANKARA 30 (Prin telefon de la 
frimisul special „Agerpres"). — Cea 
de-a 21-a ediție a Jocurilor Balca
nice de atletism s-a încheiat ieri pe 
stadionul „19 mai“ din Ankara cu 
un succes strălucit al sportivilor ro
mîni. Bine pregătite, luptînd cu ar
doare, reprezentativele țării noastre 
s-au clasat pe primul loc, atît la mas
culin cîf și la feminin.

Ultima zi a fost însă plină de emoții 
pentru delegația noastră. Primul loc 
la masculin urma să fie decis înfr-un 
pasionant duel cu atleții iugoslavi 
care după „europenele” de la Bel
grad aveau șanse mari la unele pro
be. Prima finală a zilei (200 m plat) 
a cîșfigat-o inepuizabilul V. Jurcă. 
Apoi, Z. Vamoș și A. Barabaș, clasați 
pe primele locuri la 5000 m, ne-au 
adus puncte prețioase în clasament. 
Atleții iugoslavi — candidați și ei la 
primul loc în clasamentul general, au 
cîștigat maratonul și apoi ștafeta de 
4 x 400 ni. Antrenorii noștri fac' de 
zor'calcule și așteaptă cu nerăbdare 
proba de triplu salt ; Sorin loan o- 
cupă locul doi, iar Ciochină se cla
sează pe locul 4, aducînd astfel 8 
puncte echipei. La 110 m garduri, V. 
Georghscu se clasează pe locul 3, 
iar Jurcă — obosit după finala de 
200.m plat — sosește al cincilea. Cîș- 
figăm în sfîrșit cu un avans de 11 
puncte. Este a doua oară cînd echipa 
masculină a R. P. Romîne obține vic
toria finală în cadrul Jocurilor Bal
canice de atletism. Atleții noștri au 
totalizat 142 puncte, urmați de cei 
din Iugoslavia — (131 puncte), R. P. 
Bulgaria — (110 puncte), Grecia — 
(74 puncte) și Turcia — (41 puncte).

SPORTIVILOR ROMÎNI 
DE ATLETISM

Echipa noastră feminină a ob
ținut din nou o victorie netă, 
fofalizînd 102 puncte. Au ur
mat în clasament Iugoslavia (79 
puncte), R. P. Bulgaria (75), Gre
cia (8) și Turcia (7). Cu mare interes 
a fost urmărită în ultima zi evoluția 
lolandei Balaș. Recordmana lumii a 
lăsat o frumoasă impresie publicului 
spectator, frecînd din prima încercare 
1,84 m, performanță superioară celei 
realizate la Belgrad cu ocazia cam
pionatelor europene. Maria Budan 
ne-a adus o surprinzătoare victorie 
în proba de 80 m garduri. O singură 
decepție : insuccesul Măriei Diaco- 
nescu, clasată pe locul doi la suliță.

Jocurile Balcanice de atletism de la 
Ankara au cunoscut un frumos succes, 
desfășurîndu-se înfr-o atmosferă spor
tivă care a arătat utilitatea acestei 
competiții în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între sportivii țărilor balca
nice.

I. GOGA

Au continuat întrecerile din cadrul Olimpiadei de șah pe echipe de la Vama. Reprezentativa R. P. Romîne a obținut în cea de-a treia rundă victoria cu scorul de 3—1 in fața echipei Olandei. In meciul U.R.S.S.—R.D. Germa-

Un interesant concurs motociclist de viteză s-a 
desfășurat ieri dimineață în jurul Arcului de Triumf. 
Prezența la start a celor mai valoroși alergători ro
mîni, cît și a unor motocicliști consacrați din R. P. 
Ungară și R. P. Bulgaria a mărit spectaculozitatea

întrecerilor. Majoritatea curselor au fost dominate 
de sportivii noștri. O impresie deosebită a produs și 
concurentul Szăbo Laszlo (R. P. Ungară), cîștigător 
în două probe. în fotografie : Gh. Ion (Steaua) con
duce în proba de 250 cmc sport.

Magazin
• Echipa de polo pe apă a Japoniei 

a început de pe acum pregătirile îd 
vederea Olimpiadei de la Tokio. In 
acest scop, Federația de natație a Japo
niei a solicitat serviciile a doi antre
nori de specialitate din R. P. Ungară 
Peste cîteva zile vor pleca pentru un 
stagiu de o lună în Japonia antrenori' 
maghiari Kalman Markovits și Laszlo 
Jenei.

® Cel mai eficace jucător englez de 
fotbal este Arthur Rowley, care acti 
vează în echipa Shrewsbury din divizie 
a IlI-a. în cursul carierei sale, el a 
înscris 411 goluri. Pe locul doi In cla 
sament se află Grory, de la Celtic, cu 
410 goluri.

O Ringul de la Chicago nu a tos' 
pină în prezent de bun augur campio 
nilor mondiali de box la categoria grea 
care și-au apărat aici titlul. La 22 lunir 
1937, Joe Louis a devenit campion a 
lumii învingîndu-1 pe Jimmy Braddoc! 
prin K.O. în rundul 8, iar în 1940 
Ezzard Charles a cucerit titlul dispu 
nînd la puncte de Joe Walcott. După 
cum se știe, tot aci, acum cîteva zile 
Liston l-a deposedat de centură pe 
Patersson, făcîndu-1 K.O. în numai două 
minute și șase secunde.

Olimpiada de șahnă, cîștigat de șahiștii sovietici cu 2V2—IV2 puncte, s-a înregistrat o mare surpriză. Marele maestru Uhlman a reușit să-1. învingă pe campionul mondial Mihail Botvinnik. Alte rezultate : Argentina—R. P. Ungară 2%—IV2;S. U. A.—R. S. Ceho

slovacă 2V2—IV2 : R. F. Germană — Austria 3—1 ; Iugoslavia—R.P. Bulgaria 2V2—IV2.In clasament, după trei runde, conduc — la egalitate de puncte — U.R.S.S., R. P. Romînă și S.U.A., fiecare cu cîte 7*/s puncte.
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