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Ieri au sosit în Capitală, cu un avion special, filme cuprinzînd imagini din primele zile ale vi
zitei tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer 
Publicăm în numărul de astăzi cîteva din aceste imagini.

Corneliu Mănescu în Indonezia.
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In două schimburi
In preajma semănatului ingine

rul agronom Eufrosina Leoveanu 
s-a sfătuit îndelung cu președintele 
Dumitru Vasile și cu brigadierii 
de la G.A.C. din comuna Țuglui, 
raionul Craiova, despre felul cum 
trebuie organizată munca pentru ca 

. toate lucrările să se facă la timp și 
de bună calitate.

— Grîul îl semănăm în cea mai 
mare parte după porumb — spunea 
inginera. Trebuie să grăbim cule
sul și eliberarea terenului ca să pu
tem . prinde perioada optimă.

. Oamenii au cumpănit cu grijă lu
crurile, și-au spus și ei părerea, au 
stabilit măsuri practice, 
rhit uri plan de lucru în care era 
consemnat ce au de făcut brigăzile 
și echipele, unde să muncească trac
toriștii.

Brigadierii au vorbit cu oamenii 
care lucrau la cules și cu conducă
torii de atelaje. A doua zi, toți co
lectiviștii din brigăzile lui Nicolae 
Troană și Nicu Traian au trecut la 
recoltatul porumbului. Seara s-a 
lucrat la tăiatul cocenilor și tran
sportul lor. In acest fel a fost eli
berat suficient teren pentru ca trac
toarele să poată intra la discuit și 
arat. La fel au procedat și cele
lalte brigăzi de cîmp.

Munca fiind bine organizată, în 
cîteva zile s-a terminat complet 
eliberarea de porumb a celor aproa
pe 300 ha.

Acum se lucrează din plin la se
mănatul griului. Suprafața care se 
va însămînța cu grîu este destul de 
mare — 550 ha.

Nicolae Preoteasa, șeful brigăzii 
a noua de tractoare de la S.M.T. 
Cîrcea, care deservește gospodăria, 
se gîndea mereu cum ar putea grăbi 
ritmul semănatului. A cerut sfatul 
instructorului de partid Nicolae Ulu- 
caru. Tocmai veniseră în gospodărie 
doi elevi — Constantin Trană și Ion 
Nicu — fii de colectiviști din sat, 
care învață la o școală de tracto
riști. „Uite ce cred eu c-ar fi bine 
să facem — i-a spus instruc
torul. Elevii sînt în anul II și cu- 
noe> de acum -tractorul. Putem să-i 
folosim cîteva ore, ziua, la semănat 
și în timpul ăsta voi să vă odihniți,

S-a întoC'

ca să puteți lucra noaptea la arat“. 
Așa au și făcut tractoriștii.

De cîteva zile la G.A.C. Țuglui 
tractoriștii lucrează în două schim
buri. Noaptea lucrează Petre Vrăji
torii și 'Iancu Stancu, iar ziua Ma
rin Perișoreanu și cei doi elevi 
tractoriști. Pînă acum, ei au însă- 
mînțat peste 100 ha cu grîu.

în executarea semănatului la timp 
și de bună calitate, o contri
buție deosebită aduc colectiviștii 
de pe semănători, care végheazâ ca 
sămînța să fie distribuită uniform, 
sesizează tractoristului orice defec
țiune ivită pe parcurs. Pe semănă
tori lucrează oameni conștiincioși 
și pricepuți ca Marin F. Stancu, Ni
colae Stancu, Ioana Stoian.

Felul cum se lucrează în aceste 
zile la gospodăria colectivă din Țu
glui constituie o chezășie că semă
natul se va face la timpul optim și 
la un înalt nivel agrotehnic, punîn- 
du-se astfel temelia unei recolte 
bogate în anul viitor.

TEODOR MARIAN
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Duminică pe ogoarele 
raionului Iași

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Sîm- 
bătă seara, la G.A.C. Bivolari, raio
nul Iași, a avut loc o scurtă ședință 
de lucru. S-a constatat că în săptă- 
mîna care a trecut munca la arat și 
semănat s-a desfășurat în bune con
diții. Din cele 900 ha planificate s-au 
însămînțat cu culturi de toamnă 
750 ha. Pentru grăbirea acestei lu
crări s-a hotărît să se muncească și 
în cursul zilei de duminică.

...Duminică dimineața, tractoarele 
au prins a dudui' din nou. Pînă spre 
seară s-au semănat 45 ha și s-a arat 
și discuit o însemnată suprafață de 
teren care să fie însămînțată în zi
lele următoare. Tractoriștii din bri
gada a 2-a conduși de Constantin 
Rășchip sînt hotărîți ca pînă la 10 
octombrie să termine însămînțările 
la gospodăria colectivă Bivolari.

Duminică au lucrat la arat și se
mănat și tractoriștii care deservesc 
gospodăriile colective din Andrie- 
șeni, Horlești. Prisăcani și alții.

Duminică la ora 8 dimineața, 
ora locală, în cea de-a 7-a zi a 
vizitei în Indonezia, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej,1 îm
preună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu, a 
plecat pe calea aerului de la 
Bandung la Djokdjakarta.

Impretmă cu oaspeții romîni 
călătoresc președintele Sukarno 
Ishsan, secretar de stat, Suharto, 
ministrul comerțului, Prijono, 
ministrul pentru problemele în
vățământului și culturii, Kada- 
rusman, procuror general al re
publicii, Erningradja, ministrul

La G.A.C. Țuglui, raionul Craio
va, tractoriștii Petre Vrăjitoru șl 
Iancu Stancu lucrează In timpul 
nopții la pregătirea terenului, fa 
vederea însămînțăriior.

muncii, Sukrisno, ambasadorul 
Republicii Indonezia la București, 
precum și Pavel Silard, ambasa
dorul R. P. Romîne la Djakarta.

Oaspeții au fost conduși la ae
roport de Mashudi, guvernator, 
Ibrahim Adji, comandant militar, 
precum și de membri ai Consi
liului municipal din Bandung.

Străzile Bandungului au fost 
din nou pline de oameni, care de 
astădată urau drum bun oaspe
ților romîni.

De la Bandung pînă la Djokdja
karta sînt 428 km, distanță pe 
care avionul o străbate într-o 
oră și jumătate.

Pe aeroportul orașului Djok
djakarta, în întîmpinarea înalți- 
lor oaspeți romîni și a președin
telui Sukarno au venit sultanul 
Hamengku Buwono al IX-lea, 
conducătorul teritoriului special 
al Djokdjakartei și alți reprezen
tanți ai autorităților locale. Sînt 
intonate imnurile de stat ale ce
lor două țări. Apoi tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și pre
ședintele Sukarno trec în revistă 
garda de onoare.

Oaspeții romîni împreună cu 
personalitățile indoneziene care 
îi însoțesc au luat apoi loc în 
mașini îndreptîndu-se de la ae
roport direct spre Borobudur, în 
apropiere de Djokdjakarta, unde 
se află un celebru templu budist, 
valoros monument al vechii cul
turi indoneziene. Așezările străbă
tute de coloana de mașini erau 
înțesate de locuitori care se adu
naseră pe ambele părți ale dru
mului, fluturînd steguleț'e romî- 
nești și indoneziene, scandînd lo
zinca atît de cunoscută .„Merde- 
ka". Deasupra șoselei, a garduri
lor, a caselor, fluturau fîșii zbu
rătoare din frunze de cocos, 
aninate pe prăjini lungi de bam
bus ; pe margine, orchestre com
puse din instrumente de percuție 
ca un fel de xilofoane din metal.

SERGIU FARCĂȘAN

La reședința președintelui Indoneziei, tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer fa 
timpul unei convorbiri cu dr. Sukarno.
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La Universitatea „Indonesia" din Djakarta, studenții au salutat cu multă căldură pe solii poporului romîn.

(Continuare în pag. IV-a)

Sosirea delegației Asociației de prietenie
soviet©

Duminică dimineață a sosit în Ca
pitală, la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne 
(A.P.S.R.), care va participa la ma
nifestările din cadrul Lunii priete
niei romîno-sovietice. Din delegație 
fac parte : A. P. Boikova, membră 
a Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., membră a Comisiei cen
trale de revizie a P.C.U.S., secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
din Leningrad, I. D. Andreev, doc
tor în științe filozofice, șef de sec
tor la Institutul de filozofie al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., mem
bru al conducerii A.P.S.R., A. D. 
Djagarian, doctor în științe medica
le', șeful catedrei de chirurgie ope
ratorie a Institutului de medicină 
din Erevan, A. P. Ștein, dramaturg, 
laureat al Premiului de Stat, mem
bru al conducerii A.P.S.R., I. M. Per- 
filov, directorul Institutului de pro
iectări al regiunii Moscova, membru 
al conducerii A.P.S.R., deputat al 
Sovietului de deputați al regiunii 
Moscova, R. S. Emțova, activistă a

romme
A.P.S.R., A. G. Abutidze, laminator 
la Combinatul siderurgic din orașul 
Rustavi.

Delegația sovietică a fost saluta
tă la sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, de tovarășii acad. P. Constanti- 
nescu-Iași și Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinți ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romine, Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii , scriitorilor din R. P. Ro- 
mînă, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, membri ai Consi
liului General A.R.L.U.S., oameni 
de știință, artă și cultură, conducăr 
tori și activiști ai organizațiilor de 
masă, oameni ai muncii.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă.

Cei prezenți au făcut o primire 
călduroasă oaspeților sovietici.

(Agerpres)

economii
SATU-MARE (coresp. „Scînteii"). — 

Prin buna întreținere a locomotivelor șl 
remorcarea trenurilor cu tonaj sporit, 
mecanicii șl fochișfil Depoului C.F.R. 
Satu-Mare au economisit de la începu
tul anului și pînă acum peste 750 tone 
combustibil convențional. în aceeași 
perioadă, colectivul depoului a reali
zat economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 545 000 lei.

Aceste rezultate au stîrnif ecou în 
uzină. Muncitorii din cadrul secției tur
nătorie au realizat la rîndul lor eco
nomii de materiale în valoare de 
22 000 de lei. Colectivul laboratorului 
rapid, înlocuind argila albă cu cea gal
benă la prepararea amestecurilor de 
formare pentru miezuri la plăci exte
rioare, a reușit să aducă economii care 
se ridică la 70 000 de lei anual.

★
în primele trei trimestre din acest an, 

colectivul uzinei cocso-chim|ce de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara a li
vrat furnalișfilor, peste plan, 10 556 tone 
de cocs metalurgic. Aprovizionați de

Pe aeroportul Băneasa, la sosirea delegației sovietic®. (Foto i Agerpres)

către minerii Văii Jiului cu cantități spo
rite de cărbune cocsificabil de 
calitate, muncitorii cocseriel au 
nut anul acesta succese de seamă 
deplinirea tuturor indicilor de 
Calitatea cocsului
cu peste 5 la sută, acesta corespun- 
zînd întru totul cerinfelor procesului 
tehnologic de topire a fontei în fur
nale înalte. Prin ridicarea indicelui de 
utilizare a cuptoarelor, reducerea chel
tuielilor de producjie și valorificarea 
superioară a subproduselor de cocs, 
în numai 3 luni au fost obținute eco
nomii pesta plan în valoare de 
6 700 000 lei.

bună 
obfl- 

în în- 
plan. 

crescut în medie

La solemnitatea da înmînare a înaltelor distincții indoneziene solilor poporului romîn.

Cum pot fi folosite mai larg 
materialele noi de construcții?
In ultimii ani, la construcțiile de locuințe 

s-a început folosirea pe scară tot mai largă 
a unor materiale noi, eficiente cum sînt ma
sele plastice, parchetul lamelar, plăcile fibro- 
lemnoase, vopselele pe bază de vinacet și alte
le. Prin utilizarea lor la lucrările de zidărie, 
finisaj și instalații, constructorii obțin o pro
ductivitate a muncii sporită, grăbesc ritmul 
de execuție, pot realiza apartamente mai 
frumoase și cu un grad de confort ridicat. 
Costul locuințelor la a căror construcție se 
folosesc materiale noi este în același timp 
mai redus față de cele la care se utilizează 
materiale obișnuite.

Pentru a cunoaște ce posibilități există în 
acest domeniu, ziarul nostru deschide o 
anchetă pe tema : „Cum pot fi folosite mai 
larg materialele noi de construcții pe șantie
rele de locuințe In cadrul acestei anchete, 
sînt invitați să-și spună cuvîntul proiectanți, 
specialiști din sectorul construcții, șefi de 
șantiere, ingineri, maiștri și. muncitori con
structori, conducători de întreprinderi de ma. 
teriale de construcții, înfățișînd experiența 
lor în acest domeniu, făcînd propuneri, dez
văluind lipsurile care mai există în această 
privință.

Dăm astăzi cuvîntul șefului șantierului 
„Steagul roșu" Brașov.Sprijin mai susținut din partea fabricilor producătoare

.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllhi.

ANCHETA NOASTRĂ

Constructorii de pe șantierul nostru mani
festă mult interes pentru folosirea materiale
lor noi în construcția locuințelor. Și e firesc 1 
Prin utilizarea lor putem să reducem timpul 
de execuție a unor lucrări, 
să asigurăm un confort îm
bunătățit apartamentelor . pe 
care le construim. Folosind 
tapete semilavabile, pe ba
ză de vinacet, interioarele
sînt mai plăcute, iar operațiile greoaie 
de tencuială, zugrăvire etc. au fost în
lăturate. Exterioarele sînt vopsite acum 
cu vinacet aplicat direct pe panourile 
prefabricate. Blocurile au astfel culori 
frumoase, foarte rezistente la lumină și 
umezeală. Masele plastice și-au făcut 
drum și în lucrările de instalații. Folosim 
acum la instalațiile de apă rece și canali
zare interioară țevi din policlorură de vinii, 
înlocuind pe cele din metal care sînt mai 
scumpe. La grupul de blocuri din cartierul 
Steagul roșu IV am montat băi din azboci

ment. A trecut destul timp și ele se com
portă bine, locatarii sînt mulțumiți.

Mergînd pe calea introducerii pe scară 
mai largă a materialelor noi și, mal ales, a 

maselor plastice, ne-am pro
pus să construim pînă la 
sfîrșitul anului, în mod expe
rimental, 60 de apartamente, 
unde se va utiliza și încerca 
o întreagă gamă de materia

le noi. In camere vor fi montate parchete din 
plăci PVC ușor marmorate, iar în băi, bucă
tării și pe culoare, plăci din PVC mozaicate. 
Noile materiale ne sînt livrate de întreprinde
rea „Horia, Cloșca și Crișan“ din Turda. Ase
menea plăci vor fi utilizate, în locul faianței, 
și la soclurile băilor, ca și la îmbrăcarea 
pereților din bucătării.

Sigur că nu ne putem mulțumi cu ceea ce 
am făcut pînă acum în domeniul extinderii 
utilizării materialelor noi. Putem Bă facem 
mai mult. Dar nu depinde totul de noi. Nu 
ajunge numai dorința de a folosi mal larg 
noile materiale. Avem nevoie de un sprijin

mai mare din partea întreprinderilor producă
toare. în susținerea părerii noastre vom da 
numai cîteva exemple.

Sîntem în situația de a nu mal putea fo
losi țevile PVC la instalații, deoarece Fabrica 
de mase plastice din București nu ne livrează 
și fitingăria necesară. Avem în prezent, în 
stoc, circa 30 de tone de țeavă de diferite 
dimensiuni, pe care nu o putem utiliza. Vom 
fi nevoiți să reintroducem țeava galvanizată 
și tuburile de fontă. Dar asia ar însemna un 
pas înapoi, mai ales că am specializat oa
meni, că avem ateliere pentru lucrarea țevi
lor din PVC. La fel stau lucrurile și cu tubu
rile din azbociment livrate de fabrica din 
Bicaz. Aceste tuburi sînt de bună calitate 
și ne-au fost livrate în mare parte la timp. 
Dar ce să facem cu ele dacă fabrica nu ne 
trimite și mufele de îmbinare ?

Specialiștii trustului au făcut o serie de 
studii privind economisirea materialelor, în
locuirea feroneriei de la uși și ferestre cu 
produse din materiale plastice. Ne-am adre
sat Combinatului chimic din Făgăraș, care 
execută asemenea articole de feronerie. Dar 
n-am putut ajunge în toate cazurile la rezul
tatul dorit. Drucărele, șildurile, mînerele etc. 
sînt executate uneori necorespunzător, în 
culori cenușii, mai puțin plăcute. Or, cerin
țele față de asemenea articole sînt altele. 
Locatarii preferă culorile pastel.

Tot în legătură cu întreprinderile furnizoare 
mai ridicăm și un alt aspect care, deși izolat, 
merită totuși să fie pus în discuție. Despre 
ce e vorba ? Fabrica de mase plastice Bucu
rești refuză să ne furnizeze baghete și per
vazuri în cantități mai mici, corespunzătoare 
nevoilor șantierului. Ne-a pus condiția : „Vă 
dăm aceste produse, dar nu mai puțin de 
3 000—4 000 m.l. din fiecare culoare". Păre
rea noastră este că se procedează greșit. Ar 
însemna să ne creăm mari stocuri supranor
mative care ar greva situația financiară a 
șantierului. Credem că fabrica ar trebui să 
țină seama în primul rînd de nevoile șan-

Ing. EMIL SPELL 
șeful șantierului 

„Steagul roșu’-Brașov

(Continuare în pag. a Il-a) o
------------------------------------- ----- J
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a spectacolelor dttem&t^rafice

In sălile de concert

spi-

a-
mai

Prin întreaga lor desfășurare, a- 
dunările de dări de seamă și ale
geri care au loc în prezent în or
ganizațiile de bază se dovedesc o 
importantă școală de educație co
munistă. Simțindu-se răspunzători 
pentru bunul mers al activității or
ganizației din care fac parte, comu
niștii analizează în aceste adunări 
principalele laturi ale muncii de 
partid, fac propuneri menite să 
ducă la continua ei îmbunătă
țire. Caracteristic pentru cele 
mai multe adunări este că, pe lingă 
reliefarea experienței bune, sînt 
scoase la iveală, în spiritul exigen
ței partinice, lipsurile din activita
tea organelor și organizațiilor de 
partid, a unor membri și candidați 
de partid. Folosind cu curaj și prin
cipialitate critica și autocritica, ca 
metodă încercată de înlăturare a 
lipsurilor, membrii și candidații de 
partid aduc o contribuție de preț la 
ridicarea nivelului muncii de partid, 
corespunzător sarcinilor tot mai 
complexe ce se pun în diferite sec
toare ale construcției socialiste.

Spiritul critic a caracterizat într-o 
măsură și adunarea de dare de sea
mă și alegeri a organizației de bază 
din secția fontă-bronz a Uzinelor 
„Progresul" Brăila. Reliefînd un șir 
de succese obținute în domeniul e- 
conomic și al vieții interne de par
tid, darea de seamă a cuprins tot
odată critici destul de ascuțite la a- 
dresa unor membri de partid din 
comitetul sindicatului, care nu s-au 
îngrijit de extinderea propagandei 
tehnice, de ridicarea calificării pro
fesionale a muncitorilor, la adresa 
membrilor biroului U.T.M. care au 
activat slab, 
partid care 
ideologic etc. 
fără îndoială, 
ajutor pentru

Ceea ce se cere însă unei 
seamă, ca material de bază

nării generale de alegeri, este nu 
numai să înfățișeze un aspect sau 
altul al activității membrilor de par
tid, ci să prezinte și concluziile asu
pra întregii activități a organizației, 
să îndrepte atenția comuniștilor a- 
supra sarcinilor principale, și în
deosebi asupra problemelor încă ne
rezolvate.

Asemenea probleme există și în 
secția fontă-bronz a Uzinelor „Pro
gresul“. Aci, alături de fruntași în 
producție cunoscuți, care realizează 
numai produse de bună calitate, lu
crează unii tineri care dau multe 
rebuturi. Se mai pun în fabri
cație piese cu o tehnologie ne-
..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiK

Adunări de dări de seamă 
și aSegeri 

în organizațiile de bază

a unor membri de 
au neglijat studiul 
Critici îndreptățite, 
care au constituit un 
cei în cauză.

dări de 
al adu

corespunzătoare, ceea ce influențea
ză negativ asupra calității. întrece
rea socialistă se organizează îndeo
sebi cu prilejul unor zile festive, nu 
este suficient popularizată experi
ența înaintată a fruntașilor.

Despre toate aceste neajunsuri, 
despre ceea ce trebuia făcut pentru 
înlăturarea lor, darea de seamă însă 
nici n-a amintit. Și mai surprinză
tor este faptul că biroul organiza
ției, prezentîndu-și raportul de ac
tivitate în fața adunării de partid, 
n-a găsit de cuviință să facă o a- 
preciere asupra muncii sale și a 
membrilor săi, și nici măcar să ara
te răspunderea ce-i revine pentru 
acele lipsuri pe care le-a criticat.

O asemenea dare de seamă nu 
putea să nu influențeze discuțiile. 
Cine a participat la adunarea de a- 
legeri din secția fontă-bronz a pu
tut vedea că membri și candidați 
de partid ca Soni Nicolae, Radu 
Bucur, Mircea Chișamera au cri
ticat, desigur pe bună dreptate, o

serie ’de lipsuri din activitatea bi
roului : slaba preocupare pentru a- 
plicarea propunerilor făcute de 
muncitori în cadrul consfătuirilor 
de producție, folosirea insuficientă 
a mijloacelor variate ale muncii po
litice de masă, lipsa de îndrumare a 
grupelor sindicale în organizarea în
trecerii socialiste și popularizarea 
rezultatelor acesteia. Ei au arătat că 
unii membri ai biroului — Grigore 
Popescu și Ion Mihai care răspun
deau de problemele economice și de 
îndrumarea organizațiilor de masă 
— au adus o contribuție cu totul 
insuficientă la munca biroului.

Dar, după pilda dării de seamă, 
toți acești vorbitori n-au făcut nici 
o apreciere asupra propriei lor acti
vități. deși poartă o bună parte de 
răspundere tocmai pentru lipsurile 
pe care le-au criticat : tov. Soni, ca 
membru al comitetului sindical, tov. 
Bucur, ca secretar al comitetului 
sindicatului pe întreaga uzină, tov. 
Chișamera. ca organizator al unei 
grupe de partid. Desigur că dacă ei 
și-ar fi analizat munca în mod auto
critic, dacă ar fi arătat adunării cum 
au de gînd să muncească în viitor, 
aceasta i-ar fi ridicat în ochii tova
rășilor lor, ca oameni care își înțe
leg răspunderea pentru sarcinile ce 
le-au fost încredințate- și sînt 
tărîți să le îndeplinească.

Este limpede că analizarea 
rajoasă a lipsurilor, cultivarea 
ritului de răspundere și a exigen
ței partinice a membrilor-'și candida. 
ților de partid față de activitatea 
proprie și a întregii organizații, duce 
la îmbunătățirea muncii. în cadrul 
adunărilor de dare de seamă și ale
geri, folosirea criticii și .autocriticii 
este o condiție esențială pentru în
tărirea mai departe a organizațiilor 
de bază, creșterea rolului lor în 
lupta oamenilor muncii pentru în
făptuirea politicii partidului,

NICOLAE ROȘCA

Ieri, în Capitala
© Ieri seară a avut loc în sala 

C.C.S. premiera spectacolului 
„Bucuroși de oaspeți", prezentat 
de Ansamblul folcloric de cîntece 
și dansuri al Sfatului popular al 
Capitalei, în direcția de scenă a 
lui Barbu Dumitrescu. Libretul 
noului spectacol este scris, de 
Vlaicu Bîrna și Radu Costăchescu, 
muzica este semnată de Viorel 
Doboș și Nicolae Beloiu, iar core
grafia aparține lui Petre Bodeuț, 
artist emerit.

® feri dimineață, la Libră
ria noastră nr. 17 de pe Bd. Ma
gheru, prozatorul Marin Preda s-a 
Întâlnit cu cititorii săi, cu prilejul 
apariției noului său roman „Risi
pitorii”.

® începînd seria de manifestări 
cultural-artistice din cadrul „Lunii 
prieteniei", ieri dimineață a avut 
loc la Casa prieteniei romîno-so- 
vietice un spectacol muzical pen
tru copii intitulat „Cîntăm marea 
prietenie". Au luat parte peste 
600 de pionieri și elevi.

Cum pot fi folosite mai larg
materialele noi de construcții?

(Urmare din pag. I-a)

tierelor șl nu să producă la întîm- 
plare. Fără îndoială că se ridică și 
necesitatea unei coordonări mai 
sistematice, pe plan general, a pro
ducției unor asemenea materiale 
noi, în strînsă legătură cu cerințele 
șantierelor.

Mai mult sprijin ar trebui să dea 
șantierelor și specialiștii de la In
stitutul de studii în construcții, ar
hitectură și sistematizare. In unele 
cazuri s-a observat o oarecare în
cetineală în avizarea folosirii unor 
materiale noi. Ne-am dus acolo cu 
mostre încercate în laboratorul nos
tru. Tovarășii. s-au declarat de a- 
cord, au fost entuziasmați în cele 
mai multe cazuri, dar au tărăgănat 
mult omologarea unor materiale 
noi. Adesea ni s-a spus că trebuie 
să facă șl dînșii experimentarea. 
Nimic de zis, e foarte bine așa. Dai 
propunerile noastre, nefiind prevă
zute în planul lor de studii, au fost 
adesea aminate. Și așa, pînă ce se 
aviza folosirea unor materiale noi, 
trecea mul* timp. Ar fi bine ca, în 
interesul unei mai mari operativi
tăți, să se găsească posibilitatea ca 
experimentările să se facă de către 
ISCAS șl ÎNCERC în colaborare cu 
șantierele. S-ar cîștlga timp, specia
liștii din aceste institute ar avea o 
legătură mai strînsă cu derenul, cu 
șantierele, și-ar împărtăși reciproc 
experiența și, astfel, noile materiale 
și-ar croi drum mai larg în cons
trucții.

Duminica Oaș esta
gată. Oșenii din Negrești, Bixad
șl din alte comune fac excursii cu auto
carele O.N.T. Stadioanele sătești sînt 
cuprinse de freamătul întrecerilor 
live, iar sălile căminelor culturale 
neîncăpătoare. In fiecare comună 
Oaș există acum cinematograf. Duminica 
după-amiază sînt nelipsite mai ales cîn- 
tecul șl focul. Iată-l în fotografia noas
tră pe tinerii din Certeze la horă.

(Foto : A. Cartofan)

spor- 
dêvin 

din

„Stofă cu surprize

nota apărută în „Scînteia 
și intitulată „Stofă cu surpri-

„Panouri mari prefabricate 
de calitate tot mai bună”

La articolul postului nostru de 
corespondenți voluntari de la în
treprinderea de prefabricate „Pro
gresul” — București, apărut în zia
rul Scînteia nr. 5 617 și intitulat 
„Panouri mari prefabricate de cali
tate tot mai bună”, Direcția genera
lă a prefabricatelor din Ministerul 
Industriei Construcțiilor ne răs
punde :

în perioada august-septembrie, 
Direcția generală a prefabricatelor 
în strînsă colaborare cu I.N.C.E.R.C., 
Laboratorul Central și I.P.C.M.C., 
au făcut cercetări 
fabricarea sortimentului panouri 
mari prin metode nedistructive, 
au urmărit executarea produ
selor pe fiecare fază tehnologică, au 
verificat rețetele de fabricație, ma
teria primă și celelalte materiale 
componente.

în urma acestei analize s-au con
statat o serie de lipsuri în ce pri
vește respectarea tehnologiei de fa
bricație a produselor, în special la 
prepararea betöanelor, și în ce pri
vește respectarea regimului termic 
de accelerare a întăririi betoanelor.

Prin măsurile eficiente luate pe 
toate fazele de fabricație s-a îmbu
nătățit calitatea prefabricatelor din 
beton armat și beton precomprimat.

întreprinderea livrează șantierelor 
de construcții piese de mai bună 
calitate.

Investițiile care se execută în 
prezent la această întreprindere vor 
îmbunătăți în continuare tehnolo
gia de fabricație 
lucru.

Experiența acumulată pînă acum 
de către colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai acestei în
treprinderi. folosirea unor procedee 
tehnologice avansate, vor contribui 
— sîntem convinși de aceasta — ca 
sistemul de execuție a construcții
lor de locuințe din panouri mari să 

în ce privește se impună ca soluția cea mai avan- 
pro- 
grad

și condițiile de

tajoasă, care asigură creșterea 
ductivității muncii, și un înalt 
de finisaj al apartamentelor.

★

cu articolul de 
de ciment Fieni 
s-au luat măsuri

mai
i ne

de

în legătură 
sus. Fabrica 
răspunde că 
evitare pe viitor a pătrunderii de
impurități în ciment. Vagoanele 
C.F.R. se mătură și se căptușesc cu 
hîrtie — atît podeaua cîț și pereții 
pînă unde ajunge cimentul. De ase
menea, s-a montat o sită pe traseul 
liniei de încărcare a cimentului în 
vrac -pentru înlăturarea bulgărilor 
de ciment aglomerat.

la ziuaAchitarea pensiilor

felului 
organizată 

localități 
pensiilor.

despre Grigore 
care distribuie

5586
ze” era criticată neglijența cu care 
sînt livrate unele stofe de către Fa
brica de postav din Buhuși. Cerce- 
tînd cele semnalate, Direcția Gene
rală a Industriei Lînif și Mătăsii 
ne-a răspuns că sesizarea este jus
tă și 'Că, în consecință, à dispus fa
bricii să plătească despăgubiri, ré-, 
cuperînd sumele de la cei vinovați 
de spălarea necorespunzătoare a țe
săturilor. S-au luat măsuri pentru 
efectuarea în bune condiții a spălării 
țesăturilor.

,,Despre ciorapi și, mai ales.
despre cravate'*

Virrerf, 12 octombrie, ora 20,00, 
în sala mică a Palatului R.P. Ro
mine va avea Ioc un recital vocal 
de muzică preclasică organizat de 
Filarmonica de Stat „George Enes- 
cu". Vor cînta soliștii Emilia Pe
trescu, Zoe Dragotescu, Martha 
Kessler. La clavecin — Nicolae 
Radulescu. în program.: canzone, 
arii și duete de Monteverdi, Ca- 
rissimi și A. Scarlatti.

Duminică, 14 octombrie, ora 
20.00, în aceeași sală, Filarmonica 
de Stat „George Enescu” prezintă 
un recital popular pentru tineret. 
Interpretează mezzosoprana Elena 
Cernei, artistă emerită, tenorul Ion 
Piso, soprana Elena Andrei, bari
tonul Nicolae Gaftoh, pianistul 
Corneliu Gheorghiu și violonistul 
Daniel PodlOvski. Acompaniază la 
pian Victoria Ștefânescu și Nico
lae Rădulescu. în program: dan
suri instrumentale și piese vocale 
inspirate din folclorul romînesc, 
sovietic, polonez, maghiar, ceh, 
bùlgar, spaniol, italian și al ne
grilor..

Oaspeți ai copiilor 
din Brașov

al Teatrului pentruUn colectiv 
tineret și copii a fost în zilele de 
6 și 7 octombrie oaspete al copii
lor din Brașov. Artiștii au prezen
tat la Palatul de cultură specta
cole cu piesa „2 la aritmetică" de 
Natalia Klîkova.

La redacție a sosit un 
număr de scrisori în 
care cititorii ne infor
mează asupra 
cum este 
în diferite 
distribuirea
Cu ajutorul unor cores
pondenți regionali ai 
„Scînteii" și al corespon
denților voluntari Aurel 
Flurducaș, Francise Me
zel din Cluj. Constantin 
Hușanu. Eliade Solomon 
din Bîrlad și alții redac
ția a analizat felul în 
care se înmânează pen
siile în mai multe loca
lități. Iată, mai jos, cons
tatările făcute.

ir
„în raionul Cîmpina 

— ne informează un co
respondent — trăiesc 
14 000 de pensionari, oa
meni care după zeci de 
ani de muncă se odih
nesc acum, bucurîndu-se 
de drepturile acordate 
de statul democrat-popu
lar. Sumele ce li se cu
vin drept pensie, înainte 
de a ajunge la ei, trec 
pe la oficiile și 
P.T.T.R. De aici 
te de factorii 
care le duc la 
liu. în orașul
ca și in majoritatea loca
lităților din raion, aceas
tă muncă e bine or
ganizată. Pensiile sosesc, 
cum se spune, „la zi". 
Pensionarii au numai 
cuvinte de laudă pentru

agențiile 
sînt lua- 

poștali, 
dornici- 

Cimpina,

oficiul P.T.T. 
nici o recla-

numărul pen- 
e mare : a-

Romulus
Dominic

munca agentului poștal 
Constantin Cea.ușu de la 
oficiul din Filipeștii de 
Tîrg, 
Popa,
pensiile în comuna Cornu, 
despre poștașii Ion Bilă 
de la oficiul din comuna 
Poiana, Gheorghe Frăți- 
lă din Bușteni.

Achitarea pensiilor 
este bine organizată și 
la Bîrlad. Aici se res
pectă cu strictețe nu nu
mai ziua, ci chiar și ora 
la care pensionarii pri
mesc banii. De la cei 
5 000 de pensionari de
serviți de 
Bîrlad — 
mație.

La Cluj 
sionarilor
proape 20 000. Mulți din
tre aceștia ne-au infor
mat că factori poștali ca 
Petre Matei, 
Vădean, Simo
și alții se achită cu cin
ste de munca lor Banii 
se împart după noul sis
tem de plată, adică în
tre 17 și 25 ale fiecărei 
luni, în ordine alfabeti
că. Zilele de plată sînt 
respectate cu strictețe.

în general, se poate 
spune că acolo unde or
ganele de partid, comite
tele executive ale sfaturi
lor populare, conducerile 
oficiilor se preocupă de 
această problemă, lucru
rile merg bine. Nu același 
lucru se întâmplă în une-

le localități din raionul 
Galați. De pildă, în co
muna Tudor Vladimires- 
cu înmînarea pensiilor 
celor 100 de pensionari 
durează nu mai puțin de... 
10 zile ! Această treabă, 
dacă ar fi bine organi
zată, s-ar putea termina 
într-o zi sau cel mult 
două. Dar din cauza 
proastei organizări a 
muncii la oficiul poștal, 
a lipsei de control asu
pra activității agenților 
poștali, mulți dintre ei 
lucrează cu încetinito
rul. în alte comune din 
raion pensiile ajung u- 
neori la oficiile poștale 
cu inscripția „a nu se a- 
chita“. Atît. Fără vreo 
explicație. Pensionarii în 
cauză sînt puși pe dru
muri. întrebat despre ce 
este vorba, tovarășul Or- 
zan, șeful oficiului de 
prevederi sociale al Sfa
tului popular raional 
Galați, 
„simple 
cum se 
tot atît 
și modul birocratic de a 
lucra al unora din func
ționarii oficiilor poștale. 
Oare nu se pot lua mă
suri 
nor 
zii"? 
cutiv 
raional se socotește scu
tit de orice răspundere 
în ce privește distribui
rea la timp și în bune 
condiții a drepturilor cu
venite pensionarilor ?

Unele întârzieri la plar 
ta pensiilor se produc și 
din cauza organizării ne
corespunzătoare a trans
portului mandatelor de 
la o localitate la alta sau 
din cauza slabei preocu
pări a conducerilor ofi
ciilor poștale raionale, o- 
rășenești în çe privește 
educarea acelor agenți 
poștali care nu lucrează 
conștiincios. Factorul 
poștal Mihai Atudosei, 
de pildă, aduce pensio
narilor din Poiana Ța
pului banii cu multă în
târziere — se pare 
cauza restaurantelor
re-i ies în cale. De ce ofi
ciul poștal și organele 
sale tutelare nu se sesi
zează de asemenea si
tuații ?

Din constatările 
se poate spune 
general achitarea 
siilor se face la
fixată. Ici-colo, așa 

semnalat, mai 
cazuri de întârziere, 
nevoie ca de felul 
ajung pensiile să

Ca răspuns la articolul cu titlul 
de mai sus, publicat în „Scînteia’ 
nr. 5646, Direcția Generală a In
dustriei tricotajelor și confecțiilor 
din M.I.U. ne informează că au fost 
luate măsuri ca la contractarea pe 
1963 fabricile de specialitate să poa
tă pune la dispoziția comerțului — 
în cadrul cantității planificate — 
cantitățile cerute de ciorapi cu desen. 
Au fost luate, de asemenea, măsuri 
pentru întărirea legăturii dintre 
carîmb și călcîi la unii ciorapi.

In legătură cu cravatele din mă
tase naturală, fabrica „llie Pintilie” 
a trimis redacției o scrisoare, în 
care printre altele se spune : „Co
lectivul de conducere al întreprin
derii noastre a analizat conținutul 
acestui articol cu colectivul de crea
tori, ingineri, tehnicieni.

...Ținîndu-se seama de cererile 
mari de cravate cu modele plasate, 
întreprinderea noastră a fost dotată 
cu 6 noi dispozitive Jaquard, astfel 
că pentru trimestrul IV al anului^ 
acesta și anul 1963 vom produce un 
număr sporit de cravate din mătase 
naturală, potrivit cererii comerțu
lui”.

Direcția fabricii „llie Pintilie” 
susține că a elaborat un plan de 
măsuri în vederea lichidării lipsuri
lor semnalate. Desigur, cumpărătorii 
așteaptă rezultatele practice ale apli
cării acestor măsuri.

din
ca-

„C. I. NOTTARA" (Sala 
BUCĂTĂREASA — (orele

popular
a spus că sînt 
confuzii". După 

vede, un răspuns 
de birocratic ca

pentru evitarea u- 
asemenea „confu- 
Oare comitetul exe- 
al sfatului popular

în ultimii zece ani, numărul cine
matografelor din fara noastră a crescut 
de aproape patru ori (de la 1 150 la 
4 500 de unități), dezvoltîndu-se sim
țitor re|eaua cinematografelor sătești. 
Numărul anual al spectatorilor a cres
cut tot de patru ori — de la 50 la 
200 milioane.

Două sute de milioane de oameni 
vizionează, înfr-un singur an, filmele 
prezentate pe ecranele noastre, și 
ceasta cifră demonstrează, odată
mult, că cinematograful este cu adevă
rat arta cea mai de masă. Dar în ace
lași timp au sporit necontenit exigen
tele publicului larg și în ce privește 
calitatea spectacolelor, condițiile teh
nice ale proiecției.

Acest din urmă aspect — proble
mele tehnice ale proiectării filmelor, ale 
înzestrării corespunzătoare a cinema
tografelor — a constituit obiectul unei 
recente consfătuiri pe (ară a operato
rilor proiecfionișfi și a tohnicienilor din 
rețeaua cinematografică, inițiată de 
Consiliul Cinematografiei din C.S.C.A. 
Discuțiile care au avui ioc cu acest 
prilej au pornit tocmai de la cerințele 
îndreptățite ale maselor de spectatori, 
scofînd in relief însemnătatea muncii 
și a răspunderii miilor de operatori 
și de tehnicieni.

S-au construit numeroase cinemato
grafe moderne, care întrunesc condiții 
optime de vizionare, audiție și contor), 
în cazul multor săli s-a avut în vedere 
posibilitatea introducerii ecranelor pa
noramice. Cinematografe mai vechi au 
fost renovate, înzestrate cu ecran larg, 
echipate cu aparate noi, produse în 
(ară la Uzinele I.O.R. A fost acordată 
o afen|ie deosebită calificării opera
torilor, organizîndu-se în acest, scop 
școli și cursuri speciale. Drept urmare, 
calitatea prezentării spectacolelor cine
matografice s-a îmbunătățit simfitor. 
Este îmbucurător faptul că majoritatea 
ojberatorilor proiacționiști își îndepli
nesc sarcinile cu simt de răspundere, 
cu dragoste pentru meseria 1er.

Nu este însă mai pu(in adevărat că 
la unele cinematografe calitatea pro
iecției mai lasă încă de dorit, că 
ivesc deficiente care nu au nici un
de justificare obiectivă. Chiar și la ci
nematografele de premieră se mai în- 
fîmplă ca schimbarea actelor, trecerea 
de la un aparat la altul să fie făcută 
fără grijă, „sărindu-se" metri întregi 
de peliculă. Alteori, fot din cauza 
neatenției, se încurcă ordinea actelor, 
luminozitatea nu este uniformă sau ima
ginile nu se încadrează perfect pe e- 
cran. La consfătuire s-a citat un caz în- 
fîmplat la cinematograful „llie Pintilie” 
din Capitală, unde un film realizat 
pentru ecran lat a fost proiectat cu un 
obiectiv pentru filme obișnuite — ima
ginea apăi-înd pe ecran diformată — 
din pricina neglijentei operatorului.

Este pe deplin îndreptățită între
barea : cum sînt posibile asemenea 
„accidente”, care nemulțumesc pe 
drept cuvînt publicul ?

Trebuie 
regionale 
ficare ce 
privitoare 
colelor și 
tru înlăturarea sau preînfîmpinarea de-

sa 
fel

spus că sînf întreprinderi 
și secfii raionale de cine- 
nu-și îndeplinesc sarcinile 
la controlul calității specta- 
nu iau măsuri eficiente pen-

ficienfelor în acest domeniu. O ase
menea situafie există, de pildă, în 
cîteva raioane din regiunea Ploiești.

Odată cu sporirea exigenței față de 
munca proiecționiștilor și cu combate 
rea oricăror neglijențe, întreprinderile 
cinematografice regionale au datoria să 
ia, acolo unde e necesar, măsuri feh- 
nico-organizatorice.

în actualul stadiu de extindere a re
țelei cinematografice, atelierele regio
nale de reparații nu mai sînt suficiente, 
întreprinderile cinematografice regio
nale trebuie să organizeze în centrele 
raionale puncte tehnice de întreținere 
a aparafajului cinematografic, repar- 
fizînd în acest scop cadre corespunză
toare și utilajul necesar. în regiunea 
Suceava, unde asemenea puncte raio
nale au tost create, calitatea spectaco
lelor s-a îmbunătățit.

Un cuvînt important îl au de spus, 
în această privință, sfaturile populare 
regionale care, însă, din păcate, nu 
acordă întotdeauna atenfia cuvenită 
necesităților rețelei cinematografice. 
Astfel, socotim că Comitetul executiv 
al Sfatului popular regional Argeș 
nu a creat condițiile necesare și con
forme alocărilor bugetare pentru re
pararea cinematografelor din regiune 
și a echipamentului tehnic al acestora ; 
greutăfi similare se semnalează și în 
regiunile Bacău, lași, Hunedoara.

O grijă deosebită o solicită rejeaua 
sătească, aflată în continuă dezvoltare. 
Proiecfioniștii de la sate trebuie să se 
bucure de sprijinul permanent al sfa
turilor populare comunale. Merită sem
nalată, în acest sens, inițiativa sfaturi
lor comunale din regiunea Brașov, 
care, prin intermediul căminelor cultu
rale, s-au îngrijit de difuza.-ea bilete
lor, dînd astfel operatorilor proiecjip- 
niști posibilitatea să se preocupe în 
mai mare măsură de buna întreținere 
și funcționare a aparatelor, de calita
tea tehnică a spectacolului cinemato
grafic. Grija pentru asigurarea condi
țiilor tehnice ale spectacolelor cine
matografice nu caracterizează însă acele 
sfaturi comunale și cămine culturale 
din regiunea lași, care dau grupurilor 
electrogene o cu fotul altă întrebuin
țare decît cea pentru care au fost des
tinate, folo5indu-le, de pildă, la lumi
narea sălilor de bal 
electrogene au fost 
matur și scoase din

Sarcini importante 
tații proiecțiilor revin și direcției rețelei 
cinematografice și difuzării filmelor, 
care are datoria să îndrume și să 
troleze, mai perseverent decît 
acum, activitatea întreprinderilor 
gionale și a celorlalte unități în 
ordine. Direcția noastră va 
bui să se preocupe de realiza- ' 
rea — în toate verigile rețelei cine
matografice — a planului de măsuri 
adoptat la conferinfă. Cu- sprijinul ac
tiv al sfaturilor populare, îndeplin'.’ea 
acestui plan va duce la îmbunătățirea 
substanțială a calității spectacolelor ci
nematografice.

V. RĂCHITA 
Directorul Direcției rețelei 

cinematografice șl a difuzării 
filmelor

etc. Unele grupuri 
asffel uzate pre- 
funcțiune.
în domeniul calî-

con- 
pînă 

re- 
sub- 
tre-

ție au făcut parte actorii : Hodlca Sanda Țuțuianu, 
Cristea Avram, Eugenia Bosînceanu, Nelly Cutava, 
Petre Popa, George Trestlan, Costel Zaharla, Constan
tin Irod, Doina Ionescu, Florlca Baclu, Cornel Eleite- 
rescu. In fotografie : un moment din timpul specta
colului.

Sîmbătă, la căminul cultural din comuna Gânoasa, 
Teatrul „C. Nottara" a prezentat premiera comediei 
„Bucătăreasa“ do Anatolii Sofronov. Au participat nu
meroși colectiviști din raionul „23 August".

Regla spectacolului oste semnată de Mircea Avram, 
Iar sconogralla aparține Lidiei Radian. Din distribu-

nie 75). CHEIA - IGNORANTUL ÎNVĂ
ȚĂ - VREAU SA ȘTIU TOT nr. 22 ru
lează la cinematograful Timpuri Noi 
(Bd. 6 Martie 18). START CĂTRE NE- . 
CUNOSCUT rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (13 Decembrie 5—7). FRUN
ZE ROȘII : Cultural (Cal. Grlviței 196). 
DRUM DE ÎNCERCARE : Gh. Doja (Cal. 
Grlviței 80), Floreasca (Str. I. S. Bach 
2), G. C’oșbuc (Piața G. Coșbuc 1). CÎND 
VINE DRAGOSTEA rulează la cinema
tograful Alex. Popov (Cal. Grlviței 137). 
ZBOARA COCORII : 8 Martie (Str. Bu- 
zești 9—11). ALARMA PE INSULA : Gri- 
vlța (Piața Ilie Pintille 2). FOC ÎN LI
NIA DOUA : C-tin David (Șos. Crîngași 
42). LAZAR1LLO DE TORMES : Unirea 
(Bd. 1 Mai 143), G. Bacovia (Șos. Giur
giului 3). SOARE ȘI UMBRA : T. Vladi- 
mirescu (Cal. Dudești 97). NUMAI O 
GLUMA : Munca (Șos. Mihal Bravu 221). 
UN PUMN DE NOTE - cinemascop : 
Popular (Str. Mătăsari 31). ÎMPOTRIVA 
ZEILOR : Arta (Cal. Călărași 153). DAR- 
CLËE : Moșilor (Cal. Moșilor 221). ALEK
SANDR NEVSKI : Donca Simo (Str. 
Avrlg 1). 713 CERE ATERIZAREA : 16 
Februarie (Bd. 30 Decembrie 89). ACORD 
FINAL : M. Eminescu (Str. M. Emines- 
cu 127). VINTUL SUDULUI : Iile Plnti- 
lie (Șos. Colentina 84). SOARTA UNUI 
OM : 8 Mai (Str. Lizeanu 19). OMUL CU 
DOUA FEȚE : Luceafărul (Cal. Rahovei 
118). FRAȚII KOMAROV - VlNATOA- 
REA DE LUPI : Olga Bancic (Cal. 13 
Septembrie 196). FANTOMELE DIN 
SPESSART : Drumul Serii (Str. Drumul 
Serii 30). 49 DE ZILE ÎN PACIFIC : 30 
Decembrie (Cal. Ferentari 86). URME

TACUTE ; Aurel Vlalcu (Șos. Cotro- 
cenl 8).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Emisiune închi
nată celei de-a 13-a aniversări a procla
mării R. D. Germane. 19,40 — Pentru 
pionieri șl școlari : „Știți ce sînt ultra
sunetele ?". 20,00 — Filmul pentru copii : 
„Povestiri din lumea Mării Negre — o 
producție a Studioului 
„Al. Sahia". ----
București : 
Albala. 20,40 — PAGINI DIN CREAȚIA 
DE OPERA ȘI BALET A COMPOZITO
RILOR SOVIETICI. 21,40 - Telesport. 
In încheiere : Ultimele știri.

TEATRUL 
Magheru) : 
19,30).

ANSAMBLUL DE ESTRADA „FRIED
RICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sala 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTA 
BUCUREȘTIUL" - (orele 20,30).

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ 
(Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro
mîne) : RĂZBOI ȘI PACE — (orele 
19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
TÄNASE“ (Sala Savoy).: VORBA RE
VISTEI - (orele 20).

CINEMATOGRAFE : DRUMURI DES
PĂRȚITE : Magheru (Bd. Magheru 29), 
I. C. Frimu (Bd. 6 Martie 16), Alex. Sa
hia (Cal. Văcărești 21). CARTIERUL VI
SELOR : V. Alecsandrl (Str. Grigorescu 
24), București (Bd. 6 Martie 6), Flacăra 
(Cal. Dudești 22). AVENTURILE LUI 
HUCKLEBERRY FINN : Republica (Bd. 

----  -- Elena Pavel (Bd. 6 
înfrățirea între popoare 

Noi), B. Delavrancea 
70-72). O VIATA : Tl- 
Victorlel 48), V. Roaltă 
PACE NOULUI VENIT : 
Martie 12). SURORILE :

taragotistul ion Murgu — orele 20,15 — I 
o Tineri interpreți de muzică romîneas- 
că — orele 20,45 — II o Lectură drama
tizată — orele 21,30 — II » Concertul 
nr. 2 pentru pian și orchestră de Beetho
ven (solo : Emil Ghilels) — orele 22,20
— Ie Muzică de cameră de B. Bartok
— orele 23,10 — II.

făcute 
că în 

pen- 
ziua 
cum 
sînts-a 

însă 
Este 
cum
se intereseze în mai mare 
măsură nu numai comi
tetele executive ale sfa
turilor populare, ci și 
organele de partid.

Oamenii care au mun
cit ani de-a rîndul se 
bucură de drepturi în
dreptățite. Pensiile tre
buie să ajungă la
sionari în ziua și chiar 
ora stabilită. Este un 
drept al acestora și tre
buie respectat.

pen-

„c.
cinematografic

20,20 — Drumețind prin 
„COTROCENI“ de Radu

CUM E VREMEA

Magheru 2), 
Martie 14), 
(Bd. Bucureștii 
(Bd. Libertății 
neretului (Cal. 
(Bd. 1 Mai 57).
Lumina (Bd. 6 xvmrue tij. Dunvmiji, ; 
Victoria (Bd. 6 Martie 7). O INTÎMPLA- 
RE EXTRAORDINARĂ (ambele serii) : 
Central (Bd. 6 Martie 2). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII - dimineața : 
13 Septembrie (Str. Doamnei 9). ȘAM
PANIE ȘI MELODII - după-amlază : 13 
Septembrie (Str. Doamnei 9), Miorița 
(Cal. Moșilor 127), Libertății (Str. 11 Iu-

RADIO, luni 8 octombrie o Tinerețea 
ne e dragă — orele 9,00 — I 9 Program 
de cîntece „Sub steagul Marelui Octom
brie" — orele 10,00 — I • Arii din ope
retele compozitorilor romîni — orele 
11,05 — I o Din melodiile compozitori
lor noștri de muzică ușoară - orele 
12,00 — I • Carnet de reporter — orele 
13,15 — II o Din cîntecele popoarelor — 
orele 13,22 - II « Muzică populară ro- 
mînească — orele 14,30 — I • Fragmente 
din opera „Medeea" de Cherubini — ore
le 15,25 — I • Vorbește Moscova — ore
le 16,15 — 1 • Dansuri din opere — 
orele 16,30 — II ® Prietena noastră car
tea — orele 17,30 — I 9 Muzică simfo
nică cerută de ascultători — orele 18.05
— II e Almanah științific — orele 19,00
— Ie Din activitatea sfaturilor popu
lare — orele 19,30 — II e Simfonia Il-a 
de Schubert — orele 19,40 — II • Cîntă

Ieri în țară : Vremea s-a menținut în 
general frumoasă șl călduroasă. Cer.Ul 
a fost variabil, prezentînd îhnourări mai 
persistente în Muntenia și Dobrogea, 
unde au căzut ploi slabe, Izolate. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit , din nord- 
est. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 14 grade la Rădăuți și 
23 de grade la Oradea șl Craiova, Ieri 
în Capitală : Vremea s-a menținut în 
general călduroasă, i . ..
noros dimineața, cind 
apoi cerul a devenit 
Temperatura maximă a 
grade.

Timpul probabil pentru 
și 11 octombrie. In țară : 
neral călduroasă, cu cer 
mult senin noaptea. Local vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vînt slab pînă la 
potrivit din est șl nord-est. Temperatu
ra staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele între 
17 șl 27 de grade. In Capitală : Vrem« 
în general călduroasă, cu cer variabil, 
mal mult senin noaptea. Vînt moderai 
Temperatura staționară.

cu cer mai mult 
I a plouat slab, 

mal mult senin, 
atins 22 de

zilele de 9, 10 
Vreme tu ge- 
variabll, mai

»



DE WGBI
TENIS DE MASĂ

FOTBAL ETAPA A VlII-a
goluri în cuplajul de la București

din- 
am-
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6—3, 

a fre-
Dar 

foarte

Victorii aie jucătorilor 
romîmi

Se

Cu prilejul celei de-a 13-a 
aniversări a proclamării 

H, O. GermanePublicul bucureștean a avut prilejul să 
urmărească duminică jocuri echilibrate și 
importante pentru clasamentul campiona
tului de rugbi.

In fruntea tuturor meciurilor s-a si
tuat revanșa pe care echipa GriVifa Ro
șie o aștepta de cîteva luni — cu Știin
ța Petroșeni (în primăvară, bucureștenii 
au pierdut în fafa studenților din Valea 
Jiului). Cele două formalii au oferit un 
spectacol caracterizat prin luptă. Jucătorii 
de la Grivifa Roșie ău aefionat foarte a- 
tent, au menținut pe cil le-a fost posibil 
balonul în compartimentul înaintării (care 
a funefionat bine) și au atacat cu linia de 
trei sferturi doar în jumătatea de teren a 
adversarilor. Această tactică le-a fost fo
lositoare, scorul de 6—3, cu care s-a în
cheiat partida, .consfințind o victorie 
muncită și meritată a echipei bucureș- 
lene.

Știinfa Petroșeni a încercat la rîn- 
du-i să realizeze.- puncte prin lovituri de 
picior căzute (drop-gol) și a fost de 
multe ori gafa să reușească.

Pentru Grivifa Roșie a înscris latan ța 
transformat două lovituri de pedeapsă), 
iar pentru studenfi — Manolache (tot 
din lovitură de pedeapsă).

Cu prilejul celei de-a 13-a ani
versări a proclamării Republicii De
mocrate Germane, duminică dimi
neața ambasadorul R. D. Germane 
în R. P. Romînă, Wilhelm Bick, în
soțit de membrii ambasadei, a de
pus o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

In dimineața aceleiași zile, amba
sadorul Wilhelm Bick, însoțit de 
membrii. ambasadei, a depus o co
roană de flori la Monumentul Eroi- 
loi' Sovietici.

La depunerea coroanelor au par
ticipat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Ministeru
lui Forțelor Armate.

La solemnitatea de la Monumen
tul Eroilor Sovietici au fost de față 
membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice în R. P. Romînă.

La depunerile de coroane au fost 
de față studenți din R. D. Germa
nă care învață în țara noastră.

Cei prezenți la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere în 
memoria eroilor căzuți în războiul 
antifascist.

Un meci important a fost și cel 
tre Metalul și C.S.M.S.-lași, în care 
bele echipe urmăreau victoria pentru a 
se îndepărta de neplăcuta zonă 
trogradării. Ieșenii au învins cu 
fiind acum în afara primejdiei de 
ce în campionatul de calificare, 
pentru Metalul situafia a devenit
grea, Ieri învinșii ar li putut termina jo
cul cu un rezultat favorabil. Ocazii de 
a înscrie au avut, dar le-au irosit. Ceea 
ce nu a plăcut la bucureșteni a fost evo- 
lufia lipsită de nerv, de ambijie, de do
rința obținerii succesului. Se pare că nu 
fofi jucătorii sînt pătrunși de răspunde
rea de onoare ce le revine de a apăra 
culorile acestui club. Numai astfel se 
poate explica de ce unii rugbiști de la 
Metalul : Luscal, Craioveanu, lancu și al
ții au venit la teren cu numai 10—15
minute înainte de începerea jocului.

In celelalte meciuri disputate ieri s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

Dinamo — Progresul 3—3 ; Unirea — 
Știinfa București 12—0; Știinfa Cluj — O- 
limpia 16—0 ; Steaua — Știinfa Timi
șoara 16—0.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Se
lecționatele de tenis de masă ale 
R.P. Romîne și-au început turneul în 
U.R.S.S., printr-o întîlnire prietenească . 
susținută la Vilnius cu reprezentativele 
R.S.S. Lituaniene. Sportivii romîni au 
cîștigat ambele meciuri : la fete cu 3—0 
și la băieți cu 5—1. Din echipa mascu
lină s-au evidențiat Dorin Giurgiucă și 
Radu Negulescu, care au obținut vic
torii in fața celor mai buni jucători li
tuanieni Saunoris și Pașkiavicius, foști 
campioni ai U.R.S.S. Singura victorie a 
gazdelor a fost realizată de Pașkiavicius, 
învingător cu 2—1 în fața lui CobîrZan.

RAPID—C.S.M.S
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Întîl- 

nirea-de fotbal dintre formațiile Ra
pid și C.S.M.S. Iași a lost așteptată 
cu mult interes de către ieșeni. Fot
baliștii de la Rapid dovedesc mai 
multă tehnică în execuții. Fotbaliștii 
ieșeni joacă pe contraatac și au 
chiar două ocazii de a înscrie. Pri
mul gol însă cade în poarta lui 
Faur, datorită unei greșeli a apără
rii ieșene, cînd Năsturescu înscrie 
nestingherit.

Către sfirșitul primei reprize ieșe
nii egalează printr-o lovitură de la 
11 metri, executată de Moțoc.

In repriza a doua se joacă ner
vos. Ambele înaintări ratează mul
te ocazii de a înscrie. Jocul se ter
mină astfel cu un rezultat de ega
litate 1—1.

UN SCOR STRÏNS
ORADEA (prin telefon). — Pe sta

dionul Crișana din Oradea s-a des
fășurat duminică întîlnirea de fot
bal de categoria A dintre formațiile 
C.S.O. Crișana—U.T. Arad, care s-a 
terminat cu scorul de 4—3 (0—1) 
pentru echipa gazdă. Jocul a fost 
de valoare mediocră.

JOC SPECTACULOS LA CLUJ
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Me

ciul de fotbal dintre Știința Cluj și 
Progresul București a fost frumos și 
spectaculos cu o. interesantă evolu
ție a scorului. Prima repriză a apar
ținut în întregime Științei care a 
jucat rapid și g tras mult la poar
tă. în a 2-a repriză a dominat mai 
mult Progresul. Numai spre slîrșit 
clujenii și-au revenit. Au cîștigat pe 
merit clujenii. Golurile au fost în
scrise de către’ Adam minutele 3 și 
33, Georgescu min. 86 pentru Știin
ța și Baboe miri. .5 și Smărăndescu 
min. 50 pentru Progresul. Scor final 
3—2 pentru Știința.

ȘTIINȚA^ TIMIȘOARA 
ÎNVINSA LA SCOR

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Deși au învins cu un scor categoric 
5—1 (2—0) în întîlnirea cu Știința 
Timișoara, fotbaliștii de la Petrolul 
au făcut ieri un joc de o calitate 
mediocră. In prima repriză petroliș
tii au înscris de două ori din lovi
turi de la 11 m prin Dridea I.

în ultimul sfert de oră al întîlni- 
rii petroliștii mai înscriu trei puncte 
prin Drideà I (2) și Badea. Singurul 
gol al oaspeților a fost marcat de 
Manolache în min. 88.

Carnet pugilistic
® Pe ringul de la „Sportcsarnok“ din 

Budapesta echipa selecționată de ti
neret a R. P. Ungare a repurtat 
sîmbătă seara o victorie puțin scon
tată cu 12—3 asupra echipei tinere
tului din R. P. Română. Doi din ma
rii favoriți ai întâlnirii, C. Chică și 
C. Crudu, au fost învinși la puncte 
de Cserge și respectiv Akerman. 
Victoriile echipei noastre au fost 
realizate de Gh. Anghel (pană), C. 
Anton (semimijlocie), H. Loew (mij- 
locie-mică) și M. G-hiorghioni (grea).

© A continuat campionatul repu
blican de box pe echipe. In Capitală 
Dinamo, București a dispus cu 29-11 
de C.S.O. Brăila. Cele mai spectacu
loase întâlniri au fost furnizate de 
perechile S. Bîrsu-C. Rusu, Pinti- 
lie-Baltă și C. Ciurea-Gr. Enache, 
în care primii boxeri au cîștigat la 
puncte. Sub așteptări s-a comportat 
C. Stănescu care a terminat la ega
litate cu Covaci. Voința București a 
dispus cu 22—16 de Farul Constanța.

© în țară: la Reșița Progresul 
București a cîștigat cu 22-15 în fața 
clubului local C.S.O., avînd cei mai 
buni oameni în Bariciu și Schnapp. 
La Galați C.S.O. a învins la limită, 
20—19, echipa boxerilor de la Me
talul București.

EM. VALERIU

În vederea meciului cu Franța
Luna viitoare va avea loc la București 

meciul internațional de rugbi R. P. Ro
mînă — Franța. în vederea acestei im
portante între.çgti rugbistice, antreno
rii Nicolae Pădureanu, Petre Cos- 
mănescu și IDumitru Manoileanu — 
desemnați de către F.R.R. să se ocupe de 
pregătirea rugbiștilor — au stabilit un 
lot de 23 de jii'&'ători. Iată numele aces
tora : Dăiclulescu, Ciobănel, Sa va, Teo- 
dorescu, Wusek, Irimescu, Cordoș, Chi- 
riac, Mateescuj' C. Stănescu, Pilă, Mo
raru, Demian, M. Rusu, Zlătoianu, V. 
Rusu, Preda, ' Celea, Al. Ionescu, Grün, 
Drobotă, Căbușăh,- Iordăchescu.

„Cele două triaturi de pînă acum ale 
lotului republican — ne-a declarat an-

★

seara Wilhelm Bick, 
R. D. Germane în

Duminică 
ambasadorul 
R. P. Romînă, a rostit o cuvintare 
la posturile noastre de radio cu 
prilejul celei de-a 13-a aniversări 
a proclamării R. D. Germane.

(Agerpres)

trenorul Pădureanu — au scos in relief 
forma actuală a celor mai valoroși rug- 
biști. în general, jucătorii s-au pregă
tit bine in echipele lor de club. Se re
marcă Demian, M. Rusu, Iordăchescu, 
Grün, Cordoș, Ciobănel, Moraru și alții.

La antrenamentele viitoare vom căuta 
să omogenizăm jocul echipei, să-i im
primăm o concepție tactică adecvată atît 
calităților jucătorilor noștri cit și stilu
lui rugbiștilor francezi. Meciul de la 11 
noiembrie se anunță destul de pasionant. 
Adversarii noștri au început și ei de 
mult pregătirile pentru acest ioc. Spe
răm că în curînd va intra 
maestrul emerit Al. Penciu, 
accidentat”.

•O®.

Sosirea unei delegații 
de cineaști sovietici

Duminică dimineața a sosit pe 
aeroportul Băneasa din Capitală o 
delegație de cineaști sovietici for
mată din artistele Roza 
va și Clara Luciko, și 
deev, director adjunct 
rețelei cinematografice 
filmelor din U.R.S.S., care va parti
cipa la tradiționalul Festival al fil
mului sovietic din cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

Oaspeții au fost întîmpinați la so
sire de reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, re
gizori și cineaști bucureșteni.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

-------O#O—

lători. Faze deosebite sînt înregis
trate în minutul 36 cînd Constantin 
singur în față porții, trage în Ghibă- 
nescu și în minutul 37 cînd Voinescu 
este pus la grea încercare de înain
tașii Farului. El apără sau salvează 
în corner șuturile lui Moroianu, Bu- 
koși și Dinulescu. Hălmăgeanu, la 
rîndul lui, scoate cu capul o minge 
ce se îndrepta în poarta goală. Nu 
trec decît două minute dsX la aces
te iaze — aplaudate de public — și 
la un atac al echipei militare, Tă- 
taru, după o cursă, centrează la se- 
miînălțime, și Tomeș, printr-un plon
jon spectaculos, înscrie cu capul al 
doilea gol al echipei Steaua. Spre 
sfirșitul reprizei, domină, calm și au
toritar. jucătorii de lă Steaua, iar 
Raksi și Constantin marchează încă 
două puncte.

Scorul de 4—1- la pauză lăsa să 
se întrevadă o victorie clară a 
bucureștenilor, dar lucrurile nu s-au 
petrecut așa, căci fotbaliștii de la 
Farul au reluat jocul cu 
caută breșe pe centrul 
echipei bucureștene, unde 
ru este mai slab și reușesc 
tul 49 să înscrie un punct 
nulescu. După ce Raksi înscrie al 
cincilea gol al echipei Steaua, în 
minutul 62, tabela de marcaj rămîne 
neschimbată (5-^-2) pînă în minutul 
84. în acest răstimp jocul a iost 
deosebit de spectaculos remareîn- 
du-se atacurile bine gîndite ale ju
cătorilor militari șl ripostele dese și 
pline de elan ale constănțenilor. Cu 
6 minute înainte de siîrșlt, Moroia
nu (foarte activ acest jucător) în
scrie din nou. Se părea că meciul 
se va încheia cu o victorie obți
nută de Steaua la două puncte di
ferență. Dar nu, căci Dinulescu prb- 
fitînd de o ezitare ă apărării echi
pei bucureștene înscrie în minutul 
89 încă un punct. Rezultat final 5—4 
pentru Steaua. Victoria la limită ob
ținută de echipa bucureșteană este 
meritată. învinșii 
pentru jocul lor deschis, 
practicat în fața unei formații ru
tinate.

Fără a anticipa comportările vii
toare ale acestor echipe, a căror 
inconstanță în joc a fost deseori 
sesizată, trebuie totuși subliniat că 
publicul nostru spectator dorește să 
asiste cît mai des la meciuri pline 
de dinamism, ca cel de Ieri, în care 
jucătorii au făcut risipă de energie 
pentru a crea iaze spectaculoase și, 
pe alocuri de un bun nivel tehnic.

Lupte Hbere

în lot și 
actualmente

Makagono- 
Mihail Fa- 
al Direcției 
și difuzării

elan. Ei 
apărării 
Cojoca- 

în minu- 
prin Di

parte
foarte bine 
spectaculos 
cu. încetul 

dinamoviștii echilibrează jocul.
La pauză, ei conduc cu 9—8. în re
priza a doua, campionii sînt net su
periori, ei își organizează atent aefiu- 

I nile și le finalizează cu multă precizie. 
I Partida ia sfîrșlf cu scorul de 25—13 

pentru Dinamo.
Federafia de handbal a programat 

1 acest cuplaj pe un teren neco
respunzător. Spectatorii n-au avut con- 
difii bune de 
Mulfi dintre ei 
așeza|i pe o 
nului.

Pe un teren din incinta par
cului Dinamo din Capitală s-a dispu
tat sîmbăfă . după-amiază 
handbalistic Steaua 
mo — Știința.

Prima înlîlnire, deși se anunța oare
cum echilibrată, a fost urmărită cu pu- 
fin interes de spectatori, într-atît de 
mare a fost diferenja dintre valoarea 
jocului celor două echipe. Partida s-a 
jucat aproape într-un singur sens — 
către poarta Rapidului, la care s-au 
tras zeci de șuturi. Superiori în toate 
compartimentele de joc, jucătorii mi
litari au cîștigat cu scorul de 22 — 11.

Spre deosebire de prima înfîlnire, 
meciul Dinamo—Știinfa a avut o des
fășurare interesantă. La începutul par
tidei, cei care au initiative sînt jucă-

cuplajul
Rapid, Dina-

forii de la Știinja. Ei joacă 
pe confraaiac și înscriu 
numeroase goluri. încetul 
însă,

Campionii pe anul 1962
GALAȚI (prin telefon). — Sîmbătă și 

duminică, sala de sport a școlii medii 
nr. 4 din Galați, pregătită sărbătorește 
de localnici, a găzduit finalele campio
natului republican de lupte libere. Au 
participat 98 de conçurent!. Spectatorii și 
specialiștii prezenți au apreciat calitatea 
întrecerilor.

Iată numele cîștigătorilor titlurilor de 
campioni pe anul 1982.;, .Categoria 52 kg 
— Gheorghe Tăpăloagă (Steaua Bucu
rești); categoria 57 kg — D. Crăciun 
(Metalul București); categoria 63 kg' — 
P. Poalelungl (Steaua București); catego
ria 70 kg — Alexandru Tampa (Steagul 
roșu Brașov) ; categoria 78 kg — Ștefan 
Tampa (Steagul roșu Brașov); categoria 
87 kg — Fr. Bolla (Voința Tg. Mureș); 
categoria 97 Itg — A. Main (Steagul 
roșu Brașov); categoria grea — N. Pa
vel (Steaua București).

vizionare a meciurilor, 
au stai în picioare sau 
peluză din jurul tere-

CLASAMENT

Galafi 1—rl ;

M A G

C. MANTU 
I. DUMITRIU

dau 
de lucru noului antrenor 
echipe (Ai Niculescu). 
Dinamo—Minerul s-a în- 
scorul de 4—2 pentru di-

poate fi văzut de spectatorii

merită felicitări 
curajos,

Industria Sîrmei—Arieșul 
C.F.R. Arad—Vagonul Arad

M. POPESCU

Moscova ? Deocamdată la. peste trei

MAGAZIN AUTOMAT
o jumătate de oră mă aflam pe strada

95 de kilometri de cale ferată". Și

„RAPIDELOR

de sftrșitul campionatului repu- 
lupta pentru titlu continuă să fie 

una

Ghibănescu, portarul echipei „Farul", a fost mult solicitat da înain
tașii bucureșteni.
Echipele Dinamo București șl Mi

nerul Lupeni nu s-au dezmințit nici 
ieri, în meciul disputat în Capitală. 
Au jucat așa cum ne-au obișnuit în 
ultima vreme : adică slab. Greșelile 
tehnice au fost nenumărate, pasele 
de la și la-adversar au abundai. în 
ce privește precizia șuturilor la 
poartă și orientarea tactică în joc 
— comentariile sînt de prisos, 
pare că pe jucătorii celor două echi
pe nu-i prea supără aprecierile — 
deloc onorabile — ale spectatorilor.

Echipa din Lupeni, cu o apărare 
sub orice critică (doar portarul Szi- 
klai s-a evidențiat) și o înaintare 
dezorientată, a arătat că locul ultim 
în clasament îi revine pe. drept. 
Nici cele două goluri înscrise în 
poarta dinamoviștilor nu pot fi con
siderate ca un merit al oaspeților. 
Căci și la primul și la cel de-al 
doilea gol, dinamoviștii au iost 
aceia care i-au „ajutat" pe oaspeți 
să marcheze -: la primul, Uțu.a ieșit 
mult din poartă, iar la al doilea Ivan 
a șutat precis în... propria-i poartă.

Dlnamo, o formație cu atîția ju
cători talentați ca Varga, Țîrcovni- 
cu, Alexandru- Vasi-le, Frățllă și alții, 
n-a-reușit. încă, să se pună , pe pi
cioare. Slăbiciunile formației dina- 
moviste — nesiguranța- apărării (cu 
Popa complet ieșit din formă) șl jo
cul încîlcit al. înaintașilor 
încă mult 
al acestei

Meciul 
cheiat cu 
namoviști.

...ȘI UN'- JOC PALPITANT : 
STEAUA—FARUL

După deschiderea anostă, iată în 
siîrșlt tribunele „încălzite" de jocul 
celor două formații Steaua și Farul, 
care ieri au oferit publicului un 
spectacol' cu multe faze de fotbal 
atractiv, în care s-au înscris nu mai 
puțin de 9 goluri. Este un merit al 
jucătorilor de la Farul care au con
tribuit la ritmul viu al partidei, ne- 
dîndu-se • „bătuți" nici chiar atunci 
cînd tabela arăta 4—1 pentru ex
perimentați! fotbaliști de la Steaua, 
Față de ultimele lor evoluții, jucăto
rii echipei Steaua (îndeosebi înain
tașii) s-au prezentat mai bine pre
gătiți, creînd în decursul meciului 
momente ce au reamintit forma bună 
deținută- oîndva ■ de această for
mație. De altfel, întîlnlrea a fost 
dominată-în general de jocul înain
tașilor, apărările, ambelor echipe 
prezentînd la ora actuală multe la
cune. Cei doi portari, Voinescu și 
Ghibănescu, deși au scos de nouă 
ori mingea din- plasă, s-au eviden
țiat prin intervenții prompte, spec
taculoase, după ce, de multe ori, 
apărările erau făcute „mat" de com
binațiile înaintașilor.

...Susținut de „galeria" constăn- 
țeană care a umplut ieri două sec
toare din tribunele stadionului „23 
August", Farul începe jocul foarte 
curajos — contrar obiceiului echi
pelor care în deplasare doresc să 
cîștige măcar un punct — și răspun
de prompt lă toate atacurile echipei 
militare. Cacoveanu, în revenire de 
formă, deschide seria golurilor din 
acest meci în minutul 7. Constăn- 
țenii egalează după 10 minute prin 
Mănescu. Timp de aproape o jumă
tate de oră- echipele își împart pe
rioadele de dominare. Se iac remar
cate acțiunile' întreprinse îndeosebi 
pe extreme : Tătaru, Cacoveanu, 
Mănescu și Moroianu sînt cei care 
produc deseori panică printre apă-

Ia fotbal

Știința Cluj 7 5 I 1 13: 8 11
Farul 8422 18:12 10
Petrolul 7 4 1 2 20: 7 9
Rapid 8332 18:15 9
Știința’ Timișoara 8413 12:14 9
Progresul 8 2 4 2 12: 9 8
Dinamo București 6 2 3 1 8: 6 7
C.S.M.S. Iași 7 2 3 2 14:11 7
Viitorul 6222 19:11 6
Crișana 7 3 0 4 9:18 G
Steaua 5 2 1 2 10: 9 5
Steagul Roșu 6 2 13 10:15 5
U.T.A. G 1 2 3 9:11 4
Dinamo Bacău 5113 4:10 3
Minerul 8 1 1 6 7:27 3

Rezultate categoria B

„Cupa P.T.T, 
la ciclism

SERIA I: Știinfa Galafi — Metalul Tgv. 
2—1; Carpafi — C.S.O.
Rapid Focș. — C.S.O. Brăila 0—2 ; Po
iana — Prahova 1—1; C.F.R. Pașcani — 
Ceahlăul 2—0 ; Flacăra Moreni — FI. 
roșie Tecuci 4—1.

SERIA a ll-a : C.S.M. Sibiu — Unirea 
R. Vîlcea 2—0; C.S.O. Craiova — Știin
ța București 2—2; Progresul — Dinamo 
Pitești 1—6; Metalul Buc. — C.F.R. Ro
șiori 3—1; C.S.M. Reșifa — Dinamo 
Obor 4—2.

SERIA a lll-a : C.S.O. Baia Mare — 
Recolta 5^-4; Ind. Sîrmei — Arieșul 
0—0; Jiul — C.S.O. Cluj 1—1; C.F.R. 
Arad — Vagonul Arad 2—1; Mureșul — 
A.S.M.D. Satu-Mare . 3—1.

1
x
1 

■ 1 
anulat

1
1
1 
x 

Progresul Alexandria—Dinamo Pitești 2 
x
1

Pronosport
Concursul nr. 40 din 7 octombrie

Petrolul—Știința Timișoara
C.S.M.S.—Rapid
Știința Cluj—Progresul
Steaua—Farul
Dlnamo Bacău—Viitorul
Crișana—U.T.A.
Dinamo București—Minerul 
știința Galați—Metalul 
Carpațl Sinaia—C.S.O. Galați

Ieri dimineață s-a 
desfășurat în Capi
tală tradiționala com
petiție clclistă dota
tă cu „Cupa P.T.T. 
întrecerea alergă
torilor avansați 
fost cîștigată de 
Stoica (Steaua), 
juniori, primul

V. Burlacu 
Cursa re-

clasat 
(Steaua), 
zervată alergătorilor 
cu biciclete de oraș 
a cîștigat-o C. Buzo- 
lanu (Metalul), ur
mat de poștașul Do- 
bre Tudor.

Pe echipe, compe
tiția a revenit clu
bului Voința.

din

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

In turneu peste Lotare

Ansamblul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii rornîne a plecat 
duminică dimineață spre Uniunea 
Sovietică, unde întreprinde un tur
neu de trei săptămâni.

Orchestra, avînd ca dirijori pe 
Emanoil Elenescu, artist emerit, și 
Iosif Conta, iar ca soliști pe artiștii 
emeriți Ion Voicu și Valentin Gheor
ghiu, va da concerte la Leningrad, 
Riga, Kiev și Moscova.

în aceeași zi orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii romîne a sosit 
la Moscova. (Agerpres)

o®o

INFORMAȚII
® Ministrul economiei forestiere, Mi

hai Suder, care a făcut o vizită in An
glia la invitația președintelui Comisiei 
Forestiere din Marea Britanie, lordul 
Radnor, s-a înapoiat duminică diminea
ța in Capitală.

© Duminică seara a plecat în Uniu
nea Sovietică un grup de ingineri și 
tehnicieni din agricultura țării noastre 
care vor vizita Expoziția agricolă unio
nală, sovhozuri și colhozuri, pentru a 
cunoaște experiența agriculturii sovie- 

(Agerpres)

timplat uneori 
să revin după 
o absență de o 
lună sau două 
pe una
străzile Mosco
vei și s-o des- .. t a . ... .., , . .
copăr, plăcut surprins, sub o nouă înfățișare cu tunelul de traversare a străzii pentru pie- 
sau să întîlnesc oameni angajați într-o nouă. . toni. E o soluție nouă, care modernizează șl 
inițiativă obștească ' mult construcțiile de metro din Moscova.

Ieri am colindat ’bulevardele Moscovei într-o Desigur noul tip de stație va fi extins în vii-

• Recordmanul lumii de haltere, Iurf 
Vlasov (U.R.S.S.), s-a antrenat serios 
înainte de a urca pe podiumul învingă
torilor la „mondialele“ de la Budapesta. 
Vlasov a ridicat în penultima zi aproa
pe 3 tone. El a „aruncat“ de 5 ori o hal
teră de 170 kg, a „smuls“ de 6 ori o 
greutate de 150 kg, a „aruncat“ apoi de 
6 ori cite 100 kg sau 200 kg.

• Meciul Patersson—Liston pentru ti
tlul mondial al „greilor“ a fost comentat 
de 525 ziariști. Intr-o declarație făcută 
ziariștilor, antrenorii lui Liston au spus 
că elevul lor nu putea pierde acest meci 
deoarece are un cap attt de tare că 
poate rezista și unei'lovituri dată cu o... 
bîtă de baseball.

o Finala actualei ediții a „Cupei cam
pionilor europeni" urmează să se des
fășoare la 25 mal 1963 la Londra. Finala 
„Cupei cupelor“ se va juca tot în luna 
mal, însă la Amsterdam.

A Z I N
o Primarul orașului Genua a telefonat 

la Moscova recordmanului mondial Va
leri Brumei, anunțîndu-1 că, pentru noul 
său record mondial (2,27 m), locuitorii o- 
rașulul italian au liotărît să-i decerne 
distincția „Caravelle d’or". Primarul l-a 
invitat pe Brumei la 12 octombrie la 
Genua, cu ocazia concursului internațio
nal de atletism pentru premiul „Crlsto- 
for Columb".

• In cursul lunii decembrie va avea 
loc la San Jose (Costa Rica) un intere
sant turneu internațional de fotbal cu 
participarea echipelor braziliene Paime- 
riras, Vasco da Gama și a echipelor eu
ropene. Dukla Praga șl Vasas Budapesta.

e Cunoscutul boxer de culoare Archie 
Moore . : .
bucureșteni în rolul lui Jim din filmul 
„Aventurile lui Huckleberry Finn“.

• Cunoscutul sprinter suedez Ove John
son, carè a cîștigat recent la Belgrad 
titlul de campion al Europei în proba 
de 200 m plat, a decedat zilele acestea 
în urma unul accident de automobil.

plimbare de o oră. Și prima noutate mi s-a 
ivit în fosta piață „Kalujskaid“, azi „Oktiabr
skaia“, numită astfel în cinstea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Cu trei etape înainte 
blican de polo pe apă, 
deschisă. Ieri, Ia ștrandul Tineretului, echipa Steaua, 
din pretendentele la titlu, deși lipsită de aportul a patru 
jucători (suspendați de federație pentru acte de indisciplină) 
a reușit o bună performanță, învingînd cu scorul de 8—2 
echipa Rapid. Militarii au obținut acest rezultat în urma 
unul Joc în viteză, cu acțiuni bine gîndlte, care a plăcut 
spectatorilor. Meciul lor cu echipa Dinamo, programat în ul-

tima etapă, se anunță deosebit de interesant, făgăduind o 
lntîlnlre pasionantă.

Al doilea meci al cuplajului, Progresul — Crișana (Ora
dea) a deziluzionat. Au fost patru reprize de joc încîlcit, 
cu multe greșeli tehnice și tactice. Rezultatul de 2—2 este 
echitabil șl reflectă în ultimă instanță „valoarea” egală a 
jocului prestat ieri de cele două formații.

în fotografie : Aspect din meciul Steaua — Rapid.
(Foto : M. Andreoscu)

NOILE LINII ALE 
ALBASTRE”...

O stație -de metro nou-nouță ne-a impre
sionat prin arhitectonica ei simplă și tot
odată fermecătoare. Forma ei semicirculară, 
cu cornișele prelungite, te îndeamnă să te gin-- 
dești la prototipul unei stații de aselenizare. în 
hol, o cupolă pe care strălucesc, aidoma unei 
constelații, becuri de neon, este, la rîndul ei, 
un omagiu arhitectonic infinitelor spații ce
rești...

Dar să ne întoarcem pe pământ. Printre con
structorii stației l-am întâlnit și pe P. S. Sme
tankin, inginerul șef al „Metrostroi“-ului, care 
ne-a împărtășit un secret: peste cîteva zile se 
va inaugura noua linie a „rapidelor albastre“ 
spre raionul Ceremușki, a cărei primă stație 
este „Oktiabrskaia". Cinci stații noi și un de
pou — iată darul oferit populației Moscovei 
de constructorii metroului în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a Revoluției din Octombrie.

P. S. Smetankin ne-a dat un interviu „din 
mers“. Am coborît împreună pe platforma 
stației. „Oktiabrskaia“ este îmbrăcată în faian
ță și plăci de marmură. Tuburi cu neon o lu
minează de la un capăt la altul cu o lumină 
plăcută, aidoma celei de amurg.

„Prin ce se deosebesc noile stații de metro ? 
In primul rând prin concepția arhitecturală 
modernă, care pune capăt așa-numitelor „exa
gerări arhitectonice" — ne spune tov. Smetan
kin. După cum vedeți, noile stații sânt simple, 
fără podoabe de prisos, și îmbină frumosul și 
economicul cu cele mai exigente cerințe ale 
călătorilor. Un amănunt important : stațiile au 
dimensiuni imperceptibil reduse. Spun „imper
ceptibil" pentru că ochiul călătorului nu poate 
sesiza dimensiunile reduse cu 70—80 de centi
metri ale tunelului și platformei de pasaj. Știți 
ce înseamnă aceste „dimensiuni reduse" ? O 
mare economie de materiale: 70 la sută din 
construcțiile stațiilor și traseului sânt făcute 
din beton armat, prețul de cost pe kilometru 
de traseu se reduce simțitor.

La stațiile următoare, „Akademiceskaia" sau 
„Profsoiuznaia". intrarea în metro coincide

tor pe liniile „rapidelor albastre“. Lozinca 
noastră este „simplu, ieftin, frumos“.

Ne-am oprit în fața automatelor care permit 
accesul spre scările mobile. Aici nu mai întâl
nești controlori de bilete : o monedă de 5 co- 

' péici introdusă în cutia automatului, și un bec 
aprins te invită să treci, ca și cum ți-ar spune 

. „pojaluista" („poftiți"). „In curînd le veți în
tâlni la toate stațiile de metro, din Moscova — 
ne spune tov. Smetankin. Sânt convenabile 
pentru administrația metroului și apreciate de 
pasageri".

Tov. Smetankin scoate un carnet și un cre
ion. Pentru a ne satisface curiozitatea gazetă
rească începe să calculeze. Noua linie de metro 
adaugă șuvoiului de călători ai „rapidelor al
bastre“ încă 150 000 de oameni. „Știți la cît se 
ridică în prezent numărul de călători ai metro
ului din 
mițioane în 24 de ore. Liniile lui, completate 
cu noua linie „Oktiabrskaia—Ceremușki", în
sumează 
încă o cifră ieșită proaspăt de sub creionul 
tov. Smetankin : 
cap, ar 
metri.

scările mobile puse cap la
da în total o lungime de 25 de kilo-

Peste
Cehov, în incinta magazinului „Progres“. E cel 
mai proaspăt magazin al Moscovei, 
s-au deschis abia în dimineața uneia din 
mele zile ale lui septembrie.

Prima surpriză care te întâmpină acolo 
lipsa vînzătorilor și a casierilor. Intr-un 
spațios, înșirați de-a lungul pereților, 
torii automați", strălucind sub prospețimea 
metalului și a materialului plastic, te îmbie să 
cumperi.

De ce n-aș mărturisi : „vânzătorii” lui sînt 
cei mai prompți și mai serviabili vinzători din 
lume. Ca să cumperi, de pildă, un pachet de 
unt, ,,'f.imînezi“ aparatului prețul afișat în 
vitrine, introducând banii în cutia lui. Aidoma 
unui contabil meticulos, automatul adună co
peicile una după alta și înscrie suma primită 
pe un vizor în cifre luminoase. O apăsare pe 
buton — și pachetul cu unt alunecă dintr-o 
nișă la dispoziția cumpărătorului. Marfa expu-

Ușile lui 
ulti-

este 
hol 

„vînză-

să stă perma
nent „la ghea
ță", deoarece 
vitrinele sânt 
totodată și fri- 
gorifere. La in
trare sânt in
stalate câteva

automate care schimbă monede de 10, 15 și 20 
de copeici.

Dar dacă vreunul din cumpărători strecoară 
din greșeală în cutia automatului o copeică sau 
două în plus ? Bătrîna gospodină Maria Iva
novna Petrușkina a plătit cu cinci copeici mai 
mult. Ochii electronici ai aparatului au înce
put să clipească cu îngrijorare, ceea ce tn lim
bajul „vînzătorului automat“ înseamnă : „Fiți, 
vă rog, atent”. Cu un clinchet metalic el a 
restituit imediat diferența de cinci copeici în 
mîinile Măriei Ivanovna.

Moscoviții au primit cu căldură noul dar 
oferit în cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției. A.m citit azi în ziare că în curînd 
se vor inaugura noi unități comerciale cu „vîn- , 
zători automați" — lăptarii,

Este ora trei după-amiază 
zin-automaf domnește o vie

ÎMPUTERNICITUL

cafenele etc. 
și în noul maga- 
animație.
MILIȚIEI

Exact la aceeași oră, pe peluza din imensa 
curte a unui bloc de pe Leninski Prospekt se 
desfășoară o vie... activitate sportivă. întorși 
de la școală, micii locatari ai blocului au în
jghebat la repezeală un stadion de fotbal și 
strigătele suporterilor concurează cu vuietul 
mașinilor de pe marea magistrală Lenin.

Dar iată că în mijlocul sportivilor entuziaști 
își face apariția o persoană între două vîrste, 
cu o figură, expresivă, și ochi, surîzători. 
Este Ivan Prokofievici Latușkin. Copiii îl pri
mesc cu bucurie. In cîteva clipe s-au strîns 
ciorchine în jurul lui. îl aud pe Ivan Proko
fievici discutând și rîzînd laolaltă cu micii săi 
prieteni. Apoi, pe nesimțite, „adunarea“ abor
dează o problemă care trezește interesul gene
ral : „Cum să ne ferim de accidentele de cir
culație ?" Expunerea lui Ivan Prokofievici se 
deapănă sub forma unei povestiri în care eroii 
sînt elevi de la diferite școli din Moscova, iar 
„exercițiile practice" conduse de el transformă 
pe dată peluza imensă a blocului într-un „bu
levard" pe care „mașinile“ și „pietonii“ sînt 
înșiși copiii din bloc. Am putut constata că 
micuții locatari de pe Leninski Prospekt sînt 
buni cunoscători ai regulilor de circulație. 
Profesorul lor este Ivan Prokofievici Latușkin, 
maistru la o uzină metalurgică din cartier. în 
timpul liber el este „împuternicitul miliției“ 
— o nouă inițiativă pe tărîm obștesc, care a și 
antrenat sute de cetățeni.

O oră pe bulevardele Moscovei ? Este o mică 
incursiune în viitor.

A. MUNTEANU
Moscova, octombrie 1962



Pag. 4 S C î N T E I A Nr. 5675

mew din timpul vizitei 
SOLIM POPORULUI ROMÎN ÎN INDONEZIA

ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI A ULTIMELE ȘTIRI

Sala parlamentului indonezian. Deputați, miniștri, reprezentanți al autorităților 
al partidelor politice, șefi al misiunilor diplomatice ascultă cu interes cuvintarea tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

locale, conducători 
Gheorghe

- Ț? ä
Tinete indoneziene prezintă oaspeților romîni pltoreștile lor costume naționale,

Un amestec arbitrar“99
Armatorii 

pentru
engiezi se opun presiunilor S.U.A. 
boicotarea comerțului cu Cuba
arbitrar” — astfel„Un amestec 

apreciază, potrivit relatării ziarului 
„DAILY EXPRESS”, armatorii en
glezi încercarea S.U.A. de a exerci
ta presiuni pentru a atrage Anglia 
în boicotarea Cubei. La 5 octombrie, 
un reprezentant al Camerei de na
vigație a Marii Britanii a caracteri
zat măsurile luate de S.U.A. drept 
„sancțiuni împotriva desfășurării 
unui comerț absolut legal”.

Hilton, 
ziarului 
pune, de 
galitatea 
califică 
S.U.A. Același punct de vedere este 
împărtășit de ziarul „GUARDIAN”. 
Ziarul subliniază că propunerile a- 
mericane de a se restrînge comerțul 
cu Cuba „pot aduce intereselor Oc
cidentului prejudicii mai mari de
cît intereselor rusești sau cubane”. 
„în ultimă instanță, amenințările și 
sancțiunile se pot întoarce împotri-

va Statelor Unite”, subliniază .zia
rul.

„Nu încape îndoială, scrie comen
tatorul ziarului „Guardian”, că ar
matorii noștri nu vor fi cîtuși de 
puțin de acord cu dezorganizarea 
activității comerciale în interesul 
diplomației americane”.

Cuvîntarea premierului algerian
ALGER 7 (Agerpres). — Ben Bel

la, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Populare Algeria (R.D.P.A.), a 
rostit o cuvîntare radiotelevizată. 
El a vorbit despre sarcinile urgente 
care stau în fața țării și, îndeo
sebi, despre necesitatea creării unui 
nou aparat administrativ. Una din 
sarcinile noastre primordiale, a spus 
Ben Bella, este restabilirea ordinii 
publice și în acest scop guvernul

ogo

comentatorul diplomatic al 
„DAILY TELEGRAPH", 
asemenea, la îndoială le- 
sancțiunilor americane și 
drept absurde măsurile

NEW YORK 
TASS transmite : La 
la reședința delegației 
avut loc o întîlnire a 
gației sovietice la cea 
sesiune a 
O.N.U. A. 
afacerilor 
secretarul 
Rusk.-

La întîlnire au fost de față repre-

Adunării
A. Gromîko, 
externe 
de Stat

7 (Agerpres). —
6 octombrie, 

sovietice a 
șefului dele- 
de-a XVII-a 
Generale a 

ministrul 
al U.R.S.S., cu 
al S.U.A., D.

zentantul- permanent . al S.U.A. la 
O.N.U., A. Stevenson, și M. Hillen- 
brand,. adjunctul special al secreta
rului de Stat.

Din partea sovietică la întîlnire 
au asistat V. S. Semenov,' locțiitor 
al ministrului. afacerilor externe al 
Ü.R.S.S., și P. D. Morozov, locții
tor al reprezentantului permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U.

a adoptat hotărîrea să . înființ 
tribunale populare pentru judecarea 
proceselor penale.

Ben Bella a acordat o. deosebită 
atenție-transformărilor pe care gu
vernul intenționează să le. înfăptu
iască în agricultură și îndeosebi în 
domeniul valorificării păminturilor 
necultivate. El a făcut apel la ti
neretul de la sate și orașe, la mi
litari și la populație ca „suflécîn- 
du-și mîneçile să dea un exemplu 
de muncă plină de abnegație". După 
cum a subliniat în continuare șeful 
guvernului algerian, „țăranii vor fi 
organizați în comitete pentru culti
varea în colectiv a pămintului“.

■ Referindu-se în încheiere la pro
blemele de politică externă, Ben 
Bella a arătat că 
riei în O.N.U. va 
ță excepțională", 
țară neutră și nu 
un fel de blocuri,

i externă, 
„admiterea Alge- 
avea o importan- 

Algeria va .-fi o 
va sprijini nici 
a spus el.

o®o

BERLIN, 
de-a 4-a 
nii Internaționale a sindicatelor oa
menilor muncii din industria meta
lurgică și constructoare de mașini 
— una din cele mai mari uniuni sin
dicale ale F.S.M. Participanții la 
conferință au adoptat în unanimi
tate o serie de documente, printre 
care programul revendicărilor me- 
talurgiștilor în care sînt oglindite 
sarcinile oamenilor muncii din a- 
ceastă ramură în lupta pentru pace 
și'progres social.

JUBILEUL DE 70 DE ANI

„NEW YOIHÎ CITY BALET“ 
LA MOSCOVA

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 
1n cadrul acordului cu privire la schim

bul cultural dintre U.R.S.S: și S.U.A., la 
Moscova a sosit ansamblul „New York 
City Balet", format, din .90 de persoane. 
împreună cu artiștii a sosit și maestrul 
principal de balet, George Bal.ancin. Pe 
aeroportul Seremetievo, la coborîrea 
din avion, George Balancin a fost înfîm- 
pinat de fratele său, cunoscutul compo
zitor sovietic Andrei Balancivadze.

Intr-o convorbire cu un corespondent 
TASS., George Balancin. și-a. exprimat 
bucuria în legătură cu sosirea sa la 
Moscova (el a părăsit Rusia împreună cu 
familia în anul 1919).

„V-șmadus oameni pe care i-am în
vățat ceea ce eu însumi am învățat in 
Rusia și ceea ce 
gii mele vieți, a 
mofie turneul in

SCURTE ȘTIR I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim̂

PARIS. „Canada se poate pomeni 
în situația de satelit al Statelor Uni
te dacă Commonwealthul va dispa
re. ca urmare a aderării Angliei la 
Piața comună”, a declarat Howard 
Green, ministrul afacerilor externe 
al Canadei. Corespondentul din 
Ottawa al agenției France Presse 
precizează că Green a făcut această 
declarație în Camera Comunelor.

SAN JOSE. In orașul San Jose a 
fost arestat Juan Rafael Colis, se
cretar general al Federației unice a 
oamenilor muncii de pe țărmul su
dic costarican al Pacificului, fiind 
acuzat de „propagandă comunistă”. 
Ziarul „Adelante” scrie că autori
tățile l-au arestat pe Colis din or
dinul societății americane „United 
Fruit”.

' S"U«A. AU EFECTUAT
O NOUĂ EXPERIENȚA

Aici s-a încheiat cea 
conferință a Uniu-

nauer (fond secret folosit pentru co
ruperi) se cifrează ca și pînă acum 
la 13 milioane de mărci. Adenauer 
dispune personal 
parlamentul nu 
sînt cheltuiți.

SAIGON. La 6 
giunea de junglă 
sud s-a prăbușit și a ars un elicop
ter aparținînd infanteriei marine a- 
mericane. Pe ' bordul elicopterului 
călătoreau opt persoane. Trei din ele 
și-au găsit moartea, iar cinci au fost 
grav rănite, anunță agenția Asso
ciated Press.

de acești bani și 
controlează cum

octombrie, în re- 
din Vietnamul de

constituie sensul între- 
spus el. Aștept cu e- 

Uniunea Sovietică".
AL P. S. ITALIAN o#o

ROMA. La 7 octombrie Partidul 
socialist italian și-a sărbătorit 
într-un cadru festiv jubileul de 70 
de ani de la înființare. A avut loc 
o demonstrație de masă a oameni
lor muncii din Roma, la care au 
luat parte nu numai socialiștii, ci 
și tovarășii lor — comuniștii, pre
cum și oameni ai muncii fără 
partid. Adunați în Piazza del Po- 
polo, demonstranții au defilat apoi 
cu drapele roșii și panouri pe stră
zile centrale ale 
vechiul Coliseu, în 
avut loc un miting 
Nenni, secretar al 
list italian, a rostit o cuvîntare la 
miting. La 7 octombrie ziarul „Avan
ti“, organul central al partidului, a 
publicat textul unej telegrame de 
salut adresate partidului socialist 
Italian de către Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

orașului spre 
fața căruia a 
de masă. Pietro 
partidului socia-

NUCLEARĂ
NEW YORK. La 6 octombrie, Sta

tele Unite au efectuat în regiunea 
insulei Johnston o nouă explozie 
nucleară în atmosferă. După cum a 
anunțat Comisia pentru energia a- 
tomică, dispozitivul nuclear a fost 
lansat de pe bordul unui avion. A- 
ceasta este a 29-a explozie nuclea
ră din seria experiențelor nucleare 
efectuate de S.U.A. 
cific.

BONN. Potrivit 
lege guvernamental 
bugetul de stat al R.F.G. pe anul 
1963, suma alocată așa-numitului 
„fond reptilă“ al cancelarului Ade-

în Oceanul Pa-

proiectului de 
cu privire la

Situația politică din Franța
PARIS 7 (Agerpres). — O dată 

cu căderea guvernului Pompidou și 
cu dizolvarea Parlamentului, situa
ția politică din Franța s-a agravat • 
și mai mult. Cercurile politice din 
Paris comentează viu faptul că pre
ședintele a arătat că nu vrea să 
țină seama de faptul, că 280 de de
putați ai Adunării Naționale (adică 
de fapt aproape toate partidele și 
grupările politice reprezentate în A- 
dunare, cu excepția partidului gaul- 
list U.N.R.) au luat atitudine hotă- 
rîtă împotriva întăririi continue a 
regimului puterii personale, și a tre
cut la dizolvarea Parlamentului. 
Este semnificativ faptul că imediat 
după ce Parlamentùl votase neîn
crederea în guvern, președintele de 
Gaulle a plecat în mod ostentativ la

manevrele militare în regiunile nor
dice ale țării.

Căderea guvernului Pompidou nu 
a scos însă de pe ordinea de zi pro
blema referendumului în problema 
reformei actualei constituții, 
tirile pentru 
nuă. La 7 octombrie în 
nai 
tele cu privire la modalitatea des
fășurării referendumului de la 28 oc
tombrie și cu privire la condițiile 
participării partidelor politice la 
campania premergătoare referendu
mului. Este semnificativ ' că numai 
reprezentanții unui număr restrîns 
de partide sînt investiți cu dreptul 
de a edita materiale de agitație și 
de a lua cuvîntul la posturile de ra
dio și televiziune.

referendum

Officiel“ au apărut

Pregă- 
conti- 

i.Jour- 
decre-

Pretutindeni, cu mii do stegulețe romîneștl șl indoneziene, cu cîntece șl aclamații entuziaste a în- 
tlmplnat populația lndonezianâ pe solii poporului romin. Iată un grup de copil salutînd cu însuflețire 
trecerea oaspeților.

De Ia Bandung la Djokdjakarta
(Urmare din pag. I-a)

Teritoriul special al Djokdjakartei 
are faima unui centru al rezistenței 
anticolonialiste. Aci a ' luptat în se
colul trecut legendarul Dipone- 
goro. Aici, la Djokdjakarta, a 
fost capitala Indoneziei între 1946— 
1950, cînd Djakarta era greu ex
pusă loviturilor colonialiștilor. Sul
tanul de aci a pus la dispoziția 
patrioților mijloace importante de 
luptă. Astăzi acest sultan devotat 
republicii și-a. păstrat titlul, are 
funcția de guvernator.

Am mers cu mașinile aproape 40 
km ' spre nord-vest pînă la marele 
monument. Pe parcurs, drumul era 
înțesat de oameni care ne salutau 
prietenește. Unii țărani se aflau la 
muncile timpului și ne salutau din 
marginea apelor strălucitoare ale 
orezăriilor sau din mijlocul lanurilor 
de tutun. Se auzeau strigăte : „Hi- 
dup, Romania".

Djokdjakarta, oraș a cărui vîrstă 
nu trece mult peste 200 de ani, este 
astăzi centrul unei regiuni care cu
prindea unul din cele mai vechi 
regate — al Javei. In locul dinas
tiei Cailendra. care s-a prăbușit, a 
apărut sultanatul mahomedan Ma- 
taram, iar splendidul monument bu
dist, .templul, a fost acoperit de noii 
stăpîni cu pămînt și. a stat așa mai 
bine de 1000 de ani. Abia în secolul 
trecut el a fost redescoperit. Apoi, 
la începutul acestui secol s-a înfăp
tui restaurarea lui.

Templul e greu de descris. Te 
apropii de înălțimile întunecate ale 
dealurilor și vezi treptat că unul din 

ele nu este un deal, ci monumentul 
înalt de 42 de metri așezat pe înăl
țime. Inchipuiți-vă niște podiumuri 
din ce în ce mai mici, unul peste al
tul și veți avea o imagine de ansam
blu a templului construit pe etaje. 
Mai multe galerii, neacoperite, des
chise, așezate din ce în ce mai sus, 
sînt încărcate de un șir neîntrerupt 
de basoreliefuri, deasupra ‘cărora stă 
Buda, mereu același, dar în poziții 
imperceptibil schimbate. Basorelie
furile executate cu o migăloasă mă
iestrie, statuetele nenumărate care 
se întind de-a lungul celor 6 km 
— cit . măsoară perimetrul teraselor 
și lungimea galeriilor :— înfățișează 
o adevărată cronică lapidară a Vie
ții, obiceiurilor și credințelor unui 
popor de civilizație milenară. Piatra 
aceasta neagră și cenușie, încărcată 
cu pietre albicioase și albe, întru
chipează unul dintre cele mai fru
moase monumente ale lumii, mîn- 
drie a Indoneziei.

Colonialismul și-a lăsat urmele și 
aci. Buda în multe din statui e de
capitat. E o consecință a co
merțului pe sub mînă pe care-l fă
ceau bogătașii europeni și ameri
cani, luind doar capul lui Buda, mai 
ușor transportabil decît restul statuii.

Vizitînd cu mult interes mo
numentul, tovarășii Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe
Maurer, Corneliu Mănescu au pus 
numerotase întrebări călăuzelor.
Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a ex
primat admirația pentru excepțio
nala înflorire pe care o atinsese arta 
în acele vremuri.

De la Borobudur, cortegiul ofi
cial se îndreaptă spre centrul orașu
lui Djokdjakarta. Locuitorii-orașului 
întîmpină pe oaspeții din îndepărta
ta Romînie cu aceeași căldură cu 
care au fost întîmpinați pretutindeni 
în tot timpul vizitei lor.

La orele 18,30, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej împreună cu tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și Corne
liu Mănescu au vizitat,' împreună cu 
președintele Sukarno,, o expoziție de 
artizanat javanez. Printre exponate 
se află obiecte din 'argint, sculpturi 
în lemn și fildeș, frumoase, țesături 
în multiple culori și nuanțe din care 
se fac costumele naționale.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a apreciat valoarea artistică a 
țesăturilor de batik, socotindu-le 
adevărate picturi. Adesea președin
tele Sukarno dădea personal expli
cații asupra obiectelor expuse.

Oaspeții romîni s-au fotografiat 
împreună cu un grup de meșteșu
gari. Tînăra Roestijanti a solicitat 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
un autograf. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a. scris în carnet: 
„Cu admirație și prietenie". A sem
nat și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Oaspeții romîni s-au înapoiat apoi 
la reședința lor. Pe străzile Djok
djakartei puteau fi văzute pretutin
deni pancarte cu chemări îndemnîn- 
du-i pe locuitorii orașului să parti
cipe la marele miting de masă care 
are loc în dimineața zilei de 8 oc
tombrie.

In ultima săp- 
tămînă, a treia 
de la deschide
rea actualei se
siuni a Adunării 

. Generale, s-a în
registrat o activitate mai intensă 
ca pînă acum. începînd de vineri 
lucrează toate comitetele, iar ma
joritatea ședințelor sînt programa
te și după-amiaza, pentru a evita 
din timp aglomerarea și... dezba
terile nocturne.

Cele mai avansate sînt lucrările 
Adunării Generale, de la tribuna 
căreia și-au expus pînă acum po
ziția 71 de delegații. Pe listă au 
mai rămas 24 de vorbitori, care 
vor încheia discuția generală în 
cursul săptămînii viitoare.

Poziția principalelor grupe de 
state — statele socialiste, statele 
membre ale blocurilor militare de 
sub egida S.U.A. și statele neu
tre — este de pe acum suficient 
de conturată față de marile pro
bleme înscrise pe ordinea de zi. 
Astfel, discuția generală a relevat 
din nou că țările socialiste depun 
eforturi continue pentru a imprima 
dezbaterilor un spirit realist, pre
zintă noi propuneri constructive, 
insistă ca O.N.U. să privească cu 
toată răspunderea ce-i incumbă 
marile sarcini actuale. Printre vor
bitorii care au luat cuvîntul în a- 
ceastă săptămînă, unii au relevat 
însemnătatea noilor propuneri fă
cute de Uniunea Sovietică, subli
niind că ele dovedesc dorința ma
rii puteri socialiste de a se înfăp
tui dezarmarea generală și totală. 
Așa, de pildă, șeful delegației li
biene, Fekini, a arătat că sprijină 
programul economic al dezarmă
rii, propus de delegația sovietică 
și care arată — a spus el — „cum 
pot fi dirijate în direcția ajutoru
lui economic sumele destinate în 
prezent cursei înarmărilor“.

Săptămînă aceasta, Mircea Mali- 
ța, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Romîne, a expus în 
Adunarea Generală poziția țării 
noastre față de principalele proble
me internaționale, exprimînd hotă- 
rîrea poporului și guvernului romîn 
de a-și aduce contribuția la lupta 
pentru preîntîmpinarea războiului, 
la înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, la dezvoltarea colaboră
rii între state, la promovarea 
existenței pașnice.

Cuvîntarea reprezentantului 
mîn a avut un ecou pozitiv în
dul delegațiilor. Delegați ai unor 
țări neutre au declarat că au a- 
preciat spiritul constructiv al cu- 
vîntării. A doua zi, ziarul 
„New York Times" și posturi de 
radio locale au făcut referiri la 
partea din discurs care tratează 
problema germqnă și a Berlinului 
occidental, remarcînd în special 
că reprezentantul romîn a arătat

co-

ro- 
rîn-

A treia săptămînă la 0. N. U.
două

gene- 
aliații

zel a de- 
reprezen-

S. U. A. 
a calom-

necesitatea primirii celor 
state germane în O.N.U.

Pe de altă parte, discuția 
rală a arătat că S.U.A. și 
lor, în ciuda declarațiilor, solemne 
despre „atașamentul lor față de 
principiile Cartei O.N.U.", tind spre 
măsuri menite să ducă la spo
rirea încordării internaționale. în- 
tr-o corespondență trecută am ară
tat cât 
pus 
tantul 
pentru 
nia Cuba liberă, 
ca și declarații
le pătrunse de 
spiritul „războ
iului rece“ ale 
englez. Este 
asemenea poziții au întîmpinat 
dezaprobare din partea multor 
delegații. S-tar putea, de pildă, 
cita ouvîntarea ministrului de 
externe al R. A. U., Fawzi, care, 
în legătură cu uneltirile S.U.A. 
împotriva Cubei, a declarat că 
„situația creată primejduiește 
domnia legii în relațiile interna
ționale".

De altfel, pentru starea de spi
rit ce domnește în cercurile O.N.U. 
față de „problema cubană" este 
semnificativ următorul moment 
petrecut joi la prînz în holul din 
fața sălii Adunării Generale. Pe. 
lîngă ziariști, se adunaseră nu
meroși delegați. Era anunțată so
sirea președintelui Cubei, Osvaldo 
Dorticos, în prima sa vizită la se
diul O.N.U.

A apărut, surîzător și calm, în 
luminile flashurilor. L-a întîmpinat 
U Thant, secretarul general provi
zoriu al O.N.U., potrivit protocolu
lui prevăzut pentru șefii de state. 
Cu greu și-a putut croi drum prin 
holul aglomerat, schimbînd semne 
amicale de salut cu diplomați 
noscuți.

Chiar și reprezentanții unor 
din N.A.T.O. nu pot să nu 
seama de împotrivirea pe i 
o întîmpină politica 
lui rece". în această privință, 
aci au atras atenția unele părți 
din cuvîntarea ministrului de ex
terne al Belgiei, P. H. Spaak. După 
cum se știe, Spaak a fost mulți 
ani secretar general al N.A.T.O. și 
unul din cei. mai înverșunați pro
pagandiști ai telurilor agresive ale 
acestui bloc militar. Or, în cuvîn
tarea sa la - această sesiune, re
prezentantul belgian a subliniat că 
„Occidentul nu trebuie să elimine 
cu prea multă pripă sau cu prea 
mare semeție declarațiile comu
niștilor în sensul că ei doresc să 
trăiască în cadrul coexistenței

Prin telefon 
de la trimisul nostru

reprezentantului greșului pe care 
de relevat că

cu-

țări 
țină 
care 

.războiu-

pașnice". El a adăugat că „este 
vorba de o concepție greu de re
fuzat" și a arătat că ar trebui să 
se adopte o concepție mai largă 
de „cooperare necesară“. După 
cum se știe, țările socialiste stau 
tocmai pe poziția că coexistenta 
pașnică nu trebuie să se reducă 
la simpla conviețuire a celor două 
sisteme,'ci că între țările aparți- 

nînd acestor sis
teme trebuie . să 
existe colabora
re, cooperare. 
Incontestabil de- 

lui

pro-

in-
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ge-

comerțului 
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problemelor eco-

claratiile
Spaak sînt un 
semn al

_ . ideile coexisten
ței pașnice îl fac în opinia publică 
mondială.

Același lucru îl arată și alte 
așpecte ale activității de la O.N.U. 
S-a impus astfel atenției gene
rale inițiativa sovietică privind 
organizarea unei conferințe pen
tru dezvoltarea 
ternațional. în 
unde are loc 
nerală asupra 
nomice mondiale, numeroși vorbi
tori se pronunță în favoarea aces
tei propuneri, scot în evidență 
importanța ei pentru extinderea re
lațiilor comerciale — în contrast 
cu < 
fală a grupărilor economice în
chise de genul Pieței comune.

O serie de vorbitori au criticat 
ascuțit Piafa comună. Astfel, de
legatul Ghanei a arătat că „ade
rarea tinerelor state africane 1 
Piața comună ar însemna pierde
rea independentei, pe care ele 
și-au cucerit-o cu atîta greutate".

Problemele luptei anticolonialiste 
a popoarelor ocupă anul acesta, 
ca și în anii trecuți, un loc impor
tant în ‘lucrările sesiunii O.N.U.

în această săptămînă, Consiliul 
de Securitate a recomandat admi
terea în O.N.U. a Algeriei, care 
devine al 109-lea membru al 
O.N.U. în viata: poporului algerian 
aceasta a reprezentat o recunoaș
tere internațională a dreptului sau 
la libertate.

Dintre membrii Consiliului â_ 
Securitate singurul care a făcut ex
cepție a fost ciankaișistul, care 
s-a „abținut" la votul privind 
recomandarea Algeriei ca membră 
a O.N.U, Dumnealui-, chipurile, nu 
uită că Algeria s-a pronunțat pen
tru restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la O.N.U. Ba chiar 
acest domn particular dă semne 
de iritare atunci cînd președintele 

concepția îngustă occiden- ^Potriva luptătorilor pen-
rr ăninĂrilnr în. jlU Ilbertate- Pnntle Cei peste

îl numește pur și 
simplu „domnul 
Liu". Intr-adevăr, 
de mult această 
figură nu mai 
constituie decît 

un prilej de amuzament pentru pu
blicul spectator.

în Adunarea Generală, o serie 
de țări afroasiatice au prezentat 
rechizitorii necruțătoare împotriva 
adeptilor colonialismului. Delega
tul Camerunului a cerut chiar ex
pulzarea Portugaliei și Uniunii 
Sud-Africane din O.N.U.

în comitetul nr. 4 vechile pu
teri coloniqle se află sub o per
manentă acuzare. Aici, de la bun 
început, țările africane au răstur
nat ordinea de zi proiectată ini
țial, dînd prioritate celor mai a- 
cute probleme coloniale : proble
ma Rhădesiei de sud, eitua.ția din 
Africa de sud-vest, din terltoi-iile 
portugheze, discriminarea rasială 
în colonii. Este semnificativ că nici 
o delegație n-a cutezat să ia cu
vîntul spre a se opune. Numai re
prezentantul S.U.A. a încercat să 
salveze pe colegul său britanic, 
care tăcea chitic, deși era direct 
vizat.

Problema. Rhodesiei de sud se 
dezbate de cîteva zile. Doi petițio
nari din această țară — Michael 
Scott (alb) și Enoch Dumbutshena 
(negru) — au dezvăluit în fața 
delegațiilor tragicul tablou al 
rasismului din patria lor, per
secuțiile și represiunile poliție-

.....  ......... .. cei peste 
două mii de deținuți politici se ’ 
află și Joshua Nkomo, liderul Parti
dului Uniunea Populară Africană 
Zimbabwe (numele african al Rho
desiei, pe care îl va purta ca tară 

~ independentă), care este interzis. 
Adresîndu-se pe un ton ironic de
legatului Angliei, reprezentantul 
Ghanei și-a exprimat speranța că • 
acesta, tinînd seama de vederile 
sale ;,liberale", va reuși să con 
vingă guvernul să Jină seama de 
aspirațiile populației. Zimbabwe. ;

Comitetul politic s-a întrunit vi- j 
neri în prima sa ședință în cadrul ; 
căreia au fost aleși în unanimita- 1 
te vicepreședintele — Ralph En- ! 
ckell (Finlanda) și raportorul — <
Karelly Çsatorday (R. P„ Ungară), j 
Alegerea unui reprezentant al Un- ! 
gariei este socotită aci ca adău- ; 

de gînduse la eșecul suferit de ădep- < 
tii „războiului rece" cu prilejul 
votului privind înscrierea pe ordi
nea de zi a așa-nirmitei „proble- i 
me ungare". (

In următoarele zile comitetul va ? 
trece la discutarea primului punct ? 
de pe ordinea de zi — Interzice- > 
rea experiențelor cu arma nu- > 
cleară. >
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