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a luat sfîrșit

SERGIU FARCAȘAN

sînt găzduiți 
oaspeții ro-

romîni au făcut înconju- 
centrale. Ea are în jurul 
turle mai mici, aurite.
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Noul centru al orașului Baia Mare. (Foto : Agerpres)
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Vizita în Birmania, dacă e relativ 
mai scurtă în ce privește timpul de 
ședere — și pentru luni dimineața 
e prevăzută plecarea — are în 
schimb un program dens și rodnic 
în care partea principală o ocupă 
convorbirile între conducătorii de 
stat ai celor două țări. Sîmbătă, am 
transmis că oaspeții romîni au făcut 
o vizită generalului Ne Win la Casa 
Dagon. Convorbirile ce s-au desfă
șurat aici timp de o oră și 45 de mi
nute au continuat seara la dineul 
oferit la vechea casă a președintelui, 
acum Casa oaspeților de stat, de că
tre generalul Ne Win în cinstea oas
peților romîni. Dineul, care a durat 
două ore și jumătate, s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

Duminică la orele 10 dimineața, 
convorbirile au fost reluate; tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
primit vizita generalului Ne Win, 
președintele Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane, la clădirea din 
cărămidă roșie, Casa de oaspeți. La 
convorbiri au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mămescu.

Intre convorbiri s-au desfășurat 
cîteva vizite care vor permite oaspe
ților romîni să păstreze amintiri de 
preț, să aibă o imagine mai completă 
asupra forței creatoare și tradițiilor 
patriotice ale poporului birman. La 
8 dimineața a început vizitarea unui 
monument despre care se poate 
spune că face parte dintre cele mai 
impresionante monumente ale Asiei, 
Swe Dagon — Pagoda de Aur. Oas
peții romîni au fost însoțiți de Saw 
Myint, ministrul informațiilor și 
culturii și ministru ad-interim al 
afacerilor exteyte al Uniunii Bir
mane, Uztin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Ko Ko, secre
tar al Consiliului revoluționar și 
al guvernului.

Turla centrală a monumentului, cu 
vîrf lung, cuprinde 25 tone de aur

masiv, 100 tone argint șl se înalță 
cu circa 120 metri deasupra dealu
lui și a platformei centrale înaltă 
de peste 50 de metri. Strălucirea a- 
cestui aur masiv se vede pînă de
parte, în toate colțurile orașului, 
dar mai puternică încă este strălu
cirea artistică a monumentului, 
mărturie a forței creatoare a po
porului birman. Patrioții birmani 
amintesc adesea că monumentul lor 
a început să prindă viață acum 2550 
de ani. cînd An
glia nu exista încă 
și că de n-ar fi 
fost colonialismul, 
țara lor s-ar fi a- 
flat azi mult mai 
departe. în cartea 
de onoare a pa
godei, tovarășul Gheorghiu-Dej a 
scris : „Cu admirație și stimă față 
de acest monument istoric, mărturie 
a străvechii culturi a poporului 
birman“.

Oaspeții 
rul turlei 
ei, 300 de 
Toată lumea umblă aci, în semn de 
respect, cu picioarele goale, iar ae
rul înmiresmat de esențe e străbă
tut de lovituri de gong menite să 
amintească oamenilor obligația de a 
fi puri, cumpătați, de a trăi demn. 
Credincioșii care vin din multe col
turi ale Asiei găsesc aci mii de sta
tui și statuete care îl înfățișează pe 
Budha cu picioarele încrucișate, sau 
stînd lungit adîncit în contempla
ție.

Birmanii însă ca popor nu sînt 
deloc contemplativi — lucru de 
care s-au putut convinge colonialiș
tii. Pe lîngă lupte izolate, patrioții 
birmani au purtat adevărate bătălii 
împotriva colonialiștilor : in 1824,

din nou în 1852, apoi în 1885 și se 
poate spune că nici un moment n-au 
încetat lupta lor dîrză și demnă de 
admirație. La acest lucru s-au gîn- 
dit oaspeții romîni văzînd apoi mau
soleul închinat generalului Aung 
San, erou național al poporului 
birman. Sub un acoperiș simplu de 
lemn se află în marmoră mormîntul 
generalului înconjurat de alte zece 
blocuri de marmoră — mormintele 
unor tovarăși de luptă ai săi, asa

sinați mișelește în 
1947 de marionete 
ale colonialismu
lui britanic. Nouă 
trompeți stăteau 
pregătiți, iar în 
momentul cînd to
varășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej a depus o coroană la 
mausoleu au răsunat acordurile unei 
melodii închinate eroilor. Pe pan
glica coroanei erau scrise urmă
toarele cuvinte : „Generalului Aung 
San, erou al Uniunii Birmane, din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej". Aung San a condus 
o armată de 50 000 de oameni care 
a . luptat pentru eliberarea Birma
nie! de sub jugul colonialist brita
nic, apoi de sub jugul japonez și, 
din nou, contra dominației britanice. 
Această luptă și-a găsit încununarea 
la 4 ianuarie 1948, cînd Birmania a 
obținut independența. E firesc ca un 
popor care a luptat atîta pentru in
dependență și care a plătit cu atîta 
sînge, să fie dornic să și-o consoli
deze, să așeze la temelia ei o eco
nomie dezvoltată, chezășia libertății. 
Iată unul dintre motivele pentru 
care birmanii studiază cu tot inte
resul experiența popoarelor care au
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devenit stăpîne pe soarta lor, între 
care și experiența construcției paș
nice din țara noastră.

La ora două după-amiază, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
soțit de generalul Aung Gyi. locții
tor al președintelui Consiliului Re
voluționar, vizitează orașul. Sînt 
parcurse rînd pe rînd, gara fluvială, 
grădina zoologică, unde se află și un 
elefant alb — după spusele localni
cilor singurul din lume — parcul 
Aung San care are în față o statuie 
a eroului național. Au fost vizitate 
și alte locuri importante ale orașu
lui, printre care mai multe obiective 
sociale și culturale. In parc, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se 
plimbă printre copiii numeroși care 
se joacă aci, se fotografiază cu copiii 
și părinții. Un scurt popas și vizita
torii se întorc la hotelul „Inya", si
tuat pe malul lacului cu același 
nume, un hotel modern, construit cu 
ajutor sovietic, unde 
acum parte dintre 
mîni.

Turul orașului care 
la orele patru după-amiază ne-a în
tărit impresia că ne aflăm într-o 
grădină. Cum o parte a parcului are 
alei asfaltate pe unde pot trece ma
șinile, adesea nu ne puteam da sea
ma dacă trecem pe stradă sau pe 
alee.

Grădinile sînt uneori mai dese de
cît casele. De fapt, dintre cei a- 
proape 800 000 locuitori, doar 300 000 
trăiesc în orașul propriu-zis, restul 
aflîndu-se în împrejurimi. Am tre
cut pr.intre căsuțe mici din împle
tituri, ca niște coșulețe, printre ba
zare caracteristice, printre clădiri 
noi, importante. Pretutindeni, oaspe
ții romîni au fost întîmpinați cu 
multă căldură, expresie a prieteniei 
sincere dintre popoarele romîn șl 
birman.

Celuloza"

o

O analiză a realizării prețului de cost într-o întreprindere îți oferă întotdeauna prilejul de a vedea cum este gospodărită unitatea respectivă. Cifrele oglindesc fidel preocuparea și priceperea colectivului de a folosi fondurile materiale și bănești în așa fel, îneît la fiecare sfîrșit de lună să se realizeze producția planificată, de bună calitate și la un preț de cost cît mai scăzut..în regiunea Brașov sînt numeroase întreprinderile în ale căror evidențe contabile se consemnează cifre care vădesc un înalt spirit gospodăresc, grijă deosebită de a se valorifica cît mai bine rezervele interne ale producției. în fiecare lună, la uzinele „Rulmentul“ și „Hidromecanica“, la Complexul de faianță și sticlărie din Sighișoara, la Rafinăria din Brașov și în multe alte întreprinderi se încheie bilanțuri cu economii suplimentare la prețul de cost. în 8 luni ale anului, pe ansamblul industriei regiunii Brașov, s-au putut înregistra economii peste plan de 47,4 milioane de lei. Aceste rezultate dovedesc hărnicia și însuflețirea muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și proiectanților din regiunea Brașov, dorința lor de a realiza exemplar planul la toți indicii.Ne bucură succesele obținute de colectivele brașovene, dar ne încearcă, în același timp, un sentiment de părere de rău că ele nu sînt nici pe departe pe măsura posibilităților existente în fiecare întreprindere. Unele fabrici sau uzine nu numai că nu realizează economii, dar lipsurile din activitatea lor pe tărîmul producției și al gospodăririi diminuează uneori realizările obținute de altele. în această perioadă. economiile suplimentare prețul de cost ar fi fost mult mai mari dacă unele întreprinderi „Metalurgica“-Sibiu, Combinatul chimic din Făgăraș și altele nu ar fi depășit costurile planificate la diferite elemente.Sînt conducători de întreprinderi care, atunci cînd înregistrează costuri maț mari decît cele planificate, încearcă să le justifice prin tot felul de cauze obiective. De cele mai multe ori însă, la o analiză mai 1
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9 >atentă, vezi că multe din așa-zisele cauze obiective puteau fi înlăturate cu forțele colectivului. Iată un caz concludent : fabrica „Reconstrucția" din Feldioara a înregistrat în acest an depășiri la toate elementele prețului de cost. Din discuțiile cu muncitorii și cadrele de conducere din întreprindere îți dai seama că multe cheltuieli inutile puteau fi evitate. Din producția de țigle a fabricii pe luna septembrie s-a rebutât o mare parte. Aceasta din simplul motiv că aici nu se fac analize de laborator și se introduc uneori în producție materii prime necorespunzătoare. Desigur, aici nu poate fi vorba de cauze obiective.Se mai întîmplă însă, ca unii tovarăși de la comitetele de partid orășenești, în loc să analizeze cu grijă și răspundere fiecare caz în parte, se lasă convinși cu ușurință de unii directori că vina principală în nerea- lizarea prețului de cost o are direcția generală sau ministerul tutelar. Biroul Comitetului orășenesc de partid Sibiu și-a însușit părerea in- ginerului-șef de la uzina „Metalurgica", Petre Pop, că unii indicatori de plan nu se pot realiza sub nici un motiv. Cînd Comitetul regional de partid Brașov a insistat să se studieze mal bine rezervele acestei uzine, s-a văzut că lucrurile stau cu totul altfel. Bineînțeles că s-au găsit soluții și astăzi lucrurile la această unitate merg bine.Ca să se realizeze un preț de cost cît mai scăzut este nevoie, în primul rînd, să se dea o atenție deosebită introducerii tehnologiei noi în producție. Acest fapt duce la creșterea productivității muncii, la folosirea mai bună a spațiilor de producție și altele. Toți cei ce lucrează în uzine știu bine acest lucru. La uzinele „Rulmentul“, „Hidromecanica“, „Tractorul”, de pildă, s-au introdus la mașinile existente o serie de modernizări cu eficiență economică' mare. Dar, studiind planul de modernizări și pe cel al măsurilor teh- nico-organizatoricé al Fabricii de cabluri și radiatoare. îfi întărești convingerea că aici problemele legate de îmbunătățirea proceselor tehnologice nu se află în centrul

preocupărilor. Prevederile din planuri nu sînt realizate, iar calculele economice nu sînt făcute. Iată de ce în momentul de fată fabrica nu se găsește într-o situație financiară bună.Faptele arată că nu în toate locurile există grijă pentru aplicarea o- perativă a propunerilor muncitorilor, tehnicienilor, care au ca urmare economisirea de forță de muncă, creșterea randamentului mașinilor etc. Concludentă este în a- cest sens următoarea situație : în cursul anului în întreprinderile din regiune s-au făcut aproape 5 000 de propuneri prețioase de modernizări și inovații, dar s-au aplicat numai 2 400. Multe propuneri făcute de muncitori anul trecut sînt încă nerezolvate. Cîte milioane de lei nu s-ar fi adăugat la economiile existente dacă organizațiile de partid, conducerile uzinelor ar fi manifestat o grijă mai mare pentru ca inițiativa creatoare a maselor să-și găsească o aplicare largă în producție.în ramura industriei constructoare de mașini o pondere însemnată în prețul de cost o au materia
CONSTANTIN IORDAN 

adjunct al comisiei 
economice a Comitetului 

regional P.M.R. Brașov
CONSTANTIN CÄPRARU 

coresp. „Scînteil”

(Continuare în pag. a Il-a)

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ
★ ★

Au terminat semănatulGospodăriile agricole de stat din cadrul trustului G.A.S. Brașov au terminat însămînfarea culturilor de toamnă. Folosind bine tractoarele, noaptea la arături, lai ziua la însămînțări, G.A.S. Prețmer, Hărman, Șercaia, Catalina și altele au fost primele din regiune care au semănat întreaga suprafață prevăzută. Muncitorii din gospodăriile agricole de stat au efectuat

dea șl Vulturești. Pînă acum în gospodăriile de stat din regiune au fost ‘ însămînțate 14 000 hectare din 16 000 planificate.In raionul Găești au însămînțările
însămînțările în condiții agrotehnice superioare.

★PITEȘTI (coresp. „Scînteii). — Cu fiecare zi ce trece noi și noi gospodării de stat și gospo- terminat dării colective din ie- de toamnă colectiviștii giunea Argeș încheie din 8 comune între care campania însămînțări- Ciupa, Glîmbocata, Ju- lor de toamnă. în ca- gureni, Leordeni. drul trustului Gostat primele unități care au terminat semănatul au fost G.A.S. Petrești, Potcoava, Sîmburești și altele. Zilele acestea li s-au adăugat încă două gospodării : Ve-

Pentru ridicarea fertilității solului colectiviștii din raion au folosit 500 tone îngrășăminte chimice, 10 000 tone îngrășăminte naturale și 4 815 tone de amendamente cal- caroase.

Din șoseaua străiuită de 
plopi falnici se desparte, a- 
proape de Pitești, un drum 
de țară. Numai după cîteva 
minute de mers ajungi la 
poalele dealului Golească. 
In față fi se deschide o pa
noramă pufin obișnuită. 
Dealul are o scobitură ase
mănătoare unui uriaș fund de 
căldare. De la poale și pînă 
pe creastă, pe toată coasta, 
se succed terase despărjite 
una de alta prin brîuri de 
iarbă și chiar de piatră a- 
colo unde panta este mai 
abruptă. Terasele par niște 
trepte mari făcute ca pentru 
uriașii din poveste.

Localnicii spun că la poa
lele dealului Golească ar 
fîșni un izvor de un fel de
osebit. Insă izvorul nu vine 
din străfundurile pămlntului 
ci de la suprafafă, de pe te
rasele de care am amintit. 
Aici sînt plantafi butucii de 
vifă de vie încărcafi cu stru
guri. 
izvorul, 
dulce, 
lului 
tea lui, 
tată...

Așa cum îl arată și
Golească era pînă nu de mult un deal 
gol cu coastele mîncate de ape, ori 
acoperite 
prele sau 
un locșor 
Golească.
priceperea și puterea lor au transfor- 
mat-o într-o grădină înfloritoare.

Cu cîțiva ani în urmă cînd s-a pus 
problema valorificării terenurilor în pan
tă și erodate s-a considerat că cel mai 
nimerit lucru ar fi amenajarea de te
rase. Nu a fost o treabă tocmai ușoară.

De aici se formează 
Nu curge apă ci must 
Izvorul 
Golească 
poveste

de la 
ÎȘi 

nu

»

Raioane fruntașe din regiunea Dobrogea
în regiunea Dobro- 

gea paralel cu recoltările 
de toamnă, gospodăriile 
colective au intensificat 
lucrările de pregătire a 
terenurilor și de însă- 
mînțare. A fost arată 
aproape întreaga supra-

față prevăzută a fi în
sămânțată în toamna a- 
ceasta și s-a semănat 
grîu și secară pe a- 
proape 80 la sută din 
suprafața planificată. 
Gospodăriile colective 
din raioanele Hîrșo-

și Tulcea, pre-va
cum și cele din comu
nele aflate în raza ora
șului Constanța au rea
lizat planul însămînță- 
rilor de toamnă în pro
porție de 90 la sută.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In schelele de extracție a țițeiului din regiunea Ploiești s-au luat numeroase măsuri în vederea asigurării desfășurării normale a lucrului în cursul iernii. La schela Boldești, de pildă, s-au executat și reparat drumuri de acces spre sonde pe o lungime de aproape 10 km, la capetele de erupție și la cutiile de ventile s-au luat măsuri de prevenire a înghețului ; s-au curățit depunerile de pe fund la 7 rezervoare pentru țiței.în schela Urlați s-au reparat turlele și masturile la 115 sonde, s-au revizuit conductele de apă etc. Măsuri asemănătoare 6-au aplicat și în rafinăriile de petrol Teleajen și Ploiești.La practică în școlile sătești
GALAȚI (coresp. \,GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — 

Peste 200 de studenți din ultimul an 
al celor 4 facultăți ale Institutului 
pedagogic din Galați au plecat ieri 
la practică în școlile sătești din re
giune.

Studenții vor lua parte la întrea
ga activitate a școlilor și a gospodării
lor colective și de stat din comunele 
unde au fost repartizați să-și facă 
practica.

Țesături din relon

Tn Industria prelucrătoare de fire din 
relon se îmbunătățește continuu cali
tatea produselor. Anul acesta, de pildă, 
s-a introdus metoda de retratare a țe
săturilor cu un nou produs de fixare, 
care asigură țesăturilor din relon o 
rezistență mărită. De asemenea, vopsi
rea acestor produse se face cu colo- 
ranți acizi în aparate de vopsire 
presiune.

Noile țesături pentru bluze de 
tratate impermeabil, pentru rochii 
monofil electroplușat, pentru draperii 
și perdele vor apare în curînd în co
merț.
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...este titlul noului 
ziar de uzină, organ 
al comitetului de 
partid și al comite
tului sindicatului de 
la întreprinderea de 
fabricare a cartonu
lui și celulozei din 
stuf-Brăilș. Apărut 
ieri, primul număr 
înmănunchează ma
teriale variate oglin
dind activitatea mul
tilaterală a colecti
vului de la această 
întreprindere.Noi complexe de deservire

In ultimul timp, aproape în toate 
regiunile țării au fost date în folo
sință noi complexe de deservire ale 
cooperației meșteșugărești. Astfel, la 
Dorohoi și Gura Humorului, com
plexele recent construite au început 
să funcționeze. Complexul din Doro
hoi cuprinde unități de frizerie, coa
fură, cismărie, foto, croitorie, len
jerie, reparații radio, tricotaje etc.

In regiunea Crișana, pe lîngă com
plexele de la Salonta și Beiuș, date 
în folosință în lunile trecute, și-au 
început activitatea și complexele de 
la Marghita și Chișinău-Criș. Aces
te complexe sînt formate din atelie
re de ceasornicărie, încălțăminte, 
lenjerie, frizerie, coafură, reparații 
radio, totalizînd o suprafață de 
ca 1 400 m p.

Noi complexe de deservire au 
fost date în folosință recent în
șele Pașcani și Hîrlău din regiunea 
Iași.
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Prlma duminică din noul sezon Ia patinoarul „23 
August" din Capitală.

La Muzeul de isto-
I naturală „Gr. 

Antlpa” din Capita
lă s-a deschis ieri o 
expoziție de fluturi 
exotici dlntr-o co
lecție a muzeu
lui care cuprin
de peste 90 000 de 
exemplare din dife
rite regiuni ale lumii, 
numărindu-se prin
tre cele mal mari 
colecții cunoscute. 
5tnt expuși fluturi 
de zl șl crepusculari 
din regiunile lndo- 
australlană, africană, 
malgașă etc.

In fotografie : 
grup de elevi 
comuna Snagov 
cetind colecția. 
(Foto: M. Andieescu)

Un 
din 

cer-

cir-mai 
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Expozijie agricolă
CÎMPULUNG (coresp. „Scînteii"). 

— Consiliul agricol raional Mușcel, 
regiunea Argeș, a deschis ieri în ora
șul Cîmpulung o interesantă^ expo
ziție agricolă. Cele 20 gospodării co
lective din raion, 2 gospodării agri
cole de stat și stațiunea experimen
tală Bilcești expun aci diferite pro
duse obținute anul acesta : cereale, 
fructe, produse animale etc.
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poalele dea- Executarea unor asemenea lucrări cere 
are poves- 

prea îndepăr-
măsurători precise și un mare volum 
de muncă. După ce s-au fixat drumuri
le de acces, s-a început terasarea după 

numele, dealul proiectele întocmite de specialiști. Ta- 
luzul acestora a fosf înierbat pentru ca 
pămîntul să nu fie dus la vale de ape. 
Pe suprafețele ferasate s-a plantat vilă 
de vie. Au trecut 4—5 ani de atunci, 
lată și rezultatele. Acum, în miez de 
toamnă, se culeg de aici 7 500 kg stru
guri la hectar. Ce înseamnă acest Iu- 
cnu este ușor de închipuit. De pe cele 
aproape 100 ha vie pe rod se obțin 
zeci de vagoane de vin. lată de ce 
putem asemăna plantația de pe dealul 
Golească cu un izvor. Numai că in loc 
de apă curge vin și încă unul de bună

de mărăcini și buruieni. Ca- 
oile aproape că nu găseau 
unde să pască. Goală a fosf 
Dar iată că oamenii prin

calitate. Debitul acestui izvor va crește 
pe măsură ce viile se vor întări șl se 
vor extinde pe noi suprafețe.

Astăzi, în apropiere de Pitești se 
dezvoltă o mare podgorie. La. Ștefă- 
nești, unde dealurile sterpe au fost cîș- 
tigate pentru agricultură, se află o sta
țiune experimentală înființată cu cițiva 
ani în urmă. Despre rostul ei îfi vor
bește cu multă pasiune cercetătorul 
Coman Stelian. Aflăm că aici a existat 
o veche podgorie. Istoricii consemnea
ză că încă cu 2 000—2 500 de ani în 
urmă pe aceste meleaguri se cultivau 
suprafețe întinse cu vifă de vie. Ele au 
dispărut în decursul veacurilor, iar sfîr- 
șitul lor a fost adus de atacul filoxerei.

Vinul de aici avea calităfi 
deosebite : o aromă fină și 
o aciditate plăcută care îi 
dădea un gust răcoritor și 
contribuia la o bună păstrare. 
De asemenea, aici s-a format 
soiul de prune Tuleu gras, 
binecunoscut pentru calități
le sale. Se găsesc o mulți
me de soiuri locale de peri, 
cireși, etc. Toate acestea o- 
feră un larg cîmp pentru cer
cetare.

Ce probleme frămîntă acum 
pe specialiștii de la această 
stafiune î lată numai citeva 
dintre ele: folosirea rațională 
a terenurilor în pantă și în
deosebi a celor erodate ; în- 
grășarea acestor terenuri 
luate în folosință și aplicarea 
unor lucrări agrotehnice co
respunzătoare ; producerea 
de material săditor viticol și 
pomicol și crearea unor so
iuri noi de vifă de vie și 
pomi fructiferi. Pe terasele 
de aici au început să fie ex- 
tinși foarte mult pomii pitici 
care, pe lingă faptul că ro- 

2—3 ani de la plantare, daudese la 
recolle mari șl de calitate superioară,

In ultimul timp, profilul stațiunii s-a 
lărgit luîndu-se în studiu problema ridi
cării fertilității terenurilor podzolice 
din regiune pentru a spori produefia 
de cereale, plante tehnice etc., precum 
și probleme ale creșterii animalelor.

Zilele trecute, tocmai sus pe coama 
dealului Golească am întîlnit pe tov. 
Baniță Petre, directorul stațiunii expe
rimentale. Era mulțumit de recolta de

I. HERȚEG

(Continuare In pag. U-a)

LOCUITORII ORAȘULUI TUNBRID
GE WELLS (comitatul Kent) i-au în- tîmpinat cu o ploaie de roșii putrede și ouă clocite pe fasciștii din „Mișcarea unionistă', care au încercat să organizeze în acest oraș o adunare. Peste 300 de persoane au sosit la locul mitingului pentru a împiedica desfășurarea acestuia. Ținînd seama de spiritul de luptă al antifasciștilor, poliția a că este mai bine să tingul și să roage pe împrăștie.

considerat suspende mi- fasciști să se
OAMENI AIPESTE 100 000 DE

MUNCII DIN JAPONIA au luat parte duminică la un miting de protest care a avut loc la Ațughi, unde se află cea mal mare bază militară a- mericană din Asia.
PREȘEDINTELE UNIUNII TINERE

TULUI VEST-GERMAN DIN U.C.D. (partidul lui Adenauer), luînd cuvîn- tul la adunarea membrilor Uniunii, a cerut demisia lui Adenauer din postul de președinte al partidului și de cancelar al R.F.G.
MUNCITORII DE LA BAZELE MI

LITARE ENGLEZE DIN ADEN, în noaptea de 21 spre 22 octombrie vor înceta lucrul pe timp de trei zile. După cum relatează corespondentul din Aden al agenției Reuter, sindicatul muncitorilor de la aceste baze a declarat că greva este răspunsul muncitorilor la refuzul autorităților militare engleze de a reprimi la lucru un grup de lucrători civili care au fost anterior concediat!.
TINERI NEWYORKEZI au organizat o demonstrație de protest împotriva aventurilor primejdioase ale Pentagonului. El au postat pichete în fata centrului de recrutare a foitelor armate americane, situat la intersecția dintre Broadway și Strada 43 din New York. „Nu vom admite dezlănțuirea unui război din pricina Berllnuluil", „Nu vom permite Invadarea Cubei 1“, »oria pe pancartei» purtate de demonstranți.



In raionul Zimnicea

înscrierea cursanților birou.Zimnicea există toate această acțiune de cea

și tineri care prin adu-
Scenă din filmul „Celebrul 702".

cursul turneului — 
a devenit nu nu- propriu al Teatru- din Odesa, ci șlculminant al Întregului al operetei din vara a- Iar autorul unei cronici în „Pravda“ seria : „In

Pregătiri pentru deschiderea 
învățămîntului agrozootehnicîntre 1—15 noiembrie a.c. în sate- Ie raionului Zimnicea, ca de altfel ~în întreaga țară, se vor deschide „cursurile învățămîntului agrozooteh- „.nie. Pentru ca la acestea, colectiviș- . A!tji, lucrătorii din gospodăriile de stat „și Ș.M.T. să dobîndească cunoștințe ^'temeinice, care, aplicate în practică, .(('să ducă la sporirea producției, începerea cursurilor trebuie pregătită în cele mai bune condiții. Cum ''stau lucrurile din acest punct de vedere în raionul Zimnicea ?Comitetul raional de partid, co- .^mitetul executiv al sfatului popular ’o‘ și consiliul agricol s-au îngrijit din ■jțtimp de asigurarea condițiilor nece- i'sare bunei desfășurări a învățămîntului agrozootehnic. Cu multă vreme în urmă a fost alcătuit un plan <de măsuri în care se arată concret cine răspunde și cînd trebuie să se termine recrutarea cursanților și lec- ^tbrilor, cum să fie instruiți lectorii, ' cînd să se termine alcătuirea pro- gramelor fiecărui cerc etc._ Multe din prevederile acestui plan au prins viață. S-a făeut alegerea Electorilor — ingineri și tehnicieni agronomi, ingineri zootehnici și■ Ofmedici veterinari, profesori care 14 predau „Agricultura“ ; în gospodării •i continuă acțiunea de înscriere a E cursanților ; consiliile de conducere au luat măsuri de pregătire a lo- calurilor unde se vor ține cursurile și de asigurare a materialelor di- o dactice necesare : planșe, mulaje, di- - ferite exponate etc.La gospodăria colectivă „Drumul spre socialism" din comuna Suhaia îs-a dat o mare atenție pregătirii deschiderii învățămîntului agrozootehnic. Aici, s-au organizat discuții, ■în brigăzi și echipe, pentru a se ex- Lplica colectiviștilor însemnătatea în- Evățămîntului agrozootehnic. In cele

4 cercuri organizate au fost înscriși colectiviști fruntași, oameni care și-au exprimat dorința de a învăța. Pînă în prezent s-au înscris aproape 200 de colectiviști. Printre ei se află șefii de echipă Marin Nistor și Florea Badîrlău, crescătoarea de păsări Angela Boja, brigadierul legumicol Gheorghe Țeodorescu și alții. Cele patru cercuri vor fi conduse de Ștefan Zamora, inginerul agronom al gospodăriei, Petre Priciu, tehnician agronom, Iulia Teica, inginer zoo-

firmă luminoasă în Capi-
(Foto : R. Costln)

o nouă 
lală.

tehnic și Ion Voica, profesor de a- gricultură la școala din comună.In același timp, consiliul de conducere al gospodăriei colective se preocupă de asigurarea condițiilor materiale necesare pentru bună desfășurare a învățămîntului agrozootehnic. A fost terminată amenajarea a două săli încăpătoare, iar a- cum se lucrează la pregătirea mobilierului : tablă, scaune etc.Situații asemănătoare pot fi în- tîlnite și la gospodăriile colective din comunele Lisa, Găuriciu, Viișoa- ra și altele. în primele .două comune, organizarea învățămîntului a- grozootehnic și asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a acestuia au constituit unul din principalele puncte de pe ordinea de zi a sesiunilor sfaturilor populare comunale. în urma discuțiilor purtate și a propunerilor făcute de de- putați, s-au adoptat hotărîri cu sarcini precise în această problemă.Din păcate însă nu peste tot se acordă atenția cuvenită pregătirii deschiderii învățămîntului agrozoo-

tehnic. Sînt comune în raionul Zimnicea unde, în urmă cu cîteva zile, instrucțiunile cu privire la organizarea și desfășurarea învățămîntului agrozootehnic de masă cu durata de 3 ani, nu erau cunoscute temeinic de consiliile de conducere ale gospodăriilor colective și de organizațiile de partid. Din această cauză la gospodăria colectivă „23 August“ din comuna Bragadiru nu fuseseră luate nici un fel de măsuri pentru organizarea învățămîntului agrozootehnic de masă. Acest lucru se datorează faptului că consiliul a- gricol raional nu s-a îngrijit din timp de trimiterea și prelucrarea acestor instrucțiuni.In alte locuri, datorită aplicării greșite a instrucțiunilor, se ajunge la situații ca cele din gospodăria colectivă din comuna Cervenia, unde n-au fost îndrumați să se înscrie la aceste cursuri tinere dornici de învățătură, cunoștințele dobîndite pot ce o contribuție serioasă la sporirea producției. La G.A.C. Fîntînele, în loc să se discute cu oamenii, să li se arate necesitatea învățămîntului a- grozootehnic, s-a făcut dinîn raionul condițiile ca mai mare importanță să se desfășoare în bune condiții. Pentru aceasta nu-i de ajuns numai să se întocmească planuri de măsuri. Este necesar ca organele de partid și de stat din raion, consiliul agricol să dea un ajutor mai concret colectiviștilor, să-i sprijine temeinic, zi de zi, pentru cît mai buna pregătire a deschiderii învățămîntului agrozootehnic.

In Uniunea Sovietică, realiză
rile romînești pe tărîm teatral 
și muzical sînt urmărite cu viu 
interes, mărturie elocventă a 
marii prietenii care unește ță
rile noastre. Punerea în scenă, 
anul acesta, la Odesa, a opere
tei romînești „Lysistrata“, precum și aprecierile care au în
soțit-o, confirmă încă o dată 
rodnicia colaborării dintre ar
tiștii noștri și artiștii sovietici.

Ne-am adresat compozitorului 
Gherase Dendrino, maestru e- 
merit al artei, și regizorului N. 
Constantlnescu, artist emerit, 
rugîndu-i să ne împărtășească 
din impresiile prilejuite de co
laborarea cu artiștii sovietici și 
să ne vorbească despre felul în 
care a fost primit spectacolul. 
Iată ce ne-au relatat :
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M. ROTARU 
coresp. „Scînteii”

Tehniea n ouă
PETROȘENI (coresp. „Scînteii"). — 

La toate exploatările miniere din Va
lea Jiului a luat o mare amploare in
troducerea tehnicii noi In abataje. S-au 
introdus mașini moderne de tăiat, per
forat și încărcat, care au dus la meca
nizarea unui mare volum de lucrări mi
niere. La lucrările de deschidere și pre
gătiri, de exemplu, în primele 9 luni

în abataje
ale anului au fost făiajl și încărcafi me
canizat aproaoe 100 000 mc de sterii și 
cărbune.

în același fimp, prin utilizarea pe 
scară largă a transportoarelor de dife
rite tipuri, în abatajele Văii Jiului s-au 
transportat și încărcat mecanic cu peste 
12 000 tone de cărbune mai mult de- 
cît prevederile planului.

Dealul care mustește
(Urmare din pag. I-a)

Celebru! 702 — pro- 
duejie a studioului cine, 
matografic „București“, 
după piesa cu același 
titlu de Al. Mirodan. 
Ecranizarea : 
dan și Mihai lacob, re
gia M. lacob, imagi
nea : Andrei Feher. In 
distribufie : Radu Beli- 
gan, Ion Finteșteanu, 
Sanda Toma, Jules Ca- 
zaban, Ștefan Ciubofă- 
rașu, Mircea Șeptilici, 
Nicolae GMrdescu, V. 
Ronea, Fory Eferle, An
gela Chiuaru. în cadrul 
aceluiași program va 
rula și :

Poveste da toamnă — 
o produejie de scurt 
metraj a studioului 
„București". Scenariul și 
regia sînt semnate de 
Traian Fericeanu. Imagi. 
nea : Alexandru David.

în distribufie : lu- 
I lia Vraca, Dumitru Pa- 
5 Iade, Nora Șerban,

Mirodan.
Al. Miro-

comitetului 
regional și

executiv al sfatului popii- 
anume extinderea in cui- 
de vifă de vie Fetească 
condifijle de pe dealurile

tea 
Iar 
tură a soiului 
neagră care în 
sărace în materii hrănitoare din regiune 
dă un vin excelent. S-a hotărît ca încă 
în primăvara anului viitor cu corzile de 
la butucii aflafi pe dealul Golească să 
se altoiască vifă de vie pentru 5 ha te
ren. Acesta va fi numai începutul. An 
de an, prin grija cercetătorilor de la 
stațiunea din Ștefănești, soiul Fetească 
neagră va fi tot mai mult extins.

Pe dealurile goale de odinioară cresc 
și' vor crește astfel cele' mai valoroase

struguri : 7 500 kg la hectar iar în unele 
locuri chiar 12 000-13 000 kg pe terenuri 
altădată sterpe este un lucru mare. Este 
o încununare a eforturilor depuse pentru 
reușita acestei -acțiuni.

De la tov. Baniță poți afla ce perspec
tive minunate de dezvoltare au viticul
tura și pomicultura In regiunea Argeș. 
Stațiunea este în măsură să dea 
indicații cum trebuie . făcute plan
tațiile de vii și pomi, ce lucrări de 
îngrijire trebuie aplicate pentru a șe 
obține recolte mari. De data aceasta în , 
rezolvarea unei sarcini primite din par- soluri de viță de vie șl pomi fructiferi.

-----—,— : -. ,...----------:------- :--------------------------------------------------

si o a pe ecrane
Gheorghe Filip, Gheor. 
qhe Enache, Margareta 
Poch.

Centrul înainta; a 
murit în zori — o pro
duefie a studiourilor ar- 
gentiniene, Scenariul a 
fost realizai de Augus
tin Cuzzarii, iar regia 
este semnată de René 
Mugica. Filmul are la 
bază piesa cu același 
nume, care a fost pre
zentată și pe scenele 
noastre. în rolurile prin
cipale : Luis AAedina 
Castro, Raul Rossi, Didi 
Carii, Enrique Fava.

1 La 30 de ani — pro
duefie a studiourilor 
„Bielorusfilm“. Scena
riul este semnat de E. 
Kaplinskaia, regia a- 
parfine lui V, Vinogra
dov. Apar actorii : Ru
fina Nifontova, Nikolai 
Lebedev, Kostia Semi- 
jen, E. Stroeva, I. Su- 
makov, L. Karauș, I.

Sfrefenskl, P. Filippov. 
Filmul a fost prezentat 
în cadrul Festivalului 
filmului sovietic.

Sub ploaia atomică — 
produefie a studiourilor 
japoneze. Scenariul este 
(realizat de Jasutaro 
Yagi, Kaneto Shindo, 
regia aparfine lui Ka
neto Shindo. Filmul în
fățișează urmările tra
gice pe care le-a avui 
asupra vasului pescă
resc japonez „Fukuryu 
Maru", una din explo
ziile nucleare efectuate 
de imperialiștii ameri
cani în Oceanul Pacific.

Bandifii din Orgosolo 
— produefie a studiou
rilor italiene. (Scenariul 
Vittorio de Seta și 
Vera Gherarducci ; re
gia Vittorio de Seta). 
Filmul înfățișează viafa 
de mizerie a locuitori
lor Sardiniei.

Mana prieteniei româno-sovietice

In cursul zilei de ieri au conti
nuat în Capitală manifestările, con
sacrate Lunii prieteniei r.omîno-so- 
vietice.

9 Incepînd de la orele 11, la Casa prieteniei romîno-sovietice peste 600 de copii din Capitală au participat
Pot fi valorificate mai intens rezervele 

de reducere a prețului
(Urmare din pag. I-a) sînt șl întreprinderi de cost

primă și materialele. Acolo unde a existat grijă pentru reducerea consumurilor specifice, unde materia primă a fost folosită rațional, unde s-a dus o luptă susținută împotriva rebuturilor, s-au realizat mari economii de metal. S-a vorbit deseori despre preocuparea colectivului sectorului forje de la Uzinele de tractoare pentru reducerea adausurilor de prelucrare la un mare număr de piese. Aici tehnologii au revizuit toate reperele, obținîndu-se astfel economii însemnate de metal. Tot la această uzină, prin reproiectarea constructivă a unor piese, înlocuirea metalelor cu mase plastice, s-a manifestat concret grija d'e a înlătura risipa. Am putea să mai menționăm și alte unități unde materiaprimă și materialele sînt bine gospodărite : „Balanța". „Automeca-

nica" etc. Darunde consumurile specifice sînt depășite, unde există multe rebuturi. La uzinele „Electroprecizia“-Săcele și „Hidromecanica” se înregistrează rebuturi care depășesc simțitor procentul admis pentru că aici nu există suficientă supraveghere din partea maiștrilor și tehnicienilor, mai ales în schimburile de noapte, iar prescripțiile tehnologice nu sînt respectate întru totul. Acest lucru este știut și de organizațiile de bază. Dar ele nu desfășoară o muncă politică susținută în rîndurile muncitorilor și tehnicienilor pentru respectarea tehnologiei. La adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază de la turnătoria Uzinelor „Hidromecanica“ s-a discutat foarte puțin despre rebuturi. Darea de seamă a amintit doar în treacăt că procentul de rebut e mare și a-
RĂSFOIND POȘTA SĂPTĂMÎNII

al teatrului din Odesa. La sfîrși- tul lunii iulie a avut loc la Odesa premieia. In august, în cadrul unul turneu la Leningrad, artiștii au prezentat, alături de alte opereteA . 9 spectacole cu „Lysistrata". A ur- / mat apoi turneul la Moscova. Teatrul din Kremlin și-a deschis stagiunea cu opereta rominească.In vara aceasta, la Moscova, a avut loc un adevărat festival al teatrelor de operetă, la care au participat teatre din Budapesta, Varșovia, Moscova, Kiev, Novosibirsk, Odesa. Relerindu-se la numeroasele spectacole prezentate, ziarul „Sovetskaia Kultura“ scria : „Succesul celui mai bun spectacol prezentat în „Lysistrata“ — mai un succes lui de Operetă punctul festival ceasta", apărute încheiere, aș vrea să subliniez entuziasmul creator ql artiștilor Teatrului de Operetă din Odesa. Prezentarea pe scenă a unui spectacol atît de interesant, realizat în colaborare de artiști din două țări surori, constituie un fapt foarte semnificativ. Ne bucură din adîncul inimii realizarea unei operete care abordează tema principală a vremurilor noastre". Asemenea aprecieri, căldura, interesul publicului sovietic ne-au emoționat și au răsplătit din plin munca noastră depusă alături de artiștii din Odesa.In timpul cît am stat în Uniunea Sovietică am vizionat o serie de operete sovietice foarte interesante : „Evrika“ de Oskar Sandler, „Valsul Sevastopolului" de K. Listov, „Eu iubesc, Arhimede 1“ de N. Bogoslovski etc. In toate aceste operete se remarcă o vie dorință, atît din partea compozitorilor, cît și a libretiștilor, de a căuta noi mijloace de exprimare în operetă, de a înlătura lucrurile comune. Se impun operetele lui i. Miliutin. Muzica e personală, se simte dorința de a căuta în tradițiile operetei filonul cel mai bun și de a-1 duce mai departe. Libretele vădesc exigență, tendința ca fiecare nouă operetă să aduoă ceva inedit ; după succesul obținut cu „Sărutul Ceanitei", de curînd se joacă noua lui operetă „Circul își aprinde luminile“, care, de asemenea, se bucură de binemeritată apreciere.Colaborarea ou artiștii sovietici a constituit pentru noi un interesant schimb de experiență șl desigur va continua.

De artiștii Teatrului de Operetă din Odesa ne leagă o prietenie mai veche. Ne-am cunoscut în timpul turneului pe care Teatrul de Operetă din București l-a făcut în anul 1957 în U.R.S.S., prezentînd spectacole la Moscova, Gorki, Odesa. Teatrul din Odesa și-a exprimat atunci dorința de a pune în scenă opereta „Lăsați-mă să cînt" și ne-a invitat să colaborăm la realizarea spectacolului. Am împărtășit cu prietenii noștri și încordarea creatoare a pregătirii acestui spectacol și emoția premierei. Iar apoi, la Festivalul unional teatral care a avut loc la Moscova — am împărtășit și bucuria succesului : spectacolul „Lăsați-mă să cînt" a obținut premiul I.Succesul, în mod firesc, a întărit și mai mult dorința de a continua colaborarea. D. M. Ostrovski, directorul teatrului, ne-a invitat să revenim cu o nouă lucrare. Și a- ceastă propunere a constituit pentru noi un imbold în realizarea spectacolului cu „Lysistrata1'. în tot timpul cît a durat, la București, pregătirea operetei, prietenii noștri din Odesa se interesau cu căldură de mersul repetițiilor. Scrisorile trimise, și acestea au fost foarte multe la număr, au constituit pentru noi, în momentele de oboseală din timpul lucrului, un stimulent puternic. In ziua cînd la București a avut loc premiera, prietenii sovietici și-au exprimat, printr-o telegramă, bucuria și dorința de a pune și ei în scenă noua operetă romîneaecă.Cînd am început să repetăm „Lysistrata" la Odesa, împreună cu artiștii sovietici, ne-am străduit să corespundam încrederii și așteptărilor acestui talentat colectiv artistic, contribuind la realizarea unui spectacol cît mal bun.Am fost profund impresionați de dragostea, cu care a

1

la o dimineață de basme romînești și sovietice în lectura unor actori de la Teatrul Tineretului.După-amiază, în aceeași sală, în cadrul ciclului „Ecranizări sovietice după opere celebre” a fost prezentat filmul „A douăsprezecea noapte”, după opera lui Shakespeare.• O serbare a prieteniei romîno- sovietice pentru tineret a avut loc ieri dimineața la Casa de cultură a raionului „16 Februarie” din Capitală. După ce scriitorul Haralamb Zincă și-a împărtășit impresiile din U.R.S.S., a urmat un frumos program artistic susținut de formațiile de amatori ale casei de cultură. Tot cu acest prilej a avut loc șl o în- tîlnire între pionieri romîni și sovietici. Pionierii au făcut schimb de cravate și insigne.• Și la Căminul cultural din comuna Dărăști, raionul Lenin, a fost organizată o serbare populară închinată prieteniei romîno-sovietice. După cuvîntul de deschidere și conferința „Prietenia romîno- sovietică mereu mai puternică”, în fața colectiviștilor a fost prezentat un bogat program artistic. Orchestra întreprinderii „Nufărul” a executat cîntece populare romînești și sovietice și melodii de muzică ușoară. Din programul serbării au mai făcut parte răspunsurile brigăzii științifice la întrebările puse d'e colectiviști despre realizările Uniunii Sovietice, diferite întreceri sportive etc. De asemenea, a fost organizată și o expoziție de artă populară (cusături, țesături, covoare) executate de gospodinele din comună.

dăruirea, entuziasmul muncit întregul colectiv
în sălile de

B. R.

concert
Marți, 23 octombrie, ora 20,00, la 

Ateneul R. P. Romîne, violonistul 
sovietic Igor Oistrah va susține un 
recital. In program : Duet pentru 
vioară și pian în la major de Schu
bert ; Sonata nr. 3 de Brahms ; 
Capriciu în formă de vals de Saint 
Saëns ; Suita italiană de Strawin
ski ; Cinci melodii opus 35 de Pro
kofiev : Dans în si bemol major de 
Haciaturian. La pian : Natalia Zer- 
țalova.

Miercuri, 24 octombrie, ora 20,00, 
în sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne va avea loc un concert „Pro
kofiev", organizat de Filarmonica 
de Stat „George Enescu“, în ca
drul ciclului „Muzica de-a lungul 
veacurilor’’. 
VlI-a opus 
duri; două 
nușăreasa",
Sonata în re major opus 94 pentru 
flaut și pian. Interpretează : Cor
neliu Gheorghiu, Dumitru Pop, Va
rujan Cozighian, Zoe Dragotescu, 
Harold Enghiurliu și Victoria Ște- 
fănescu.

Joi, 25 octombrie, ora 20,00, îi 
studioul de concerte, corul Radio- 
televiziunii, dirijat de Carol Litvin,

va prezenta un concert cuprinzînâ 
lucrări de J. S. Bach.

Tot joi, în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne va avea loc un re
cital „Bach-Händel“. Cuvînt intro
ductiv : V. Cristian. In program ; arii, cantate și duete. Interpretea
ză : Emilia Petrescu, Marius Rintz- 
1er și Kurt Mild.

Vineri, 26 octombrie, ora 20,00, 
la Ateneul R. P, Romîne, Filarmo
nica de Stat „George Enescu“, or
ganizează, un recital de pian, în ca
drul anului festiv Debussy, cu pri
lejul centenarului nașterii marelui 
compozitor. 
Serbescu.

Sîmbătă, 
la Ateneul
loc concertul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“. In program : concert pen
tru orchestră de coarde de Sigis
mund Toduță ; Concert pentru 
vioară și orchestră de Bêla Bartok 
și Simfonia I de Șostakovici. So
list : Igor Oistrah. Dirijor Mircea 
Cristescu. Concertul va fi prezen
tat și duminică 28 octombrie ora 
11,00 în aceeași sală.

tîmă greu în prețul de cost. Or, tocmai pe această chestiune trebuia să se facă o dezbatere largă. Si Consiliul sindical regional Brașov are datoria să se preocupe mai îndeaproape de popularizarea și extinderea u- nor inițiative valoroase, care duc la economisirea materiei prime. Mișcarea pentru folosirea rațională a sculelor și dispozitivelor, născută în sectorul șasiu al Uzinei de Tractoare, este importantă. Ea s-a extins în toate sectoarele prelucrătoare, arătîndu-și marea sa eficacitate economică. Dar nici aceasta nu-i sprijinită să se extindă. La Fabrica de șuruburi din Brașov, care are un consum ridicat de scule, și în alte părți, inițiativa n-a fost preluată. E nevoie să se creeze operativ o agitație de masă în jurul metodelor înaintate, a experienței valoroase existențe în diferite locuri de muncă, îiicît ele să se răspîndească cit mai larg și cît mai repede.Pentru a se obține rezultate mai bune pe linia realizării prețului de cost planificat se cer analize mai eficiente, concrete, nu în general, ci asüpra fiecărui element component al prețului de cost. Numai așa se pot pune în valoare marile rezerve din întreprinderi. Contabilii-șefi sînt chemați, ei în primul rînd, să vegheze ca cheltuielile să nu fie depășite la nici un capitol. Dar acest lucru nu-i suficient. Este nevoie ca fiecare organizație de bază să ia periodic în dezbatere probleme privind gospodărirea, mai bună a materialelor și fondurilor bănești, să exercite un control competent asupra activității economice a sectorului respectiv de muncă.în fața colectivelor uzinelor și fabricilor brașovene se află mai bine de două luni de muncă din acest an. Este nevoie ca în acele întreprinderi unde prețul d’e cost a fost depășit să se depună eforturi sporite ca pierderile să fie recuperate. Pretutindeni să se manifeste un deosebit interes pentru descoperirea de noi rezerve nefolosite, un înalt spirit gospodăresc. în această direcție un aport important îl pot aduce și direcțiile tutelare din ministere prin- tr-un ajutor mai operativ, rezolvînd problemele cu maximum de urgență. Tărăgănările în avizări, în repartizarea unor materii prime și materiale etc., au repercusiuni asupra activității economice a întreprinderilor.însuflețirea cu care se muncește în aceste zile în cadrul întrecerii, preocuparea mai intensă a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor de întreprinderi dă certitudinea că pînă la sfîrșitul anului colectivele din regiunea Brașov vor înregistra succese mult mai mari pe linia fabricării unor produse de bună calitate, la un preț de cost cît mai scăzut.

In program : Sonata 
83 pentru pian ; lie- 
dansuri din suita „Ce- 
pentru vioară și pian ;

Interpretează Silvia27 octombrie, ora 20,00, 
R. P. Romîne va avea

în comunele Coțușca fi 
Sulița au fost construite două 
dispensare veterinare ; o 

, brutărie a fost terminată
, la Săveni ; la Cătămă-

rășfî, un centru avicol e 
gata să-și , deschidă porțile 
pentru păsări. Cu totul, 20 
de noi construcjii gospodă
rești, de care se simțea ne
voie. Corespondentul C. 
Spirea ne scrie : „clădirile 
au primit calificativul „f. bi
ne". Aceeași notă merită și 
colectivul întreprinderii I de 
construcții Botoșani, de vre
me ce și-a. îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan pe
trimestrul al treilea la
toți indicii. Cît privește pe 
cetățenii din comuna Ștefan 
cel Mare, raionul Vaslui, ei 
își vor face, incepînd din 
toamna aceasta, cumpărătu
rile la un mare, spațios și 

• bine aprovizionat magazin 
universal, după cum ne scrie 
colectivistul Ion Gh. Rîmbu.

Pe măsură ce se răcește 
timpul, se termină lucrările 
la cîmp. Se intensifică însă 
activitatea în alte domenii, 
lată, în comuna Definești, ra
ionul Caransebeș, a poposit 
o brigadă științifică. La cămi
nul cultural s-au Jtrîns o 
grămadă de colectiviști. In
ginerul agronom Nicolae 
Mutașcu, profesoara Ana 
Miclean și ceilalți membri ai 
brigăzii au avut de răspuns 
la zeci de întrebări ale ță
ranilor : ce sînt visele, cum

(

oi

se transmit 
levizor etc. 
Nicolae Pîrvu 
o problemă 
teresat foarte 
cetățeni a fost 
soiurilor celor mai 
de pomi fructifer! 
comuna lor.

Colectivistele din 
raionul Buhuși, au ascultat In 
cadrul cercurilor de citit și 
expuneri cu caracter prac
tic („Din experiența unei 
crescătoare de păsări") și cu 
caracter educativ („Al meu 
și al nostru"). Au fost apre
ciate, ne relatează cores
pondenta noastră, Virginia 
Pintilie, și sfaturile gospo
dărești, îndrumările sani
tare.

Membrii 
terar „Al. 
Iad — ne 
dentul voluntar Constantin 
Hușanu — au organizat zi
lele trecute o șezătoare li
terară pentru elevii comple
xului școlar. Sandu Tecu, 
Cornel Văleanu, Cecilia lor
dache și alții au citit din 
lucrările lor. Apoi brigada 
artistică de agitație a Fa
bricii de rulmenți a prezen
tat un program al cărui text 
aparfine unuia dintre mem
brii cenaclului. Aceasta e a 
doua șezătoare de acest fel. 
Prima a fost organizată 
pentru colectiviștii din co
muna Popeni. Șl fiindcă fot

imaginile la te- 
Corespondentul 

ne scrie că 
care i-a 

mult
Și

in- 
pe 

aceea a 
potrivite 

pentru

Blăgești,

cenaclului li- 
Vlahuță" din Bîr- 
scrie corespon-

sintern la capitolul acesta, să 
amintim și de interesanta 
discuție pe tema „Viata și 
opera scriitorului Liviu Re- 
breanu", organizată în ca
drul unei „Joi a tineretului" 
de către comitetul U.T.M. 
de la întreprinderea de in
dustrializare și desfacere a 
peștelui din Tulcea. Func
ționara Marioara Țuțuianu 
ne scrie că conferința „Eco
nomia U.R.S.S. în 1980" a 
stîrnit un mare interes.

Are dreptate corespon
dentul Constantin Tolo- 
loancă, cazangiu, să se plîn- 
gă într-o scrisoare, de ati
tudinea vinzătorului Stan 
Petre de la magazinul ali
mentar din comuna Bascov, 
raionul Pitești. In adevăr, a- 
cesf vînzător își permite 
prea multe. Deschide și în
chide magazinul cînd vrea, 
răspunde obraznic, servește 
de parcă ar face un hatîr, 
dă lipsă la cîntar. Se în
treabă corespondentul : „de 
ce nu ia exemplu de la 
magazinul alimentar din Gă
vane (la o distanfă de vreo 
cîțlva kilometri), de felul 
cum sînt serviți acolo cetă
țenii 1" lnvifați-1, tovarăși din 
Găvana, să vină să învefe 
cum se 
vilizată.

Alte 
transmit
prinderi, lată una despre ca-

tace o deservire ci- 
N-o să-i strice I 
corespondente ne 
noufăfl din înfre-

lificarea cadrelor de la 
D.R.N.C. Galați, Anul aces
ta, ne comunică corespon
dentul Ștefan Ignat, au 
fost pregătiți 74 de trac
toriști, 13 macaragii, 60 de 
vinderi, 
ofițeri 
marinari.
putea mînui noile utilaje cu 
care a fost Inzeshată între
prinderea. Utilaj nou a fost 
adus și la Fabrica de rul- 
menți din Bîrlad : mașini de 
rectificat, electrocare, e1c. 
(coresp. Eliade Solomon). 
Merită să evidențiem iniția
tiva colectivelor S.M.T., gos
podăriilor agricole de stat, 
Agevacoop-ului etc., din ra
ionul Huși, care au expediat 
anul acesta oțelăriilor 600 
de tone fier vechi, (coresp. 
I. Schäffer).

în alte scrisori, cores
pondenții analizează cum 
stau unele întreprinderi cu' 
îndeplinirea planului. în a- 
ceastă privință, ne scrie teh
nicianul Emanoil Bocan- 
cios, unul din vechii cores
pondent/ ai ziarului, la Ex
ploatarea 
muncitorii 
cariere sînt în frunte. Cifre : 
3 000 tone de lignit peste 
plan numai în două săptă- 
mîni ale lunii octombrie, e- 
conomii la preful de 
în trimestrul al 
600 000 lei.

Sînt rezultate 
cinste celor de

fochiști-motoriști, 
mecanici de vase, 

etc,, pentru a

minieră Rovinari, 
de la sectorul

cost 
treilea —

care le fac 
la Rovinari.

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re
publica (Bd. Magheru 2). Centrul înain
taș a murit în zori ; Magheru (Bd. Ma
gheru 29), București (Bd. 6 Martie 6), 
Gh. Doja (Cal. Griviței 80), Miorița (Cal. 
Moșilor 127). La 30 de ani rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (Str. Gri- 
gorescu 24) și Tineretului (Cal. Victoriei 
48). Bandiții din Orgosolo : rulează la 
cinematografele I. C. Frimu (Bd. 6 Mar
tie 16), 8 Martie (Str. Buzești 9—11). Casa 
de la răscruce: Lumina (Bd. 6 Martie 
12), 1 Mai (Bd. 1 Mai 322), Flacăra (Cal. 
Dudești 22), Luceafărul (Cal. Rahovei 
118). Vîrsta dragostei : Victoria (Bd. 6 
Martie 7). Omul cu două fețe : Central 
(Bd. 6 Martie 2). Sub ploaia atomică — 
cinemascop : Elena Pavel (Bd. 6 Martie 
14), înfrățirea între popoare (Bd. Bucu- 
reștii-Noi). Floreasca (Str. I. S. Bach 2). 
B. Delavrancea (Bd. Libertății 70—72). 
Program special pentru copii — dimi
neața : 13 Septembrie (Str. Doamnei 9). 
O viață — după-amiază : 13 Septembrie 
(Str. Doamnei 9). Raidul vărgat — dimi
neața : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). 
Filme documentare rulează după-amia
ză la cinematograful Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie 18). Alarmă în munți : Maxim 
Gorki (13 Decembrie 5—7). Departe de 
patrie : Cultural (Cal. Griviței 196). Vîn- 
tui sudului : Alex. Popov (Cal. Griviței 
137). învierea — ambele serii : Grlvița 
(Piața Ilie Pintilie 2). La noapte va 
muri orașul : C-tin David (Șos. Crîngași 
42). Cartierul viselor • V. Roaltă (Bd. 1 
Mai 57), 16 Februarie (Bd. 30 Decembrie 
89). Palatul de cleștar : Unirea (Bd. 1 
Mai 143). Nouă zile dintr-un an : Alex 
Sahia (Cal. Văcărești 21), 23 August (Bd 
Dimitrov 118). Șampanie și melodii ru
lează la cinematograful T. Vladlmirescu 
(Cal. Dudești 97). Drumuri despărțite : 
Munca (Șos. Mihal Bravu 221). Olga 
Banele (Cal. 13 Septembrie 196). Aventu
rile lui Huckleberry Finn — cinemascop: 
Popular (Str. Mătăsarl 31), O. Coșbuc 
(Piața G. Coșbuo 1). De la Apenlni la

Anzi — cinemascop : Arta (Cal. Călărași 
153). Tintin și misterul „Linei de aur“ : 
Moșilor (Cal. Moșilor 221). Lazarillo de 
Tormes : Donca Simo (Str. Avrig 1), Vol
ga (Șos. Ilie Pintilie 61). Drum de încer
care : M. Eminescu (Str. M. Eminescu 
127), 30 Decembrie (Cal. Ferentari 86). Două vieți — ' ' ......
nematograful Ilie Pintilie (Sos. Colen- 
tina 84). Vals . 
(Str. Lizeanu 19).
rege ; Libertății (Str. 41 Iunie 75). Omul 
amfibie rulează la cinematograful G. Ba- 
covia (Șos. Giurgiului 3). Aleksandr 
Nevski : Drumul Serii (Str. Drumul Se
rii 30). Acord final : Aurel Vlalcu (Șos. 
Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Pentru școlari : 
„Scrisoare către Daniela și Așchluță“. 
19,35 — Filmul „Vreau să știu tot“ nr. 22. 
19,45 — Filmul artistic „49 DE ZILE ÎN 
PACIFIC“ — o producție a Studioului 
„Mosfilm“. 21,10 — RECITAL MUZICAL- 
COREGRAFIC. își dau concursul Irinel 
Liciu, Iolanda Mărculescu, David Ohane- 
zian, artiști emeriți, Iulia Bucluceanu și 
Gheorghe Cotovelea. 21,40 — Telesport 
In încheiere : Ultimele știri.

RADIO, luni 22 octombrie • Concerti 
grossi de Haendel și Eino Tamberg — 
ora 9,20 —le Piese corale romînești — 
ora 10,00 — I o Ciclul integral al sim
foniilor de Beethoven dirijate de George 
Georgescu : Simfonia a Ilî-a în Mi be
mol major „Eroica" — ora 11 05 — Ie 
Lucrări de compozitori preclasici ita
lieni — ora 12,15 — II o Carnet de re
porter — ora 13,15 — II e Soliști de mu
zică populară romînească — ora 13,22 — 
II o Fragmente din opera „Martha“ de 
Flotow — ora 14,10 — II e Concert sim
fonic — ora 14,57 — II » Fragmente din 
opera „Carmen“ de Bizet — ora 15,25 — 
I o Din creația de cîntece a compozito
rilor sovietici — ora 17,10 — Ie Prietena 
noastră cartea — ora 17,30 — Ie Muzică

ambele serii rulează la ci-
pentru un milion : 8 Mai 

Cînd comedia era

simfonică cerută de ascultători — ora 
18,05 — II • Almanah științific — ora 
19,00 — I • Din activitatea sfaturilor 
populare — ora 19,30 — II e Din muzica 
popoarelor — ora 20,20 — II o Simfonia 
ploieșteană de Paul Constantlnescu ; 
schița simfonică „Amurg de toamnă“ de 
Alfred Alessandrescu — ora 20,40 — I 
• Cîntece comsomoliste — ora 21,15 —

compozitor șl 
și Pavana din

II • ,,George Enescu 
interpret“ : Sarabanda y. ______ »...
Suita pentru pian opus 10 — ora 21,25
— I • Almanah literar __
II • Cîntă Caterina Valente — ora 21,40
— I » Mari cîntăreți de operă : Serghel 
Lemeșev — ora 22 00 — II • Muzică sim
fonică — ora 22,20 — I » „Compozitorul 
săptămînii“ : Johann Sebastian Bach, 
muzică de cameră — ora 23.10 — n.

ora 21,30

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost în general 

frumoasă, dar s-a răcit ușor. Cerul a 
fost variabil. In regiunea de munte s-a 
semnalat ceață. Vîntul a suflat potrivit, 
temporar cu intensificări locale din sec
torul nord-est. Temperatura aerului la 
orele 14 înregistra valori cuprinse între 
8 grade la Suceava șl 16 grade la Vără- 
dia. Timișoara și Banloc. In București : 
vremea a fost relativ frumoasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat potrivit din est 
Temperatura maximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
și 25 octombrie. In țară : vreme schim
bătoare, cu cer temporar noros, vor 
cădea ploi izolate. Vint în general slab. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 0 șl 10 grade, local mai 
cobonte în nordul țării, mai ales la în
ceputul intervalului cînd se va semnala 
brumă șl îngheț slab. Maximele vor ti 
cuprinse Intre 10-20 grade. In București t 
vreme schimbătoare cu cer temporar 
noros. Vînt slab. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere ușoară,
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fotbal' Campionatul categoriei A

polo I Dmmo — campioană pe 1962

Farul în fruntea clasamentului
CONSTANȚA (Prin telefon). —, 

Derbiul etapei a 9-a dintre primele 
două clasate în campionat, Farul și 
Știința Cluj, a oferit spectatorilor 
90 de minute de fotbal atractiv cu 
toate elementele pe care orice pa
sionat al jocului cu balonul rotund 
și le-ar dori de-a lungul unui meci. 
A cîștigat echipa Farul cu scorul 
de 4-2 după ce in minutul 44 în 
plină dominare era condusă cu 2-0. 
(Autorii golurilor, Matei și Adam). 
Jucătorii de la Știința Cluj care au 
venit la Constanța cu intenția vă
dită de a se apăra, au fructificat 
două contraatacuri, - înscriind pri
mele goluri ale acestei partide.

Gazdele nu s-au descurajat, au 
continuat ofensiva susținută, dar 
aglomerarea jocului pe tripletă (Bu- 
kosi, Ciosescu, Dinulescu) și forma 
excepțională a portarului clujean 
Ringheanu i-au împiedicat în pri

Cuplajul inter-bucureștean

Foto-reporterul nostru a surprins lori una din putinele laze spec
taculoase din meciul Rapid — Progresul. (Foto : M. Andreescu)In partida cu Steaua, tinerii fotbaliști de la Viitorul au dat dovadă ieri de puțin calm, renunțînd de multe ori pe parcurs la jocul lor spectaculos. Intr-un cuvînt, ei s-au comportat ca oricare altă echipă ce . caută să obțină neapărat o victorie, apelînd sau răspunzînd la busculade, voclferînd la deciziile arbitrului sau aruncînd mingea în tribune (cum a făcut Dumitriu II). Publicul nostru dezaprobă astfel de manifestări pe care jucătorii celorlalte echipe, în goană după puncte, i le „furnizează* deseori. Așa că fotbaliștii Viitorului ne pot lipsi de ele.Meciul a început în nota de dominare a echipei Steaua, și în primei» zece minute publicul a asistat la marcarea a două goluri spectaculoase. Primul, înscris de Tătara printr-un șut puternic, a fost realizat din pasa lui Constantin, care, după ce a derutat întreaga apărare a echipei Viitorul, a trimis precis coechipierului său. Al doilea, cel care a adus egalarea, l-a înscris Sorin Avram. Trec numai cîteva minute si tabela de marcaj se modifică. După un șir de combinații reușite ale înaintașilor echipei Viitorul, în care timp s-au văzut pregnant unele lipsuri în apărarea echipei Steaua, (Hălmăgeanu, Cojocaru și Ivănesgu erau ușor depășiți), Haidu șutează puternic în colțul din stînga. Voinescu s-a deplasat în traiectorie dar mingea a poposit în partea dreaptă a porții, cu concursul fundașului Hălmăgeanu care a schimbat direcția balonului. Revin în atac jucătorii militari. După fiecare atac al echipei Steaua, fotbaliștii de la Viitorul răspund prin acțiuni frumoase, dar ineficace. Ambele echipe folosesc în joc extremele ceea ce dă meciului un grad de spectaculozitate în plus. Duelurile Matei-Ivănescu, Haidu- Hălmăgeanu, Tătaru-Pal și Ca- coveanu-Răcelescu sînt cele mai a- preciate de public, care ripostează doar la „intrările" lui Ivănescu în disputa pentru minge. Acțiunilor
Concursul internațional 

de gimnastică
Timp de două zile, sala sporturilor 

„Floreasca” a găzduit un interesant con
curs international de gimnastică, orga
nizat de clubul bucureștean Dinamo. 
Alături de gazde au participat sportivi 
ai unor cluburi din Moscovă, Berlin, Var
șovia, Sofia, Budapesta și Praga.

Caracteristica întrecerii a fost tinere
țea, majoritatea formațiilor prezentînd 
gimnasti și gimnaste cu care vor con
cura în competițiile importante ale anilor 
viitori.

Cei mai puternici au fost sportivii de 
la Dinamo Moscova, care au cîștigat 
ambele probe pe echipe, totalizînd, la 
băieți 278,95 puncte și la fete 186,926.

O comportare excelentă a avut Fre
deric Orendi (Dinamo București) învin
gător în patru probe individuale (para
lele, bară, inele) și în cea compusă unde 
a înregistrat, pe foile de arbitraj, 56.60 
puncte, fată de cele 56,45 ale sportivului 
sovietic Tapenko, clasat ai doilea.

La fete, impresia cea mai frumoasă a 
lăsat-o cuplul bérliriez Ingrid Fôst și 
Radochla Brigit, ocupantele primelor 
două locuri la proba individual compus.

Ceilalți învingători au fost: FETE : L. 
Grigorevna (Dinamo Moscova) la sări
turi I T. Dimitrievna (Dinamo Moscova) 
la btrnă i BĂIEȚI : A., Makalatia (Di
namo Moscova) la sărituri. I. Tapenko 
Ia ca! șl A. Makalatia la sol.

EM. VALERIU 

mele 44 minute să concretizeze cate
gorica dominare teritorială.

In minutul 45 fundașul Buzea a 
reușit să reducă din handicap.

în cea de-a doua repriză deși jo
cul a fost mai echilibrat gazdele au 
reușit să înscrie trei goluri prin 
Ciosescu în minutul 52 și Dinulescu 
în minutele 86 și 89.

învingătorii au practicat un joc 
pur ofensiv. Au plasat pe mijlocul 
terenului două vîrfuri de atac Di- 
nulescu și Ciosescu și au beneficiat 
de aportul unui neobosit coordona
tor, Bukosi. în ansamblu ei au prac
ticat un joc valoros. Clujenii la rîn- 
dul lor, au desfășurat un Joc gîndit, 
cu treceri din atac în apărare și cu 
repetate încercări de a scoate din 
ritm echipa constănțeană.

Prin această victorie Farul a tre
cut pe primul loc în clasament.

I. GHIȚULESCU

bine gîndite, calme dar prea lente, ale jucătorilor militari, fotbaliștii de la Viitorul le răspund prin combinații impetuoase, directe spre poartă, unde Voinescu este nevoit să se întrebuințeze serios. La o acțiune inițiată pe partea dreaptă Ca- coveanu intră în careu, se pregătește să șuteze, dar este faultat și arbitrul acordă 11 metri. La această fază se nasc discuții penibile între jucătorii de la Viitorul și arbitru. Transformă Constantin și rezultatul devine egal. Se consumaseră aproximativ 35 de minute de joc. Fotbaliștii devin apoi nervoși, se comit faulturi de ambele părți. La flecare oprire a jocului fotbaliștii au ceva de reclamat, îngreunînd mult pe arbitrul Gheorghe Dulea, care depășit de ritmul jocului ia în minutul 40 o decizie ce produce ilaritate. 11 elimină de pe teren pe Tome? pentru un fault comis de... Raksi, după ce în prealabil a vrut să-1 elimine pe Cojocaru 1 (De ce nu pe Voinee- cu ?). Pînă la sfîrșit, echipa militară joacă în 10 oameni.Repriza a doua aparține, ce-i drept, în întregime echipei Viitorul, dar tinerii fotbaliști nu mai reușesc ■să marcheze nici un gol. Pe teren echipa militară și-a organizat bine jucătorii, iar Constantin, ieri foarte activ vine des în apărare și tot. el contribuie la construirea multor contraatacuri ale echipei sale. Pasul lui precis, la un asemenea contraatac, îl pune în poziție bună pe Raksi, care înscrie al treilea gol. Ultimul punct al partidei îl marchează. Crișan prințr-un șut de la distanță. Rezultatul : 4-2 pentru Steaua.Victoria echipei Steaua este meritată, formația, în ansamblul ei, a dat dovadă de multă stăpînire de sine, a știut să se impună în fața tinerilor fotbaliști de la Viitorul, care și-au bazat jocul mai mult pe elanul care-i caracterizează.în partida dintre Rapid și Progresul jucătorii celor două echipe au oferit un joc plicticos, încît mulți dintre spectatori au urmărit cu mai multă curiozitate, în jurul aparatelor de radio cu transistori, transmisia meciului de la Constanța. Abia în repriza a doua, și numai în parte, jocul a fost mai interesant, meritul revenind rapidiștiloi care, deși conduși la pauză cu 1-0, au cîștigat întîlnirea cu 3-2.
C. MANTU

Note N-a fost derbi
Echipele masculine de 

handbal Dinamo Bucu
rești și Steaua domină 
cu autoritate actualul 
campionat republican 
deoarece cele două for
mații cuprind pe cei 
mai buni handbaliști 
din țară. Majoritatea au 
făcut parte din lotul e- 
chipei reprezentative. 
Firesc, meciul disputat 
sîmbătă seara în incin
ta velodromului, dintre 
aceste echipe, a atras 
un mare număr de 
spectatori. Dar acest 
așteptat derbi a decep
ționat. Dinamoviștii au 
obținut o victorie ușoa
ră. la un scor. (19—5)

ce nu lasă nici o îndo
ială asupra superiorită
ții lor pe teren. Ce au 
făcut însă adversarii 
lor ? Mai nimic din 
ceea ce. pe drept, se 
pretinde de la o echipă 
fruntașă. Handbaliștii 
echipei Steaua au jucat 
dezordonat, cu acțiuni 
lente, lipsite de efica
citate. Asistînd la meci 
aveai impresia că dina
moviștii nu au în față 
echipa care a cîștigat 
recent turneul interna
țional din sala Floreas
ca, ci o garnitură de în
cepători.

O impresie cu totul 
neplăcută au produs la

C.S.M.S. — U.T.A. 3—2ARAD (coresp. „Scînteii“). — Pe stadionul „23 August“ din Arad a avut loc ieri meciul de fotbal dintre U.T.A. din localitate și C.S.M.S. Iași. La început, cei care atacă mai mult sînt textiliștii, dar șuturile lor nu nimeresc ținta decît o singură dată în minutul 17, cînd Țîrlea introduce mingea în plasă. Oaspeții trec la atac și în minutul 25 reușesc să egaleze prin Voica.După pauză echipa ieșană înscrie încă de două ori în minutul 65 prin Constantinescu și minutul 79 prin Voica. în minutul 88 prin Țîrlea gazdele mai înscriu un punct. Jocul a luat sfîrșit cu scorul de 3-2 în favoarea echipei C.S.M.S.-Iași.
Steagul roșu — Petrolul 2—0

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Întîlnirea dintre echipele de fotbal 
Steagul roșu și Petrolul a prilejuit un 
joc viu disputat. în minutul 29 Necula 
marchează primul gol.

Repriza a doua începe în nota de 
dominare a brașovenilor. Ploieștenii 
au o revenire nereușind însă să în
scrie. în minutul 76 șutează impara- 
bil Selimessy. Astfel scorul devine : 
2—0 pentru Steagul roșu. Cu acest re
zultat ia sfîrșit partida.

în meciul de ieri de la Brașov, ju
cătorii celor două formajii au avut a- 
fitudini care au nemuljumit publicul. Ei 
au vociferat pe teren la unele decizii 
ale arbitrului. Este de datoria antreno
rilor și a conducerilor acestor clu
buri să ia măsuri în spiritul discipli
nei sportive și a respectului față de 
public.

Minerul Lupeni — Crișana 
Oradea 9—0PETROȘENI (prin telefon). — în întîlnirea de fotbal cu Crișana formația Minerul a cîștigat meciul la un scor concludent.Au marcat Drăgoi în minutele 35 și 57, Cotroază în minutul 61 și Comșa în minutul 85.

Știința Timișoara — Dinamo 
Bacău 3—0

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). — 
Deși echipa locală Știinja a învins ia un 
scor concludent 3—0 pe Dinamo Bacău 
totuși miile de spectatori prezenfi la 
acest meci au plecat nemul/umifi de 
jocul prestat de cele două echipe.

Jucătorii ambelor tormafii au luptat 
mai mult pentru cele două puncte uitînd 
parcă să mai joace și fotbal. Primul gol 
s-a marcat în minutul 7 dintr-o lovitură 
de la 11 metri de către Lerefer.

In minutul 35 Remus Lazăr driblează 
3 apărători și de la circa 18 metri șu
tează sec în bară, de unde mingea intră 
în plasă. După pauză localnicii atacă 
insistent și reușesc să înscrie prin Ma- 

xnolache în minutul 54 al treilea gol.

CLASAMENT
Farul 9 5 2 2 22 14 12
Știința Cluj 8 5 1 2 15 12 11
Rapid 9 4 3 2 21 17 11
Știința Timișoara 9 5 1 3 15 14 11
Dinamo București .8 3 4 1 10 7 10
Petrolul 9 4 1 4 21 11 9
Steaua 8 4 1 3 20 15 9
C.S.M.S. 8 3 3 2 17 13 9
Steagul Roșu 8 4 1 3 15 17 9
Viitorul 8 3 2 3 23 16 8
Progresul 9 2 4 3 14 12 8
Crișana 8 3 0 5 9 22 6
Minerul 9 2 1 6 11 27 5
U.T.A. 8 1 2 5 12 18 4
Dinamo Bacău 8 1 2 5 5 15 4

Rezultate, categoria B
Seria I-a : Poiana Cîmplna — C.S.O. Galați 2-2 ; Știința Galați — Foresta 1-0 ; Prahova — C.F.R. Pașcani 3-0 ; FI. Roșie Tecuci — Metalul Tgv. 0-0 ; Flacăra Moreni — I.M.U.M. 3-1 : C.S.O. Brăila — Ceahlăul P. N. 4-1 ; Rapid Focșani — Carpați Sinaia 0-2.
Seria Il-a : Unirea R. V. — Tractorul 3-0 ; Știința Buc. — C.S.M. Reșița 3-3 ; C.F.R. Roșiori — Chimia 2-0 ; Dinamo Obor — Dinamo Pitești 0-0 ; C.S.M. Mediaș — Metalul Buc. 0-0 ; Progresul Alex. — C.S.O. Craiova 2-2.
Seria IlI-a : C.F.R. — Mureșul Tg. Mureș 1-0 ; Arieșul Turda — C.S.O. Baia Mare 3-1 ; Crișul Oradea — Ind. Sîrmei 5-0 ; Jiul Petrila — Vagonul Arad 0-0 ; C.S.M. Cluj — U- nirea Dej — 3-0 ; A. S. Cugir — C.S.O. Timișoara 5-1 ; A.S.M.D. Satu Mare — Recolta Carei 1-0.

PRONOSPORT
Concursul nr. 42 din 21 octombrie a.c.
Farul — Știința Cluj 1
Progresul — Rapid 2
Viitorul — Steaua 2
Minerul — Crișana 1
U.T.A. — C'.S.M.S.-Iași .2
Știința Timișoara — Dinamo Bacău 1 
Steagul Roșu — Petrolul
Poiana Cîmpina — C.S.O. Galați X 
A.S.M.D. Satu Mare —Recolta Carei 1 
Milan — Internazionale X
Atalanta — Bologna 2
Napoli — Florentina 1

• • •
acest „derbi“, manifes
tările nesportive ale ju
cătorilor Covaci și Cos- 
tache II (Dinamo) care 
au vociferat deseori la 
deciziile arbitrului, Tel
man (Steaua) care și-a 
suplinit lipsa de pregă
tire prin comiterea a 
numeroase faulturi.

După jocul de sîmbă
tă seara sînt destule 
motive ca după acest 
derbi jucătorii ambelor 
echipe, antrenorii lor să 
reflecteze asupra lipsu
rilor de ordin tehnic, 
iar mai ales la cele pri
vind educația sportivă.

i. a

Ieri la ștrandul Tineretului, în jocul decisiv de polo între Steaua și Dinamo, militarii aveau nevoie doar de un meci nul, în schimb dinamoviștii neapărat de o victorie.Miza întîlnirii ji-a pus vizibil amprenta. Din acest motiv, numeroșii spectatori au urmărit o în- tîlnire foarte strînsă în care jucătorii s-au marcat cu severitate. în schimb, emoționant și neprevăzut, mai ales prin final, a fost evoluția •scorului.în. prima repriză, rezultatul a rămas alb, iar deschiderea scorului s-a petrecut în repriza a doua cînd Neacșu (Steaua) a fost eliminat și Dinamo a folosit împrejurarea pentru a marca prin Zahan. în continuare arbitrul elimină pe Kroner (Dinamo) și abia în repriza a 3-a, cu un jucător în plus, Steaua egalează.Ultimele minute ale partidei se scurg sub semnul unei înfruntări
Campionatul mondial de volei

MOSCOVA (prin telefon). — Ieri 
la Palatul Sporturilor din Lujniki 
echipa masculină a Republicii Popu
lare Romîne a întrecut în trei se
turi (la 6, 11, 11) formația Braziliei

Turneul U. E, F. A. 
de juniori 1963

Comitetul Uniunii europene de fotbal 
(U.E.F.A.), întrunit la Londra, a stabilit 
sistemul de disputare a viitorului turneu 
internațional de juniori. Avînd în vedere 
că la cea de-a 16-a ediție a acestei com
petiții s-au înscris 27 de țări, comitetul 
a hotărît, după lungi discuții, să orga
nizeze meciuri eliminatorii pentru a se 
ajunge la un număr de 16 echipe partici
pante în turneul final. Se califică din 
oficiu la turneul final echipele R. P. 
Romîne, învingătoare în 1962, și Angliei, 
ca țară organizatoare. Alte trei echipe : 
Elveția, Scoția și R.D. Germană : au fost 
exceptate de la meciurile de barai prin 
tragere la sorti.

Celelalte 22 de echipe vor susține me
ciuri eliminatorii.

Iată ordinea acestor meciuri : Belgia— 
Luxemburg ; Austria—R. F. Germană : Ir
landa—Irlanda de nord : Țara Galilor— 
Olanda : U.R.S.S.—R. S. Cehoslovacă î

R. P. Polonă—R. P. Ungară ; Grecia— 
Turcia ; Iugoslavia—R. P. Bulgaria ; Spa
nia—Italia ; Portugalia—Franța ; Suedia— 
Finlanda.

In câteva rânduri
Cu meciul de baraj dintre sovieticul 

Zimenko și indianul Kami Singh, pentru 
desemnarea cîștigătorului probei de ta
lere, s-a încheiat la Cairo cea de-a 38-a 
ediție a campionatelor mondiale de tir. 
Realizînd 98 de puncte din 100 posibile, 
fată de 96 ale adversarului său, Zimenko 
s-a clasat pe primul loc, aducînd cea 
de-a 22-a medalie de aur echipei U.R.S.S., 
care a dominat categoric această ediție 
a campionatelor.

★
Echipele de gimnastică ala Japoniei au 

sosit în U.R.S.S. și au evoluat la Le
ningrad intr-un reușit concurs de
monstrativ. La sfîrșitul lunii octombrie, 
gimnaștii japonezi vor concura la Kiev 

comso- 
un sortiment bogat de țesături, 
1).

(Foto-reportal de la trimisul nostru 
special Gh. Vintllă, • foto-reporter, 
ei de la corespondentul- nostru 

A. Munteanul.
20 octombrie 1962

Pe prospectul Komsomolski din capitala sovietică s-a deschis un nou magazin 
,-țSintetika", a cărui firmă adaugă farmec proaspătului bulevard al 
molizilor. Magazinul pune la dispoziția cumpărătorilor 
conrecfii, blănuri etc. din fibre sintetice (fotografia nr.

Serviciul de transporturi la domiciliu este foarte larg răsplndit 
opri ' la intrările laterale ale marelui magazin universal G.U.M.

în Moscova. Dacă 
ne-am opri la intrările laterale ale marelui magazin universal G.U.M. am putea urmări 
autocamioanele care vin și pleacă într-un du-fe-vino neîncetat ca să transporte în toate 
coifurile orașului mobilă, aparate de televiziune sau de radio, motociclete sau pachete cu 
alimente, la comanda clienfilor. Obiectivul fotografului a surprins pe șoseaua Horo- 
șevskoe pe locatarii unui nou bloc care se pregătesc de „novoselie" (sărbătorirea insta
lării lntr-o nouă locuință), transportînd 
cu autocamioanele magazinului mobila 
proaspăt cumpărată (fotografia nr. 2). ft/" ’ • : O;.

Pe bulevardul Lenin, — una din 
cele mai frumoase magistrale ale Mos- 
covei, străjuită de blocuri imense, cu 
opt și zece etaje și peluze de ver-, ft 
deafă, s-a deschis restaurantul „Cristal". .
Așa cum îi spune și numele,-peretele 
din față al restaurantului este în în- ' 
tregime din sticlă. In fotografia nr. 3 — ' ItaSWSSs *
restaurantul „Cristal" văzut seara. :

Automatizarea își croiește drum tot ■ •: 1, ■>%, ft
mai mult în magazinele Moscovei. __ ft, "
„Progres” este o lăptărie automată de j ?
pe strada Cehov. Cînd magazinul se I
închide, la una din intrările sale rămîne ÂwftæO ft
„de serviciu" un automat, care oferă '
lapte dulce și bătut, zi și noapte, fără i- Ăi
întrerupere. Mașinile automate înlo- ■
culese vînzătorii, deocamdată în co- Âx-ssșl - 
merjul alimentar : în brutării, lăptării, -
chioșcuri cu suc de fructe etc. In cu- LZftW s 
rind vor apare tutungerii și cafenele 
automate. In fotografia nr. 4 : un mic ? '
instantaneu la magazinul automat de r , <
pline nr. 266 de pe Bulevardul Lenin.

în fafa stadionului „V. I. Lenin” s-a T J J it "
construit un hotel modern „lunosti” ft |
(,,Tinerefea"). (Fotografia nr. 5). \ l - ft '>

palpitante. Arbitrul elimină încă doi jucători (de la Dinamo și Steaua) și ambele formații joacă cu cite trei echipieri în bazin ! Cu opt secunde înainte de sfîrșit : la un atac al dinamoviștilor, Bădiță, dintr-o poziție foarte dificilă, șutează prin surprindere, prin întoarcere, și marchează golul care a adus echipei sale titlul de campioană republicană. Rezultat final : Di- namo-Steaua 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0). în deschidere s-au întîlnit formațiile Știința și Progresul. Primii au învins cu 16-0.Cu această etapă, campionatul republican de polo s-a încheiat (inclusiv activitatea competițională la înot în aer liber) urmînd ca înotătorii să-și continue activitatea în bazinul acoperit, iar jucătorii de polo să reia campionatul la începutul lunii aprilie 1963.
GH. R.

într-un meci în care jucătorii romîni 
au avut în permanență inițiativa.

Alte rezultate : Japonia — R. P. 
Ungară (m) 3-2 ; R. P. Polonă — 
R. P. Chineză (m) 3-0 ; R. S. Ceho
slovacă— R.P.F. Iugoslavia (m) 3-1.

Atleții romîni la SiennaROMA 21 (Agerpres). — Orașul italian Sienna a găzduit tradiționalul concurs internațional atletic al prieteniei organizat de Uniunea italiană a sportului popular. La startul probelor au fost prezenți atleți și atlete din R.P. Romînă, Elveția, R.p. Ungară, R.P. Polonă, Iugoslavia, R.S. Cehoslovacă și Italia. Sportivii romîni au avut o comportare remarcabilă obținînd victoria în 4 probe. Recordmana mondială Iolanda Balaș a cîștigat cu 1,80 m proba de săritură în înălțime. Un dublu succes a repurtat Valeriu Jurcă. El s-a clasat pe primul loc în proba de 110 m garduri (14”8/10) și în cea de săritură în lungime — 7,07 m. Ana Sălăgean a cîștigat proba [ de aruncarea greutății cu 15,52 m. ] Proba de 200 m plat a revenit sprinterului italian Sardi în 21” 9/10, urmat de Valeriu Jurcă — 22”,
și Moscova într-un meci direct cu repre
zentativele U.R.S.S.

★
Campionatul orașului București la 

rugbi-juniori a fost cîștigat de echipa 
Grivita Roșie. In meciul decisiv, disputat 
ieri dimineață pe stadionul Republicii, 
Grivita Roșie a întrecut cu 8-0 (0-0) 
echipa Clubului sportiv școlar.

★
La Windsor Park din Belfast s-a dis

putat meciul international de fotbal din
tre echipele selecționate ale .Irlandei de 
nord și Angliei. Echipa Angliei a termi
nat învingătoare cu scorul de 3-1 (1-0).

Desfășurat là Cardiff, meciul de fotbal 
ScotIa-~Țara Galilor a ' revenit ' '-primei 
formafil cir «corul de 3-2 (1-1).. , IUU.', •

B *
1'...

1
i A

.1.,-

;

Declarația comună a delegațiilor 
de partid și guvernamentale 

ale R. D. Germane și R. P. PoloneBERLIN 21 (Agerpres). — La Berlin a fost dată publicității Declarația comună a delegațiilor de partid și guvernamentale ale R. D. Germane și R. P. Polone.In declarație se arată că vizita în R. D. Germană a delegației de partid și guvernamentale a R. P. Polone, în frunte cu W. Gomulka, prim-se- eretar al C.C. al P.M.U.P., și J. Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, contribuie la dezvoltarea continuă a legăturilor reciproce, la întărirea prieteniei dintre cele două țări, la întărirea unității și coeziunii marelui lagăr socialist și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, spre binele socialismului și păcii.în cursul tratativelor dintre delegații a avut loc un schimb de păreri în cele mai importante probleme internaționale și au fost analizate problemele legate de dezvoltarea continuă a colaborării prietenești dintre cele două țări. Tratativele au demonstrat identitatea punctelor de vedere în toate problemele discutate.Cele două părți consideră că principala problemă în lupta pentru a- sigurarea păcii este problema dezarmării generale și totale sub un strict control internațional, pentru rezolvarea căreia ele nu-și vor precupeți eforturile. Cele două părți se pronunță pentru interzicerea tuturor experiențelor cu arme nucleare și sprijină propunerile cu privire la încheierea unui tratat de neagresiune ■ între statele membre ale N.A.T.O. și țările participante la Tratatul de la Varșovia, precum și propunerile cu privire la interzicerea propagandei de război și revanșă.Lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial Și încheierea tratatului de pace german, se spune în declarație, reprezintă o- sarcină imperioasă • a cărei îndeplinire ar contribui la slăbirea , încordării internaționale și la înfăptuirea dezarmării. în această ordine de idei se subliniază că Berlinul occidental, care a fost transformat într-o bază militară a N.A.T.O., reprezintă un focar al primejdiei de" război și al provocărilor împotriva R.D.G. și a întregului lagăr socialist. Cele două părți se pronunță pentru încheierea tratatului de pace cu cele două state geranane și normalizarea situației din Berlinul occidental prin transformarea lui într-un oraș liber, demilitarizat.Dacă însă puterile occidentale și forțele revanșarde din R.F.G. se vor opune încheierii tratatului de pace cu cele două state germane, se subliniază în declarația comună, R. P. Polonă, împreună cu alte țări care, vor dori aceasta, va încheia tratatul;.de pace cu.R. D. Germană. .Astfel, va fi rezolvată și problema transformării Berlinului occidental 

într-un oraș liber, demilitarizat, res- pectîndu-se în întregime drepturile suverane ale R.D.G. pe teritoriul căreia se află Berlinul occidental.R. D.G. însă este gata să dea garanții în ce privește libertatea comunicațiilor cu Berlinul occidental.în declarație se relevă Identitatea deplină a punctelor de vedere cu privire la caracterul agresiv al acțiunilor forțelor reacționare dinS. U.A. împotriva Cubei, cu privire la necesitatea de a acorda R. P. Chineze locul ce-i revine în O.N.U., la admiterea în O.N.U. a celor două state germane, precum și la necesitatea lichidării cit mai grabnice a rămășițelor sistemului colonial.în interesul coexistenței, pașnice, bazată pe egalitate în drepturi, cele două părți sprijină propunerea U- niunii Sovietice cu privire la convocarea unei conferințe internaționale pentru problemele comerțului.O mare parte din declarație este consacrată problemelor întărjrii și lărgirii continue a legăturilor economice și comerciale dintre cele două țări.în străduința lor de a adinei colaborarea economică, se subliniază în declarație, cele două delegații se călăuzesc după indicațiile și hotărî- rile consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor participante la C.A.E.R., precum și ale celei de-a 16-a sesiuni a C.A.E.R., care a avut loc în luna iunie 1962 la Moscova. Cele două țări sînt gata să dezvolte și să adîn- cească relațiile economice reciproce, astfel ca ele-să contribuie la întărirea maximă a economiei naționale a celor doua țări și, prin urmare,. Ja întărirea sistemului economic mondial socialist și la victoria lui în întrecerea economică pașnică cu capitalismul,în încheierea declarației comune se arată că între conducerile Partidului Muncitoresc Unit Polonez și Partidului ■ Socialist Unit din Germania a avut loc un schimb de păreri .cu privire la activitatea celor două partide în domeniul construcției socialismului, cu privire la problemele mișcării comuniste internaționale și ale dezvoltării continue a relațiiloi- reciproce.Cele două părți au constatat în unanimitate că evoluția evenimentelor a confirmat pe de-a-ntregul justețea hotărîrilor istorice ale partidelor comuniste și muncitorești, a- doptate la consfătuirile de la Moscova din anii 1957 și 1960, Cele două partide acordă o deosebită importanță întăririi -continue a legăturilor și a colaborării frățești dintre țările socialiste, a căror forță și unitate reprezintă un factor hotărîtor în lupta pentru pace și socialism.Ele vor. .continua , să lupte-'pentru puritatea teoriei marxist-leniniste, împotriva oricăror manifestări ale revizionismului, dogmatismului și naționalismului burghez.
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Presa birmană despre vizita oaspeților romîni
se ecile In aceste

Și

Corespondentă din Atena

ale rasiștilor sud-airicani

adresat 
partici- 
„Parti-

industria pe- în mîinile cade critică era naționalizării

HAVANA. Ziarul „Noticias de 
Hoy" a început să publice lucrarea 
lui V. I. Lenin „Sarcinile imediate 
ale puterii sovietice“.

„0 MISIUNE DE PACE ȘI PRIETENIE“

P . ,U remiera piesei 
„Rigas Velestinl

Sîmbăfă seara a avuf loc la Teatrul 
Național din Afena premiera piesei is
torice „Rigas Velesfinlis' a academicia
nului Spiros Melas. Piesa este un oma
giu adus eroului Rigas Velesfinlis care 
a luptat pentru independența poporu
lui grec și a altor popoare din Bal
cani, aflate sub dominația otomană, la 
sfîrșiful secolului XVIII. Autorul a ți
nut să sublinieze totodată prietenia 
tradițională dinfre popoarele grec și

Seară a filmului romînesc la Moscova
RANGOON — De la trimisul nostru, S. Fărcășan.Presa birmană consacră numeroase articole vizitei solilor poporului nostru. Ziarul „Birmanul" a publicat, alături de fotografiile tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer, un articol de fond intitulat „O solie de pace prietenie". „Vrem să subliniemscrie ziarul — că această vizită reprezintă cu adevărat o misiune de pace și prietenie, deoarece am avut dovezi ale politicii Romîniei de pace, intemeiată pe principiul coexistenței pașnice și al bunei înțelegeri între toate popoarele, indiferent de sistemele lor sociale. Romînia și-a strîns temeinic legăturile de prietenie cu țările Asiei și Africii inclusiv Birmania".In ultimele zile ziarele au publicat pe larg articole consacrate jealizărilor poporului nostru. A a- tras atenția un șir de articole scrise de președintele Uniunii Scriitorilor din Birmania. Denunțînd manevrele capitalului englez în petrolul birman, autorul prezintă, prin contrast,

experiența Romîniei în dezvoltarea industriei petroliere. El arată cum a naționalizat Romînia trolieră care se afla pifaliștilor străini, cît situația în momentul și cît de rapide au fost succesele obținute.Sub titlul „Un drum de 4 000 km cu mașina", același autor înfățișează un șir de importante întreprinderi romînești pe care le-a văzut. Autorul subliniază cit de înalt e ritmul de dezvoltare a economiei romînești. In general articolele publicate sînt foarte cuprinzătoare și reflectă un viu interes al birmanilor iață de experiența romînească în domeniul dezvoltării economice. Faptul că ambele țări au cam a- ceeași populație, în jurul a 19 milioane locuitori, că țara noastră a reușit într-un timp atît de scurt să-și formeze o fndustrie puternică și în plină dezvoltare, toate acestea sînt cunoscute de birmani care sînt dornici să studieze și mai îndeaproape experiența țării noastre.In acest spațiu nu -3e poate reda

tot ceea oe zile în presa birmană despre țara noastră. Vom cita pe scurt cîteva titluri de articole. „Despre industria materialelor plastice în Romînia", „Industria grea înflorește în R. P. Romînă", „In satele romînești analfabetismul e eliminat, cultura înflorește" ; „Crește nivelul de trai al poporului romîn" ; „Construcția de locuințe în Romînia" și altele....Nu putem încheia aceste rînduri consacrate opiniei publice și' presei birmane, fără a mulțumi prietenilor birmani și autorităților de aci pentru eforturile ce le-au făcut ca să asigure o legătură bună corespondenților romîni cu Bucureștiul. Pe pagina I, sub titlul — „Legături radio-telefonice Rangoon — București pentru ziariștii romîni", „The Sunday Guardian" și alte ziare birmane anunță că s-a stabilit o legătură temporară specială de radio- telefon, la orele cînd condițiile atmosferice o permit și că în scurtă vreme după aterizarea la aeroportul din Rangoon, ziariștii romîni au putut transmite primele știri în țară.

MOSCOVA 21 Corespondentul A- 
gerpres transmite : — La Casa
prieteniei popoarelor a avut loc 
sîmbătă sub auspiciile Asociației de 
prietenie sovieto-romîne (A.P.S.R.) o 
seară a filmului romînesc. Manifes
tarea a fost deschisă de Vladimir 
Pavlov, secretar responsabil al Con
siliului de conducere al A.P.S.R.

Cunoscuta artistă sovietică Roza 
Makagonova. membră a Consiliului 
de conducere al asociației, a împăr
tășit celor prezenți impresiile culese 
în timpul recentei vizite în țara noa
stră, a vorbit despre noile filme ro
mînești, despre activitatea Studiou
lui cinematografic București și despre succesul de care s-a bucurat 
Festivalul filmelor sovietice organi
zat în Capitala R. P. Romîne.

Cei prezenți au vizionat filmul ar
tistic romînesc „Celebrul 702“.
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HANOI. La 20 octombrie, Ho Și Min, președintele R. D. Vietnam, și Fam Van Dong, primul ministru al R. D. Vietnam, au primit pe membrii delegației Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud, care au sosit la 19 octombrie în R. D. Vietnam. Nguyen Hun Tho, șeful delegației, a prezentat conducătorilor R. D- Vietnam tabloul crimelor săvîrșite în Vietnamul de sud de clica americano-diemistă. Președintele Ho Și Min și primul ministru Fam Van Dong au rugat pe delegați să transmită populației sud-vietna- meze cele mai calde urări de succes în lupta sa eroică.

luptători pentru pace din toate colțurile Angliei și Scoției; din Londra, Birmingham, Manchester și din alte orașe s-au întrunit într-un orășel situat în apropierea bazei americane. Ei au hotărît 3ă are o brazdă a păcii pe pista de zbor a bazei și să semene acolo semințe de plante.Formînd o coloană, care avea în frunte un plug tras de un tractor, participanții la demonstrație cu lo- peți și săculețe de semințe s-au îndreptat spre bază. Peste 200 de polițiști au fost trimiși la bază pentru a împiedica demonstrația. Poliția a arestat 44 de persoane. Majoritatea celor arestați crii fost condamnați.
O nouă piesa

Ia ,,dosarul Globke”

guvernul grec este gata să ducă tratative și cu celelalte țări occidentale pentru a le achita datoriile dinainte de război ale Greciei. Primul ministru grec a subliniat că angajamentele Greciei în vederea achitării datoriilor dinainte de război sînt legate de aderarea la Piața comună.
Măsuri samavolnice

HAVANA. Aspect din timpul vizitei în Cuba a primului ministru al- 
gerian Ahmed Ben Bella. Alături de oaspete se află primul ministru Fidel 
Castro și președintele Osvaldo Dorticos.

BRUXELLES. Agenția U.P.I. relatează că adjuncții miniștrilor din țările Pieței comune au fost „foarte dezorientați" vineri după ședința de pregătire în vederea conferinței la nivel ministerial cu Marea Britanie, care va avea loc săptămîna viitoare. Ședința adjuncților nu a durat decît 20 de minute, fără ca părțile să a- jungă la vreun acord. Vineri seara, precizează agenția, exista teama că impasul la care s-a ajuns din nou acum ar putea avea drept rezultat grave tergiversări în tratativele dintre. Marea Britanie și cele șase țări,
OSLO. La 22 octombrie se deschide la Oslo sesiunea Consiliului ministerial al așa-numitei „Zone a liberului schimb" din care fac parte Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Danemarca, Austria, Elveția și Portugalia. în cursul sesiunii se vor discuta probleme legate de intenția guvernului britanic de a adera la Piața comună.
CAIRO. Agenția M.E.N. anunță că Kamal Rifaat, membru al Consiliului prezidențial al R.A.U., care s-a înapoiat la Cairo dintr-o vizită în Yemen, a declarat că „blocul statelor colonialiste sprijină direct și în mare măsură agresiunea împotriva Yemenului și forțele contrarevoluționare interne. Guvernul yemenit controlează întreaga situație din țară. Revoluția din Yemen nu este amenințată de forțe interne, ci de forțe externe, care pun la cale un complot pentru a opri înaintarea triumfală spre libertate a poporului yemenit".
Arme engleze și americane

BERLIN. In urma hotărîrii Tribunalului administrativ din München, secretarul de stat de la Bonn, Hans Globke, va fi supus la Bonn unui interogatoriu în legătură cu documentul publicat de Comitetul pentru problemele unității germane, în care era dovedită participarea lui Globke la elaborarea legilor rasiale naziste. Este vorba de scrisoarea ministrului fascist al afacerilor interne, Frjck, adresată locțiitorului lui Hitler, Rudolf Hess, la 25 aprilie 1938, în care se propune avansarea lui Globke pentru că el este unul dintre „cei mai capabili și zeloși funcționari" ai ministerului și pentru „participarea foarte activă“ la elaborarea unei serii de legi rasista
Represiuni ale separatiștilor

capturate în Yemen
CAIRO. După cum relatează ziarul 

„Al Ahram", în regiunea orașului Ma- 
rib, trupele guvernului republican ye- 
menit au capturat o mare cantitate de 
arme de producție engleză șl ameri
cană.

La 20 octombrie, pe linia Lvov- 
Praga s-a deschis circulația directă 
a trenurilor electrice. Constructorii 
au terminat electrificarea liniei fe
rate de la Lvov pînă la gara Cop 
de la frontiera sovieto-cehoslovacă.

katanghezi
LEOPOLDVILLE. La 19 octombrie avioane ale separatiștilor katanghezi au bombardat orașe și sate din Katanga de nord. Pirații lui Chombe au bombardat mai ales a- cele localități unde populația susține guvernul central congolez.
ELISABETHVILLE. Tratativele care se duc la Elisabethville între reprezentanții guvernului central congolez și reprezentanții liderului separatiștilor juns din zentanțr continuă tratative teneri cu totul suverani și egali“, între timp jandarmeria lui Chombe și-a completat rîndurile cu noi mercenari, iar provocările și atacurile aeriene asupra unităților armatei naționale congoleze s-au întețit.
ATENA. La 19 octombrie, primul ministru Karamanlis a anunțat că la New York a fost semnat un acord greco-ameiican, potrivit căruia Grecia se obligă ca, începînd din anul 1963, să achite 40 milioane de dolari în contul datoriilor sale pentru împrumuturile americane dinainte de război și pentru dobînzile la aceste împrumuturi. Karamanlis a arătat că

JOHANNESBURG. La 20 octombrie ministrul justiției al guvernului rasist al Republicii Sud-Africane a dispus arestarea a doi lideri ai mișcării de eliberare națională din Africa de sud, Sisoulu și Katandra. Au fost interzise în același timp mitingurile de protest împotriva valului de arestări dezlănțuit pentru a zăgăzui mișcarea de eliberare a populației de culoare.
BAGDAD. Guvernul irakian a pus la 

dispoziția copiilor orfani din Algeria 
suma de 150 000 dinari, 1 500 fone ce
reale, cărți și material didactic.

HELSINKI. într-un apel 
Adunării Generale a O.N.U. 
panții la adunarea asociației 
zanii păcii din Finlanda“ au cerut 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale și distrugerea armei termonu
cleare. Președintele asociației, gu
vernatorul provinciei Nyland, V. 
Meltti, s-a referit la propunerile U- 
niunii Sovietice făcute la actuala 
sesiune a O.N.U. și a subliniat că ele 
constituie o bază bună pentru rezol
varea problemei dezarmării genera
le și totale și a interzicerii expe
riențelor cu arma termonucleară.

BERLIN. Soldatul american Henry Carnan a trecut în R. D. Germană și a cerut să i se acorde azil politic. Carnan a servit în regimentul 6 de infanterie al armatei S.U.A. care se află în Berlinul occidental.

romîn. Acțiunea piesei se desfășoară în 
prima parte în Țara Romînească. îna
inte de începerea spectacolului s-a 
adus un omagiu public autorului ei cu 
prilejul împlinirii a optzeci de ani.

La premieră au asistat P. Kanel
lopoulos, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, V. K. Rodopoulos, pre
ședintele parlamentului, doamna Ka
ramanlis, soția primului ministru, 
Kournoufos, director general în Mi
nisterul Educației Naționale, A. Or
landos, secretar general al Academiei, și 
alte persoane oficiale, personalități cul
turale din Atena și un numeros public.

Au asistat și regizorul Sică Alexan- 
drescu, invitat la premieră de Spiros 
Melas, și Tudor Jianu, însărcinatul cu 
afaceri ad-inferim al R. P. Romîne la 
Atena.

La ieșirea de la spectacol Sică Ale- 
xandrescu ne-a declarat că spectaco
lul subliniază în chip strălucit ideile 
nobile ale lucrării și a relevat totoda
tă calitatea interpretării cît și contri
buția regizorului Alexis Minotis, care a 
pus-o în scenă și a interpretat și rolul 
principal.

într-un articol scris în ziarul „Elef- 
theria" despre Rigas Velesfinlis, Spiros 
Melas subliniază că figura acestui mar
tir al libertății neogrecești l-a emoțio
nat profund încă din tinerețe și că 
repetatele sale călătorii în Romînia 
l-au stimulat să scrie această piesă, mai 
ales că a avut prilejul să meargă prin 
locurile străbătute de Rigas.

Ziarele din Atena au publicat nu
meroase convorbiri cu Sică Alexan- 
drescu despre teatrul romînesc și des
pre relațiile culturale dintre cele două 
țări, îndeosebi în domeniul teatrului.

AL. GHEORGHIU

Peste 50 000 de muncitori metalur- 
giști aflați in grevă la Milano au 
organizat pe străzile orașului o „de
monstrație a tăcerii". Pe mulțimea 
pancartelor purtate de participant 
sint scrise revendicările acestora.

Plan de dezvoltare 
a Irianului de vest

MOSCOVA 21 (Agerpres). — „Prav
da" a publicat un reportaj trimis de 
O. Skalkin, corespondentul din Kofa- 
baru al ziarului, consacrat măsurilor 
luafe de guvernul indonezian pentru 
normalizarea vieții în Irianul de vest.

La Kofabaru au început să sosească 
din Indonezia economiști, ingineri, ca
dre didactice, mecanici, lucrători me- 
dico-sanifari, oameni de alte multe pro
fesii care au oferit de bună voie aju
tor fraților lor din Irianul

Guvernul indonezian a 
vast plan de dezvoltare a 
vest. Se intenționează ca
le de trecerea deplină a puterii căfre 
republică, să ce înceapă crearea în 
Irianul de vest a unei universități, să 
se construiască școli, spitale, întreprin
deri industriale și baze sportive.

de vest, 
pregătit un 
Irianului de 
încă înain-

Sfirșit de pagină a unei istorii odioase
u u u ukatanghezi, Chombe, au a- nou într-un impas. Repre- scizioniștilor katanghezi să afirme că pot să ducă numai în calitate de „par- „LLUBU WL/S UI!

La sfîrșiful lunii septembrie 1962, 
cititorii revistei americane „Life" au 
putut vedea, în primele două pagini 
ale numărului abia apărut, o fotogra
fie publicată la rubrica „Alegerea 
făcută de redactorii noștri“. înfr-ade- 
văr, fotografia — pe care o reprodu
cem mai jos — atrage atenția. Titlul cu 
litere groase caută să predispună pe 
cititor la melancolie : „Legiunea pă
răsește scena gloriei sale". Mai de
parte explicația continuă : „Pentru 
romanticii țintuiți la birouri, de o anu
mită 
cului, ranițele și chipiurile albe ali
niate 
facio 
o poveste neînchipuit de frisfă. Le
giunea sfrăină părăsește Algeria și

vîrstă și dimensiune a pînte-

îngrijit pe cheiul portului Boni- 
din Corsica redau fără cuvinte

Ostași din trupele republicane ale Yemenului îșl exprimă hotărîrea 
de a alunga pe mercenarii care încearcă să restabilească în țară rîn- 
dulellle tiraniei monarhice.O hotărîre a Consiliului de stat din Franțade stat, autorlta- hotărăște asupraPARIS. Consiliul tea supremă care constituționalității legilor franceze, a dat la 19 octombrie o hotărîre în care declară ca ilegal Tribunalul militar special pe care l-a creat la 1 iunie președintele de Gaulle, pentru a judeca pe conducătorii O.A.S. Consecința acestei hotărîri este că toate condamnările pronunțate de

Tribunalul militar special'' sînt supuse revizuirii. Agenția U.P.I. subliniază că „hotărîrea Consiliului de stat survine în momentul în care de Gaulle își pune în joc soarta ca șef al statului în referendumul din 28 octofnbrie". Agenția califică această hotărîre ca „o lovitură puternică dată autorității președintelui Charles de Gaulle“.
tate locuri unde ar putea fi amplasate 
aceste unități, Deși legile franceze nu 
îngăduie ca pe teritoriul Franței să-și 
aibă sediul formațiuni ale „chipiurilor 
albe“, asemenea unități au fost trimise 
în Corsica, de unde și fotografia 
luată de reporterii revistei „Life".

Cu toate protestele exprimate de opi
nia publică progresistă, cercurile mili
tariste din Franța refuză cu încăpăfînare 
să desființeze legiunea. Anumite ca
dre din rîndurile armatei, care au 
fosf nu o dată implicate în acțiunile 
criminale ale O.A.S.-ișfilor, sprijină cu 
îndîrjire menținerea legiunii. Ba, 
mai mujt, salută — și organizează — 
transferarea unităților acesteia în me
tropolă, pentru motive care nu sînt 
deloc greu de înțeles. ,

Este foarte semnificativ că în timp 
ce vechile țări coloniale din Europa 
occidentală sînt silite de forța năval
nică a mișcării de eliberare națională 
să-și părăsească .prăzile, colonialis
mul nord-american se străduiește să-și 
încropească propria sa legiune stră
ină. Căci de fapt pe tiparul acesteia 
sînt create acele „forțe speciale“ din 
armata S.U.A., în care lepădăturile 
contrarevoluționare ;și criminalii de 
drept comun sînt adunați la un loc 
pentru a lupta împotriva Cubei și 
a altor popoare din țările Americii 
Latine, din Asia și din alte părți ale 
lumii. Mercenarii Pentagonului sînt 
instruiți în diverse centre speciale, 
dintre care cel mai cunoscut este 
centrul de la Fort Bragg. Ministerul de 
Război al S.U.A. anunța în luna sep
tembrie că în următoarele cîteva săp- 
tămîni vor fi angajate în aceste „forte 
speciale" încă cinci sau șase mii de 
persoane. Presa americană relatează 
destul de frecvent despre creșterea 
considerabilă a efectivelor acestor 
„brigăzi de stingere a incendiilor“, 
care poartă berete verzi. Și nu întîm. 
plăfor milifariștii americani declară 
că „beretele verzi sînt cei mai buni 
soldați ai S.U.A.". Doar trebuie să li. 
șe creeze și acestora o aureolă ro
mantică.

Dar agonia „chipiurilor albe“ nu tre
buie să influențeze pe purtătorii „be
retelor verzi“. lată de ce revista 
„Life" — remarcați, tot în septembrie 
— face ce-i stă în putință pentru ca 
istoria mercenarilor de la Siddi-Bel- 
Abbès să nu provoace gînduri prea 
negre celor de la Fort Bragg.

L. SIROKER

find cum le arde sub picioare pămîn- 
ful Algeriei, ultracolonialiștii din 
O.A.S. au recurs la serviciile merce
narilor din legiunea străină, 
de șoc ale teroriștilor erau 
fate din rîndurile acestora.

lată un exemplu.
La 6 iulie 1962, în fortul

Franța a fost executat Roger Deguei- 
dre, condamnat la moarte de Curtea 
militară de justiție. Acest fosf locote
nent în legiunea străină, cunoscut în 
rîndurile O.A.S.-ișfilor, sub porecla 
„Delta", era șeful mai multor echipe 
de teroriști. în actul de acuzare, pe 
lîngă asasinarea comisarului Gavoury, 
șeful poliției din Alger, mai figurau 
numeroase alte crime.

în anii celui de-al doilea război 
mondial, belgianul Degueldre, fră- 
dîndu-și patria, a intrat în rîndurile 
Wehrmacht-ului, a făcut apoi parte din 
formațiile SS și pentru atrocitățile să
vîrșite pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
a fosf de mai multe ori decorat de 
hitleriști. După război, Degueldre, la 
fel ca mulți alfi criminali de teapa sa, 
și-a găsit adăpost în legiunea străină. 
La proces s-a arătat că Degueldre 
și-a încep'ut „cariera" asasinînd la 
început belgieni, compațriofi ai săi. 
Mai tîrziu, printre victimele sale 
s-au numărat ruși, apoi vietnamezi, 
algerieni,' francezi, ba chiar și en
glezul Fox, atașat militar naval la 
Alger, a cărui comportare n-a fost pe 
placul O.A.S.-ișfilor.

O carieră abjectă, care oglindește 
cum nu se poate mai bine .tradițiile 
„visătorilor“ — cum îi denumea „Life" 
— pe cei din legiunea străină.

Pînă nu de mult, la Siddi-Bel-Ab- 
bès, în Algeria, se afla un imens 
monument turnat în bronz : patru sol
dați ai legiunii străine susțineau pe 
umerii lor globul pămîntesc. Cu trei 
luni în urmă, monumentul a fost 
transportat înfr-o direcție necunoscu
tă. Acum, legiunea străină părăsește 
Africa de nord.

După independența Algeriei, rîndu
rile legiunii străine au început să se 
descompună. „Chipiurile albe" dezer
tau cu zecile și sutele. La trecerea 
prin canalul de Suez a transporturilor 
militare franceze, grupuri întregi de 
membri ai legiunii săreau în apă 
pentru a ajunge înot la țărm — și a 
se „elibera" de contractul de a sluji 
în rîndurile acesteia, pentru care în
casaseră sume bănești apreciabile. A 
început agonia legiunii străine. Mili- 
fariștii francezi caută acum cu febrili

Echipele 
comple-

J

niciodată acești visători ziua în amia
za mare nu-și vor mai goni cămilele 
prin nisipurile Saharei pentru a veni 
în ajutorul camarazilor asediați și 
înnebuniți de sete. Pentru oamenii 
legiunii schimbarea aceasta înseamnă 
mai mult decîf trezirea dintr-un vis : 
este sfîrșiful unei ere eroice“.

Oare ce strună să fi fost atinsă în 
inima atît de sensibilă a miliardaru
lui Henry Luce, proprietarul revistelor 
„Life" și „Time“, pentru ca să plece 
o ureche binevoitoare la „întristarea“ 
de care sînt cuprinși unii „romantici" 
ajungînd la constatarea că era „eroi
că" a legiunii străine a luat sfîrșif ?

Este o poveste cu tîlc, care merită 
să fie depănată.

In 1831, în Franța, regele Louis 
Philippe a decretat legea prevăzînd 
formarea unor regimente în care străi
nii să poată face serviciul militar în 
teritoriile de peste mări. Aceasta se 
întîmpla în plină perioadă de ex
pansiune colonialistă, de subju
gare a noi și noi popoare. Iar 
aceste popoare, pretutindeni unde co
lonialiștii puneau piciorul, în Indochi
na, în Tunisia, Maroc, Algeria, ca și în 
inima Africii, luptau cu îndîrjire pen
tru a-și apăra libertatea. Colonialiștii 
simțeau nevoia unui instrument al pla
nurilor lor — o forță armată din 
cele mai sălbatice și sîngeroase, în 
stare să extermine și să pîrjolească, 
să masacreze fără milă populațiile 
băștinașe, să deschidă drum, prin foc 
și sabie, cuceritorilor colonialiști și 
viitoarelor monopoluri, să acapareze 
prin forța armelor sclavi coloniali 
și piețe de aprovizionare și desface
re. Tocmai ca un asemenea instrument 
a fost creată legiunea străină. „Erois
mul" membrilor ei era distrugerea în 
masă a unor oameni neînarmați, în
semna asigurarea dividendelor mono
polurilor, ai căror cîini de pază 
erau.

Ivry dinTocmai astfel se urmărea a se des
chide po.rțile legiunii pentru atrage
rea în rîndurjle ei a unul anumif flp 
de mercenari — elementelé cele mai 
declasafè, drojdia societății, asasini 
și oameni certați cu ori și ce lege. 
Acestea erau profilul și componența 
voite ale legiunii. Aceștia erau „e- 
roicii visători“, purtători ai imaculate
lor chipiuri albe. Tmbrăcați în uniforma 
legiunii străine, aceste lepădături veni
te din toate colțurile lumii și-au cîșfigaf 
o tristă faimă prin sălbăticia cu care 
au căutat să reprime dorința de liber
tate a popoarelor din colonii.

In 1871, guvernul de la Versailles 
a folosit și legiunea străină pentru 
înăbușirea Comunei din Paris. în pri
mul război mondial regimentele le
giunii străine au fosf din nou aduse 
în metropolă pentru a „liniști" — îne- 
cînd în sînge — 
tați franceze sătule de 
rialist.

Burghezia franceză 
foarte grijulie de a-și 
cenarii cu aureola unui romantism de 
duzină. O întreagă maculatură și 
o abundentă cantitate de peliculă ci
nematografică urmăreau un scop bine 
definit : glorificarea „chipiurilor albe". 
Căci, sîngele vărsat în nisipurile Sa
harei sau în orezăriile Indochine! sé 
transforma în aur ce se revărsa în 
safeurile băncilor pariziene.

După cel de-al doilea război mon
dial în rîndurile legiunii au dat nă-' 
vală SS-iștii lui Hitler, adepții lui 
Mussolini și alte asemenea lepădături. 
Faptul că ei aveau încă mîinile pli
ne de sîngele vărsat în răsărif, de 
sîngele patrioților francezi, că au 
fost călăi în lagăre de gazare, gesfa- 
poviști cu asemenea crime la activul 
lor încîf și prezența lor în Germania 
occidentală ar fi fosf penibilă — n-a 
consfifuii o piedică pentru primirea 
lor în legiunea străină, ci dimpotri
vă. în anii trecuți lumea a fosf zgudui
tă de fotografiile publicate în presă și 
care înfățișau pe unii dintre acești o- 
dioși mercenari ținînd în mîini 
pete retezate ale patrioților 
Vietnam.

Este cît se poafe de firesc că,

revolfele unor uni- 
războiul impe-

s-a dovedit 
înconjura mer-
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MOSCOVA. In cursul unei întîl- 
niri pe care a avut-o cu colabora
tori ai ziarului „Pravda“, compozi
torul Dmitri Șostakovici a declarat 
că pe la mijlocul lunii decembrie va 
fi executată la Moscova noua sa 
simfonie — a 13-a. Creată pe ver
suri ale poetului Evgheni Evtușen- 
ko, simfonia este compusă din cinci 
părți.

LONDRA. Delegații la conferința convocată la Portoowl de Consiliul Muncii din Wales au adoptat în unanimitate o rezoluție de protest împotriva instruirii trupelor Bun- deswehrului pe pămîntul Wales-ului. Reprezentanții partidului laburist și ai sindicatului din această regiune au cerut ca guvernul englez să nu admită noi manevre ale tanchiștilor vest-germani în Wales.Partizanii păcii din Anglia au orgv 'zat la 20 octombrie o de- monscKtți0 de protest în apropierea bazei aeriene militare a S.U.A. de la Honington (comitatul Suffolk) sub lozinca „Anglia trebuie să devină un teritoriu al muncii pașnice, nu pistă pentru bombardierele nucleare americane“. Aproximativ 500 de

înscrierea în legiunea sfra- 
nu se cereau nici un fel 
documente : dacă rezultatele 

controlului medical erau satisfăcătoa
re, noul venit avea dreptul să se în
registreze sub primul nume ce-i tre
cea prin minte, frecînd astfel cu bu
retele peste trecut.


