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Locuințe în construcție
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PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — tn 
cartierul Ceair din Pitești, construc
torii au început lucrările la noi blocuri 
de locuințe prevăzute în prima 
etapă. în întrecerea pentru exe
cutarea lucrărilor la termen se evi
dențiază brigada de zidari condusă 
de Petre Dima, cea de betoniști con
dusă de Aurel Pușcașu și brigada de 
dulgheri a lui Constantin Ungureanu. 
Pînă în 1964, în cartierul Ceair urmea
ză să fie ridicate 1 700 de aparta
mente. în prima etapă se construiesc 
640 de apartamente, un magazin uni
versal și o școală cu 24 săli de clasă.

Â1 1 000 OOO-lea vizitator
celulele foto» 
patrulea pa-

Spre oțelârii

Este pregătit căminul 
cultural pentru iarnă?

îngrășăminte chimice 
pentru agricultură

Seminar cu activiștii 
culturali

BACÄU (coiesp. „Scînteii"). — Zilnic, din gările regiunii Bacău zeci de vagoane încărcate cu fier vechi iau drumul o- țelăriilor patriei noastre. Numai centrul I.C.M. Bacău — unul din cele două centre existente în

regiune — a expediat de la începutul anului o- țelăriilor peste 57.300 tone fier vechi.în cursul zilei de sîmbătă alte circa 200 tone fier vechi au fost încărcate și expediate.

Premieră 
la Teatrul 
Țăndărică

Ieri, a avut loc 
la Teatrul Țăndări
că premiera spec
tacolului „Cartea 
cu Apolodor”, „că
lătorie pentru co
pii, și adulti” de 
Gellu Naum. Spec
tacolul a fost pus 
în scenă de artista 
emerită Margareta 
Niculescu.

Ieri, în jurul orei 14, 
electrice ale celui de-al 
vilion de mostre au înregistrat pe cel 
de-al 1 000 000-lea vizitator: țesătoarea 
Victoria Strugariu, de la fabrica „Da
cia” din Capitală (pe care o vedeți în 
fotografia de mai Jos). Ea a primit un 
cadou devenit tradițional.

Printre miile de cetățeni care au ve
nit 1er! să admire expoziția se aflau 
numeroși turiști sosiți în Capitală prin 
excursiile organizate de O.N.T.-„Car- 
pați”.

Pînă acum, aproximativ 100 000 de 
persoane, adică 10 la sută din numă
rul vizitatorilor, au completat chestio
narele, iar alte zeci de mii și-au în
scris impresiile tn cele peste 40 de 
condici. în acest fel numărul propu
nerilor șl observațiilor făcute s-a ri
dicat la cîteva sute de mii.

©
In lunile de iarnă, căminele culturale au largi posibilități să intensifice activitatea cultural-edu- cativă de masă, cuprinzînd în raza ei un număr mare de colectiviști 
i și alți oameni ai muncii din agricultură. „Este pregătit căminul cultural pentru iarnă ?“ — la a- ceastă întrebare trebuie să dea acum un răspuns. neîntîrziat, practic, prin măsuri concrete, organele de partid, sfaturile populare, comitetele de cultură și artă din toate regiunile și raioanele țării.în multe locuri — de pildă în regiunea Suceava — ca urmare a măsurilor luate de organele de partid și de stat, au și fost asigurate condițiile materiale necesare pentru buna desfășurare a activității pe timp de iarnă la cămine și biblioteci. De asemenea, Comitetul executiv al Sfatului popular al raionului Sighișoara a îndrumat încă din luna iunie sfaturile populare comunale ca reparațiile la cămine să se facă odată cu lucrările similare din școli. Dar activiștii sfatului popular, ca și ai comitetului raional pentru cultură și artă, nu s-au mulțumit cu indicațiile și îndrumările, ci au și urmărit, cu prilejul deplasărilor făcute pe teren, felul cum se realizează în practică. Aproape la toate căminele și bibliotecile din raion a fost adus din vreme combustibilul necesar.Pregătirile pentru iarnă se desfășoară în unele locuri cu încetineală. Scoțînd în evidență inițiativele, măsurile luate de bunii gospodari, ziarele regionale, printre care socialismului"-Hunedoara, atrag atenția asupra faptului că unele sfaturi populare comunale și conduceri de cămine culturale nu se grăbesc să asigure de pe acum instituțiilor culturale din comunele respective condițiile necesare unei intense activități pe timp de iarnă. Astfel, în comunele Buruiene, Șoimuș, Șibot, Geoagiu și altele din regiunea Hunedoara, ori nu s-au făcut încă reparații la cămine, ori nu s-a asigurat combustibilul pentru iarnă ; în raioanele Balș și Gilort, din regiunea Oltenia, o serie de cămine culturale mai sînt încă folosite pentru depozitarea produselor gospodăriilor colective. Asemenea exemple mai pot fi întîlnite și în alte părți.Iarna bate la ușă ; în aceste zile nu mai sînt de îngăduit tărăgănări în luarea măsurilor urgente și eficace, care să asigure condițiile cele mai prielnice activității căminelor culturale în lunile care urmează.Dar aceasta nu este suficient. Organele de partid, activiștii comitetelor de cultură și artă și ai sfaturilor populare să nu se declare mulțumiți numai cu faptul că la căminele culturale s-au făcut reparații sau au fost aduse lemne de foc. Căminul cultural este cu adevărat pregătit pentru iarnă numai atunci cînd are un plan de muncă bine chibzuit și întocmit, pe baza căruia să se desfășoare o activitate permanentă, cu manifestări variate, bogate în conținut, organizate diferențiat și axate pe problemele actuale ale satului colectivizat.

„înainte"-Oltenia, „Drumul „Drapelul roșu“-Banat,

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — De la începutul 
anului și pîna în prezent, 
colectivul Uzinei chimice 
„Petru Poni“ din Valea 
Călugărească a livrat agri
culturii peste sarcinile de 
plan 10 000 tone superfosfaf, 
cantitate cu care se pot 
îngrășa circa 30 000 ha te
ren.

Prin reducerea consumuri

lor specifice de materii pri
me și materiale și prin mic
șorarea cheltuielilor adrriini- 
strativ-gospodărești au fost 
realizate, în primele 9 luni 
ale anului, economii supli
mentare față de plan în va
loare de peste 550 000 lei. 
Cele mai însemnate realizări 
în întrecere le-a obținut 
schimbul condus de maistrul 
Mircea Isbășoiu.

CĂREI (coresp. „Scînteii”). — La Co
mitetul raional pentru cultură și artă din 
Carei a avut loc de curînd un seminar 
cu directorii căminelor culturale și bi
bliotecari din comunele și satele raio
nului. Au fost dezbătute probleme pri
vind desfășurarea muncii cultural-edu
cative de masă la sate pe timpul ier
nii. Participanții la seminar au luat 
apoi parte la un schimb de experiență 
organizat la căminul cultural din co
muna Vezendiu, cămin cultural fruntaș 
pe raion.

Manifestări consacrate Lunii prieteniei 
romîno-sovietice

• începînd de la orele 11, la Casa 
prieteniei romîno-soviefice, peste 600 
de copii din Capitală au luat parte la 
o serbare dedicată prieteniei cu pio
nierii din Moscova.

® Sala de spectacole a Casei de 
cultură a tineretului din raionul Tudor 

Vladimirescu a 
fost ieri diminea
ță plină de sute 
de elevi de la 
Școala profesio
nală a Uzinelor 
,,Timpuri noi” din 
Capitală. Aceștia 
au ascultat cu in
teres conferinfa 

Gheorghe

în desăvîrșirea construcției socialismu
lui în țara noastră".

® La Casa de cultură a studenților a 
fost organizat un simpozion cu tema : 
„Contribuția tinerilor sovietici la cons
truirea comunismului".

Constantin, prim- 
secretar al comi
tetului raional de 
partid, care le-a 
vorbit despre 
„Rolul conducă
tor al partidului

• ln sala Teatrului de stat din Baia 
Mare, formațiile artistice de amatori 
reunite de la exploatările miniere Să- 
sar și Herja, Combinatul chimico-meta- 
lurgic și întreprinderea „Cloșca", au 
prezentat ieri un program de cîntece și 
dansuri romînești și sovietice,
• ln numeroase cămine culturale din 

regiunea Brașov au avut loc duminică 
după-amiază conferințe și jurnale de ac
tualități pe teme : „Comunismul — 
viitor luminos al omenirii" ; ,,Agricul
tura sovietică în plină dezvoltare" etc. 
In orașele și satele regiunii s-au ame
najat 600 de expoziții și fotomontaje 
cu tema : „Un măreț program de con
struire a comunismului" care au fost 
vizionate de zeci de mii de cetățeni.

Un nou mesaj adresat de N. S. Hrușciov 
lui ]. KennedyN. S. Hrușciov a adresat la 28 .octombrie un mesaj lui J. Kennedy, răspuns la mesajul acestuia din 27 octombrie. Noul mesaj al șefului guvernului sovietic a fost primit cu mare satisfacție în lumea întreagă, fiind apreciat ca

nou ca o contribuție importantă la lichidarea conflictului din Marea Caraibilor, la cauza preîntîmpinării războiului și la slăbirea încordării internaționale.
(Textul mesajului în pag. 

IV-a).

SECRETARUL GENERAL 
PROVIZORIU al O. N. U. U Thant, va pleca marți la Havana, ca răspuns la invitația guvernului cuban.

ÎN FRANȚA a avut loc ieri referendumul.
(Citiți corespondența ți 

rezultatele provizorii în pag. 
IV-a).

In toate secțiile Combinatului 
lemnului din Tg. Jiu intîlnești multe brigăzi de munci
tori, care pentru realizările lor în producție și-au cîști- 
gat titlul de brigăzi fruntașe in întrecerea socialistă. 
Una dintre acestea este și brigada condusă de tînăra 
Adriana Burcă, din secția de placaje. Ea își depă
șește lună de lună sarcinile de plan și dă produse 
de calitate superioară. In fotografie : Cîteva dintre 
muncitoarele brigăzii : Adriana Burcă, Victoria Dumi
trescu, Marina Lupulescu, Elena Popescu și Ioana Gir- 
jabu, într-o pauză de lucru. (Foto : R. Costin)

@De ce nu este 
folosit metalul Mobilă modernă, prAă și elegantă

Recoltatul cartofilor 
e pe sfirșite dar transportul ihtîrzie

ÎN REGIUNEA SUCEAVA

Anul acesta, gospodăriile colective din raioanele Rădăuți, Gura Humorului, Suceava, Fălticeni, Do- rohoi și altele din regiunea Suceava au cultivat suprafețe întinse cu cartofi, Recoltarea acestora se apropie de sfîrșit. Vinzarea unor mari cantități de cartofi pe bază de contract cu statul constituie pentru multe gospodării colective o sursă principală de venituri bănești. Colectiviștii din satele Plopeni și Sal- cea au recoltat la vreme întreaga suprafață cultivată cu cartofi. Folosind atelajele proprii, ei au . transportat în întregime la bazele de re-, cepție cantitățile de cartofi contractate.De aproape două săptămînl au terminat recoltatul și colectiviștii din satul Prelipca, numai că aici cartofii ce trebuiau livrați cooperației în baza contractului nu au fost transportați. Primul autocamion trimis de către autobaza I.R.T.A. Suceava abia la data de 26 octombrie a făcut numai două transporturi. A doua zi, camionul repartizat a sosit la gospodărie abia la orele 10 și a efectuat numai un singur transport.Din păcate, lucrurile se petrec așa nu numai la Prelipca. Din cauza deficiențelor în organizarea transportului cartofilor planul preluărilor din contractări a fost realizat în proporțieAceste tuate în și în
de numai 43,3 la sută, deficiențe sînt mai accen- raionul jurul Gura Humorului orașului Sucea

va. Din cauză că șeful autobazei Suceava, Constantin Scutaru, nu se preocupă de dirijarea judicioasă a mașinilor, numeroase autocamioane nu lucrează nici cu 50 la sută din capacitatea lor. în ziua de 27 octombrie, în timp ce la gospodăria colectivă din Ilișești șl Bălă- ceana existau peste 14 vagoane de cartofi în stoc și nu existau mijloace de transport, la gospodăria colectivă din Stroești unele camioane stăteau degeaba.Colectiviștii din Pătrăuți-Suceava au fost anunțați în dimineața zilei de 28 octombrie că li se vor trimite două autocamioane care să transporte cartofi. Brigadierul Ștefan Tur- tureanu, împreună cu 19 colectiviști, au așteptat de dimineața pînă la amiază la locul stabilit, dar autocamioanele promise de autobaza Suceava nu sosiseră încă.Nici la bazele de recepție ale cooperației de consum munca nu este organizată cum--.trebuie. Uniunea regională a cooperativelor de consum (vicepreședinte cu achizițiile tov. Casian Aramă) nu a ținut seama de posibilitățile de depozitare și livrare ale stațiilor de cale ferată. în timp ce în stația C.F.R. Dărmănești, care are o rampă unde se pot încălca simultan peste 15 vagoane, sînt dirijate mici cantități de cartofi, la Suceava-nord unde este o rampă de încărcare de numai 4 vagoane se dirijează zilnic zeci de autocamioane cu cartofi. Din cauza

lipsei de spațiu camioanele și remorcile așteaptă și cîte 3 ore pînă să le vină rîndul la descărcat.în unele locuri se observă neglijență față de păstrarea cartofilor. De la stația C.F.R. Verești se expediază și cartofi pentru sămînță. Datorită faptului că gestionarul Agro- semului, Ion Lungu, nu se preocupă de buna păstrare a cartofilor, aceștia au rămas descoperiți și a căzut bruma peste ei.Tot în această stație din cauza lipsei de încărcători vagoanele nu se pot cîntări atunci cînd se repartizează locomotive de manevră. în felul acesta se pierd multe ore degeaba.Comitetul executiv al -sfatului popular regional, Uniunea regională a cooperativelor de consum Suceava trebuie să ia măsuri pentru folosirea din plin a mijloacelor de transport, în vederea îndeplinirii cît mai’ grabnice a planului de livrări la cartofi.
N. ȚUICU 

coresp. „Scînteii"

De aproape 6 ani, în magazia 
întreprinderii de prefabricate din 
Roman stau nefolosiie 38 tone cîr- 
mă de oțel,.. Grosimea- eLnu cores
punde nevoilor. Nu o dată însă 
muncitorii și-au pus întrebarea : 
oare Intr-adevăr nimeni nu are 
nevoie de ea, nu mai poate ii fo
losită în alte scopuri ? Ba da. 
Intr-un grafic apărut în presă se 
arăta că din 10 tone fier vechi (cu 
adaosul respectiv de fontă albă) 
se obțin 20 tone de oțel din care 
s-ar putea fabrica, după nevoie, 
65 de semănători, 23 000 sape, 360 
aragaze, 800 biciclete sau alte pro
duse etc. Am întrebat un inginer

După terminarea însămînțărilor

eVenituri mari din cultivarea orezuluinoastrăGospodăria cultivă orez din anul 1956. Ln început, pînă am învățat agrotehnica culturii orezului, suprafețele destinate acestei culturi au fost mai mici, încă din primii ani producția medie la hectar a fost cuprinsă între 4 200—4 500 kg. An de an, căpătînd experiență în pregătirea terenului, în aplicarea lucrărilor de îngrijire, de recoltare și treieriș, am mărit și suprafața cultivată cu orez. Gospodăria are o parte din teren în lunca Jiului, ceea ce ne-a ajutat mult la cultura orezului. Apa necesară irigării o avem aproape, așa că pentru amenajarea canalelor n-au fost necesare cheltuieli mari.începînd din anul 1960 am cultivat orez pe 20 ha. Producția la

hectar a crescut de la an la an. Odată cu a- ceasta au sporit și veniturile gospodăriei. A- nul acesta, de pe întreaga suprafață cultivată cu orez, am recoltat în medie la hectar peste 5 550 kg. Pe unele parcele, unde lucrările de îngrijire au fost executate la un nivel mai înalt, producțiile au fost mult mai mari. Brigada condusă de Ștefan Zamfirache a recoltat de pe 4 ha 6 650 kg orez la hectar.Noi am dat o mare atenție lucrărilor de întreținere a orezuldi. Plivitul s-a făcut de 4. ori, iar parcelele pe care mohorul creștea mai repede au fost plivite și de 5—6 ori. Apa a fost mereu la același nivel. Cînd a apărut mătasea broaștei, deasupra apei au fost date

imediat substanțe care au distrus-o. Recoltatul și treieratul au fost făcute la vreme.întreaga cantitate de orez a fost contractată pentru a fi vîndută statului. Gospodăria va realiza astfel un venit de peste 300 000 lei.Mulțumiți de venitul pe care-1 realizează de la cultura orezului, colectiviștii se gîndesc să mărească la anul suprafața destinată acestei culturi. Au și început unele lucrări de pregătire. Terenul a fost arat la adîncimea de 25—30 cm. Odată cu arătura s-au încorporat sub brazdă cantități mări de îngrășăminte.
ȘTEFAN BOBOC 

președinte al
G.A.C. Tugurești, 
regiunea Oltenia

Ritm intens la arăturile 
adineiPITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Gospodăriile de stat și gospodăriile colective din regiunea Argeș au terminat însămînțările de toamnă. în scopul obținerii de producții ridicate, în sol au fost încorporate însemnate cantități de îngrășăminte organice, chimice și amendamente calcaroase.Sprijiniți de mecanizatori, colectiviștii și lucrătorii gospodăriilor de stat au trecut cu toate forțele la urgentarea arăturilor adînci pentru însămînțările de primăvară. Pînă în prezent au fost arate peste 80 000 ha.

Tractoarele lucrează în două 
sdiimöuriDupă terminarea însămînțărilor de toamnă, mecanizatorii din regiunea București au trecut cu toate forțele la pregătirea ogoarelor pentru semănatul culturilor de primăvară. Raioanele Alexandria, Călărași, Drăgănești Vlașca și Urziceni sînt fruntașe la executarea arăturilor adînci.Pentru grăbirea ritmului arăturilor adînci, în regiune a fost organizat schimbul II la peste 1 600 de tractoare și au fost întocmite grafice de execuție.Paralel cu pregătirea ogoarelor, se transportă la cîmp și îngrășăminte organice și chimice.

(Agerpres)

cît fier-beton se consumă la con
strucția unui apartament din pre
fabricate. Mi-a răspuns . 1 160 kg 
fier-beton. Ceea ce înseamnă că 
s-ar putea asigura consumul de 
fier beton pentru construirea a 
cel puțin 32 apartamente.

Oare cei vinovați de faptul că 
atîta metal stă neutilizat și este 
măcinat de rugină nu știu cîte 
lucruri folositoare s-ar putea pro
duce din el ?

Fără rezultat au rămas adresele 
conducerii întreprinderii de pre
fabricate Roman înaintate forurilor 
tutelare, în care se insista ca cele 
38 tone de sîrmă să fie luate și 
predate altor unități. Ulterior, da
torită degradării sîrmei, s-a pro
pus casarea și predarea ei la 
I.C.M. ca fier vechi, dar Ministe
rul Industriei Construcțiilor întîr- 
zie aprobarea.

P. ȘTEFAN 
muncitor

Prototipurile de mobilă produse de combinatele și fabricile Ministerului Economiei Forestiere și de unitățile industriei locale, care sînt expuse la cel de-al 4-].ea Pavilion de mostre, prilejuiesc, după părerea noastră, - constatări- interesante -și- îmbucurătoare. Ca și în alte domenii ale producției, participarea la Pavilion se dovedește un factor dinamizator, generator de căutări și de idei; se face simțită dorința de promovare a noului, ca și un efort mai susținut decît în trecut pentru pregătirea mai temeinică și mai competentă a noilor prototipuri.Garniturile de mobilier propuse a intra în producția de serie a anului 1963 vădesc preocuparea proiec- tanților pentru armonizarea lor cu interioarele cărora le sînt destinate. Gabaritele pieselor sînt stabilite cu grija de a nu supraîncărca spațiul locuințelor, dar în același timp cu preocuparea ca funcțiunea lor să nu fie stînjenită prin subdi- mensionări arbitrare. Caracteristicile lor tind a le apropia cît mai mult de nevoile reale ale cumpărătorilor. Observăm astfel teridința de înlocuire a noptierelor greoaie cu console ușoare, legate de căpătîiul patului, mai elegante și ocupînd mai puțin loc, de înlocuire a toaletelor și vitrinelor cu mobile combinate, cu folosință multiplă, ca și apariția mai multor prototipuri de fotolii și scaune confortabile și ușoare ; în sfîrșit, răspunzînd unor necesități care de mult își așteptau rezolvarea, remarcăm prézentarea unei practice canapele extensibile cu lada de așternut încorporată (canapeaua „Comoda“).Adecvate prin claritatea formelor și detaliilor lor tehnologiei moderne a combinatelor recent intrate în funcțiune, noile prototipuri de mobilă oferă premisele unei industrializări de mare productivitate ; ele aduc, de asemenea, o tehnică nouă de natură a le conferi calități superioare mobilelor produse pînă acum. Astfel, în construcția multor prototipuri apar plăcile din fibră lemnoasă „P.F.L.“, un nou material

cu posibilități multiple de utilizare, înlocuind în industria mobilei placajul, „P.F.L.“-ul este superior a- cestuia atît din punct de vedere al rezistenței mecanice cît și din cel al comportării față de agenții deștruc- ±ivi exter-ni (căldură^ unțiditate etc.).Știm că în anii trecuți finisarea neîngrijită a compromis desfacerea unor tipuri de mobilier mult apreciate în expozițiile de prezentare, așa cum s-a întîmplat cu dormitorul „Confort“, prezentat la una din ex-DISCUȚII
pozițiile M.E.F. (aceea din Piața Kogălniceanu). Noile tehnici de finisare oferă premisele schimbării a- cestei situații. Cele mai multe dintre noile tipuri de mobilă sînt finisate cu lacuri și emailuri pe bază de poliesteri, cu o rezistență și durabilitate incomparabil mai mari decît ale lustrului ' tradițional. A- ceasta ușurează întreținerea, asigură păstrarea nealterată a culorii și aspectului pe timp îndelungat și reduce pericolul apariției petelor ca urmare a contactului accidental al suprafeței mobilei cu umezeala sau căldura.Rezultate interesante au obținut specialiștii unor unități ale industriei locale în încercările lor de lărgire a posibilităților de ordin decorativ ale lacurilor și emailurilor de poliesteri.Folosirea pe scară largă — în locul arcurilor tradiționale — a maselor buretoase de cauciuc sau po- liuretan asigură tapițeriei un confort ridicat, o uzură redusă, un aspect mereu frumos, simplificînd în a- celași timp în măsură considerabilă procesul de fabricație. Tendințe de îmbunătățire a calității și, mai ales, a aspectului, se pot observa și la unele din accesoriile metalice folosite : balamale, dispozitive de asamblare, minere etc., ca și la unele din stofele de mobilă.Prototipuri ca acelea ale camerelor „Elegant“, „Armonia“, „Novo-

Două garnituri de mobilă expuse la cel de.al 4-lea Pavilion de mostre.

pal“ etc. constituie remarcabile reușite, în care utilul, esteticul și constructivul se întrunesc în mod armonios. Demnă de atenție mi se pare și garnitura „Cornier“, prin care se promovează utilizarea așa-numitei tehnici a placajului mulat, reprezentînd pentru industria mobilei una din cele mai productive tehnologii, caracterizată prin. simplitatea execuției și calitatea superioară a produsului finit. Noile tipuri de mobilier demonstrează că frumosul poate și trebuie obținut și fără încărcăturile demodate, artificiale, folosite în anii trecuți care nu numai că urîțeau mobilele și interioarele cărora le erau destinate, dar complicau simțitor și procesul de execuție, mărind prețul de cost și împiedicînd folosirea cu deplin randament a utilajelor.Sobrietatea, evitarea supradimensionărilor, renunțarea la decorația greoaie și formele învechite, caracterizează aproape întreaga serie de prototipuri prezentate de combinatele și fabricile Ministerului Economiei Forestiere ; mai puțin se poate observa această tendință în producția unităților industriei locale. Credem că rezultatele acestea nu ar fi putut fi obținute fără activitatea pregătitoare de cercetare și proiectare duse de cîțiva ani în cadrul mai multor institute de studii, și proiectări, între care merită să fie menționat îndeosebi Institutul de cercetări și proiectări al economiei forestiere —I.N.C.F.F. Este un fapt asupra căruia insistăm — deoarece considerăm că încă nu toți cei ce activează în producția mobilei sînt conștienți de întreaga însemnătate a rolului proiectantului de specialitate în crearea unui prototip de mobilă. Numai așa se pot explica greșeli ce s-au făcut simțite la multe din mobilele prezentate, îndeosebi de unele unități ale industriei locale, dar și la unele din produsele realizate de întreprinderi ale M.E.F. și care,
Conf. univ. DORIAN HARDT 

arhitect-șef — I.S.C.A.S.

(Continuare în pag. a Il-a)

(Foto : M. Ciocj



Cronică din comuna Ineu

Șerbescu ; Simfonia a

„Rar mi-a fost dat 
atît de frumoasă. Și 
Cernei, și Czunov, 
toare, fiecare dintre

De la înălțimea schelelor : blocuri noi de locuințe la Onești.
(Foto i Agerpres)

Iniei vu cu artistul popoiu'ui
Nicolae Herlea

... . re- 
S. Prokofiev
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pe ecranele Ca- 
filme prezentate 
filmului sovietic, 
producție a stu- 
după povestirea 

Scenariul

Săptămma aceasta 
pitalei vor rula două 
în cadrul Festivalului

Flăcări și flori — 
diourilor „Mosfilm", 
lui V. Bogomolov „Ivan", 
este realizat de V. Bogomolov și M. 
Papava, iar regia este semnală de An
drei Tarkovski.

Oameni și fiare, seriile I și II — co
producție a studioului cinematografic 
„AL Gorki" și a studioului „De.'a" 
Berlin. Scenariul și regia sini semnate 
de Serghei Gherasimov.

In sălile de concert
Marți, 30 octombrie, ora 20,00, Fi

larmonica de stat „George Enescu’’ 
prezintă în sala mică a Palatului R. P. 
Romine un concert de muzică de ca
meră „Haydn”. în program : Trio nr. 3 
în mi bemol major ; Sonata tn fa ma
jor pentru pian solo.; Trio nr. 30 în 
re major ; Sonata in mi bemol major 
pentru pian solo ; Trio nr. 31 în sol 
major. Interpretează D. Buchholz, M. 
Constantinescu și V. Orlov.

Joi, 1 noiembrie, ora 19,50, orches
tra de studio a Radioteleviziunii pre
zintă în sala studio un concert simfo
nic popular. în program : Suita simfo
nică „Imagini hunedorene” de Adal
bert Winkler ; Concertul în mi minor 
pentru pian și orchestră' de Chopin — 
solistă Liana ? 
H-a „A bravilor” de Alexandr Boro
din. Dirijează Ludovic Baci.

Sîmbătă, 3 noiembrie, ora 20,00, la 
Ateneul R. P. Romîne va avea loc con
certul simfonic al orchestrei Filarmo
nicii de stat „George Enescu” dirijată 
de Mircea Cristescu. în program : Sui- • 
ta a III-a de George Enescu; Concert 
pentru vioară și orchestră de F. Men
delssohn-Bartholdy — solist Stefan 
Ruha ; „De strajă păcii”, oratoriu pen
tru soliști, cor mixt, cor de copii, re
citator si orchestră de 
(primă audiție) — soliști Martha Kes
sler, Anca David și Nicolae Gafton 
(recitator).

Tot sîmbătă, ora 18,00, în sala stu
dio a Radioteleviziunii va avea loc 
concertul orchestrelor de muzică popu
lară și de estradă ale Radioteleviziu
nii. D' " Victor Predescu și Sile 
Dinicu.

Nicolae Herlea, artist al poporului, 
este binecunoscut iubitorilor de mu
zică de operă de la noi. Calitățile 
sale vocale și interpretative remarca
bile au sporit prestigiul artei romî- 
nsști dincolo de hotarele tării. Muzi
cologi și critici din U.R.S.S., Franfa, 
Finlanda, R. D. Germană, Austria, 
R. S. Cehoslovacă, Anglia, Belgia, 
Italia și din alte (ari unde a cîntat 
baritonul romîn au scris numeroase 
cronici și articole în legătură cu suc
cesele -sale.

Recent, Nicolae Herlea s-*a înapoiat 
în tară după un turneu întreprins în 
Turcia. L-am rugat să ne împărtă
șească din impresiile prilejuite de a- 
cest turneu și să ne vorbească despre 
felul în care au fost primite specta
colele cu opera „Trubadurul“, în care 
a cîntat la deschiderea actualei sta
giuni pe scena Operei din Ankara.

— Cu prilejul turneului în Turcia 
am încercat din nou aceleași senti
mente de satisfacție ca artist și cetă
țean văzînd stima, considerația și res
pectul de care se bucură arta po
porului nostru și reprezentanții ei.

Publicul din capitala Turciei este 
dornic să asculte spectacole de 
operă în interpretarea celor mai buni 
soliști. Pentru realizarea spectacolului 
cu opera „Trubadurul“ au fost invi
tați dirijorul american Ottavio de 
Rosa, regizorul italian Aldo Vassallo 
Mirabella și soliști din alte {Sri, prin
tre care tenorul iugoslav Alexandr 
Marinkoviç. De altfel, am observat că 
și pentru celelalte spectacole din re
pertoriul acestei stagiuni la opera 
furcă au fost invitate multe persona
lități muzicale din alte fări.

In timpul cît am stat în Turcia am 
cîntat în trei spectacole cu opera 
„Trubadurul“, interpreted rolul Con
telui de Luna. Spectacolele au fost, 
călduros primite de publicul Ankarei.

...Făcîndu-se. ecoul publicului, presa 
turcă a caracterizat primul spectacol în

care a cîntat N. Herlea drept un mare 
eveniment în viața artistică a Ankarei. 
Referindu-se la acest spectacol, ziarul 
„Akis“ scria că „succesul obținut de 
el (Contele de Luna în interpretarea lui 
Nicolae Herlea — n.r.) poate fi asemă
nat numai cu cel pe care l-a obținut 
David O.'strah în aceeași sală". In în
cheiere cronicarul scria : „în actul II, 
după execuția ariei „II balen“, sala o- 
perei a răsunat îndelung de aplauzele 
publicului, iar strigătele de „bravo“ și 
„bis" au cupn'ns întreaga asistență. Din 
această cauză a fost necesară o pauză 
de cîteva minute“.

— In afara celor trei spectacole cu 
„Trubadurul“, — ne spune N. Her- 
lea — am da’ două concerte cu arii 
de operă, lieduri și canjonete. De un 
mare succes s-au bucurat lucrările 
romînești — locul de frunte ocupîn- 
du-l lucrările lui Enescu — pe care, 
de altfel, le-a imprimat Radiodifuziu
nea din Ankara.

în spectacole și înfr-un concert am 
cîntat împreună cu. basul turc Ayhan 
Baran, laureat al celui de-al ll-lea 
concurs international „George 
Enescu“.

Colaborarea cu artiștii furci a fost 
rodnică și, desigur, va continua. Am 
fost solicitat de opera din Ankara 
pentru 10 spectacole în stagiunea 
viitoare, cînd se va prezenta aici în 
premieră opera „Bărbierul din Se
villa“. Ziarele au consemnat de pe 
acum acest eveniment. „Sînt sigur — 
scria criticul muzical al ziarului 
„Oncu“ — că revenirea 'ui Herlea, 
ambasador al artei romînești în Tur
cia, pe care noi o așteptăm nerăbdă-

fort încă de pe acum, va fi un nou 
și valoros sprijin pentru opera turcă“.

Aprecierile, căldura, interesul pu
blicului turc, spune în încheiere ar
tistul romîn, m-au emojionaf și au 
răsplătit din plin munca depusă ală
turi de artiștii din Ankara.

Tn înfîlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut cu oameni de artă, zia
riști, am constatat că există un deose
bit interes pentru cunoașterea reali
zărilor poporului nostru și pentru via|a 
culturală a patriei noastre. Ziarul 
„Akis“ a publicat impresiile mele cu 
privire la artiștii turci, la opera din 
Ankara și la înfîlnirea cu președin
tele Turciei, G. Gürsel, după termi
narea spectacolului de gală.

„FIECARE DINTRE El NE-A ÜIMIT“
G. Vișnevskaia, Elena Cernei 

și D. Uzunov pe scena 
Operei pariziene

PARIS (prin telefon). — Mare 
seară de operă sîmbătă, la Paris. 
Spectacolul cu „Aida" de G. Verdi s-a terminat tîrziu, după miezul 
nopții, deoarece spectatorii au 
aplaudat minute în șir după fiecare 
act, și mai ales la sfîrșit, pe princi
palii interpret — clntăreața sovie- 
tică Galina Vișnevskaia, Elena Cer
nei și tenorul bulgar D. Uzunov.

în minunata sală a Operei din 
Paris ei au stîrnit admirația ama
torilor de muzică, a numeroși 
străini prezenți pentru acest eveni
ment, a specialiștilor.

Iată, de pildă, ce ne-a declarat 
Olivier Alain, critic muzical al 
ziarului „Le Figaro" și director al 
conservatorului din Saint Germain : 

să aud o Aidă 
Vișnevskaia, și 
într-o zi ului- 
ei ne-a uimit".

AURELIA GOLIANU

Nicolae Herlea alaiuri de cmtarejii Ayhan Baran șl Belchis Aran, 
într-o pauză a spectacolului cu „Trubadurul“ de Verdi prezentat pe 
scana Operei din Ankara.

.Vești din sectorul industriei sticlei
și ceramicei

G De la începutul acestui an și pînă în prezent, în sectorul industriei sticlei și ceramicei fine au fost introduse în producție peste 200 articole și modele noi de pahare, servicii de țuică, vin, cafea, servicii de masă, de fumat, bibelouri și altele.® Au fost create 16 modele noi de corpuri de iluminat (lustre) fără tijă metalică, simple și cu linii moderne. Printre noile modele se află lustre în formă de pară, în spirale, realizate în diferite culori.© La fabrica „Vitrometan" din Mediaș, specialiștii au realizat două modificări funcționale la cuptoarele de topit sticlă și anume : afînarea forțată a sticlei prin insuflarea de aer și separare.a zonei de afînare de cea de topire printr-un perete de- versor, amplasat sub nivelul sticlei. Noile realizări contribuie la crește-

rea Indicelui de utilizare a cuptoarelor și implicit la sporirea productivității muncii și reducerea prețului de cost. în același timp, calitatea produselor se îmbunătățește simțitor.® La începutul acestui an, specialiștii din industria ceramicei fine au - efectuat primele- încercări, pș scară de laborator, cu glazura scursa (topirea glazurilor de culori variate la diferite temperaturi). Rezultatele fiind bune, (s-au obținut modele reușite de culori marmorate), s-a trecut la producția semiindustrială a unor articole. în momentul de față specialiștii pregătesc producția industrială a unor articole decorative (vaze, servicii de fumat) după noul procedeu. în acest fel se va realiza o îmbinare mai reușită a culorilor.

$i în această săptămână, mul-., informât ca la 'turnatorie am
te din cele peste 1 100 de scri
sori trimise redacției de cores
pondenți voluntari și de cititori 
de pe cuprinsul țării ne-au a- 
dus vești îmbucurătoare.

Siderurgiștii de la „Industria 
Sîrmei” din Cîmpia Turzii se 
străduiesc să îndeplinească și 
să depășească sarcinile de plan, 
să ridice calitatea produselor și 
să sporească economiile. în pri
mele două decade ale acestei 
luni 
tul voluntar loan Bara — ei 
au dat peste plan 850 de tone 
diferite produse de bună cali
tate : laminate de sîrmă și pro
file. sîrme trefilate, electrozi 
sudură etc.

Cîțiva membri ai postului 
corespondenți voluntari de 
„Independența" Sibiu — 
strul turnător Vasile 
turnătorul Ion Miercurean, 
macaragiul Dumitru Rupă și 
formatorul Ion Silea — ne-au

In curînd va începe construi
rea unei noi case de cultură, 
cu o sală de spectacole pen
tru 600 de spectatori, biblio
tecă, sală de lectură, săli pen
tru repetijiile formațiilor ar
tistice de amatori etc.

Ineul este o comună mare, 
așezată pe malurile Crișului 
Alb. Ce noutäfi poate afla re
porterul aici ? lată numai cîte
va dintre ele :

In centrul comunei există 
un șantier unde constructorii 
ridică un complex de deser
vire al cooperației meșteșugă
rești. Construcția se apropie de 
sfîrșit.

In aceste 
un șantier 
a încă 3 
restaurantul 
rînd au fost date în folosință 
8 apartamente.

In comună a fost amenajat 
un parc, în care s-au plantat 
brazi și tei.

Membrii celor 27 de gospo
dării colective din raionul Hîr- 
șova — arată activistul de partid 
Nicolae Cojocaru în scrisoarea 
sa — ajutați de mecanizatorii 
de la S.M.T. Hîrșova și Horia 
au terminat, zilele acestea, în- 
sămînțările de toamnă.

în multe gospodării agricole 
colective și de stat s-au con
struit sau se apropie de sfîrșit 
construirea adăposturilor nece
sare pentru întregul efectiv de 
animale. Colectiviștii din co
muna Ciorani, raionul. Mizil, 
ne-a scris Mihai Voinea, pre
ședintele gospodăriei, și-au pla
nificat să construiască în acest 
an 5 grajduri, 2 saivane, o hală 
pentru 2 000 de păsări, o ma- 

■ ternitate pentru scroafe și o 
îngrășătorie. Saivanele și hala 
pentru păsări au fost date în 
folosință mai de mult. Peste 
cîteva zile vor fi gata și cele
lalte adăposturi.

Zitul de lemne din localitate are 
un program nepotrivit : doar 
pînă la ora 14. Cu cîtăva vre
me în urmă, cetățenii au pro
pus sfatului popular orășenesc 
ca, în anumite zile, depozitele 
să funcționeze și după-amiază. 
Propunerea a fost aplicată nu
mai timp de două săptămâni, 
apoi s-a revenit la vechiul pro
gram necorespunzător. De ce ?

Serile de toamnă îmbie la 
citit. în comuna Făcăeni. raio- 

ne informează 
D. Laurențiu, activist de partid, 
bibliotecara Pafaschiva Lam- 
bride a organizat la biblioteca 
comunală și. la cele 46 cercuri 
de citit și 38 biblioteci de casă, 
cîteva acțiuni interesante de 
popularizare a cărții.

..Mai mulți corespondenți vo
luntari de la sate ne informea
ză despre terminarea însămîn- 
țărilor de toamnă și a recoltării

trat în funcțiune un nou cup
tor electric.

în multe orașe și sate, în 
timpul primăverii și verii au 
fost începute o serie de lucrări 
de interes obștesc — construc
ții de școli, cămine culturale, 
magazine ș.a. Săptămâna 
cută unele dintre ele 
fost date în folosință, 
comuna Bodești, raionul 
rezu. ne informează colectivistul 

ne scrie coresponden- Grigore • Chelcea, s-_a aprins., nul -Fetești, 
pentru prima dată becul elec- " ’ 
trie. La parterul blocului din 
str. Karl Marx 33 din Brașov, 
s-a deschis magazinul „Republi
ca" cu unități pentru desfacerea 
de produse industriale și alimen
tare — ne scrie 
Nicolae Eftimie.

Sîntem în plină 
aprovizionarea cu 
este o problemă de 
tilista Virginica Pintiiie din 
Buhuși ne semnalează că depo- porumbului..

tre- 
au 
în 

Ho-

zile se deschide 
pentru constructs 
clădiri noi, lingă 
„Pescăruș“. De cu.

La începutul lunii noiembrie 
se termină lucrările de elec
trificare a comunei. Munca 
patriotică a locuitorilor aduce 
o importantă contribuție la 
efectuarea lucrărilor. Un „a- 
mănunt" : în comună sînt pes
te 2 000 aparate de radio.

In satul Traian 
recent un cămin 
cu o sală de spectacole în
căpătoare.

s-a construit 
cultural nou,

de

de 
la 

mai- 
Dînu,

merceologul

toamnă și 
combustibil 
sezon. Tex-

r n r '■

Pe scenă, orchestra îmbrăcată în alb, ca 
la un veritabil concert, interpretează cu 
discreție o cunoscută melodie ; pe par
chetul întins ca o oglindă perechile plu
tesc parcă in legănarea dansului, in vre
me ce sub strălucirea candelabrelor o 
vastă frescă murală, concepută de Pera- 
him, completează acest decor cu imagini 
pline de prospețime și optimism. Nu nu
mai înclinarea tînărului oprit în lata fetei, 
ci întreaga atmosferă familiară a sălii 
constituie o adevărată invitație la dans.

Ne aflăm, sîmbătă seara, la Casa de 
cultură a tineretului din raionul Grivi- 
fa Roșie. La garderobă ni se înmîneă- 
ză o foaie de hîrtie : „Dragă tovarășe, 
în dorinfa de a face cît mai plăcute se
rile noastre distractive, vă 'uqăm să ne 
indicați melodia dvs. preferată pe care 
doriți să o ascultafi 
precum și artistul pe care ați dori' să-l 
invităm sîmbăta viitoare In mijlocul nos- 

, fru"... Se pare că'obiceiul este mai vechi,
deoarece tinerii au avut ca oaspeți so
liști și artiști cunoscufi.

Firesc, aici cunoștințele se leagă repede. 
Strungarul de la „Grivița Roșie" desco
peră in timpul dansului că partenera sa 
este filatoare la „Dacia“, iar constructo
rul de pe un șantier din apropiere dis
cută cu o elevă care locuiește poate 
chiar în blocul nou înălțat de el. Tinere
țea din sală reprezintă parcă tinerețea 
noilor cartiere din această parte a Ca
pitalei, E pauză. Un băiat înalt, elegant, 
se recomandă : Ovidiu Ursu, ajuster la 
„Grivița Roșie".

— De cînd ați început să veniti la 
Casa de cultură ?

— Chiar înainte de a-și deschide por
țile...

— Ca și mine, intervine Petre' Rauca, 
mecanic auto. Știți, noi, ca și alji tineri 
din sală, am făcut multe ore de muncă 
patriotică la construcția casei noastre,

Oricît de plăcută ar fi discuția, se pare 
că interlocutorii preferă totuși dansul. 
Dar în această pauză am aflat de la ei 
că vin în fiecare sîmbătă cu bucurie la 
serile distractive, unde orele de dans 
sînt completate de obicei de programe 
atrăgătoare oferite de brigada artistică 
de agitație, de soliști amatori și 
sioniști, precum șl de concursuri 
nante, instructive.

In sala de dans impresionează 
ținuta corectă, mișcările grațioase ale 
dansatorilor. De aceea se și remarcă mai 
ușor cei doi-trei tineri care se vor, pro
babil, „originali“. Unul dansează îmbrăcat 
cu pardesiu și fular, altul cu basca pe 
cap, iar Alexandru Potu a rămas doar în 
vestă, cu mînecile cămășii suflecate. N-a 
surprins pe nimeni că au fost invitați de 
către tinerii din -jur să reintri; în „proto
colul" vt.sffrnenfsc al întregii

ț

Seara distractivă a tineretului bucu
reștean continuă. S-o . urmărim, bunăoară, 
la Casa de cultură din raionul 23 August. 
Și aici dansul are „concurenți" serioși. 
In hol, cîțiva... pescari se străduiesc să 
prindă în inelul „undiței“ o sticlă mai 
îndăiătnlcă poate decît peștele — ceea ce 
stîrnește hazul zecilor de spectatori. Dar 
concursul este părăsii cînd pe scenă apa
re unul dintre soliștii serii. Este studeii-

Serile distractive 
pentru tineret

tul cubanez José Hernandez, care își face 
în această seară, practica la uzinele „23 August“. Cînte- 

îndepărtată, dar atît

profe- 
anfre-

plăcut

cele din țara sa 
de apropiată inimii celor din sală —- 
cuceresc aplauze.

Pe unul din cuibare sîntem martorii 
unei scene semnificative. Un tînăr gră
bit aruncă pe jos mucul de țigară. Din- 
tr-un grup, se aude o vbce :

— Tovarășe, al pierdut ceva...
Deși poate părea surprinzător la o seară 

de dans, totuși pentru unii tineri progra
mul s-a încheiat cu o invitație la lectu
ră. Premianta concursului „Cel mai bun 
solist al serii" au primit cadou cîteva 
volume de literatură.

...Următorul popas ne-a prilejuit o în- 
tîlnire cu „bobocii" facultății de construc
ții civile și industriale. Prima lor reuniune 
studențească, organizată pentru ei de co
legii mai mari. In sălile de cursuri, în 
locul obișnuitelor formule și „integrale“, 
pe tablă au apărut desene pline de fante
zie șl umor, care împletesc tradiționala 
urare de bun venit adresată celor din 
anul I cu îndemnul de a învăța cu se
riozitate. îndemn pe care îl continuă pro
gramul brigăzii artistice de agitație prin 
cupletele „Rapsodie de toamnă“ și „Bo
bocii". După care, învingînd emoțiile 
„premierei“, orchestra, înființată în ulti
mele zile, i-a invitat pe spectatori la 
dans.

Trebuie să spunem însă, că pentru 
dansatori această invitație a constituit de 
fapt un adevărat examen. Suplețe, fan
tezie, o întreagă gamă de mișcări le-au 
fost necesare pentru a reuși să facă un 
pas în furnicarul sălii. Completată cu 
imaginea Inestetică a hainelor atîrnate 
peste tot, a dezordine! de la intrare, 
seara distractivă a fost umbrită de lipsa 
de atenție a organizatorilor. Numărul 
mare de studențl prezenți la reuniuni 
obligă asociațiile studențești să urmă
rească și să coordoneze organizarea unor 
asemenea seri, pentru a oferi tineretului 
studios, ceasuri cu adevărat plăcute.

...Este ora 1. Sîntem la Casa de cul
tură a tineretului din raionul Tudor Vla- 
dimirescu. O sală primitoare, un interior 
familiar și cald, în care mica expoziție 
de desene și lucrări plastice executate 
de artiști amatori îi dă o 'notă aparte. 
Atracția serii au constituit-o soliștii casei 
de cultură, al căror repertoriu bogat și 
variat a stîrnit aplauze. Privind la pe
rechile de dansatori, directorul casei de 
cultură arată spre un tînăr îmbrăcat în
grijit.

— Dacă ați fi venit în urmă cu cîteva 
luni, l-afi fi putut vedea pe scenă. Nu 
ca solist... Avea pe atunci obiceiul să 
danseze „in figuri", lntrucîl s-au repetat 
asemenea 
invitat pe 
tregii săli, 
statați...

Am cerut părerile cîtorva tineri despre 
reuniunile de sîmbătă seara organizate 
aici, lată-le :

Ion Zaharia, strungar la uzinele „Timpuri Noi” : „Vin cu plăcere de aproape patru ani la casa de cultură Și pot spline că am avut destule lucruri de învățat”.
Florica Crețu, funcționară : „Aici mă simt ca acasă. De fapt, părerea aceasta nu e numai a mea, ci și a prietenelor mele“.
Zaina Mușat, țesătoare la uzinele

manifestări, înfr-o seară l-am 
scenă și l-am prezentat în- 
Efectul l Puteți să-l con

textile „7 Noiembrie“ : „Multe. fete de la căminul nostru vin aici bată seara. E o dovadă că ne ce. Am dori însă nu numai cursuri și jocuri distractive, momente vesele prezentate de gada artistică, care, printre altele; ar putea satiriza chiar unele lipsuri ce se manifestă în seara respectivă*.
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O seară distractivă, antrenantă. Dan
sul, cunoștințele legate cu acest prilej, 
lasă o amintire plăcută fiecărui tînăr. La 
aceasta își aduce contribuția, bineînțeles, 
ambianta în care se desfășoară serile de 
dans, pornind de la amănuntul neînsem
nat în aparență al vazei cu flori așezate 
in hol și terminînd cu aspectul - mo
dern, luminos, al clădirilor puse de sta
tul nostru la dispoziția tineretului.

Petrecînd seara ele sîmbătă în mijlocul 
tineretului bucureștean am remarcat că 
dansul începe să devină tot mai mult o 
formă de manifestare artistico-educativă, 
exprimînd, totodată, dragostea pentru 
frumos. Extravaganța și lipsa de bun gust 
devin manifestări tot mai izolate, carac
teristica dansului constituind-o ținuta 
demnă și civilizată, eleganța și.decența. 
Dar o reuniune reușită presupune rpai 
mult decît obișnuitele ore de dans, decît 
melodiile armonioase, interpretate corect. 
Organizatorilor li se oferă în aceste îm
prejurări prilejul de a-și dovedi fantezia 
și ingeniozitatea prin găsirea unor forme 
noi, atrăgătoare, tinerești de activitate 
cultural-educativă. Pe tineri i-ar pasiona 
de bună seamă

Sîmbătă seara la a Casă da cultură a tlneratulal

sîm- pla- con- ci și bri-

să-și arate cunoștințele 
din domeniul literatu
rii, nu numai prin 
intermediul concursu
rilor „Cine știe
cîștigă", ci și prin
interesante „întllniri" 
in sala de dans în
tre eroii și eroinele 
unor opere literare 
celebre. Le-ar place, 
de asemenea, să 
participe la un con
curs fulger de epi
grame, proverbe șl 
zicale populare ori 
să primească în mij
locul lor artiști ai 
Teatrului de Operă și 
Balet, care să-i ajute 
să învețe a dansa 
cu grație șl eleganță, 

în zilele noastrei 
invitația la dans a 
devenit o invitație 
generoasă și largă la 
o comportare dem
nă, menită să între
gească profilul mo
ral al tineretului 
nostru.

I. MĂRGINEANU 
P. RIACONESCU

determinînd respingerea prototipurilor, au compromis rezultatul unei munci îndelungate de pregătire, în care muncitorii și tehnicienii din fabricile producătoare au pus mult suflet și sîrguință. Ne referim, scriind acestea, la supradimensionările nemotivate ale unor piese, la întrebuințarea neconștruc- tivă a P.F.L.-ului pentru imitarea unor forme pretențioase, specifice lemnului masiv, la estetica și coloritul nepotrivit al u- nor tipuri de mobilier, la• detalierea tehnică defectuoasă care împiedică buna funcționare a unora dintre mobilele multifuncționale etc. în actualele condiții, cînd producția mobilei se dezvoltă pe calea industrializării de înaltă tehnicitate, proiectantul de specialitate nu poate lipsi dintre creatorii noilor prototipuri de mobilier.Mai considerăm că în mod cu totul nejustificat a fost abandonat în bună măsură sistemul „garniturilor complexe“, promovat în urmă cu cîțiva ani în producția prototipurilor.Sortimentul lărgit de prototipuri prezentat marchează neîndoielnic un progres față de trecut ; cu toate acestea, se remarcă rămînerea în urmă ce persistă în domeniul mobilierului curbat, pe care-1 întîlnim în continuare în aceleași forme demodate, ca și lipsa ținui sortiment de mobilă de bucătărie de un gabarit corespunzător spațiului prevăzut în proiectele tip de locuințe, sortimentul încă deficitar de scaune etc.Socotim că prin darea în folosință a noilor uni-* tați producătoare ale M.E.F. sînt create condițiile ca să fie asigurate atît îndrumarea în producția de serie a prototipurilor expuse, cît mal aies menținerea în pra

ducția de serie a nivelului calitativ tehnic și estetic al acestora, ceea ce nu s-a realizat întotdeauna în anii trecuți. Reușita eforturilor din ultima vreme să nu ne mulțumească însă. Esențialul este să Se realizeze cît mai multe tipuri de mobilă corespunzătoare din toate punctele de vedere. Angajamentul public luat la Pavilion obligă. Și încă foarte serios.Exigenta departamentelor producătoare față de furnizorii de stofe de mobilă și ai armăturilor metalice — realizate la un nivel încă prea puțin mulțumitor — trebuie să fie. de asemenea, mai mare, iar eforturile a- cesțor a sprijini cu linia justă de vare a noului față de tendințele deseori conservatoare și de comoditatea unora dintre reprezentanții comerțului — mai susținute.în sfîrșit, nu cea din urmă dintre problemele importante socotesc că trebuie să fie preocuparea pentru formarea gustului , publicului, pentru popularizarea noii linii a producției de mobilă, prezentarea atrăgătoare a produselor, lămurirea masei cumpărătorilor asupra a- vantajelor tehnice și economice ale mobilierului din producția nouă. A- ceasta impune, desigur, acțiuni largi pe mai multe planuri : publicitate variată, organizarea de expoziții, inițierea unor cursuri de calificare pentru lucrătorii din comerțul de mobilă spre a-i pregăti ca sfătuitori competent ai cumpărătorilor, amenajarea unor magazine de prezentare care să creeze condiții de apreciere a mobilei noi la justa ei valoare și atîtea alte forme ce pot contribui la consolidarea eforturilor făcute și a succeselor înregistrate pînă în prezent,’ la realizarea progresului așteptat în acest domeniu.

de asemenea, iar eforturile■ departamente de fermitate promo-

RADIO, luni 29 octombrie a Concert simfonic — ora 9.20
— I ; o „Patria fericirii“ — montaj din cîntecele șl versurile 
constructorilor comunismului — ora 10.30 — I ; • Muzică vo
cală șl instrumentală de Robert Schumann — ora 10,30 — I ; 
o „Simfonieta tinereții" de Dumitrii Btigliici — ora 11,30 —
I ; • Din muzica popoarelor — ora 12.20 — I ; « Pagini or
chestrale din muzica ușoară — ora 12,45 — II ; o Carnet do 
reporter — ora 13,15 — II ; • Melodii populare romînești șl 
ale minorităților naționale — ora 13,22 — II ; • Concert de 
prlnz — ora 14.00 — I; « Muzică din opere — ora 14.10 --
II ; o Muzică de estradă — ora 14,30 — II ; • Fragmente 
din opera „Aida" de Verdi — ora 15,25 — I ; ® Prelucrări 
corale — ora 16,10 — II ; • Pagini orchestrale din opere — 
ora 16,30 — II ; e Cîntă orchestra de muzică populară a 
U.T.M. — ora 16.45 — I ; a Ansambluri artistice școlare — 
ora 17.10 — I ; « Sfatul medicului : Poziția corectă a școla
rului la scris și citit — ora 17.30 — II ; o Melodii de estradă 
do compozitori sovietici — ora 18 — II ; « Retransmisiunea 
concertului „Festival Bach" dat de orchestra „Gewandhaus“ 
din Leipzig — ora 18,05 — II ; ® Muzică din operete — ora 
13,30 — I ; e „Ghid muzical“ (2) „Istoria muzicii cu program“
— ora 19,40 — II ; o Orchestre șl soliști de muzică populară 
romînească — ora 20.20 — II ; » Concertul pentru harpă Și 
orchestră de Paul Constantinescu — ora 20,40 — I ; « Sim
posien : înaltul prestigiu al științei și artei sovietice — ora 
21.15 — II ; n „Compozitorul săptămînli" : P. I. Ceaikovski : 
Baletul „Spărgătorul de nuci“ — ora 22,20 — I ; • Muzică 
ușoară romînească — ora 22,30 — II ; • Muzică de cameră
— ora 23,10 — II.

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Republica (B<j. Magheru
2). București (bd. 6 Martié 6). Gh. Doja (Cal. Grlvițel 8Ô). Q. 
Coșbuc (Piața G. Coșbuc 1). Centrul înaintaș a murit în zori : 
1 Mai (bd. 1 Mai 322). V Aiecsandri (Str. Grigorescu 24), Fla
căra (Cal. Dudești 22). Flăcări și flori : Magheru (bd. Ma
gheru 29), I. c. Frimu (bd. 6 Martie 16), Miorița (Cal. Moși
lor 127), Luceafărul (Cal. Rahovei 113). Sub ploaia atomică 
cinemascop : Elena Pavel (bd. 6 Martie 14). Alex. Sahla — 
după-amiază (Cal. Văcărești 21), 23 August (bd. Dimitrov 113). 
La 30 de ani : Tineretului (Cal. Victoriei 48). Arta (Cal. Că
lărași 153), Volga (Sos. Ilie Pintllte 61). Apartamentul — cine
mascop : Lumina (bd. 6 Martie 12). Cînd comedia era rege șl 
Vîrsta de aur a comediei : Central (bd. 6 Martie 2). Copilul 
șl orașul : 13 Septembrie dimineața (Str. Doamnei 9). Planeta 
furtunilor — după-amiază : 13 SeDtembrie (Str. Doamnei 9). 
Pe cărările junglei ; Timpuri Meii (bd. 6 Martie 18). Omul 
amfibie rulează Ia cinematograful Maxim Gorki (Str.' 13 
Decembrie 5—7). Bandiții din Orgosolo : înfrățirea între po
poare (ho. Bucureștii Noi), Donca Simo (Str. Avrlg 1),. Li
bertății (Str 11 Iunie 75). Perle negre : Cultural (Cal. Grivi- 
ței 196). M-am săturat de căsnicie rulează la cinematograful 
Alex. Popov (Cal. Grivițet 137). Vals pentru un milion : 8 
Martie (Str. Buzești 9—11), Moșilor (Cal. Moșilor 221). O viață: 
Grivița (Piața Ilie Pintiiie 2). Cartierul viselor : C-tin David 
(Șos. Crîngași 42). Nouă zile dintr-un an : V. Roaită (bd. 1 
Mai 57). Acord final : Unirea (bd. 1 Mal 143). Dragostea și 
pilotul secund : T. Vladimirescu (Cal. Dudești 97). Umbre 
albe : Munca (Sos. Mihai Bravu 221). Casa de la răscruce : 
Popular (Str. Mătăsari 31). Floreasca (Str. I. S. Bach 2). Fan
tomele din Spessart : 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 89). 
Absență îndelungată : M. Eminescu (Str. M. Eminescu 127). 
Omul cu două fețe rulează la cinematograful Ilie Pintiiie 
(Sos. Colentina 64). vîntul sudului : 8 Mai (Str, Lizeanu 19) 
scrisoare de la o necunoscută rulează ța cinematograful G. 
Bacovia (Sos. Giurgiului 3). Lazarlllo de Tormes : Olga Ban
ele (Cal. 13 Septembrie 196), B. Delavrancea (bd. Libertății 
70-72). Reportaj cu ștreangul de gît — cinemascop • Drumul 
Serii (Str. Drumul Serii 30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19 20 
— Pentru copii : Mic slalom nautic. 19.35 — Filmul artistic ■ 
„NANA" - o producție a Studioului „Gruzia-fllm". 20,55 — 
Recital muzical-coregrafic. Ișl dau concursul : soprana Magda 
Ianculescu, violonista Gaby Grubea, artiste emerite, mezzo- 
soprana Vera Rudeanu, baritonul Dan Iordăchescu. baleri
nii : Slmona Ștefănescu șt Petre Ciortea. 21,35 — Telesport. 
In încheiere : Ultimele știri,

CUM E VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei de ieri vremea a devenit 

schimbătoare In sud-estul țării și s-a menținut in general 
frumoasă și relativ călduroasă In celelalte regiuni. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit In sudul Moldovei, Dobro- 
gea și Muntenia, unde local, seara, a început să plouă. 
Vîntul a suflat slab, excepttnd Dobrogea, unde a suflat po
trivit din sectorul estic. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 10 grade la Miercurea C1uc și 20 de grade 
la Lugoj. In București : Vremea a devenit schimbătoare 
cerul a fost mai mult noros. Seara a plouat slab. Dimineața 
a fost ceață. Temperatura maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30 și 31 octombrie șl 
1 noiembrie : vremea va fi schimbătoare cu cerul tempo
rar noros. Ploi locale vor cădea mai ales tn vestul și nor
dul țării, vînt slab pînă ia potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura tn scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 grade șl plus 6 grade, iar maximele întțe 6 șl 16 
grade. In București : vreme schimbătoare cu cer temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe, vînt slab pînă la potrivit. Iaz« 
peratura tn scădera ’.tçoarÆ, _ ;
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Un grup de 
pionieri de la 
școala medie 
nr. 2 din SI. 
Gheorghe vizl- 
tînd muzeul din 
localitate. Ia- 
tă-1 într-o sală 
a secției de 
științe ale natu
rii, privind nu

meroasele ex
ponate.
(Foto : M. Cioc)

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii"). — La Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Tg. Mureș, peste 100 de 
pionieri și școlari au parti
cipat ieri la o dimineață 
de povestiri cu tema „Să 
cunoaștem viața pionieri
lor sovietici". Deoarece 
sala de spectacole s-a do
vedit neîncăpătoare pen
tru primirea tuturor oas
peților, mai tîrziu s-a re
petat același program.

în aceeași zi. sub îndru
marea lui Lavotta Kâroly, 
artist la teatrul de stat

din localitate, la cercul 
de artă dramatică și reci
tări, tineri din diferite 
școli ale orașului au făcut 
exerciții de mimică și re
citare.

Pentru ziua de duminică 
și-au stabilit întîlnirea și 
membrii cenaclului literar 
din cadrul Casei de cul
tură a sindicatelor. Aici a 
venit pentru prima oară 
și Högyes Mihail, în 
vîrstă de 15 ani, elev 
al Școlii medii „Uni
rea". Primele încercări ale 
sale, cele două poezii re

citate, au fost apreciate ca 
promițătoare.

Nu mai puțin interesante 
au fost și celelalte activi
tăți : cele ale filateliștilor •— care pregătesc o expo
ziție — ale șahiștilor, 
care în această zi au avut 
un concurs de calificare 
pentru categoria I, sau în
trunirea tovărășească or
ganizată seara pentru tine
ret.

în biroul directorului 
Casei de cultură am găsit 
o statistică despre activita
tea celor peste 15 cercuri 
ale casei de cultură. în a-

cest an s-au organizat aici 
134 de conferințe, la care 
au participat peste 11 000 
de oameni ai muncii ; au 
avut loc 74 de manifestări 
pentru tineret, 13 specta
cole și 44 dimineți de po
vestiri cu peste 50 000 de 
spectatori.

Ca de fiecare dată, și în 
duminica aceasta Casa de 
cultură a sindicatelor a 
oferit ore plăcute de re- 
creere pentru cei ce o vi
zitează și un bun prilej 
pentru îmbogățirea cunoș
tințelor lor.

O delegație 
a plecat

a R. P* Romîne 
în AlgeriaLa invitația guvernului Republicii Democrate Populare Algeria, duminică a plecat la Alger o delegație a Republicii Populare Romîne pentru a participa la sărbătorirea zilei de 1 noiembrie — Ziua națională a Algeriei.Delegația este condusă de tov. Petre Burlacu, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.(Agerpres)

Informații
• Duminică a pletcșt la Qețjeva to

varășul Grigore Geaipănu, țejțreșenUțitul 
R.P. Rânjise In Consiliul da administra
ția al Organizației internationale a mun
ții, pentru a participa la sesiunea a- 
cestui consiliu.

© Comitetul de Stat pentru Cultură 
șl Artă — Consiliul pentru rîspindirea 
cunoștințelor cultural-științifice anunță 
pentru marți 30 octombrie a.e,, ora 18, 
in sala Dalles conferința : „Din reali
zările endocrinologiei romînești”, care 
face parte din ciclul „Contribuții roșii- 
nești la progresul științei și tehnicii”. 
Va vorbi acad. Ștefan Milcu, prim-secre- 
tar al Academiei R.P. Romîne, director 
al Institutului de Endocrinologie.

® CLUJ (coresp. „Scînteii”). — La 
galeria de artă din Cluj s-a deschis zi
lele acestea o interesantă expoziție de 
caricaturi. Tablourile expuse — peste 40 
la număr — aparțin caricaturistului A- 
lexandru Giurgiu. Majoritatea caricaturi
lor sint inspirate din lupta popoa
relor pentru pace, libertate și indepen
dentă națională, demască pe ațîțătorii la 
război, pe imperialiști și colonialiști. Ex
poziția este vizitată zilnic de sute de 
oameni ai muncii din oraș.

® PITEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Ieri 
seară colectivul Teatrului de stat din 
Pitești a prezentat în premieră piesa 
în 3 acte „îndrăzneala” de Gh. Vlad. Re
gia artistică a spectacolului aparține lui 
Horia Popescu. Au interpretat actorii : 
Cornel Poenaru, Ion Bănceanu, Gh. Las- 
cu, Xenia Beza, Adriana Popovici, Dem. 
Niculescu s.a.

® Colectivul „întreprinderilor pentru in
dustria de bumbac” din Capitală a spo
rit producția țesăturilor groase de bum
bac. în trimestrul IV al acestui an, fa
brica va produce cu peste 1 milion m p 
mai multe țesături de acest gen deçit 
în aceeași perioadă a anului trecut.

La fiecare 4 minute — un „Moskvici“
Vă prezentăm 

cîteva imagini 
de la Uzina ds 
automobile de 
mică capacitate 
cilindrică din 
Moscova. Nou
tățile pe care le 
oferă vizitaioru. 
Iul se concreti
zează înfr-un 
singur cuvînt : 
progres. Mași
nile automate cu 
care este utilată 
uzina o situează 
printre întreprin
derile cele mai 
moderne din ca. 
plfala Uniunii 
Sovietice.
- In hala de mon
taj, (fotografia 
de sus), auto
mobilele „se 
scurg" de pe 
conveierul prin
cipal — la fie
care 4 minute 
un „Moskvici".

Automatele li- 
nlel de găurire 
a blocurllor-mo- 
tor (fotografia 
de jos), „au 
preluaf" sarci
nile a 26 de 
muncitori.

Lozinca bri
găzii de muncă 
comunistă con
dusă de I. V. 
Orlov (în meda
lion), de la sec
ția presă, este 
„Toți pentru u- 
nul șl unul pen
tru toți". Udar- 
nicli se întraju- 
torează în mun
că și la învăță
tură.

(Fotoreportaj de 
la trimisul nos
tru special GH. 
VINȚILĂ, fotore
porter, șl de 
la corespondentul 
nostru, A. MUN
TEANUL

FOTBAL ] CAMPIONATUL CATÉGORIE) A Boxerii romîni - victorioși în Scoția
Rapid — noul liderRapidișfii au cîștigat ieri meciul înult așteptat cu Știința Cluj. Victoria — deși la limită (1—0) — i-a instalat acum în fruntea clasamentului. Este un succes pe care formația din Giulești îl merită cu prisosință. In ultima vreme echipa joacă organizat, cu multă însuflețire, în ciuda faptului că trei dintre cei mai buni jucători se află în lotul reprezentativ...Golul victoriei în partida de ieri a fost înscris la un corner. Faza n-a fost deloc clară. Mingea, trimisă cu boltă, s-a oprit în fața porții lui Ringheanu, unde mai mulți jucători rapidiști au încercat să șuteze. Și... gol ! Din minutul 30, Rapid conducea cu 1—0.Dacă ne-am referi doar la împrejurările în care s-a marcat a- cest gol, victoria rapidiștilor ar părea lipsită de glorie. Trebuie însă precizat că în majoritatea timpului de joc, fotbaliștii bucureșteni au dominat autoritar. Ei au pătruns cu impetuozitate în dispozitivul de apărare al clujenilor, fiind de mai multe ori pe punctul de a înscrie. De ce, totuși, scorul a rămas minim ? Portarul oaspeților — Ringheanu — a apărat excepțional, salvîndu-și echipa de la ' o înirîngere categorică.

Cine a gradat ca importanță și a programat meciurile de ieri din Capitală ? In timp ce mii de spectatori au rămas pe dinafară la stadionul Giulești sau au urmărit jocul de ieri dimineață în condiții proaste, prima partidă de pe sta- ' dionul Republicii a început după- amiază cu tribunele aproape goale. Era firesc ca un cuplaj Rapid — Știința Cluj și Viitorul — Știința Timișoara să fi atras un număr de cel puțin 60 000 de bucureșteni pe stadionul „23 August”,_ieri pustiu, căci după cum s-a văzut, nimeni nu s-a înghesuit la meciul Progresul — U.T.A,...La prima acțiune a Progresului, Baboe a marcat un gol (oaspeții au acuzat, pe drept, poziția de ofsaid a acestuia). Era minutul 1. La numai 30 de secunde, la prima intrare în careul gazdelor, Mețcas a egalat nestingherit. A- cest început promițător a fost apoi dezmințit. înaintările celor două formații, deși au avut nenumărate ocazii, n-au mai reușit să înscrie nici un gol, victoria Progresului datorîndu-se unui autogol înscris de Neamțu în minutul 24.Ieri, U.T.A. a jucat mai bine, a tras mai mult la poartă, a dominat... dar imprecizia șuturilor șl mingile trimise în bară au făcut ca formația din Arad să părăsească terenul învinsă. După aspectul jocului, un meci nul ar fi fost mai echitabil. Rezultat final : 2—1 pentru Progresul.La sfîrșitul celui de-al doilea joc, (Viitorul—Știința Timișoara), spectatorii, după ce au aplaudat victoria timișorenilor, au comentat în diferite feluri evoluția tinerilor jucători bucureșteni. Aceștia au fost ineficaci în ' fața porjii, au

In ansamblu, meciul Rapid — Știința Cluj a plăcut spectatorilor. S-a jucat în viteză, cu pase precise și pătrunderi pe extremă — cursele lui Năsturescu și Kraus fiind deseori aplaudate. Mai puțin semnificativă a fost, totuși, comportarea echipei clujene. înaintarea nu s-a dovedit capabilă să mențină un ritm susținut de joc.Despre joc, atît.
Felul în care a fost organizat 

meciul Rapid—Știința Cluj a pro
dus asupra spectatorilor o impre
sie penibilă. Deși se prevedea ac
cesul masiv al publicului la acest 
derbi fotbalistic, clubul Rapid, cu 
asentimentul Federației de specia
litate, a programat meciul pe sta
dionul din Giulești. Tribunele ne
corespunzătoare în astfel de oca
zii au fost arhipline, depășindu-se 
cu mult capacitatea lor maximă. 
Datorită acestui fapt s-au produs 
accidente și chiar rănirea unor 
spectatori.

Nu de mult, în ziarul nostru, 
conducerea clubului Rapid a mai 
fost criticată pentru lipsa de răs
pundere cu care organizează me
ciurile de fotbal pe teren propriu. 
De ce organele U.C.F.S. au permis 
să se repete astfel de situații ?

I. DUMITRIU

combinat exagerat, încercînd să-și „etaleze” individual cunoștințele. Acum, cînd echipa a căpătat o oarecare maturitate, se impune la această formație o mai mare seriozitate în joc. Nu poate satisface pe nimeni giumbușlucurile lui Matei, care s-a plimbat cu mingea pe cap cînd echipa era condusă, sau driblingurile exagerate și vociferările la adresa arbitrului prin care s-au remarcat Rădu- lescu, Neșu, Pavlovici.• Spre deosebire de jucătorii bucureșteni, studenții timișoreni au prestat un fotbal clar, simplu, cu deschideri pe extreme, cu numeroase șuturi periculoase trase la poartă de Mano- lache, Igna și Mițaru ieri cei mai activi înaintași. Apărarea promptă, cu un portar talentat (Urziceanu), a rezolvat rînd pe rînd toate incursiunile atacului advers. Au înscris : Dumitriu I (Viitorul), Mițaru, Bîtlan și Manolache pentru Știința Timișoara care a ctș- tigat meciul cu scorul de 3—1.
C. MANTU

Fază din me
ciul Rapid — Ști
ința Cluj.
(Foto: A. Cartojan)

C.S.M.S. — DINAMO BACĂU 
3—2IAȘI (coresp. „Scînieii"). întîlnirea de fotbal C.S.M.S. Iași-Dina- Hio Bacău a fost așteptată cu mult interes de miile de spectatori ieșeni, care au umplut ieri după- amiază tribunele stadionului din Dealul Copoului. Ambele echipe însă n-au dat randamentul așteptat. O bună parte a întîlnirii s-a jucat slab, cu multe greșeli în execuțiile tehnice.Meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor. Scor 3—2. Punctele le-au înscris Voica (min. 38 și 88), Da- nilet (min. 61) — pentru ieșeni și Iancu (min. 24) și Gram (min. 30)— pentru băcăuani.

MINERUL — STEAUA 1—1LUPENI (prin telefon). —- Timpul frumos, ideal pentru fotbal, precum și interesul cu oare era gș- teptată partida de fotbal Minerul Lupeni — Steaua București gu a- tras pe stadionul Minerul din localitate un mare număr de spectatori.Ambele goluri ale meciului au fost înscrise în repriza g II-g. In minutul 12, Rgczi îi pasegză Jui Ca- covegnu care șutează puternic în plasă ; 1—0. Egalarea survine în minutul 24, prin Cotroază.
DINAMO BUC. — CRIȘANA 

3—1ORADEA (coresp. „ȘcÎRțeii'’). — Întîlnirea dintre echipa locglă de fotbal Crișana și Dinamo—București a prilejuit un joc foarte viu disputat.In minutul 51, printr-un șut de la circa 25 m.. Varga deschide scorul : 1—0 pentru Dinamo. In minutul 59 Țîrcovnicu șutează impa- rabil. Tabla de marcaj indică 2—0 pentru Dinamo. Același Țîrcovnicu profită, după numai două minute, de o altă ocazie bună și înscrie din nou. 3—0 pentru Dinamo. Ceva mai tîrziu, Alexandru Vasile (Dinamo) greșește înscriind în propria-! poartă.

CLASAMENT
Rapid 10 5 3 2 22—17 13
știința Timișoara 10 6 1 3 18—15 13
Dinamo București 9 4 4 1 13— 8 12
Farul 9 5 2 2 22—14 12
C.S.M.S. Iași 9 4 3 2 20—15 11
Știința Cluj 9 5 1 3 15—13 11
Steaua 9 4 2 3 21—16 10
Progresul 10 3 4 3 16—13 10
Petrolul 9 4 1 4 21—11 9
Steagul Roșu 8 4 1 3 15—17 9
Viitorul 9 3 2 4 24—19 8
Minerul 10 2 2 0 12—28 6
Crișana 9 3 0 6 10—25 6
U.T.A. 9 1 2 6 13—20 4
Dlnamo Bacău 9 l 2 0 7—18 4

REZULTATE, CATEGORIA B

Seria I: C.S.O. Galați — Flacăra Mo- 
reni 3—1; C.p.R. Pașcani ■— Știința 
Galați 1—3; Prahova Ploiești — C.S.O. 
Brăila 2-.lt Metalul Tirgoviște -r- Cea
hlăul P. Neamț 6—11 Rapid Focșani — 
Poiana Cîmpina 4—1; Carpați Sinaia —< 
LM-U. Medgidia 2—1; Foresta | Fălti
ceni Flamura roșie Tecuci 4—-0.

Serfs a H-a : C.S.M- Reșița — Ç.F.R.
Roșiori 5—0; C.S.O. Craiova — C.S.M.
Mediaș 4—1 ; C.S.M. Sibiu — Dinamo
Obor 3—li Chimia Făgăraș — Progre
sul Alexandria 3—0; Metalul București — 
Tractorul Brașov 1—0; Unirea R. Vil. 
cea Drubeta Ț. Șeverin 1—-Oi Dina
mo Pitești — Știința Buc. 4-—2.

Seria a III-a : Unirea Dej — A.S.M.D. 
Satu Mate 0—0; Vagonul Arad — Cri- 
șuj Oradea 6—1; Mureșul Tg. Mureș — 
Arieșul Turda 1—0i C.S.M. Cluj — 
C.F.R. I.R.T.A. Arad 3—1; C.S.O. TL 
mișoara — Recolta Carei 4-—1; Jiul Pe- 
trila — C.S.O. Baia Mare 1—0; Ind. Sir- 
mei C. Turzji — A. S. Cugir 1—1.

PRONOSPORT
Concursul nr. 43 din 28 octombrie a.c.
Rapid — Știința Cluj 1
Viitorul — Știința Timișoara 2
C.S.M.S. Iași — Dinamo Bacău 1
Crișana — Dinamo București 2
Minerul — Steaua x
C.S.O. Craiova — C.S.M. Mediaș 1
Vagonul Arad — Crlșul Oradea 2
Ç.F.R. Pașcani — Știința Galați ?
Mureșul Tg. Mureș — Arieșul Turda 1 
Torino — Juventus 2
Sampdoria — Milan 1
Internazîonale — Atalanta 2

GLASGOW 28 (Agerpres). — în 
orașul Ayr, echipa selecționată de 
box a R. P. Romîne a înfîlnif sîmbăfă 
seara în meci revanșă reprezentativa 
Scojiei. Din' nou victoria a revenit 
boxerilor romîni cu scorul de 7—3 
(primul meci fusese cîștigaf cu 6—4). 
Cele mai frumoase comportări le-au 
avut din nou N. Puiu (cocoș) și H. 
Löw (mijlocie-mică), care au cîștigaf 
înainte de limită înfîlnirile cu F. 
Lynch șl respectiv Aitken ; M. Nicolau

Ieri dimineață, în apropierea 
stadionului „Voința" a avut loc o 
întrecere de ciclocros rezervată 
alergătorilor bucureșteni. în fotografie : aspect din cursa seniori
lor.

In cîteva rînduri
în turneul internațional de șah de ia 

Belgrad s.au jucat partidele întrerupte 
din ultimele runde. Iată rezultatele în
registrate : Ciocîltea — Fogelman 
r/ș—t/ș î Czerniak — Johanesen 
1/ș—4/ș îSolțolov — Janosevic 1—0 ; 
Ivkov — Czerniak 1—0 ; Fogelman — 
johanesen 0—1. S-a întrerupt pentru a 
doua oară partida Janosevic — Măriei, 
în clasament conduce Gligorici cu 8 
puncte, urmat de Ivkov 7,5, Ciocîltea 

.6, Janosevic 5,5 (1) puncte etc. în ul
tima rundă, Ciocîltea joacă cu Măriei.

★
Meciuri internaționale de fotbal : R.S. 

Cehoslovacă — R.P. Polonă 2—1 ; Sue
dia — Danemarca 4—2; R.P. Ungară —• 
Austria 2—0.

★
în sala Floreasça II s-au desfășurat 

duminică întrecerile competiției de hal
tere dotată cu „Cupa 7 Noiembrie”. Vic
toria a revenit sportivilor de la Steaua, 
urrțiați de cei de la Dinamo Obor și 
Sirena.

★
Duminică s-a disputat la Ploiești jo

cul internațional de fotbal dintre Pe
trolul și formația maghiară Salgotarjan. 
Fotbaliștii romîni au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (3—1), prin punctele mar
cate de Dridea (3) și Tabarcea.

★
BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — 

Brașov se desfășoară etapa finală 
campionatului republican feminin 
șah individual.

Duminică dimineața s-au jucat

La
a 

de

o 
parte din partidele întrerupte în rundele 
precedente : Simu — Macav 0—1 ; Sa
marian — Polihroniade 1—0 ; Voicu — 
Desmireanu 0—1, Turturea — Urzică 
1—0.

După 8 runde, în clasament continuă 
să conducă Margareta Perevoznic (Pe- 
trdlul-Ploiesti) cu 7 puncte.

(semigrea) l-a învins prin abanaon 
pe Thomson.

Iată celelalte rezultate : muscă : 
C. Ciucă b.p. A. Armstrong ; 
pană : E. Armstrong b.p. C. Gheor
ghiu ; semlușoară : I. Dinu b.p. J. 
Lynch ; ușoară : Mcbeth b. descalifi
care 1. Mihalik ; semlmljlocle : Mc 
Culloch b.p. C. Anton ; mijlocie : I. 
Monea b.p. Doherty ; grea : V. Ma- 
riujan b.p. Adamson.

Ieri, pe lacul HerăstrăuSezonul competițional la sporturi nautice s-a încheiat ieri, pe lacul Herăstrău, printr-un reușit concurs organizat de clubul „Steaua“. In programul întrecerilor au figurat 19 probe de caiac, canoe și schif.întrecerile au fost viu disputate, oferind spectatorilor aflați pe malul lacului întreceri pasionante, multe decise abia în apropierea liniei de sosire. Numeroasa participare a confirmat din nou dezvoltarea acestei discipline sportive în rîndul cluburilor sportive din Capitală, care au prezentat la start un mare număr de concurenți tineri.
INIMĂ DE SUPORTERprise din la desfășurarea importante, la jucători, criti-

se

Printre numeroasele scrisori mite zilnic la redacție, unele referă la activitatea sportivă fabrici și uzine, competițiilor mai comportarea unor cînd manifestările nesportive care nu au nimic comun cu disciplina și respectul față de adversari, arbitri, spectatori. Dar, uneori, primim și altfel de scrisori.Nu de mult, un grup de suporteri ai rugbiștilor Roșie“ s-au a- dresat redacției, exprimîndu-și nemulțumirea față de critica apărută în rubrica noastră la adresa unul jucător eliminat de pe teren pentru atitudine nesportivă.Cercetînd din nou cazul despre care este vorba, am ajuns la concluzia că fapte de genul celor ce au făcut obiectul netei noastre petrec și în alte părți.Trebuie precizat, de la bun ceput, că în rîndul echipei amintite și-a făcut loc, de cîtăva vreme, automulțumirea, unii dintre jucători își permit să nesocotească disciplina pe teren, să-i apostrofeze pe arbitri și pe adversari. Din păcate, la astfel de atitudini nesportive, jucătorii simt sprijinul unor suporteri ai echipei. Este, fără îndoială, un prost serviciu pe care acești suporteri —- cu „inimă bună" — vor să-l facă sportivilor.Nu cumva pasiunea de club, rău înțeleasă, excesul de simpatie față de jucători îi determină pe acești suporteri să treacă de linia obiectivitătii ?Pornind de la scrisoarea celor cîțiva suporteri ai echipei de rugbi „Grivița Roșie”, este cazul să amintim că și la alte sporturi — în special la fotbal — unii spectatori înțeleg cu totul greșit felul de a-și manifesta simpatia

de la „Grivița

în-

Pregătirile 
rugbiștilor francezi

PARIS (Agerpres). — Cercurile 
sportive franceze acordă o importan
tă deosebită apropiatei întilniri inter
nationale de rugbi dintre echipele Fran
ței și Rominiei. Selecționerii șl antre
norii echipei franceze urmăresc cu a- 
tenfie comportarea jucătorilor în me
ciurile de campionat, iar ziarele pu
blică numeroase comentarii și reporta
je pe marginea acestui eveniment. 
Forma bună arătată de noii selecțio
nați (Razat, Arino, Urat, Mas) este 
considerată ca un prim motiv de opti
mism că echipa întinerită a Franfei 
va face un joc bun la București.

Mari speranțe își pun selecționerii în 
Maurice Lirat (linia a doua), un jucă
tor cu o mare vitalitate și Cu calități 
fizice excepționale. El este înalt de 1,91 
m și cîntărește 95 kg. Comentînd al
cătuirea echipei franceze, H. Garcia 
scrie în ziarul „l'Equipe" : Çu o „gră
madă'' care va fi în ansamblu mai pu
ternică decît anul trecut și o linie de 
trei sferturi formată în jurul frajilor Bo
niface, atacul francez va trebui șă se 
arate la înălfimea posibilităților sale.

•» ■> «

de-

față de echipă preferată. Este firesc ca fiecare să dorească victoria formației pe care o simpatizează, dar nu să întîmpine cu huiduieli echipa adversă — cum mai procedează unii spectatori la A- rad, Brașov. în tribunele unor stadioane se mai găsesc oameni ori- cînd gata să-l dezaprobe zgomotos pe arbitru, cînd dă cizii... împotriva favoriților lor. La Sinaia, unul dintre cei mai scandalagii spectatori — cunoscut _____________ bine și de oiga-■ 1   nele de miliție
M Ă D I — este Vasile** K * Iancu, salariat la.......... O.C.L. Alimentara. Este indicat ca la gazetele satirice de stradă, unor astfel de suporteri să li se „dedice" caricaturi, iar în colectivele din care fac parte să fie criticați pentru manifestările lor scandaloase.în legătură cu cele petrecute nu de mult pe terenul de fotbal din Sinaia, reține atenția poziția deloc lăudabilă a cîtorva suporteri si- năieni, care au minimalizat abate, rile grave ale unor fotbaliști din localitate, criticînd în scris foarte ascuțit numai pe nedisciplinații din... echipa adversă) Pe ce se bazează atunci tovarășii Gh. Florea, I. Șerban, I. Crețu, de la Uzinele metalurgice Sinaia, cînd, într-o scrisoare trimisă redacției ne scrip că fotbaliștilor de la „Carpați” li s-gp imprimat „respectul și disciplina față de cei ce îi înconjoară" ?Pasiunea, simpatia pentru o e- chipă sau alta trebuie să se reflecte într-o atitudine civilizată în tribunele stadioanelor. Adevăratul suporter sportiv caută să-și susțină echipa preferată, dar să și contribuie la munca de educație a sportivilor.

;

M. ȘTEFANESCU
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Un nou mesaj adresat de N. S. Hrușciov lui
Uniunea Sovietică face totul pentru a menține și 

consolida pacea — acesta este sentimentul cu care 
popoarele lumii, urmărind cu neslăbită atenție 
evoluția evenimentelor, au primit mesajul din 28 
octombrie al președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, către președintele S.U.A., 
J. Kennedy (mesaj pe care-l publicăm mai jos).

încă de la începutul acestor evenimente U.R.S.S. 
potrivit cu politica sa de fermă apărare a păcii a 
dovedit calm și vigilență, s-a călăuzit de spiritul 
unei înalte răspunderi față de soarta păcii, a depus 
eforturi hotărîte pentru lichidarea situației pri
mejdioase ce s-a creat prin măsurile luate de 
S.U.A. împotriva Cubei.

Continuind aceste eforturi constructive U.R.S.S. 
aduce acum o nouă și importantă contribuție la 
cauza preîntâmpinării războiului, la micșorarea 
încordării internaționale.

Referindu-se la declarația expusă în mesajul din 27 
octombrie al- președintelui S.U.A., J. Kennedy, că 
„împotriva Cubei nu va fi săvîrșit un atac, nu va 
fi săvîrșită o invazie și nu numai de către Statele 
Unite ci și de către celelalte țări din emisfera occiden
tală" , și considerînd că în acest caz nu mai sînt de 
actualitate nici motivele care au determinat mă
surile luate de U.R.S S., mesajul arată că s-au dat 
ofițerilor sovietici aflați în Cuba dispoziții privind 
încetarea construcției obiectivelor pentru amplasa
rea armelor denumite de partea americană — 
ofensive, pentru demontarea și înapoierea lor în 
Uniunea Sovietică, declarîndu-se totodată de acord 
ca reprezentanții O.N.U. să se poată convinge de 
demontarea acestor mijloace.

„în felul acesta, — se spune în mesaj — dacă ne 
bazăm pe asigurările date de dvs. și pe dispozițiu- 
nile noastre cu privire la demontare, există toate 

■condițiile necesare pentru lichidarea conflictului ce 
s-a creat”. Atrăgîndu-se atenția că mai există oa-

meni lipsiți de răspundere care ar dori să înfăptu
iască acum o invazie în Cuba și astfel să dezlănțuie 
războiul, mesajul arătă că Uniunea Sovietică, luînd 
măsurile practice amintite, dorește totodată să in
sufle poporului cuban încrederea că este alături 
de el și nu-și declină răspunderea' pentru acordarea 
de ajutor poporului cuban.

Referindu-se la zborurile avioanelor de recunoaș
tere ale S.U.A. deasupra teritoriului Uniunii Sovie-< 
tice, precum și deasupra Republicii Cuba, guver
nul sovietic subliniază necesitatea de a se lua mă-« suri pentru a pune capăt unor astfel de acțiuni,- 
care primejduiesc pacea, arătând că acum este nece
sară precauție și evitarea oricăror acte care pot să 
constituie o provocare care ar duce la un pas fatal.

In mesaj se subliniază că poporul sovietic, care 
a cunoscut urgia războiului trecut, prețuiește din 
adîncul inimii pacea dar, plin de încredere în gu
vernul său, nu va da înapoi în fața oricăror încer
cări. „Guvernul sovietic — se spune în mesaj — 
nu se va lăsa provocat. Dacă provocatorii vor dez- 
lănțui însă războiul, ei nu vor scăpa de răspunde
re și de consecințele grele pe care le va atrage după 
sine războiul. Dar sîntem convinși că va triumfa 
rațiunea, războiul nu va fi dezlănțuit și vor fi a- 
sigurate pacea și securitatea popoarelor”.

Această convingere este împărtășită de cele mai 
largi cercuri gle opiniei publice internaționale care 
au primit noul mesaj al șefului guvernului sovietic 
ca pe o contribuție extrem de importantă la cauza 
salvgardării păcii, a preîntâmpinării primejdiei unui 
război termonuclear, ca. pe o „rază de lumină 
în atmosfera internațională încărcată” — așa cum 
s-au exprimat numeroși comentatori de presă.

Popoarele lumii sînt vital interesate în preîntâm
pinarea războiului, în rezolvarea pe calea tratative
lor a problemelor internaționale litigioase', în mic
șorarea încordării și consolidarea păcii în lume.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — A- genția TASS transmite mesajul președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. N. S. Hrușciov, adresat președintelui S.U.A,. J. Kennedy :Stimate domnule președinte,Am primit mesajul dv. din 27 octombrie a.c. Tmi exprim satisfacția și mulțumirea pentru simțul măsurii de care ați dat dovadă și pentru înțelegerea, .răspunderii care vă revine în prezent pentru menținerea păcii în întreaga lume.Manifest o mare înțelegere față de îngrijorarea dv. și față de îngrijorarea popoarelor Statelor Unite ale Americii în legătură cu faptul că arma pe care o numiți ofensivă este într-adevăr o armă de temut. Atît dv. cît și noi înțelegem ce fel de armă este aceasta.Pentru a lichida mai repede conflictul primejdios pentru cauza păcii, pentru a insufla siguranță tuturor popoarelor care doresc cu ardoare pacea, pentru a liniști poporul Americii care sînt convins că dorește, de asemenea, pace, așa cum o doresc popoarele Uniunii Sovietice,. guvernul sovietic, în afară de dispozițiile pe care le-a dat anterior cu privire la încetarea lucrărilor pe șantierele de construcție pentru amplasarea armelor, a dat o nouă dispoziție cu privire la demontarea armelor pe care dv. le numiți ofensive, ambalarea și înapoierea lor în Uniunea Sovietică.Domnule președinte, aș dori să repet încă o dată ceea ce v-am comunicat în scrisorile mele precedente și anume că guvernul sovietic a oferit guvernului Republicii Cuba ajutor economic, precum și arme, întrucît Cuba, poporul cuban s-au aflat în permanență sub amenințarea continuă a invaziei în Cuba.Asupra Havanei s-a tras de pe o navă piraterească. Se spune că au tras emigranți cubani lipsiți de răspundere. S-ar putea să fie și așa. Dar se pune întrebarea de unde au tras. Doar acești cubani n-au un teritoriu, ei au fugit din patrie, nu au nici un fel de mijloace pentru a duce acțiuni militare.înseamnă că cineva le-a pus în mînă această armă pentru a trage asupra Havanei, pentru acțiuni piraterești în Marea Caraibilor, în a- pel# teritoriale, ale Cubei. în timpurile noastre este un lucru de necon- qeput să nu se observe o navă piraterească mai ales dacă ținem seama de afluxul - atit de mare de nave americane în Marea Caraibilor de pe care propriu-zis se cercetează și șe supraveghează totul Și în aceste condiții navele piraterești se plimbă liber în jurul Cubei, deschid foc așupra Cubei, săvîrșesc atacuri piraterești împotriva navelor de transport pașnice. Se știe doar deschis foc chiar și asupra gobot englez.într-un cuvînt Cuba amenințarea continuă agresive care nu și-au țiile de a pătrunde Cubei.Poporul cuban dorește să-și construiască viața în interesele sale, fără un amestec din afară. Acesta este dreptul lui și el nu trebuie să fie învinuit de faptul că dorește să fie stăpîn pe țara sa. să dispună de roadele muncii sale. Pericolul invadării Cubei și toate celelalte acțiuni legate de crearea unei situații încordate. ;îh jurul Cubei sînt menite să creeze nesiguranța în rîndul poporului cuban, să-l intimideze, să-l împiedice de a-și construi liniștit o viață nouă.Domnule președinte, vreau să spun încă o dată cît se poate de clar că noi n-am putut fi indiferenți față de această situație și guvernul sovietic a hotărît să ajute Cuba cu mijloace de apărare împotriva agresiunii, numai cu mijloace pentru apărare. Noi am livrat mijloace de apărare pe care dv. le numiți mijloace ofensive. Am livrat aceste mijloace ca să nu fie săvîrșit un atac împotriva Cubei, să nu se comită acțiuni nechibzuite.Acord stimă și încredere declarației expuse în mesajul dv. din 27 octombrie 1962 că împotriva Cubei nu va fi săvîrșit un atac, nu va fi săvîrșită o invazie și nu numai de către Statele Unite, ci și de către celelalte țări din emisfera occidentală, după' cum se afirmă în mesajul

mai sînt de ac-dv. în acest caz nu tualitate nici motivele care ne-au determinat să acordăm Cubei un asemenea ajutor. Tocmai de aceea am dat dispozițiuni ofițerilor noștri (aceste mijloace, după cum v-am informat, se află în mîinile ofițerilor sovietici) să ia măsurile corespunzătoare pentru încetarea construcției obiectivelor menționate, pentru demontarea lor și înapoierea lor în Uniunea Sovietică. După cum v-am comunicat deja în mesajul meu din 27 octombrie, sîntem de acord dv. ca reprezentanții O.N.U. să poată convinge de demontarea cestor mijloace.în felul acesta, dacă ne bazăm asigurările date de dv. și pe dispozițiile noastre cu privire la demontare, există toate condițiile necesare pentru lichidarea conflictului ce s-a creat.Constat cu satisfacție că dv. ați răspuns dorinței mele de a se lichida această situație primejdioasă și de a se crea condiții pentru o apreciere mai judicioasă a situației internaționale care implică mari primejdii in secolul nostru al armei termonucleare, al tehnicii rachetelor, navelor cosmice, rachetelor globale și al altor arme ucigătoare. în asigurarea păcii sînt interesați toți oamenii. De aceea noi care sîntem învestiți cu o mare răspundere și ne bucurăm de încredere, nu trebuie să admitem agravarea situației și' trebuie să lichidăm focarele unde s-a creat o situație primejdioasă ce poate avea implicații grave pentru cauza păcii. Și dacă vom reuși împreună cu dv. și cu ajutorul altor oameni de bună credință să lichidăm această situație încordată, trebuie să ne îngrijim. de asemenea, să nu se mai ivească alte conflicte primejdioase care pot duce la o catastrofă termonucleară mondială.în încheiere vreau să vorbesc despre reglementarea relațiilor dintre N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de la Varșovia, la care vă referiți dumneavoastră. Noi am discutat de mult despre aceasta și sîntem gata să continuăm cu dv. schimbul de păreri în această problemă și să găsim o soluție rezonabilă. Dorim. de asemenea, să continuăm schimbul de păreri în legătură cu interzicerea armei atomice și armei termonucleare, în legătură cu dezarmarea generală și cu celelalte probleme referitoare la slăbirea în- , cordării internaționale.Domnule președinte, am încredere în declarația dumneavoastră, dar pe de altă parte există oameni

cu 
se 
a-pe

lipsiți de răspundere care ar dori să înfăptuiască acum o invazie în Cuba și astfel să dezlănțuie războiul. Dacă noi luăm măsuri practice și declarăm că demontăm și evacuăm mijloacele respective din Cuba, făcînd acest lucru dorim să insuflăm în același timp poporului cuban încrederea că sîntem alături de el și nu ne declinăm răspunderea pentru acordarea de ajutor poporului cuban.Sîntem convinși că popoarele tuturor țărilor, dumneavoastră, domnule președinte, mă veți înțelege just. Noi nu amenințăm, noi dorim numai pace. Țara noastră se află în prezent în avîrit, poporul nostru se bucură de roadele muncii sale pașnice, el a obținut succese uriașe după revoluția din Octombrie, a creat Imense valori materiale și spirituale. Poporul nostru se bucură de aceste valori și dorește să-și dezvolte succesele. Dorește să asigure prin munca sa tenace mersul înainte pe calea păcii și progresului social.Aș vrea, domnule președinte, să vă reamintesc faptul că avioane militare de spionaj frontierele Uniunii urma cărui fapt au existat conflicte între noi. au -avut loc schimburi de note. în 1960 noi am dobo- rît avionul dv. „U-2“, al cărui zbor de spionaj deasupra U.R.S.S. a torpilat întîlnirea la nivel înalt de la Paris. Dv. v-ați situat atunci pe o poziție justă condamnînd această acțiune criminală a fostului guvern al Statelor Unite. Dar chiar în perioada de cînd dumneavoastră aflați în postul de președinte Statelor Unite a avut loc o a doua încălcare a frontierei noastre de către un avion american „U-2“ în regiunea Sahalin. V-am scris despre această încălcare la 30 august. Dv. ne-ați răspuns atunci că această încălcare a avut loc din cauza timpului nefavorabil și ne-ați asigurat că acest lucru nu se va mai repeta. Am manifestat încredere în asigurarea dv. întrucît într-adevăr în această regiune a fost atunci un timp nefavorabil. Totuși, dacă avioanele dv. nu ar fi avut misiunea să zboare în apropierea teritoriului nostru nici măcar timpul nefavorabil nu ar fi putut să aducă avionul american în spațiul nostru aerian. De aici se desprinde concluzia că aceasta se face cu știrea Pentagonului care încalcă normele internaționale și violează frontierele altor state. Un caz și mai periculos a avut loc la 28 octombrie cînd un avidn de recunoaștere al dv. a pătruns pe terito-

au încălcat Sovietice în

văal

J. Kennedyriul Uniunii Sovietice în nord, în regiunea peninsulei Ciukotka și a zburat deasupra teritoriului nostru. Se pune întrebarea, domnule președinte, cum trebuie să apreciem noi acest lucru. Este aceasta o provocare ? Avionul dv. încalcă spațiul nostru aerian și încă în timpuri atît de îngrijorătoare, prin care trecem împreună, cînd totul este pus în stare de luptă. Avionul infractor american poate fi foarte bine luat drept un bombardier cu arma nucleară și aceasta ne poate împinge la o măsură funestă, cu atît mai mult cu cît guvernul Statelor Unite și Pentagonul declară de mult că la dv. patrulează în permanență bombardiere cu bombe atomice. De aceea vă puteți închipui ce răspundere vă asumați mai ales acum în timpuri atît de îngrijorătoare, prin care trecem atît noi cît și dv. V-aș ruga să apreciați just aceasta și să luați măsurile corespunzătoare, pentru ca aceasta să nu servească ca provocare pentru dezlănțuirea războiului.Aș vrea, de asemenea, să vă exprim următoarea dorință : desigur aceasta este o chestiune a poporului cuban. Nu aveți în prezent relații diplomatice, dar sînt informat de către ofițerii noștri care se află în Cuba că avioane americane practică zboruri deasupra Cubei. Sîntem interesați ca în genere în lume să nu existe război și ca poporul cuban să trăiască în liniște. Dar în afară de aceasta, domnule președinte, nu este un secret că în Cuba sînt oameni sovietici. Potrivit ‘ acordului cu guvernul cuban, avem a- colo ofițeri, precum și instructori, în majoritate oameni simpli, specialiști — agronomi, zootehnicieni, specialiști în irigații, în ameliorări, pur și simplu muncitori, tractoriști și alții, care instruiesc pe cubani. Avem grijă de ei. V-aș ruga, domnule președinte, să țineți seama că încălcarea spațiului aerian al Cubei de către a- vioane americane poate avea urmări periculoase. Și dacă nu doriți acest lucru atunci n-ar trebui să se creeze motive pentru ca să se ivească o situație primejdioasă.Acum trebuie să fim foarte pre- cauți și să nu întreprindem acțiuni care nu ar aduce folos apărării statelor atrase într-un conflict, ci ar putea doar să stîrnească iritare și să constituie chiar o provocare care ar duce la un pas fatal. De aceea trebuie să dăm dovadă täte, înțelepciune și să de la asemenea acțiuni.Apreciem pacea poate mult decît alte popoare deoarece noi am trăit groaznicul război dezlănțuit de Hitler. Dar poporul nostru nu va da înapoi în fața oricăror încercări, poporul nostru are încredere în guvernul său, și noi încredințăm poporul noștru și opinia publică internațională că guvernul sovietic nu se va lăsa provocat. Dacă provocatorii vor dezlănțui însă războiul, ei nu vor scăpa de răspundere și de consecințele grele pe care le va atrage după sine războiul. Dar sîntem convinși că va triumfa rațiunea, războiul nu va fi dezlănțuit și vor fi asigurate pacea și securitatea popoarelor.In legătură cu tratativele duse în prezent de secretarul general provizoriu, domnul U Thant, cu reprezentanții Uniunii Sovietice, S.U.A. și Republicii Cuba, guvernul sovietic a trimis la New York pe Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al Uniunii pentru a acorda sprijin U Thant în eforturile sale dreptate spre lichidarea periculoase care s-a creat.cu stimă 
N. HRUȘCIOV28 octombrie 1962

de lucidi- ne abținemchiar mai

Sovietice, domnului nobile în- situației

s-a
că ele au unui car-aflat sub a unor forțe ascuns inten- pe teritoriul

Declarația președintelui S. U. A.WASHINGTON 28 (Agerpres). — TASS transmite : La Washington a fost dat publicității mesajul adresat de președintele Kennedy, la 27 octombrie a.c., lui N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. In ' altele :Am cititdv. din 27 rația dv. cu privire la năzuința dv. de a căuta o rezolvare grabnică a problemei.Cînd am citit mesajul dv. am a- juns la cheie ale propunerilor dv. care probabil în ansamblu sînt acceptabile constau, pe cîte am înțeles eu, în următoarele :1) Veți fi de acord să retrageți a- ceste tipuri de armament din Cuba, sub supravegherea și controlul corespunzător din partea Organizației Națiunilor Unite, și să vă asumați obligația cu garanțiile cuvenite de a înceta livrarea pe viitor a unor asemenea tipuri de arme în Cuba.2) La rîndul nostru vom fi de a- cord, în condițiile realizării prin intermediul Organizației Națiunilor Unite a unei înțelegeri corespunzătoare pentru garantarea îndeplinirii și menținerii în vigoare a acestor angajamente, ca a) să anulăm de urgență măsurile de carantină aplicate în momentul de față și b) să dăm asigurări cu privire la renunțarea de a invada Cuba. Sînt convins că celelalte țări ale emisferei occidentale vor fi gata să procedeze în același mod.Aș vrea să declar din nou că Sta-

mesaj se spune printrecu mare atenție mesajul octombrie și salut decla-
concluzia că elementele-

tele Unite sînt foarte interesate în slăbirea încordării și în încetarea cursei înarmărilor. Și dacă mesajul dv. înseamnă că sînteți gata să discutați problema slăbirii încordării în relațiile dintre N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia vom fi gata să examinăm cu aliații noștri orice propuneri folositoare.*WASHINGTON 28 (Agerpres). — Casa Albă a dat publicității declarația președintelui S.U.A., J. Kennedy, după primirea noului mesaj al lui N. S. Hrușciov.„Salut hotărîrea adoptată de președintele Hrușciov și care stă mărturie a înțelepciunii de stat. Aceasta este o contribuție importantă și constructivă la cauza păcii".Vom menține contactele — a declarat Kennedy — cu secretarul general provizoriu al Organizației Națiunilor Unite în problema măsurilor reciproce în scopul asigurării păcii în regiunea Caraibilor.„Sper în mod sincer că, după reglementarea crizei cubane — a spus el — guvernele întregii lumi își vor putea îndrepta atenția serioasă spre necesitatea stringentă de a se pune capăt cursei înarmărilor și de a se micșora încordarea internațională. Aceasta se referă atzt la faptul că țările participante la Tratatul de la Varșovia și țările N.A.T.O. se opun unele altora sub raport militar, cît și la alte situații în alte părți ale globului pămîntesc, unde încordarea duce la abaterea sterilă a resurselor pentru producția de armament".

Propunerile LL IL S* S. au deschis 
calea tratativelor

„Astăzi avem o 
soare și avem și 
așa își începea 
siunea de știri comentatorul postului 
de televiziune ABC. Pe toate canalele, 
fețele crainicilor, care încă aseară erau 
posomorite, astăzi apăreau destinse 
și surîzătoare. Deși în plin weekend, 
agențiile de presă transmit necontenit 
flash-uri, iar observatorii și coresponden
ții de la O.N.U. se află intr-o intensă 
agitație, aleargă după noi știri, dau tele
foane, fac aprecieri optimiste.

La scurte intervale, emisiunile au lost 
întrerupte de „buletine speciale“ în care 
se anunța marea veste — ultimul mesaj 

New 
stră- 

de

vreme senină, cu 
vești bune...” — 

azi dimineață emi-

al lui N. S. Hrușciov. La
York populafia a răsuflat ușurată, 
zile cunosc un aflux neobișnuit 
oameni.

Un ziarist dintr-o fără africană se
rea astăzi la promptitudinea impresio
nantă cu care au fost dărîmate de că
tre 
tele 
de 
mai

rele-

U.R.S.S. unul după altul argumen- 
care au stat la baza planului S.U.A. 
invadare a Cubei, plan care nu 

departe de ieri noapte continua să
prezinte prin toate canalele propagandei 
americane iminenta unei debarcări 
bombardări a Cubei.

Chiar înainte de a avea cunoștință 
noua inițiativă sovietică, „New York 
mes“ scria : „Termenii propuși

sau

de 
Ti
de

inlitulat : „A sosif timpul 
subliniază

Hruțelov sînf moderafi ți au Impresio
nat pe neutri. Oferta sovietică a Inau
gurat o altă fază decisivă a problemei 
cubane — cea a negocierilor". 
In „New York Herald Tribune" se re
marcă că „acfiunlle sovietice îl arată 
pe Hrușciov ca un constructor al păcii", 
iar editorialul de azi al lui „New York 
Times“
pentru diplomatie", 
inițiativele sovietice din ultimele 
au dus către „căutarea unei căi pașni
ce de ieșire din impasul creat. Acum 
negocierea poate începe — violenta 
nu este calea de a combate un argu
ment 
bule

La 
nouă
Evolufia situației este urmărită cu mare 
atenfie. Lucrurile s-au angajat evident 
pe cursul normal al discuțiilor și negocie
rilor și aceasta datorită eforturilor Uniu
nii Sovietice.

Cercurile agresive s-au înșelat în spe
ranța de a provoca Uniunea Sovietică 
aruneînd omenirea într-un măcel mondial, 
iar astăzi, recunoștința întregii opinii pu
blice se îndreaptă spre clarviziunea 
realismul politic al Uniunii Sovietice 
întregului lagăr socialist.

L. RODESCU

șl 
și

Ecouri pozitive la Londrazentant de seama al vieții publice din Anglia, a dat publicității imediat o declarație în care se spune, printre altele : „Omenirea este foarte mult 
îndatorată lui Nikita Hrușciov pen
tru curajul și hotărîrea de care a 
dat dovadă în preîntîmpinarea unui 
război care ar fi putut începe din 
vina militarismului american“.Potrivit relatărilor agenției Press Association, un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe al Marii 
Britanii a salutat noile măsuri ale 
Uniunii Sovietice.

LONDRA 28 (Agerpres). — Noua 
inițiativă de pace a Uniunii 
Sovietice a fost primită la Londra cu 
satisfacție și bucurie.Cîteva mii de participanți la un miting pentru apărarea Cubei, care s-a desfășurat la 28 octombrie în piața Trafalgar din Londra, au ovaționat furtunos cînd de la tribună s-a dat citire știrii despre noul mesaj al lui N. S. Hrușciov. De deni s-au auzit aclamații și de aprobare.

Bertrand Russell, savant
pretutin- de salutși repre-

Mesajul adresat de Fidel Castro lui U ThantNEW YORK 28 (Agerpres). — U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U., a adresat lui Fidel Castro, primul ministru al un mesaj în care declară că ar putea aduce o cotribuție tantă la menținerea păcii în ga lume, în acest moment dacă ar lua măsuri pentru ca construirea și extinderea obiectivelor și instalațiilor militare din Cuba să fie suspendate pe perioada apropiatelor tratative cu privire la normalizarea situației din regiunea Mării Caraibilor.în mesajul de răspuns, Fidel Castro declară că guvernul cuban este gata să examineze tot ce va fi cesar și să facă tot ce-i stă în tință pentru ca. în colaborare Organizația Națiunilor Unite, să sească o rezolvare a actualei crize.Guvernul revoluționar al Cubei, se spune în mesajul adresat de Castro lui U Thant, este gata să accepte propunerile pe care le faceți în cadrul eforturilor îndreptate spre menținerea păcii, dacă concomitent guvernul Statelor Unite se va abține în perioada tratativelor de la amenințări și acțiuni agresive împotriva Cubei, inclusiv de la blocada maritimă a țării noastre.Fidel Castro subliniază că respectarea integrală a suveranității Cubei constituie condiția necesară pentru ca Cuba să poată să participe, cu deplină sinceritate, cu bunăvoință și neprecupețindu-și forțele la

Cubei,Cuba impor- întrea- critic,

Referendumul 
din Franța

în dimineața zilei de 28 octombrie, 
la ora 8 dimineața (ora locală), în 
Franța s-au deschis porțile circum
scripțiilor electorale. în principiu, 
astăzi, 27 100 000 de francezi dintr-o 
populație de 46 000 000 ar fi trebuit 
să se prezinte în fața urnelor. Pen
tru a patra oară de cînd există ac
tualul regim, politic, alegătorii fran
cezi trebuie să răspundă, printr-un 
singur cuvînt — „da" sau „nu" la. în
trebarea supusă referendumului. ~ 
astă dată întrebarea este pusă în 
lut următor : „Aprobați proiectul de 
lege, prezentat poporului francez 
către președintele republicii și care

sau altul. Flecare posibilitate tre- 
folositi pentru o înțelegere".
O.N.U. azi dimineață a avut loc o 

întrevedere U Thant—Stevenson.

Corespondenjă 
din Paris

De 
fe-de

rezolvarea actualei probleme, unin- du-și eforturile cu eforturile tuturor popoarelor, care luptă pentru ca să salveze pacea în actualul moment dramatic prin care trece omenirea.Secretarul general provizoriu al O.N.U., U Thant, a acceptat invitația guvernului cuban de a face o vizită în Republica Cuba. El va pleca marți la Havana.

se referă la alegerea președintelui 
prin alegeri generale ?"

Dar aceasta nu este decît o latură 
juridică, exterioară a problemei. în 
fapt însă — după cum au arătat re
prezentanții partidelor politice și 
presa care s-a pronunțat pentru 
„NU” — este vorba de soarta vii
toare a republicii și democrației în 
Franța Impunînd ca alegerea pre
ședintelui Franței să se facă prin 
vot universal, se 
tărească regimul 
sonală.

Referendumul 
în Franța cît și în cele patru depar
tamente de peste mări, precum și în 
cele șapte „teritorii de peste mări" 
ale Franței.

în comparație cu referendumurile 
precedente, listele au fost comple
tate cu francezii veniți din Algeria 
după proclamarea independentei a- 
cestei țări, (peste 200 000 de per
soane).

Pe la mijlocul dimineții am vizi
tat cîteva localități din estul Parisu
lui. Acolo. în jurul centrelor de vo
tare Lagny-le-Sec, Lesigny, Damar- 
tin se înregistra o mai mare anima
ție și multi din alegători — ne-au 
confirmat 
tare — se 
buletinul.

La ora 
provizorii 
că dintr-un număr de 17 332 766 vo- 
tanți. 8 078 266 (adică 46 la sută din 
totalul voturilor numărate) au răs
puns „Da”, 4 708 318 au răspuns 
„Nu”. peste 300 000 sînt voturi anu
late, iar peste 4 000 000 de votanți nu 
s-au pronunțat în nici un fel.

„Voturile „Da” — comentează a- 
genția France Presse — sînt mai nu
meroase decît „Nu” dar majoritatea 
nu este nici pe departe atît de ma
sivă ca la referendumurile trecute”.

T. VORNICU

contează să se în- 
de dictatură per-

se desfășoară atît

președinții secției de vo- 
prezentaseră să-și depună

cină transmit, rezultatele 
ale referendumului arată

*•k *

Prin tratative la lichidarea încordării

Ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau ’, ilustrînd creșterea pre
țurilor în R.F.G., a publicat caricatu
ra de mai sus sub titlul „Vă rog 
șl noi urcăm I". Spre ascensor se 
îndreaptă în fugă tarifele căilor fe
rate și tarifele poștale.

In ascensor se află — deci urcă 
— prețurile Ia obiectele de uz cas
nic, articole alimentare, mobilă, ma
teriale de construcție și textile.

Pacea poate fi menținutăIAȘI (coresp. „Scînteii'). — Mii de studenfi și cadre didactice din centrul universitar Iași s-au întrunit într-un miting de solidaritate cu lupta eroică a poporului cuban.Prof. univ. Dumitru Berlescu, studenții Ion Șerb, Gheorghe Leon, 
Vasile Axinte, Maria Stoleru și alții care au luat cuvîntul au arătat că sînt alături de eroicul popor cuban.Cei prezenți la miting și-au exprimat adeziunea față de poziția și inițiativele constructive ale

U.R.S.S., față de declarația guvernului R.P. Romîne, care dă glas sentimentelor întregului nostru popor.Vorbitorii au scos în evidență și au sprijinit poziția plină de înțelepciune a care depune tru a dejuca agresive din prin tratativerea acestui conflict, la menținerea și întărirea păcii.
guvernului sovietic, mari străduințe pen- planurile cercurilor S.U.A., a se ajunge pașnice, la lichida-

Poziție înțeleaptă, constructivă

La milioanele de glasuri care, în țara noastră, ca și în lumea întreagă, s-au ridicat în aceste zile pentru a-și exprima solidaritatea cu poporul cuban, ne-am alăturat glasul și noi, oțelarii din Hunedoara.Urmărind evenimentele, noi am văzut cum, după instituirea blocadei navale, se pregătea invadarea teritoriului Cubei, insula libertății, S-a creat o serioasă primejdie pentru pacea lumii.Dar tn apărarea păcii se află forțe uriașe. Popoarele iubitoare de pace au arătat că sînt alături de eroicul popor cuban.Pacea poate fi menținută,mare rol II au în această privință poziția și inițiativele guvernului Uniunii Sovietice, care arată calea spre menținerea păcii, spre lichidarea încordării șl rezolvarea a- cestei probleme, ca și a altor probleme internaționale, potrivit cu interesele păcii.Poporul american'este tot atît de interesat ca și ca în lume să conducătorii acest lucru și.chibzuință, se va putea ajunge la o înțelegere care să asigure pacea.
TEODOR CARAMALIS 

prim-topitor 
Combinatul siderurgic Hunedoara

Un
Urmăresc cu cea mai mare aten

ție evoluția evenimentelor care au 
început o dată cu declarația din 22 
octombrie a președintelui Statelor 
Unite ale Americii. Măsurile anun
țate, care puneau în primejdie pa
cea, mi-au provocat cea mai vie 
dezaprobare.

Poporul cuban a dovedit încă 
odată că este hotărît să-și apere 
cu demnitate și curaj interesele și 
cuceririle pe care le-a obținut în 
patria sa liberă. Cauza lui dreaptă 
se bucură de simpatia tuturor po
poarelor.

O puternică impresie au făcut 
asupra mea eforturile susținute pe 
care le-a depus și în aceste îm
prejurări guvernul Uniunii Sovie
tice pentru a menține pacea. De-

clarația guvernului sovietic, me
sajele lui N. S. Hrușciov au arătat 
o poziție plină de înțelepciune, 
calm și inițiativă constructivă în 
căutarea și găsirea soluțiilor care 
să împiedice ca evenimentele să se 
îndrepte spre catastrofă.

îmi exprim speranța că șt 
cercurile conducătoare din Occi
dent, ținînd seama de voința po
poarelor, vor da dovadă de simț 
de răspundere și vor acționa pen
tru a nu agrava lucrurile, ci a le 
îndrepta spre reglementarea paș
nică a problemelor internaționale 
litigioase.

Acad. RALUCA RIPAN 
președintele Filialei din Clu] 

a Academiei R. P. Romîne

celelalte popoare nu tie război. Dacă S.U.A. vor înțelege vor da dovadă de

l»

S c ii r t e știri
MOSCOVA. La 26 octombrie între Serghei Lapin, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.. și Mahmud Forughi, ministru adjunct al afacerilor externe al Iranului, a avut loc la Moscova schimbul instrumentelor de ratificare a acordului privind probleme de tranzit, încheiat între U.R.S.S. și Iran. In conformitate cu ecesr acord părțile își oferă reciproc dreptul la tranzitul liber al mărfurilor prin teritoriile lor.
HONOLULU. Agenția France Presse anunță că un ofițer din aviația americană a suferit o gravă afecțiune la ochi în urma exploziei efectuate de S. U. A. la mare altitudine deasupra insulei Johnston. Potrivit agenției, purtătorul de cuvînt al aviației militare americane a refuzat să precizeze condițiile în care s-a produs accidentul.
WASHINGTON. La 27 octombrie Statele Unite au efectuat două noi explozii cu arma nucleară. Prima explozie a fost efectuată în atmosferă, deasupra insulei Johnston din Oceanul Pacific. Aceasta este cea de-a 33-a explozie din actuala serie de experiențe nucleare în atmosferă începută de S.U.A. în luna a- prilie a.c. La Poligonul experimental din Nevada a avut loc, de asemenea, o explozie nucleară subterană.
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