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Pe șantierele bucureștene sînt 
în lucru 13 800 de apartamente. 
Mai mult de 75 la sută dintre ele 
vor fi date în folosință pînă la 
sfîrșitul acestui an — restul în pri
mele luni ale anului viitor. In car
tierul Sergent Nițu Vasile, Drumul 
Taberei, 
Sud, în 
lui-Piața 
blocurile
sesc în stadiu de finisare.
fără de locuințe, în multe cartiere 
se vor da în folosință unități sa
nitare, magazine. Pe șoseaua Mi
hai Bravu—Chiristigii, în blocurile 
D 14 și U 1, se vor da în 
sință două dispensare. Dintre 
30 de magazine care se vor 
chide pînă 
te se află

pe magistrala 
șoseaua Olteniței 

Sein teii, multe 
care s-au înălțat

Nord— 
și Jiu- 
dintre 

se gă- 
în a-

folo- 
cele 
des- 
rniil-ila sfîrșitul anului 

într-un stadiu avansat.

Gări modernizate
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). 

Recent au fost date în folosință 
clădiri pentru stațiile C.F.R. Bărbă
tești, Robănești și Colibașu, din raza 
de activitate a Direcției regionale 
C.F.R. Craiova. In gările Tg. Cărbu- 
nești, Segarcea, Drăgășani și altele, au 
fost refăcute peroanele.

început de stagiune 
în mijlocul colectiviștilor

Aseară, Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" a o- 
ferit publicului două pre
miere. La sala Comedia 
s-a prezentat „Nevestele 
vesele din Windsor“ de 
W. Shakespeare. Din dis
tribuție fac parte : Al. 
Giugaru, artist al po
porului, Carmen Stănes- 
cu, Valeria Gagialov, 
Cristina Bugeanu, Coca 
Andronescu, Mihai Bere
chet, Dem. Radulescu, 
Mihai Fotino, Igor Bardu, 
Constantin Stănescu, Vic
tor Moldovan, Constantin 
Rauțchi, Nicolae Enache, 
Damian Crîșmaru, Mircea 
Cojan, Cristescu,

George Sîrbu. Regia este 
semnată de Lucian Giur- 
chescu, iar scenografia a- 
parține lui Dan Nem- 
țeanu.

In sala Studio a avut 
loc spectacolul cu piesa 
„Nora“ de H. Ibsen, 
în distribuție : Marcela 
Rusu, Geo Barton, Niki 
Atanasiu, artiști eme
riti, Raluca Zamfirescu, 
Chirii Economu, Nelly 
Dordea, Corina Soare, 
Gabriel Florea. Regia a- 
parține lui Ion Cojar, iar 
scenografia a fost reali
zată de Alexandru Bră- 
tășanu, maestru emerit 
al artei.

plușate
satisface cerințele 

tricotaje de bumbac 
treninguri, lenjerie, 
— au fost create

Pentru a 
crescînde de 
plușate — 
bluze etc.
noi capacități de producție la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București, „Tricoul Roșu“-Arad și 
la alte întreprinderi. în urma mă
surilor luate, în acest an se pro
duc cu 500 000 de tricotaje de 
bumbac mai mult decît anul tre
cut. A sporit, de asemenea, varie
tatea sortimentelor.

Vacanța a ramas in urma, cu sur
prizele și bucuriile ei, cu zilele înso
rite petrecute în tabere și drumeții. 
Astăzi, în toate așezările țării, fie 
ele din inima munților sau de pe 
întinsul Bărăgan, în orașe noi sau 
străvechi centre culturale, cete vese
le de copii și tineri se îndreaptă 
spre școli. Sînt mulți — peste 3 mi
lioane ! Cu toții sînt înconjurați de 
grija părintească a partidului și sta
tului democrat-popular, care le asi
gură de la an la an condiții tot mai 
bune de a învăța, de a se pregăti 
pentru profesiunea aleasă.

Hotărîrile celui de-al III-lea Con
gres al partidului privind dezvol
tarea învățămîntului se înfăptu
iesc cu succes. A fost gene
ralizat învățămîntul de 8 ani, obli
gatoriu și gratuit, se dezvoltă și 
se perfecționează continuu învăță- 
mîntul profesional și tehnic, pregă
tind an de an noi cadre de munci
tori și tehnicieni pentru toate ra
murile economiei naționale, școala 
de toate gradele formează tinerei 
generații trăsături morale specifice 
constructorilor societății socialiste. 
Fonduri importante au fost alocate 
de stat pentru lărgirea bazei ma
teriale a invățămîntului. Pentru 
școlarii patriei se înalță, numai în 
acest an, peste 4 400 de săli noi de 
clasă ; acestea se adaugă celor 
11 200 săli de clasă date în folosință 
în anii 1960—1962. Se realizează, 
astfel, cu doi ani mai devreme sar
cina prevăzută de Directivele celui 
de-al III-lea Congres al partidului 
de a se clădi în anii 1960—1965 
peste 15 000 săli de clasă. Au fost 
tipărite pentru acest an școlar 377 
titluri de manuale în aproape 22 
milioane de exemplare. Aproape 40 
de milioane lei s-au cheltuit pentru 
înzestrarea școlilor cu materiale di
dactice moderne, iar în prima zi de 
cursuri elevii din școlile de opt ani 
vor primi gratuit circa 17,6 mili
oane de manuale.

îngrijindu-se de continua ridicare 
a nivelului de pregătire a tinerei ge
nerații, partidul a încredințat școlii 
misiunea de cinste și de mare răs
pundere de a forma elevilor o con
cepție științifică despre lume, de a 
Ie dezvolta dragostea față de mun
că, atașamentul profund pentru pa
tria socialistă. Este un titlu de onoa
re pentru fiecare școală, pentru fie
care membru al corpului didactic de 
a da societății noastre tineri cetă
țeni bine pregătiți, cu cunoștințe 
multilaterale, temeinic însușite, ca
pabili să le folosească cu succes în 
viață. Utilizarea unor metode bune, 
eficiente de predare a lecțiilor în 
școală, îmbinate cu răspundere și 
exigență în aprecierea nivelului de 
cunoștințe științifice al elevilor, atît 
de către învățători și profesori cît 
și de către părinți vor stimula și 
dezvolta pasiunea elevilor pentru în
vățătură, pentru studiu perseverent 
și sistematic, asigurîndu-le un larg 
orizont de cultură generală.

Pregătirea cadrelor de care are 
nevoie țara noastră, înarmarea lor 
cu temeinice cunoștințe științifice și 
deprinderi practice impun desfășu
rarea procesului instructiv-educativ 
în jas cu realitatea vie, oglindirea 
în programele de învățămînt, în 
predarea diferitelor discipline, a u- 
nor cunoștințe pe măsura epocii în 
care trăim. Lecțiile și lucrările 
practice, activitatea desfășurată de 
elevi în cadrul cercurilor tehnice și 
științifice pot fi îmbunătățite în a- 
ceastă direcție, dobîndind astfel un 
și mai puternic caracter educativ. 
In anul școlar trecut în școlile de 
opt ani din mediul sătesc a în
ceput predarea obiectului „Agri
cultura". Experiența a nume
roase școli arată că îmbinarea strîn- 
să a noțiunilor științifice cu aspecte 
concrete din activitatea unităților 
agricole socialiste, completarea lec
țiilor teoretice cu lucrări practice au 
o influență pozitivă asupra elevilor. 
Cunoștințele lor sînt mai temeinice, 
școlarii le aplică cu sîrguință și in
teres în viață. Dezvoltarea experien-

trecut 
predau a- 
colaborării 

școlilor cu specialiștii din unitățile 
agricole socialiste vor duce Ia îm
bunătățirea predării lecțiilor de a- 
gricultură și a desfășurării lucrări
lor practice.

Activitatea de formare și educare 
a elevilor constituie un proces com
plex și de mare răspundere la reali
zarea căruia au datoria să conlucre
ze rodnic învățătorii și profesorii, 
organizațiile de tineret sub îndruma
rea organizațiilor de partid din școli, 
părinții elevilor, care împreună cu 
slujitorii școlii au menirea să pregă
tească tineretul la înălțimea cerin
țelor societății socialiste. Punînd în 
centrul activității lor problemele 
principale, de conținut ale școlii, 
organizațiile de partid din unitățile 
de învățămînt sînt chemate să acor
de o mai mare atent.ie întregii acti
vități educative desfășurate în rîn- 
durile elevilor, de la formarea unei 
atitudini conștiente, responsabile 
față de îndeplinirea îndatoririlor 
școlare pînă la comportarea demnă, 
tovărășească față de colegi, respec
tul față de profesori și părinți, păs
trarea cu grijă a bunurilor școlii.

Paralel cu asigurarea conținutului 
științific al lecțiilor și al lucrărilor 
practice, organizațiile de partid au 
îndatorirea de a analiza cu exigență 
sporită aspectele concrete ale muncii 
de educare a ele
vilor desfășurate 
de organizațiile 
U.T.M. și de pio
nieri, de profeso
rii diriginți. Mai 
mult decît pînă 
acum, organizații
le de U.T.M. sînt 
chemate să ajute 
pe elevi să do- 
bîndească cunoș
tințe cît mai te
meinice, să spri
jine corpul di
dactic în munca 
de organizare ju
dicioasă a timpu
lui destinat stu
diului și activi
tăților educative, 
folosind forme de 
activitate cores
punzătoare parti
cularităților de 
vîrstă și preocu
părilor elevilor. 
Organizațiile de 
tineret să. dezvolte 
utemiști dorința de a învăța cît mai 
bine, de a fi exemplu de compor
tare în școală, în familie și în so
cietate.

Recentele consfătuiri raionale ale 
membrilor corpului didactic au sub
liniat contribuția activă a învățăto
rilor și profesorilor în cultivarea la 
elevi a unor înalte trăsături : res
pectul față de muncă, pasiunea pen
tru studiu, simțul datoriei, cinstea și 
modestia, sentimentul de tovărășie 
și prietenie. Dezbaterile au scos în 
evidență hotărîrea învățătorilor și 
profesorilor de a educa tineretul în 
spiritul dragostei profunde față de 
patria noastră socialistă, față de po
porul muncitor și conducătorul său; 
Partidul Muncitoresc Romîn, de a 
cultiva în rîndurile tinerilor dorin
ța de a-și dărui toate forțele ope
rei de desăvîrșire a construirii so
cialismului.

Statul democrat-popular a asigu
rat și asigură corpului didactic con
diții tot mai bune de activitate in- 
structiv-educativă, de perfecționare 
a măiestriei pedagogice, condiții co
respunzătoare de trai. Pentru con
tribuția deosebită Ia succesele școlii 
din patria noastră pe calea dezvol
tării sale ascendente, mii de învăță
tori și profesori au fost distinși cu 
ordine și medalii ale R. P. Romîne, 
cu titluri onorifice. Stimați și pre- 
țuiți de partid, de întregul popor, 
învățătorilor și profesorilor le este

Lecțiile pot începe, materialele di
dactice sînt pregătite.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Orchestra simfonică de stat din 
Galați și-a început noua stagiune 
în mijlocul colectiviștilor din ra
ionul Panciu. Ieri, sute de colecti
viști din comunele Străoane și Ți- 
fești au asistat la primul program 
prezentat de această formație, 
sub conducerea dirijorului Alecu 
Sfetcu.

In 
liile lor

simbătă șifiecare
se îndreaptă spre

duminică, numeroși oameni ai muncii din Cluj împreună cu famé 
locurile de recreare din jurul orașului.

PREGĂTIM
Deși n-am încheiat încă bilan

țul producției din acest an, lu
crătorii din gospodăria noastră 
se ocupă încă de pe acum de 
pregătirea recoltei anului vii
tor. Pînă acum, ținînd sea
ma de recomandările Consiliului 
Superior al Agriculturii, în gos
podăria noastră au fost luate o 
serie de măsuri care vor contri
bui la sporirea producției de ce
reale.

Am stabilit din timp suprafe
țele ce urmează să fie însămîn- 
țate cu grîu. Ele vor însuma 
1 700 de ha.

O mare atenție am acordat în 
acest an lucrărilor de pregătire a 
terenului. Arăturile fe-M ’exe
cutat imediat după recoltare, 
în funcție de natura solu-

RECOLTA ANULUI VIITOR
Din scrisorile sosite la redacție

lui și adîncimea arăturii exe
cutate anul trecut. Pe o însem
nată suprafață arătura a fost 
grăpată suplimentar, pentru a 
se menține solul afinat și fără 
buruieni. S-a organizat temeinic 
munca pentru strîngerea recol
tei, eliberarea terenului și exe
cutarea arăturii pe solele unde 
griul va fi semănat după plante 
prăsitoare.

Spre deosebire de anii trecuți, 
în această toamnă vom însămînța 
grîu perpendicular pe arătură, 
deoarece aceasta permite o în
gropare și o germinare uniformă 
a semințelor în sol.

Ținînd seama de condițiile 
existente la noi, conducerea gos
podăriei a stabilit ca semănatul 
griului să se facă între 25 sep-

octombrie, pe- 
de semănat în 

în vederea cam-

tembrie — 20 
rioada optimă 
părțile noastre, 
paniei însămînțărilor de toamnă, 
au fost instruiți toți maiștrii de 
culturi. Aceștia și-au luat în pri
mire loturile ce urmează să fie 
cultivate cu grîu, cunosc soiurile 
de grîu care vor fi însămînțate, 
precum și lucrările ce trebuie 
executate.

EMIL CONSTANTINES- 
CU. director, MIRCEA 
ȘERBAN, Inginer șef, 
BĂRBOI ION și CIUREA 
ION, maiștri, din postul 
de corespondenți volun
tari ai „Scînteii“ de Ia 
G.A.S,_ din cos suna Mi
hail Kogălniceanu, regiu

nea Dobrogea

Fără zgomot nu se poate ?

împodobite sărbătorește, clasele își așteaptă elevii (Foto : M. Andreescu)

La recoltatul porumbului
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). ■— In ultima săptămînă, în 

unitățile agricole socialiste din regiunea Ploiești s-a intensifi
cat recoltatul porumbului. Datorită 'organizării temeinice a 
lucrului și folosirii mijloacelor mecanice, la gospodă
ria de stat Pogoanele s-a strîns recolta de porumb de 

pe 1000 ha din cele 1417 ha cultiva
te, iar la gospodăriile de stat Movila ------ -
Vulpii, raionul Ploiești, Cilihia, raionul 
Buzău, și Răducești, raionul Rm. Să
rat, de pe mai bine de 50 la sută din 
suprafețele cultivate. Recoltatul po
rumbului se desfășoară din plin și în 
gospodăriile colective din raioanele 4
Mizil și Rm. Sărat. ■ifo it*1 if itn

Au început semănatul
MIERCUREA CIUC (coresp. „Scîn

teii“). — La G.A.C. Frumoasa, raionul 
Ciuc, s-au făcut din vreme probele de ger
minație la semințe, curățarea și tratarea lor. 
De asemenea, s-au executat 250 ha arături 
adinei. întrucît prin partea locului vremea 
este mai rece, semănatul cerealelor a în
ceput mai repede. Astfel, s-a terminat se
mănatul secarei pe o suprafață de 130 ha.

la pionieri și

(Continuare în pag. IlI-a)

Pentru școlari
Colectivul secției de 

marochinărie al Fa
bricii „Flacăra Roșie“ 
din Capitală a pregă
tit pentru cei mici, în 
vederea noului an

școlar, modele noi de 
ghiozdane, mape 
serviete din p.v.c., ul 

culori variate Au fost 
realizate pînă în pre
zent 27 000 de ghioz-

în

dane, care au despăr- 
țitură separată, pen
tru pachetul de mîn- 
care, circa 200 000 de 
mape și serviete.

Zv iviimvni m kwiima banat
După opt luni

Bilanțul încheiat la începutul 
lunii septembrie privind activitatea 
întreprinderilor industriale din 
giunea Banat arată că în cele 
luni care au trecut din acest
marea majoritate a fabricilor și 
uzinelor și-au îndeplinit sarcinile 
de plan.

re- 
opt 
an

perioada amintită au fost 
peste plan 8 059 tone căr- 

tone cocs metalurgic,

Consumuri specifice 
de metal reduse

In 
date 
bune, 520
13 282 tone oțel, 15 725 tone lami
nate, motoare electrice cu o pu
tere totală de 21 713 kW, 504 000 
metri pătrați țesături de bumbac, 
84 600 perechi încălțăminte și alte 
produse.

La fabrica de încălțăminte „Durabil"
In primele 8 luni ale 

anului 1963 muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 
fabricii de încălțăminte 
de pe malurile Begăi au 
obținut rezultate bune 
în îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Astfel, va
loarea producției globa
le și marfă reprezintă 
102,56 la sută față de 
plan. Din cele 27 000 
perechi încălțăminte pes
te plan, cît reprezintă 
angajamentul luat pe 
anul în curs, ei au fabri
cat mai bine de 98 la 
sută. Acest rezultat a 
fost obținut în condi- 

crescut 
preocuparea colectivului 
fabricii pentru îmbună
tățirea calității produse
lor, creșterea numărului 
sortimentelor, îmbogăți
rea gamei de modele.

Sistemele tehnologice 
promovate — confec
ționarea încălțămintei

ții în care a

pentru bărbați cu talpă 
monolit, cea cusută pe 
branț și flexibilă, siste
mul de încălțăminte fle
xibilă și lipită, iar pentru 
copii sistemul talpă mi- 
croporos cusută transver
sal ■— au dat posibili
tate colectivului de aici 
să folosească în mai 
mare măsură capacitățile 
de producție și timpul 
de lucru.

Planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice al în
treprinderii a fost orien
tat spre obiective majore 
cum sînt : creșterea pro
ductivității muncii, redu
cerea . consumurilor spe
cifice de materii prime și 
materiale, ridicarea cali
ficării muncitorilor, re
ducerea sistematică a 
prețului de cost și creș
terea beneficiilor între
prinderii. Din cele 44 
de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice înscrise în a-

cest plan, pînă acum 29 
au și fost îndeplinite.

Anul acesta colecti
vul fabricii a obținut 
importante economii de 
materii și materiale. Nu
mai din talpa economi- 

fabrica 
pantofi

sită se pot 
14 000 perechi 
pentru bărbați.

• Unul din produsele uzinei „E- 
lectromotor“ este și motorul asin
cron. Prin reproiectare, noul tip ce 
se fabrică în prezent are o putere 
sporită și o greutate mai mică. La 
construirea noului tip se consumă 
cu 40 la sută mai puțină fontă și 
cu 10 la sută mai puține laminate 
și tablă silicoasă. Intrucît acest 
motor cuprinde peste 75 la sută 
din producția uzinei, prin moder
nizarea lui se economisesc cantități 
însemnate de metal.

• Din 1951 și pînă în prezent la 
țesăturile metalice fabricate de 
uzina „Tehnometal“, consumul de 
metal pe tona de produs finit s-a 
redus cu 70 kg. La unele repere 
ale batozelor de mazăre, elevatoa
relor, bateriilor de trioare, prin 
îmbunătățirea normelor interne de 
consum, numai în acest an s-au 
economisit pînă acum 70 tone 
metal.

Fire §i țesături
Colectivul Uzinelor texti

le Timișoara a îndeplinit 
planul producției globale 
pe primele opt luni ale a- 
nului în proporție de 101 
la sută, iar cel al produc- 
ției-marfă — cu 101,2 la 
sută. în perioada amintită 
s-au obținut 9 000 kg fire 
bumbac și 38 200 mp țesă
turi peste plan. Calitatea 
produselor a fost îmbună
tățită. La fire calitatea A, 
ea este de 100,1 Ia sută, iar 
la țesături „extra“ —

Cetățenii Capitalei au aliat cu satisfacție că peste pu
țină vreme se va interzice clacsonatul atit ziua cit și 
noaptea, eliminindu-se astfel o sursă de zgomote. 
Totuși, mai sînt destui „inamici" ai orelor de odihnă. De 
mai multe luni, liniștea cetățenilor care locuiesc pe stră
zile dr. Lister, dr. Grecescu, dr. Romniceanu, dr. Staico- 
vici și altele, este tulburată de petrecerile organizate 
la. ștrandul Izvor. Recent, în noaptea de 7 septembrie, o 
stafie de amplificare a transmis pînă la orele 4 dimi
neața cîntece executate de orchestra unui carnaval, or
ganizat la acest ștrand.

Toate încercările locatarilor de a-i convinge pe orga
nizatorii acestor serbări să reducă pe cit posibil 
zgomotele nocturne au fost, de fiecare dată, zadarnice. 
La orice serbare se pun în funcțiune toate difuzoarele 
stației de amplificare, care-și fac „datoria" pină în zorii- 
zilei următoare. Desigur, serbările respective își au 
rostul lor, numai că ele trebuie organizate în așa fel in
cit să nu tulbure liniștea locatarilor.

în această privință credem că ar fi necesar să-și spună 
cuvîntul atit Sfatul popular al raionului Lenin, cit și ce
lelalte organe în competența cărora intră asigurarea li
niștii publice în acest raion.

A. VERNESCU 
coresp. voluntar

Incă din primele ore ale dimine
ții, in piețele Bucureștiului e for
fotă mare. Oamenii fac tîrguieli ; 
mulți pentru cîte o săptămînă, alții 
fac pregătiri pentru iarnă. Mii de 
oameni — șoferi, merceologi, încăr- 

muncesc pentru 
popu-

cători, vînzători 
a asigura aprovizionarea 
lației ; în București se vînd zilnic 
cîteva zeci de vagoane de legume, 
fructe și zarzavaturi...

Piața Obor. în hală și pe platoul 
alăturat se află grămezi de roșii, 
ardei, gogoșari, varză, vinete, 
pepeni. Unitățile „Aprozar" sînt 
bine asortate ; pentru vînzarea de 
sîmbătă și duminică, ele au primit 
spre desfacere aproape 50 000 kg 
de legume, fructe și zarzavaturi. 
Dar pe platou sînt expuse și măr
furi aduse direct de 30—40 de gos-

halei găsim și... 
Ocupă o supra- 
de metri pătrați. 
stînjenește — ni

104,3 la sută. Procentul de 
cupoane a scăzut simțitor 
față de anul trecut. Econo
miile realizate prin reduce
rea prețului de cost repre
zintă aproape 140 000 lei. 
Prin intrarea în funcțiune 
a unei secții de preparație 
a filaturii, se realizează o 
reducere substanțială a 
consumurilor specifice. Pe 
această cale s-au economi
sit peste 5 800 kg bumbac

podării colective din regiunea 
București.

Sînt deschise și numeroase ma
gazine — cu produse alimentare, 
de uz casnic, chimice. Gospodinele 
cumpără borcane, celofan, dopuri : 
a început sezonul conservelor. In 
uriașele depozite subterane se în- 
silozează de zor pentru iarnă mari 
cantități de cartoii, ceapă, rădăci- 
noase. In mijlocul 
mobilă depozitată, 
față de cîteva sute 
„De cîteva luni ne
se spune de la administrație. Ni
meni nu se gindește s-o ridice de 
aici, nici măcar acum cind primim 
mari cantități de legume și zarza
vaturi pentru iarnă“.

Piața Unirii. Aceeași forfotă a 
cumpărătorilor. „Lîngă piața de 
flori — se aude la stația de radio
amplificare — găsiți un sortiment 

bogat de fructe 
sosite de la gos
podăria de stat 
Mihăiești“. Și în 
această piață, a- 
lături de unitățile 
„Aprozar“, nume
roase gospodării 
colective își des
fac direct la 
chioșcurile lor pro
dusele de grădi
nă. Circulația este 
oarecum stînjeni- 
tă de stive mari 
de lăzi și butoaie 
goale, îngrămădi
te printre tarabe. 
De ce oare nu 
sînt ridicate ?

Și în celelalte 
piețe ale orașului 
toamna și-a etalat 
roadele. Bine ar fi 
dacă și în piețele 
mai mici —• „llie 
Pintilie“, „George 
Coșbuc“, „1 Mai“ 
și altele — ar fi 
deschise duminica 
dimineața maga
zine de unde 
gospodinele să-și 
poată cumpăra 
borcane, sticle și 
celelalte materia
le necesare pre
parării conserve
lor pentru iarnă.

tăiISO
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Uzinele ?i fabricile constructoare de mașini din orașul Brașov 
au sarcini deosebite in acest an — și mai ales în 1964 — în ce 
privește asimilarea, omologarea și trecerea în producția de serie 
a unor fabricate de mare importanță pentru economia țării. Con
ducerile întreprinderilor și organizațiile de partid și-au îndreptat 
atenția spre sectoarele cheie, de care depinde realizarea în bune 
condiții a acestor importante sarcini. Unul din aceste sectoare

este sculăria. In legătură cu experiența bună acumulată de unele 
sculării din oraș, cu posibilitățile și rezervele care mai există în 
ce privește folosirea deplină a capacității acestora, recent la sub- 
redacția din Brașov a ziarului nostru a avut loc o consfătuire. 
Au luat parte sculeri-șefi, ingineri, proiectanți și tehnologi, spe
cialiști în producția de scule. Redăm mai jos cîteva din conclu
ziile desprinse din consfătuire.

Din balcon : In preajma micilor case se înalță noile construcții (Șoseaua Mihai Bravu din 
București). (Foto t Aserpres)

— E
In biroul redactorului șef al 

ziarului „Flamura Roșie“ din 
Reșița a intrat, fără să bată 
la ușă, un bătrîn. Iși scosese 
pălăria încă din hol. S-a uitai 
la oamenii aflați în ședința de 
schemă cu un fel de teamă, 
și a început :

— Apăi, oameni buni, eu 
sînt tatăl lui Gheorghe... Al 
lui Gheorghe Rusu. Sint din 
Ezeriș. Comuna-i vecină cu 
Reșița. Nu vă supărați, dar 
eu altă creștere i-am dat co
pilului meu. Musai trebuie să 
știți că eu cînd am văzut în 
foaie că Gheorghe al meu îi 
dat ca exemplu rău, mi s-a 
pus aici în gît o așchie. Să-mi 
spuneți mie cum a fost. 
D-asta am venit aici la dum
neavoastră. Uite, aici este 
scris despre el...

A pus pălăria pe birou ji 
din cel mai la-ndemînă buzu
nar a scos un ziar. L-a des
păturit și l-a vîrît sub ochii 
unui redactor. Articolul „E 
vorba de curățenia orașului“ 
era subliniat cuvînt cu cuvint 
cu un creion chimic muiat în 
gură. Numele fiului său, 
Gheorghe Rusu, era încercuit.

VORBA DE COPILUL MEU
— li copilul meu. De el e 

vorba. D-aia am venit la 
dumneavoastră.

Bineînțeles că ședința s-a 
întrerupt. Redactorul șef s-a 
uitat peste articol.

— Dumneata l-ai scris, a 
spus el spre un redactor.

Netulhurat, redactorul a în
ceput să răsfoiască, privind 
din cînd în cînd spre bătrî
nul necăjit, carnetul de noti
țe. Și-a citit de cîteva ori în
semnările, apoi calm a spus :

— Unchiule, în ceea ce am 
scris acolo, nu este nimic ine
xact. Așa s-a întîmplat. Nu ar 
fi rău dacă ai sta de vorbă 
mai pe îndelete cu Gheorghe 
al dumitale. Am vorbit și eu 
cu el. A cam luat-o razna.

— Aici îi baiul. Apăi asta 
am vrut să aflu de la dv. ; 
eu îl știu struni, dar el spune 
că nu-i drept ce-ați scris. 
Dacă-i și mincinos apăi... stați 
numai o țîră.

Bătrînul a lăsat pălăria jî 
ziarul pe birou și foarte mî- 
niat a ieșit. A intrat numai
decât cu fiul lui, Gheorghe 
Rusu. Arătînd spre redactorul

care a semnat materialul cri
tic a început :

— Cum zici tu că nu-i 
drept ce s-a scris despre tine 
in foaie ? De ce mă minți ?... 
E vorba de copilul meu, tova
răși, adăugă el, spre cei din 
ședință.

Autorul articolului, de data 
aceasta încurcat, se ridică.

— Te poți mîndri cu copi
lul dumitale, o să scriem des
pre el. O să scriem un articol 
care să-ți meargă la inimă ; 
îl cunosc, e foarte apreciat la 
locul lui de muncă, știu că 
a făcut și cerere să devină 
candidat de partid, va de
veni.

— No, cum vine asta ?
— In acest articol este vor

ba de alt Gheorghe Rusu, 
care lucrează în Combinat, 
la secția 2 200.

Bătrînul n-a plecat din 
Reșița pînă nu s-a convins 
că la secția 2 200 mai există 
un tînăr cu numele de 
Gheorghe Rusu.

Era vorba de copilul lui 1
Ei, dacă toți părinții... I

NICUȚA TANASE

Brigăzi de medici 
la sate

SATU-MARE (coresp. „Scînteii"). — 
In raionul Satu-Mare, brigăzi formate 
din medici de diferite specialități se 
deplasează in satele îndepărtate de 
oraș pentru a acorda asistență medi
cală țăranilor colectiviști.

O astfel de brigadă a fost zilele tre
cute in comuna Medieșu-Aurit. Cu a- 
cest prilej 5 medici au consultat aproa
pe 100 de persoane, dind în același 
timp îndrumări in ce privește regulile 
de îngrijire și tratament.

In zilele care urmează, alte brigăzi se 
vor deplasa in același scop în comuna 
Ardud și satul Stîna.

In concediu la băile Săcelu
De curînd, am petrecut 

cîteva zile de concediu la 
băile Săcelu, situate în a- 
propiere de Tg. Jiu. Stațiu
nea a fost deschisă de puți
nă vreme și este vizitată mai 
mult de către cei de prin 
partea locului. încă din pri
ma zi de la sosire, am ob
servat că oaspeților li s-au 
asigurat aici condiții bune 
de odihnă și tratament. Am 
auzit de la mulți oameni ai 
muncii care se aflau în sta
țiune cuvinte de laudă despre 
medicul N. Haulică și sora 
Magda Mihăilescu, ca și 
despre personalul de deser
vire. Gospodarii stațiunii, re
ceptivi la sugestiile oaspeți
lor, și-au creat o bună car
te de vizită.

La casa de cultură au loc 
numeroase manifestări cul- 
tural-artistice. Pentru cei 
dornici să cunoască îm
prejurimile pitorești ale sta
țiunii se organizează ex
cursii. în timp ce mă aflam 
în stațiune, era așteptată și 
sosirea unor ansambluri mai 
mari din regiune pentru 
care de altfel s-a amenaiat 
o scenă încăpătoare. Dar 
din păcate aceste ansam
bluri n-au venit. Poate în 
sezonul următor deplasarea 
unor asemenea ansambluri și 
în stațiunea Săcelu va sta în 
atenția forurilor în drept.

MARGOT BOTEANU 
PÄCURARU 

artistă emerită 
Teatrul Național Craiova

Folosirea mai judicioasă 

a capacităților sculăriilor

In uzinele din orașul Brașov sculăriile sint 
bine utilate cu mașini și agregate de mare 
randament și de înaltă tehnicitate. Colecti
vele de muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la Uzinele de tractoare, de la „Metrom“. 
„Rulmentul“, „Steagul roșu“ s-au străduit 
an de an să folosească din plin spațiile 
existente, utilajele și mașinile, dînd cantități 
sporite de scule și dispozitive de calitate 
superioară. Tov. ing. Liviu Maior, șeful 
sculăriei Uzinelor de tractoare, arăta urmă
toarele în cadrul consfătuirii : „Producem in 
acest an scule, dispozitive, verificatoare de 
două ori mai mult decît anul trecut- Acest 
lucru se realizează în condițiile creșterii 
continue a exigenței în ce privește introdu
cerea tehnicii noi. Se fabrică nu numai ti
puri moderne de tractoare, ci se realizează 
și o producție la un nivel tehnic înalt. Lu
crul acesta pune în fața sculerilor sarcini 
însemnate ; ei trebuie să realizeze tot echi
pamentul de SDV-uri necesar noilor agre
gate automate, mașinilor complexe“.

Același lucru l-au subliniat la consfătuire 
și alți ingineri sculeri și tehnologi. Ing. 
Sergiu Șerbănescu, sculerul-șef al Uzi
nelor de autocamioane, vorbind despre in
dicii de utilizare a mașinilor-unelte din 
sculării, arăta că aceștia au crescut față de 
aceeași perioadă a anului trecut cu 10—18 
la sută. Aceasta s-a realizat îndeosebi prin 
organizarea schimbului II la mașinile de 
bază, unde pot fi date lucrări cu caracter 
permanent. In uzină există intenția de a se 
organiza, cînd necesitățile producției de 
scule o vor cere, și schimbul III.

Din discuțiile purtate în legătură cu posi
bilitățile încărcării la maximum a mașini
lor-unelte a reieșit totuși că schimbul II 
este în multe locuri descompletat. Unele con
duceri de întreprinderi motivează acest lu
cru, susținînd că nu sînt destui oameni cu 
înaltă calificare, care să lucreze în aceste 
schimburi. Dar de ce nu este preluată și 
răspîndită experiența bună a Uzinelor de 
autocamioane, care încă de mai mulți ani 
transferă sistematic în sculărie muncitori, 
frezori, strungari, rectificatori etc ? Chiar 
și la noile angajări este indicat să se țină 
seama de necesitățile sculăriilor.

în legătură cu folosirea rațională a spa
țiilor și a mașinilor din sculării, a asigură
rii cadrelor necesare pentru aceste sectoare, 
ing. Constantin Sofronescu, de la Uzinele de 
tractoare, amintea necesitatea ca la școala 
profesională de ucenici de pe lîngă între
prindere să se organizeze chiar din acest an 
o clasă de sculeri, ținîndu-se seama, firește, 
de nevoile concrete aie producției. Inginerul 
Liviu Maior, completînd această idee, a pro
pus ca tinerii care se pregătesc să devină 
sculeri, să facă practică nu în sectoarele 
prelucrătoare, ci în sculării.

Deși s-a creat schimbul II, iar ia unele 
mașini și schimbul III, acestea lucrează încă

cu un randament scăzut. De ce? în multe 
sculării nu există în aceste schimburi asis
tența tehnică necesară. Dacă în schimbul I 
sînt proiectanți, tehnologi, ingineri de 
schimb, magazioneri etc. care contribuie la 
bunul mers al sectorului, în schimburile II 
și III nu există decît un maistru și uneori, 
un alt tehnician.

Muncitori cu o calificare cit mai inaliă

Sculerul trebuie să cunoască foarte bine 
nu numai mașina, ci și desenul tehnic ; el 
trebuie să aibă cunoștințe temeinice despre 
compoziția metalelor, să cunoască calcule 
matematice.

în unele uzine și fabrici s-au organizat 
cursuri de ridicare a calificării și a specia
lizării oamenilor. Asemenea cursuri și 
cercuri de informare tehnică funcționează 
la Uzinele de tractoare, la „Steagul roșu“, 
„Metrom“, „Metalurgica“ și în alte părți. 
Dar ceea ce se face în prezent nu poate fi 
socotit mulțumitor. Numărul cursanților 
este destul de mic. La Uzina „Rulmentul", 
arăta ing. Alexandru Niculescu, sculer-șef, 
anul acesta nu s-au organizat cursuri de ri
dicare a calificării muncitorilor din sculărie.

Muncitorul sculer trebuie să facă uneori 
mai multe operații, să treacă de la un loc 
de muncă la altul. El trebuie să cunoască 
deci a doua și a treia meserie. La „Steagul 
roșu“ s-au organizat cu ani în urmă cursuri 
de calificare complexă — la sculărie și la 
serviciul mecanicului-șef. Datorită acestei 
preocupări sculăria acestei uzine are astăzi 
un număr însemnat de muncitori cu califi
care complexă. Ce păcat însă că față de 
anii trecuți, nici aici și nici în alte uzine, 
o asemenea preocupare n-a mai stat în a- 
cest an în atenția conducerii administrative. 
La „Steagul roșu" numărul participanților 
la cursurile de calificare complexă nu trece 
acum de 40. în alte întreprinderi nu s-a ini
țiat mai nimic în această direcție.

Tehnoiogiî — in sprijinul sculerilor

„Noi, tehnologii — spunea inginerul Ni
colae Chirii, de la Uzinele de autocamioane 
— putem și trebuie să dăm un mare ajutor 
sculăriilor“.

Proiectanții tehnologi proiectează SDV- 
urile necesare. Depinde deci foarte mult de 
ei ca documentația dată în lucru să fie cît 
mai completă, desenele clare, fără omiteri 
de calcule la unele cote ; se mai cere ca Ia 
proiectarea sculelor și dispozitivelor tehno
logii să țină seama de utilajele existente, 
indicînd soluții care pot fi realizate cu po
sibilitățile uzinei, firește fără însă a se face 
concesii în ce privește aplicarea unei teh
nologii moderne de fabricație. Proiectanții 
de scule de la serviciul, tehnolog-șef al 
Uzinelor de tractoare, de la „Steagul roșu“ 
și din alte fabrici și-au îmbunătățit, in 
timpul din urmă, simțitor munca. Acest 
lucru a ajutat pe sculeri să realizeze în 
timp mai scurt scule și dispozitive de con

cepție modernă, de mare randament și pre
cizie.

Cu toate acestea se mai manifestă în 
munca tehnologilor proiectanți de scule u- 
nele lipsuri. Intervin pe parcurs multe 
modificări în proiectarea SDV-urilor, și din 
această cauză se zirosesc ore prețioase de 
muncă în sculărie. în unele locuri nu există 
o suficientă colaborare între serviciul tehno
logic pe uzină și tehnologii din sectoarele de 
fabricație și ateliere. Faptul se răsfrînge cu 
consecințe negative asupra muncii sculeri
lor.

Desigur că și tehnologii au avut de spus 
unele lucruri privitor la activitatea colecti
velor de sculeri. La multe uzine din oraș — 
au arătat ei — este nevoie să fie luate în 
continuare măsuri pentru a întări controlul 
tehnic de calitate în sculării. O sculă 
proastă poate aduce daune serioase produc
ției. Se cere din acest punct de vedere un 
control susținut nu numai la faza finală, ci 
și pe faze intermediare.

în sarcina serviciului sculer-șef cade toată 
metodologia de organizare și folosire a scu
lelor. De aceasta depinde în mare măsură nu 
numai execuția SDV-urilor, ci și folosirea 
lor rațională, reducerea consumurilor spe
cifice. Sînt adesea cazuri cînd, în unele sec
toare de producție, se irosesc multe scule 
din cauza folosirii lor defectuoase. în unele 
uzine cuțitele se ascut chiar de către cei ce 
lucrează la mașini. Or, acest lucru nu este 
indicat. Se recomandă ca, pe lîngă bazele 
de scule din secții, să existe ascuțitorii în
cadrate cu oameni bine calificați.

„La noi, Ia Uzinele de tractoare — spunea 
tov. Herman Adolf, adjunct al șefului scu
lăriei — a existat, un timp, tendința ca în 
aceste ateliere să se trimită oameni cu o ca
lificare mai slabă. Complet greșit. Ascuțito
rii trebuie să aibă o pregătire profesională 
înaltă și să fie încadrați ca atare și la sa
larizare. Numai astfel atelierele de ascuțit 
își vor aduce pe deplin contribuția la econo
misirea sculelor, la prelungirea vieții aces
tora“.

★

Desigur că pentru creșterea randamen
tului in sculării, îmbunătățirea continuă a 
calității S D.V -urilor, mai pot fi puse în 
discuție și alte probleme legate de calita
tea oțelurilor rapide și a abrazivelor folo
site, de sprijinul pe care-l pot acorda scu
lăriilor institutele de cercetări etc. Fără 
îndoială, cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan, in aceste secții vor ieși la iveală noi 
propuneri și soluții, menite să ducă la îm
bunătățirea muncit. Asigurând toate mă
surile pentru îndeplinirea exemplară, la 
toți indicatorii, a planului pe anul 1963 și 
pregătirea condițiilor necesare pentru o 
bună desfășurare a producției în anul vii
tor, conducerile întreprinderilor, organizații
le de partid nu trebuie să scape din vedere 
aceste sectoare-cheie — sculăriile — creînd 
toate premizele pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității lor.

C. CAPRARU 
coresp. „Scînteii“

CINEMATOGRAFE : Ultimul tren <HU 
Gun Hill : Patria (bd. Magheru 12-14), 
București (bd. 6 Martie 6), 1 Mai (bd..
I Mal 322), V. Roaltă (bd. 1 Mal 57). G. 
Coșbuc (piața O. Coșbuc 1). Grădina ci
nematografului 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9), Arenele Libertății (str.
II Iunie). Babette pleacă la război
— cinemascop : Republica (bd. Magheru 
2), Elena Pavel (bd 6 Martie 14). Grivtța 
(calea Grlvlței — lingă podul Ba- 
sarab). Alex. Sahla (cal. Văcărești 21), 
ștefan cel Mare (șos. ștefan cel Mare), 
Stadionul Gluleștl. Cain al XVIII-lea : 
rulează la cinematografele Magheru (bd. 
Magheru 29), I. C Frimu (bd. 6 Martie 
16). Gh Doja (cal. Grivltei 80), Stadio
nul Dinamo (șos. Ștefan cel Mare). O zt 
de toamnă : rulează la cinematograful 
V. A’ecsandrl (str. Grigoreăcu 24). 
Lebede sălbatice ; rulează dimineața la 
cinematograful Tineretului (cal. Victo
riei 48). Dracul și cele zece porunci — 
rulează după-amlază la cinematograful 
Tineretului (cal. Victoriei 48). Cel mal 
mare spectacol : Victoria (bd. 6 Martie 
7). Alex. Popov (cal. Grlvlței 137). Escon
dida : Central (bd. 6 Martie 2), Floreasca 
(str. I. S. Bach 2) Grădina Progresul 
(str. ion Vidu nr. 5), Grădina cinema
tografului T. Vladimirescu (calea Du- 
dești). Noaptea pe autostradă : Lumina 
(bd. 6 Martie 12). Program special pentru 
copil — dimineața la cinematograful ÎS 
Septembrie (str. Doamnei 9). Tu ești mi
nunată : după-amiază la cinematograful 
13 Septembrie (str. Doamnei 9). Program 
de filme documentare șl desen animat : 
la cinematograful Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Dintele de aur : rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5-7), Cultural (piața Ilie Pln- 
tilie 2). Podul rupt — cinemascop : Giu- 
lești (calea Gluleștl 56). Tutunul : înfră
țirea între popoare (bd. Bucureștll-Noi), 
Arta (cal. Călărași 153), 23 August (bd. 
Dimitrov 118). Vacanță la mare — cine
mascop : 8 Martie (str. Buzeștl 9-11). 
Clubul cavalerilor — cinemascop : ru
lează la cinematograful C'-tin David (șos. 
Crlngași 43). Venițl milne : Unirea (bd. 
1 Mal 143). Doi din alte lumi : Flacăra 
(cal. Dudești 22). Gangsteri șl filantropi : 
rulează la cinematografele T. Vladlml- 
rescu (cal. Dudești 97). 16 Februarie (bd. 
30 Decembrie 89). Generalul : Miorița 
(cal. Moșilor 127) 30 Decembrie (cal. Fe
rentari 8G). Luna de miere fără bărbat : 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). Moby 
Dick : popular (str. Mătăsarl 31). Rocco 
șl frații săi — ambele serii : Moșilor (cal. 
Moșilor 221). Oameni de afaceri : rulează 
la cinematografele M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127), Aurel Vlalcu (șos. Cotro- 
cenl 9). Fortăreață pe Rin — cine
mascop : rulează la cinematograful Iile 
Plntllle (șos. Colentina 84). Elena din 
Troia — cinemascop : Volga (șos. Ilie 
Pintllie 61). Marele drum : Libertății 
(str. 11 Iunie 75). Olga Banele (cal. 13 
Septembrie 196). Miracolul lupilor — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
G. Bacovla (șos. Giurgiului 3).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Ce e mal Interesant! 
19,35 — Bădăranii — Film pus la dlsoo- 
zițle de Arhiva națională de filme. 21,10
— Artiști amatori In studio. 21.40 — 
Telesport. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile : în țară vremea se menține 
uscată șl călduroasă. Cerul va fi va
riabil mal mult senin In jumătatea de 
sud a țării. Vînt slab ptnă la potrivit 
din sectorul nordic. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor fl cuprinse între 
7 șl 17 grade, far maximele între 18 șl 
23. Ceată locală dimineața.

In București vremea se menține uscată 
șl relativ călduroasă. Cer variabil. Vint 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Săptămhia aceasta 
pe ecranele Capitalei
Pe lîngă filmul romînesc „Ccdin", 

săplămîna aceasta vor rula pe ecranele 
Capitalei t

Cain al XVIII-lea — producție a stu
dioului „Lenfilm“. Bazat pe un scenariu 
al dramaturgului Evghenii Șvarț (autorul 
piesei „Umbra“ reprezentată și în țara 
noastră) în colaborare cu Nikolai Erdman, 
filmul este un basm cu rezonanțe con
temporane. Vom reîntâlni aci actori va
loroși ca : M. Jarov (cunoscut publicului 
nostru din numeroase filme, de la „Ivan cel 
Groaznic“ pînă la „Ordinul Ana“) sau 
Boris Cirkov (interpretul lui Maxim din 
trilogia cu același titlu).

O zi d<° toamnă — producție a studiou
rilor din R. D. Vietnam, inspirată din 
lupta de eliberare a poporului vietnamez.

Atunci cînd Panait Istrati și-a 
tâiat beregata, de mizerie umană 
și deznădejde, la Nisa, vagabon
ded în căutarea unei șanse 
iluzorii, el fotografia turiștii bo- 
gați al sezonului de lamă, purtînd 
la spinare acea „cameră“ proteja
tă de un zăbranic negru, insepara
bilă de tragi-comicul: „zîmbiti. vă 
rog !“... Șase luni mai tîiziu, omul 
salvat de la o moarte sălbatică îi 
trimitea lui Romain Rolland cele
brul mesaj de 50 de pagini pe care 
romancierul francez l-a comparat 
cu „un pîrjol cotropitor peste cîm- 
pii. spovedania unul nou Gorki din 
țările balcanice“. Citind, mai a- 
poi, Chira Chiralina marele scrii
tor îi răspundea salutîndu-i harul 
în termeni entuziaști, dar averti- 
zîndu-1 prietenește de primejdiile 
ce pîndesc talentele dezordonate: 
„să nu-ți pierzi capul, caută să-l 
tii bine, ai greșeli foarte mart pe 
care am să ti le semnalez fără 
menalamente“ Pasionat și contra
dictoriu. scriitorul tomîn Panait 
Istrati (1884—1935) a lăsat să ră
sară din opeta sa literară o trai
nică și orofundă simpatie fată de 
oamenii a că’or mizerie si deznă
dejde a căror sete de lumină și 
fericire l-au fost aprigi tovarăși 
de viată. La 50 de ani în prefața 
ediției romînești a Chlrel, pribea
gul întors în tară, bolnav și dezo
rientat sufletește se declara ad
versarul arfei de club sf al esteti* 
lor antirealist! «în vreme ce — 
scria el — lumea sinceră și înse
tată de emoții literare adînc sim
țite a PODorulul de tos“ era lă
sată pradă șmecherilor condeiu- 
lut exploatatorilor celoi mal cal
de sentimente omenești asa cum 
fac acum stupizii maanati ai ar
tei cinematografice» La capătul 
unei vieți violente. în care lumina 
adevărului nu l-a fost totdeauna 
călăuză Panait Istrati a dorit mă
car cărților sale un drum fără la
crimi ..avînd aerul că ne-am luat 
o mica revanșă asupra trecutu
lui“.. Profundă si neasemuită sen
zația de Izbîndă a mfezulut nepie
ritor din orice artă dedicată sim
țirii omenești.

de MIHNEA GHEORGHIU

Acest filon umanist din povesti
rea Codin,' moment impresionant 
din seria autobiografică a amin
tirilor lui Adrian Zogtafi, l-a a- 
tras. în realizarea adaptării ei 
cinematografice, pe creatorii fil
mului romînesc răsplătit cu două 
premii la al 16-lea Festival Inter
național al Filmului de la Cannes. 
A doua zi după succesul consem
nat unanim de corespondenții de 
presă de toate nuanțele, tocmai 
pentru că eta „o poveste realistă

CRONICA
CINEMATOGRAFICĂ

și populară“ precum o aprecia 
călduros Le Monde, e lesne de în
țeles sentimentul cu care, vizitînd 
locurile străbătute cîndva de foto
graful ambulant. cineaștii noștri 
s-au bucurat că filmul Codin, o 
operă refractară prin esența ei 
genului de artă cinematografică 
detestat de scriitor. îi oferea fos
tului sinucigaș de pe Coasta de 
Azur o strălucită „revanșă asu
pra trecutului“.

Premiul pentru cea mal bună a- 
daptare cinematografică, acordat 
dramaturgiei semnate de Henri 
Colpi. regizorul filmului, de Dumi
tru Carabăt și Yves Jamiaque, a 
evidențiat însușirea acestei ecra
nizări de a fi valorificat cu succes 
temeiul profund al textului literar, 
eliminînd episoadele și detaliile 
nesemnificative și aducînd la lu
mină caracterele în climatul lor 
autentic tn stufărișul de pasiuni 
nestăvilite și chipuri pitorești, clo
cotind în pasta violent colorată a 
prozatorului, nu era ușor de disti
lat apa limpede care să oglin
dească adevărata fată a uriașului 
Codin, ocnașul cu Inimă de copil, 
abrutizat de o lume ostilă omeniei, 
șl profilul pur al lut Adrian. în po
vestea emoționantă a prieteniei

„C0DIN“
lor, pe fundalul de noroi și sînge 
al mahalalei brăilene de la înce
putul veacului. E meritul scena
riului de a fi realizat, în limitele 
povestirii, fidelitatea față de spi
ritul ei, sublinlindu-i pînă la capăt 
toate datele cinematografice, fără 
conceâli conventionale.

Caligrafia precisă a scenariului 
a fost condusă cu o știință subti
lă și fără ostentație speculativă 
de regizorul Henri Colpi. una din
tre cele mai reprezentative perso
nalități ale filmului francez’ con
temporan. însușirea de căpetenie 
a lui Colpi constă în echilibrul 
plin de măiestrie cu care a înmă
nuncheat și ordonat laolaltă, în- 
tr-o desfășurare plină de ritm și 
sobrietate, dinamica vieții exte
rioare a eroilor săi cu acel „curent 
submarin“ irezistibil al suiletului 
omenesc năzuind spre o etică su
perioară. Acest clasicism specific 
al luf Colpi reieșea și din filmul 
său anterior, Absență îndelungată, 
însă ne putem îngădui a observa 
în Codin o maturizare creatoare 
de bună clasă. Peisajul moral al 
mahalalei și numeroase secvențe 
excelent compuse, ca : mizeria 
hamalilor din portul controlat de 
uneltele patronilor și terorizat de 
jandarmi, holera, circiuma, răzbu
narea Iul Codin, sau scena din 
barcă și din căruță, sînt momente 
admirabile dintr-o serie întreagă 
în care poezia cinematografică se 
îmbină, sub semnul unei logici ri
guroase. cu dramatismul și rațiu
nea epică a conflictului, țintind 
mereu spre zona mai generală, 
concludentă a mesajului umanist 
al filmului, ce amintește de He
mingway : Un om poate fl distrus 
fizic, dar omul nu poate fi învins. 
Lupta morală a gigantului tragic 
din Comorovca, cu el însuși și cu 
lumea neprielnică nu se sfîrșește 
prin moartea lui. Soectatorul înțe
lege că ceea ce a fost mai bun în 
Codin. ceea ce copilul a văzut în 
el cu perspicacitatea unet gene
rații a purității, nu este un bun 
pierdut și că acest bun suprem se 
Integrează rezervelor de speranță 
șl energie tn care Gorki a crezut

în tara noastră.

pe bună dreptate, cînd le-a cali
grafiat numele cu majusculă.

Odată, la Cannes, pus in fata 
microfonului și camerei televiziu
nii belgiene, într-o conversație 
despre coproducția noastră romi- 
no-franceză, Colpi a fost întrebat 
cum definește vădita originalitate 
a filmului Codin în privința atmo
sferei lui specifice. Regizorul fran
cez a răspuns atunci că a urmărit 
cu asiduitate acest specific în în
cercarea de a surprinde și răs
frînge culoarea locală, romîneas- 
că, la o epocă anume. Specificul 
romînesc al filmului este Intr-ade
văr incontestabil și trebuie să re
cunoaștem că o importantă expli
cație a reușitei filmului constă și 
în această izbîndă n regizorului, 
în strădania sa de a se adapta 
adevărului și de a-1 cuprinde în 
multe trăsături esențiale și de de
taliu, cu atît mai anevoioasă cu 
cît ea se raporta la trecut.

Desigur că această trăsătură 
caracteristică se datorește în cea 
mal mate măsură și contribuției 
artiștilor și tehnicienilor noștri, cu 
care regizorul a colaborat atît de 
fructuos. Filmul Codin a fost tur
nat în întregime 
Coproducția ro- 
mîno - franceză 
s-a fixat armo
nios pe pelicu
lă datorită co
laborării rodni
ce dintre cele 
două părți. Par
ticiparea creato
rilor și ariiștilot 
tomîni a fost 
substanțială în 
toate privințe
le, iar studioul 
nostru a asigu
rat pe deplin 
baza tehnico- 
materială. Pen
tru toate țările, 
filmul e Vorbii 
în limba romînă 
Munca creatori
lor, tehnicienilor 
romîni și a între
gii noastre echi
pe. detașate la 
Brăila și pe pla
tourile de la Buf
tea, a tost con
siderabilă, ast
fel îneît efortul 
artistic și mate

rial al lucrătorilor din cinematoz 
grafia națională îndreptățește întru 
totul situarea iilmului Codin printre 
succesele Studioului „București“.

Rolul principal a lost interpretat 
de Alexandru Virgil Platon, cu
noscut spectatorilor șl din filmele 
Setea (Ezechiel) și Lupeni (Ofițe
rul de jandarmi). Al doilea rol 
principal (Adrian Zografi) i-a re
venit. prin concurs, copilului Răz
van Petrescu. Presa străină a 
elogiat, după Cannes, distribuția 
judicioasă făcută de regizor și 
calitatea jocului interpretilor, fi
resc și impresionant, de o factură 
cinematografică adecvată subiec
tului. în rolurile celor doi parte
neri de petreceri ai lui Codin, 
ibovnica fără inimă și prietenul 
necredincios, Françoise Brion (Iri
na) și Maurice Sarfati (Alexe), ta
lentat! actori francezi de teatru și 
cinema, au adus o contribuție ar
tistică însemnată la precizarea ti
pologică a conflictului. Tragicul și 
mizerabilul destin al acestui trio 
situat la o periferie nemiloasă a 
umanități) e urmărit de Colpi cu o 
deosebită grijă. Scena căruței 
care-l duce pe Alexe la moarte e 
jucată de Françoise Brion cu o 

O scenă din film. De la stînga spre dreapta : Răzvan Petrescu, Alexandru Virgil Platon, 
Maurice Sarfati,

veridicitate dramatică exemplară. 
Farmecul echivoc și nițel blazat 
al Irinei în care Codin citește, 
candid, fidelitatea, e compus cu 
un subtil s;mt al adaptării la di
mensiunile personajului. Perechea 
Platon—Brion e puriată de regizor 
în jocul cu încrederea pe un cres
cendo aproape palpitant. Dimpo
trivă. tînăra spălătoreasă loița, 
mama lut Adrian, cultivă în mo
desta lor gospodărie o curățenie 
care e șl morală, de o liniște con
tagioasă binefăcătoare — Inter
preta rolului. Nelly Borgeaud, sta
bilind cu micul ei partener o le
gătură sufletească de ginqașă 
protecție maternă exprimată cu o 
naturalețe seducătoare în dialo
gul lor romînesc- (Dublajul voci
lor e. Intr-adevăr, foarte bun). 
Gratiella Albini (Anghelina)
șește să ridice un rol secundar la 
un nivel interesant, printre princi
palele roluti feminine ale filmului, 
cu un sobru și delicat simt al de
taliului de mimică și gestică cine
matografică. Germaine Kerjean, 
cunoscuta actriță franceză de dra
mă (în Diavolul șl cele 10 porunci 
este bătrîna din schița cu Fernan- 
del) s-a integrat atît de bine în 

reu-

rolul mamei bigote și înrăite a lui 
Codin. îneît putini spectatori își 
vor putea închipui că limba sa 
natală este alta Cu excepția ar
tiștilor ftancezi numiți mai sus. 
restul distribuției filmului, cuprin- 
zînd un mare număr de actori, 
este asigurată de artiștii noștri, iar 
figurația a fost realizată de local
nicii de toate vîrstele din vechiul 
cartior brăilean pe care buldoze
rele edililor l-au crutat numai 
pentru timpul filmărilor. Mihai Fo- 
tino. în rolul amorezului de ma
hala. îi qăsește resurse de un co
mic pitoresc. Irezistibil. Eliza Pe- 
trăchescu Mihai Mereută Dorin 
Dron Eugenia Bosînceanu, Nico
lae Budescu. Victor Moldovan, a- 
daugă mici creații si furnizează 
intervenții valoroase completînd 
participarea masivă a părții romî- 
neștr într-o distribuție ce se carac
terizează prin armonia ansamblu
lui ei tipologic potrivit atmosferei 
indicate de autor.

Calitatea excepțională a imagi
nii. asigurată de Marcel Weiss și 
Adolphe Charlet aplicată la peisa
jul magnific al bălților Dunării pe 
o bună peliculă color și cu con
cursul aparaturii utile, instalată de 
echipele Studioului uneori în tere
nuri greu de abordat a adus fil
mului romînesc Codin încă un 
premiu la Cannes, decernat de 
Comisia Superioară Tehnică fran
ceză.

O mare însușire a filmului o 
constituie muzica lui. Compozito 
ru! Theodor Grigoriu este unul 
dintre principalii autori ds muzică 
de film care și-au dedicat, de ani 
de zile talentul și preocupările 
creatoare acestui gen specific 
Caracterul oriqinal și popular al 
compozițiilor sole și calita’ea lor 
funcțională deosebit de InsnirHă 
dovedită în filme ca Valurile Du
nării. Setea, turieni ș a. revin cu 
succes în Codin aslnurîndn-i o 
bandă sonoră de înalt« clasă M 
Boqos unul dintre scenoarafi! 
noștri cei mat dotqti. a realizat 
decorurile filmului.

Cu ocazia premierei lui Codin la 
București care precede spectaco
lul său de gală de la Paris, pu
tem să ne exprimăm satisfacția 
că această cooperare creatoare 
mutual avantajoasă a oriîetuli si 
un sch'mb cordial de experiență 
între cineaștii djn cele două țări.
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Balcaniada de atletism
SOFIA 15 (Agerpres). — Prin telefon : Pe stadio

nul „Vasil Levski“ din Sofia au luat sfîrșit duminică 
întrecerile celei de a 22-a ediții a Jocurilor Balca
nice de atletism. Un remarcabil succes a repurtat 
echipa R. P. Bulgaria care a ocupat primul loc în 
clasamentul pe națiuni. Cea mai valoroasă perfor
manță din ultima zi a fost realizată de recordmana 
mondială Iolanda Balaș, care a trecut peste ștacheta 
înălțată la 1,80 m. Locurile 2—3 au fost împărțite de 
Dimitrova (R.P.B.) și Gere (Iugoslavia) cu 1,63 m. 
Titlul de campioană balcanică în proba de aruncarea 
suliței a revenit sportivei noastre Maria Diaconescu 
cu 47,82 m, urmată în clasament de Ivanova (R.P.B.) 
cu 45,80 m. O frumoasă victorie ne-a adus în proba 
de 400 m plat Florentina Stancu cronometrată în 
56 ’9110. Ea a învins-o pe iugoslava Simici — 57”2'10. 
Alte rezultate înregistrate : masculin : 200 tn Traikov 
(R.P.B.) 21”3/10; Zamfirescu s-a clasat pe locul 3 cu 
21”5 10; 400 m Reigukns (Grecia) 48’*2/10; disc: 
Radoszevicz (I) 54,91 m; triplu salt Stoicovski (R.P.B.) 
16,15 m (record bulgar). Ciochină s-a clasat pe locul 
trei cu 15,95 m; 5 000 m Dalkilic (T) 14’12”8ri0. Ba- 
rabaș locul doi cu 14Tö”4riO; maraton Mustafici (I) 
2h 32’31”. Au urmat reprezentanții noștri Tîlmaciu 
și Voicu în același timp 2h 34’23”; prăjină Lesek (I) 
4,70 m; 110 m garduri ; Petrusic (I) 14”3/10. Maco- 
vei a realizat 14”4T0 (record romîn); feminin : 80 m 
garduri Kerkova (R.P.B.) 10”8/10; pentatlon Stamec- 
zicz (I) 4 440 puncte.

Clasamentele finale : masculin : 1. R. P. Bulgaria 
152 puncte ; 2. Iugoslavia 146 puncte; 3. R. P.
Romînă 134 puncte ; 4. Grecia 61 puncte; 5. Turcia 
24 puncte; 6. R. P. Albania 7 puncte ; feminin : R.P. 
Bulgaria 92,5 puncte; 2. R.P. Romînă 81 puncte; 
3. Iugoslavia 79,5 puncte ; 4. Grecia 10 puncte; 5. 
R.P. Albania 7 puncte.

TENIS

3—2 pentru Steaua

fotbal I Campionatul categoriei A

Mondială a Ziariștilor
Duminică dimineața, motonava 

„Litva“, avînd la bord delegații ale 
ziariștilor care participă la cea de-a 
IlI-a Reuniune Mondială a Ziariști
lor. îmbarcați la Odesa, a sosit în 
portul Constanța.

La gara maritimă, delegații au 
fost întîmpinați de reprezentanți ai 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, ai Uniunii ziariștilor din 
R.P. Romînă, Comitetului regional 
pentru cultură și artă, Comitetului 
regional de luptă pentru pace, de 
delegația de ziariști romîni care 
participă la ~ 
a Ziariștilor 
Tov. Petre 
Comitetului executiv 
popular al orașului 
adresat oaspeților un 
venit, exprimîndu-și 
scurta lor ședere în oraș să le ofere 
posibilitatea de a cunoaște o parte 
din realizările și munca pașnică a 
poporului nostru.

Tov. Teodor Marinescu, conducă
torul delegației romîne la cea de-a 
III-a Reuniune Mondială a Ziariști
lor, a salutat pe oaspeți în numele 
Uniunii ziariștilor din R.P. Romînă. 
„Ziariștii romîni — a spus vorbito-

Reuniunea 
și de 
Nicolae,

Mondială 
alțl ziariști, 
președintele 
al Sfatului 

Constanța, a 
călduros bun 
dorința ca

rul — își exprimă convingerea că 
lucrările celei de-a III-a Reuniuni 
Mondiale, la fel ca șl cele prece
dente, care au avut loc la Helsinki 
și Baden, vor fi încununate de suc
ces, servind colaborării ziariștilor 
din toate țările în lupta pentru 
cauza păcii in lumea întreagă“.

După primirea de la gara mari
timă, delegații au vizitat orașul 
Constanța și stațiunea Mamaia. Pe 
terasa restaurantului „Modern“ din 
Mamaia oaspeților li s-a oferit un 
cocteil.

In aceeași zi motonava „Litva“ a 
părăsit portul Constanța. îndreptîn- 
du-se spre Varna.

★

Comitetul internațional de coope
rare a ziariștilor și conducătorii de
legațiilor de ziariști aflați pe bordul 
motonavei „Litva“ au trimis pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o telegramă prin 
care, în numele participanților la 
cea de-a III-a Reuniune Mondială 
a Ziariștilor, transmit poporului 
romîn un salut fierbinte și cele 
mai bune urări. (Agerpres)

INFOR MÂȚII
• Duminică după-amiază a părăsit 

Capitala, indreptîndu-se spre Suedia, o 
delegație a R. P. Romtne condusă de dr. 
Pompiliu Sgîndăr, director în Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, care va 
participa la lucrările celei de-a XIII-a 
Sesiuni a Comitetului Regional pentru 
Europa aJ Organizației Mondiale a Sănă
tății. Din delegație fac parte prof. dr. 
Ion Țurai și conf. dr. Emil Măgureanu.

Cu același prilej, delegațiile străine vor 
lua parte la sărbătorirea celei de-a 300-a 
aniversări a Consiliului Regal Suedez de 
Sănătate Publică.

• Duminică după-amiază, la estrada a- 
matorilor din Parcul de cultură și odihnă 
Herăstrău a avut loc simpozionul „L-am 
cunoscut pe Aurel Vlaicu“, organizat de 
Lectoratul central al Consiliului pentru 
răsplndirea cunoștințelor cultural științifice 
tu colaborare cu Federația romtnă de •- 
viație.

Au luat cuvtntul prof. ing. Constantin 
Silișteanu. prof. Constantin Nedelcu și 
maistrul de aviație Ion Ciulu.

A urmat un program de filme docu
mentare despre aviație.

U.T.A. — FARUL 2—0care se cer de la o asemenea e- 
chipă. Abia spre sfîrșitul partidei, 
fotbaliștii de la Steaua 
proape de valoarea lor

Timișorenii n-au emis 
pretenții. Au desfășurat 
tul de legat pe mijlocul terenului, 
dar ajunși cu balonul în apropie
rea porții n-au reușit să se des
curce. Cu unele rezerve, privind 
scăderea din ultimele minute, pu
tem avea cuvinte bune doar pentru 
jucătorii din apărarea acestei for
mații : Urziceanu, Lereter și Răce- 
lescu. De la învingători s-au remar
cat tot apărătorii : Zavoda 
loc, nu pentru protestele la 
arbitrului). Jenei, Cojocaru 
tescu. Arbitrul C. Geană a 
corect meciul pe tot parcursul lui.

RAPID — STEAGUL ROȘU 2—1
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Miile de brașoveni aflați Ieri pe 
stadionul Tractorul au asistat la în- 
frîngerea echipei lor favorite, Steagul 
roșu, de cătte Rapid cu scorul de 
2—1. Echipa oaspete a prestat un 
joc mai tehnic. Ea reușsște să des
chidă scorul prin lonescu după 5 
minute de la începutul partidei. 
Fotbaliștii brașoveni au o puter
nică revenire și reușesc să egaleze 
în minutul 26 prin Hașoti.

în repriza a doua jocul are un as
pect tehnic scăzut. Bucureștenii 
reușesc totuși să înscrie în minutul 
87 prin Kraus golul victoriei.

VICTORIE ÎN DOUĂ MINUTE

ARAD (coresp. „Scînteii“). — Me
ciul de fotbal dintre echipele U.T.A. 
și Farul Constanța, disputat pe te
renul 30 Decembrie din Arad, a luat 
sfîrșit cu scorul de 2—0 pentru arâ- 
dani. Chiar din primele minute e- 
cbipa locala ataca insistent, reușind 
ca în minutul 10 sä înscrie primul 
qol prin Florut- După pauzâ, echipa 
textiliștilor insistă în atac și reu
șește sâ străpungă apărarea echi
pei Farul în minutul 80, cînd Farcaș 
înscrie majorînd rezultatul la 2—0. 
Meciul d fost în general de slabă 
factură tehnica.

au jucat a- 
reală.
prea mari 
un joc des-oară titlurile de campioni, Țiriac și Na

mian au confirmat, pe de o parte, va
loarea lor binecunoscută, dar, victoriile 
lor repurtate cu destulă ușurință, indi
că, pe de altă parte, că între campioni 
și restul jucătorilor noștri fruntași este 
o mare diferență de valoare care, din 
păcate, persistă de trei-patru ani. Iată 
cîștigătorii celorlalte probe : dublu- 
mixt : Namian, Boaghe ; dublu-bărbați 
Țiriac-Serester ; dublu-femei Horșa —■ 
Zurălău.

Pe terenul 
Progresul din 
Capitală s-au 
încheiat în
trecerile cam
pionatului re- 
cîmp, edițiade 

simplu, titlurile de 
conform așteptări-

#____ și lui Ion Țiriac,
care au întrecut în finală pe Eleonora 
Roșianu și Petre Mărmureanu. Cîștigînd 
pentru a cincea și, respectiv, a patra

publican de tenis 
1963. La probele de 
campioni au revenit, 
lor, Julietei Namian

Pregătiri în 
noului

(Agerpres)

vederea începerii 
an forestier

RUGBI SCORUL ETAPEI: DINAMO-C.S.M.S. 32-0
Tinerii compo

nent ai liniei de 
trei sferturi de la 
Dinamo, sprijiniți 
de ceilalți coechi
pieri, au adus ieri 
clubului lor o nouă 
victorie : 32—0 cu 
C.S.M.S.-Iași. Fap
tul trebuie subli
niat din două mo
tive : dinamoviștii 
continuă astfel să 
se mențină în urma 
liderului clasamen
tului (Steaua), iar 
victoria este rezul
tatul unei partide 
spectaculoase, apla
udată de nenumă
rate ori. Secretul 
frumuseții meciului 
a constat în practi
carea unui joc des
chis, cu pase la 
mînă, cu schimbări 
derutante de ritm și 
direcție. Dragomir, 
în vervă deosebită, 
Nica, Popa, Baciu 
au fost finalizatorii 
mai multor acțiuni 
la care Rahtopol, 
Giugiuc, Pilă și alții 
și-au adus 
contribuție.

Echipa 
n-a reușit 
moment să 
mis recent-- ------- —-----
sibil. Echipa a apărut obosită și s-a li
mitat la un joc defensiv, însă nici acela 
suficient de hotărît.

Jocul deschis al dinamoviștilor a a- 
vut ca efect victoria lor netă — a treia 
consecutivă în returul campionatului.

„Deschiderea“ la meciul amintit au 
făcut-o echipele Progresul și Știința Pe- 
troșeni. Prima formație a cîștigat (scor 
final 8—0), însă cu mult mai greu de- 
cît ar fi fost normal. învingătorii și-au 
asigurat succesul printr-un contraatac 
al lui S. Niculescu (în plină dominare

o mare

Dragomir (Dinamo) în plină acțiuneieșeană
nici un 
arate că 
de noul antrenor este po-

revirimentul pro- a petroșenenilor) și tin drop-gol al lui 
Alexandrescu. Din păcate. Progresul a 
arătat că rărnîne adeptă a vechiului ei 
stil de foc — confuz, greoi, lipsit de 
fantezie.

Partidele din provincie s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : la Bîrlad, 
Steaua a cîștigat în fata Rulmentului 
cu 10—0, la Constanta, Grivita Ro
șie — Farul 11—0 și, in sfîrșit, la Ti
mișoara, studenții din localitate au 
terminat învingători in compania cole
gilor lor de studii din Cluj cu scorul 
de 11—5.

I. DUMITRIU

(pentru 
adresa 
și Pe- 
condus DINAMO PITEȘTI - CRIȘUL 1—0

(coresp. 
La 20 

parchete- 
sectorul

„Cupa
Mării Negre"

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri seară au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul turneului internațional feminin 
de baschet dotat cu „Cupa Mării Ne
gre" care s-a desfășurat în sala sportu
rilor din Constanța. După victoria ob
ținută în fața R.P. Bulgaria, echipa 
R.S. Cehoslovace s-a clasat pe primul 
loc. cîștigînd astfel trofeul. In meciul 
cu echipa Franței selecționata țării 
noastre a cîștigat cu scorul de 62 59, 
ocupînd astfel locul II. Locwile III și 
TV au revenit în ordine echipelor R.P. 
Bulgaria și Franței.

Etapa de ieri a cam
pionatelor republicane 
de handbal în șapte a 
programat în București 
două jocuri pe terenul 
din Ciulești : în deschi
dere — cel masculin 
dintre Dinamo—Bucu
rești — campioana de 
anul trecut — și 
C.S.M.S. — Iași, iar în 
continuare cel dintre e- 
chipele feminine bucu- 
reștene Rapid și Pro
gresul. Prima partidă a 
dat cîștig de cauză, 
„fără drept de apel“ 
dinamoviștilor. Arbitrul

• Sfîrșitul săptămînii a fost marcat de 
desfășurarea semifinalelor campionatu
lui republican pe echipe. Pe stadionul 
„Dinamo" echipa Dinamo București a 
eliminat cu 26—13 echipa Progresul 
București, calificîndu-se în finala com
petiției. Boxerii dinamoviști au meritat 
victoria dovedindu-se superiori. Majo
ritatea întîlnirilor au dat loc la dispu
te pasionante, în care pugiliști; dinamo
viști au fost serios solicitați. I. Mihalik 
a avut un adversar redutabil în per
soana lui Șt. Popoacă, cîștigînd datori
tă preciziei loviturilor sale. V. Mîrza și 
M. Anghel au terminat la egalitate, de
cizia dezavantajîndu-1 pe ultimul. An
ghel a avut avantaj două runduri cînd

Puțini dintre spectatorii prezenți 
ieri la întîlnirea dintre Steaua și 
Știința Timișoara mai credeau în 
victoria echipei bucureștene. Cu 7 
minute înainte de sfîrșit timișorenii 
conduceau cu 2—1, jucau destul de 
relaxat și desigur mulțumiți, aștep
tau fluierul final. Iată însă că în mi
nutul 84, înghesuiți în fața porții de 
atacurile insistente ale militarilor, 
se comite un henț în careu, pe care 
îl transformă Constantin și rezulta
tul devine egal. Egal numai pentru 
60 de secunde căci, la un nou atac 
al militarilor, Constantin marchează 
cu capul (3—2) și Steaua iese de pe 
teren cu două prețioase puncte în 
clasament.

In această partidă cei care au do
minat mai mult au fost bucureștenii, 
cu toate că acțiunile lor din prima 
parte a jocului au fost departe de 
spectaculozitatea și eficacitatea

O emisiune apreciată

seară, Ia redacția am primit mai 
telefoane prin care cetățeni din

Ieri 
multe
Capitală și din provincie și-au expri
mat satisfacția pentru emisiunea fotba
listică transmisă do posturile noastre de 
radio. După cum se știe, prin interme
diul undelor, iubitorii fotbalului <Jin în
treaga țară au putut urmări alternativ 
relatări de Ia trei din cele mai impor
tante meciuri alo campionatului — de ia 
București, Ploieș’i și Brașov. Prima emi
siune de acest fel a fost totodată apre
ciată și pentru calitatea sa. Iubitorii 
fotbalului doresc oa astfel de emisiuni 
sportive duminicale să fie continuate.

SURPRIZĂ LA CLUJ

Clasament
Slderurglstul 
Steaua
Rapid
Progresul
Dinamo București 

. Steagul Roșu
6-7. Dinamo Pitești

Petrolul
C.S.M.S.
U.T.A. 
Farul
știința Timișoara
Știința Cluj
Crișul

2
2
1
2
2
1
1 
o

1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2

8
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2

Rezultate categoria B
Seria I : Metalul București—C.F.R. 

Pașcani 1—0 ; Știința Craiova—Chimia 
Făgăraș 4—1 ; Știința Galați—Tractorul 
Brașov 1—2 ; Ceahlăul P. Neamț—Di
namo Bacău 2—2 ; Metalul Tîrgoviște— 
Flacăra Moreni 2—1 ; Foresta Fălti
ceni—Unirea Rm. Vîlcea 1—1.

Seria a Il-a : C.F.R. Timișoara— 
C.S.M. Cluj 3—1 ; C.S.M. Reșița— 
Mureșul Tg. Mureș 2—0 ; Flamura Ro
șie Oradea—C.S.M. Sibiu 2—0 ; Ind. 
Sîrmei C. Turzii—Minerul Lupeni 5—1; 
Jiul Petrila—Minerul Baia Mare 1—0 ; 
Gaz Metan Mediaș—A. S. Cugir 4—0.

ploieștean D. Senchea 
a condus fără dificul
tate, fiind mult ajutat 
de comportarea celor 
două echipe... dinamo- 
viste. Vă veți mira, de
sigur, dar, spre regretul 
celor veniți în număr 
destul de mare să asiste 
la cuplajul de ieri, e- 
chipa ieșeană a fost dată 
lipsă la apel (!) In a- 
ceastă situație, dinamo
viștii s-au împărțit în 
două echipe : una cu 
tricouri, iar cealaltă 
fără, pentru a se putea 
deosebi, și au desfășu
rat un joc demonstra-

tiv. Dacă demonstrația 
făcută de dinamoviști a 
plăcut, absența ieșenilor 
va trebui neapărat ana
lizată de forurile com
petente.

întîlnirea echipelor 
feminine Rapid și Pro
gresul a fost cîștigată la 
un scor concludent — 
21—7 de feroviare, la 
capătul unui joc de 
bună factură tehnică. 
Ele au contraatacat 
simplu și eficace, creîn- 
du-și deseori culoare în 
apărarea adversă.

A. CONSTANTIN

— Trecu- 
meciul Di- 
Oradea și 
acest timp

tehnica, cu multe greșeli toh- 
do ambele parti- A atacat mai 
Dinamo Pitești, care de altfel 

ratat cîleva ocasii. Echipa Cri-

PITEȘTI (prin telefon), 
seră 70 de minute din 
namo Pitești — Crișul 
scorul era încă alb. în
am asistat la un joc de slabă fac
tură 
nice 
mult 
a și
șui preferă să se apere si inițiază 
rareori contraatacuri. In minutul 73, 
Vasile Alexandru interceptează o 
pasă de la adversar, înaintează și 
pasează la Lovin. Acesta șutează 
precis și marchează singurul punct 
ăl partidei. Spre sfîrșit jocul devine 
mai frumos, se înregistrează mai 
mulie faze la ambele porți. Rezulta
tul rămîne însă neschimbat : 1—0 
pentru piteșteni.

SICHET 
„Scînteii“). — 
septembrie în 
le din sectorul fo
restier Cîmpulung vor 
începe tăierile de iarnă. 
După pregătirea par
chetelor în funefie de 
planul pe anul 1964 
s-au fixat parcelele 
s-au stabilit 
scoatere a 
lemnos. Au

șl
liniile de 

materialului 
fost inten-

sificate acțiunile 
reamenafare a 
de drumuri, 
stadiu avansat se află 
și lucrările de 
a podețelor, de schim
bare a traverselor uzate 
de la calea ferată fo
restieră.

După ce au fost sta
biliți șefii de echipă s-a 
prevăzut ca întreg vo
lumul de muncă să se

de 
rețelei 

Intr-un

refacere

efectueze 
brigăzilor 
plata în „.. _ __
eliminîndu-se astfel in 
întregime operațiile in
dividuale. 5 tractoare 
forestiere, un funicular, 
precum ji numeroase 
ferăstraie și încărcă
toare mecanice cu au- 
toțrolii vor asigura me
canizarea majorității lu
crărilor.

în cadrul 
complexe cu 

acord global,

Spor la muncă și succes

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Vic
toria echipei Siderurqistul Galați la 
Cluj este pe cît de surprinzătoare, 
pe atît de meritată. Știința, care 
miza pe victorie, a desiășurat în 
prima repriză un joc încîlcit, cu 
multe ratări. Gălătenii au jucat ti
mid la început. In minutul 43, profi- 
tînd de o greșeală a apărării stu
denților, Miîitaru înscrie unicul gol 
al partidei. In minutul 56 Toma 
este faultat în careu. dar Adam 
trage slab și portarul gălațean re
tine balonul.

Scor final} 1—0 pentru Siderurgis- 
tul.

Turneul international de polo

jurul ringului
s-a impus. Dinamovistu] Verdeș l-a 
învins prin abandon pe Manea 
în rundul trei. Manea a fost excelent 
în rundul doi, dar în ultima par
te a meciului, primind două lovi
turi neregulamentare, a fost scos dii> 
luptă. Arbitrul V. Popescu a trecut cu 
vederea neregularitățile comise de Ver
deș. Finala campionatului republi
can va avea loc la 21 septembrie la 
București pe stadionul Republicii. Di
namo București va întîlni în finală e- 
chipa Steaua, care a dispus cu 22—17 
de Dinamo Craiova.

• Echipa selecționată a țării noastre va 
întîlni la 28 septembrie la București e- 
chipa Scoției. Două zile mai tîrziu, la 
Galați, boxerii scoțieni vor evolua în

Ieri seară, la Ștrandul Tineretului din 
Capitală s-au încheiat întrecerile din 
cadrul turneului international de polo. 
In ultimul meci al serii, decisiv pentru 
configurația clasamentului, echipele 
R. P. Romîne și Uniunii Sovietice au 
terminat la egalitate : 4—4 șl astfel 
turneul de la București a fost cîștigat 
de sportivii sovietici.

Fără îndoială că toți cei care au 
asistat aseară la meciul care avea să 
decidă echipa cîștigatoare a turneului, 
au plecat cu convingerea că poloiștii 
romîni puteau învinge puternica forma
ție oaspete. Pentru aceasta însă ar fi 
fost nevoie ca echipa noastră să joace 
la adevărata ei valoare tot timpul me
ciului.

In întîlnirea dintre reprezentativele 
Olandei și R. P. Romîne-tineret, vic
toria a revenit oaspeților cu 5—3.

După terminarea turneului internațio
nal de la București, clasamentul final 
arată astfel : U.R.S.S. — 7 puncte ; R. P. 
Romînă — 6 puncte ; R. D. Germană 
— 5 puncte ; Olanda — 2 puncte ; 
Suedia — 0 puncte.

Referitor la comportarea echipei 
R. P. Romîne la acest turneu este de 
reținut faptul că ea a reușit să termine 
la egalitate meciurile cu puternicele 
formații ale U.R.S.S. și R D. Germane, 
aflate pe locuri superioare față de e- 
chipa noastră în ierarhia celor mai 
bune formații de polo din lume.

PETROLUL — PROGRESUL 2—2
PLOIEȘTI (coresp. ..Scînteii“). — 

In prima recriză jocul s-a desfășu
rat mai mult în jumătatea de teren 
a oaspeților. Totuși — cu un cen
tru înaintaș greoi și slab coordona
tor. Dridea I., șl cu interii Dumitru 
șl Anton Munteanu care au jucal 
extrem de slab, petroliștii nu au 
reușit să realizeze prea mult. Ast
fel spectatorii asistă în minu
tul 26 la un contraatac pericu
los al echipei Progresul șl Maf- 
toifță deschide scorul. Egalarea 
survine în minutul 43 prin go
lul înscris de Dridea. în a doua 
parte a întîlnirii petroliștii iau con
ducerea în minutul 54 prin golul Iui 
Moldoveanu și reușesc . să mențină 
acest rezultat pînă spre sfîrșitul me
ciului. în minutul 88. însă, la o lovi
tură liberă de lc circa 20 m execu
tată de Ccricaș, Sfetcu nu este atent 
și mingea se oprește în plasă. Re
zultat final 2—2.

în noul an școlar !
de învățămînt nu mai înseamnă 
chinuitoare griji materiale pentru 
părinți. Eliberînd familia de chel
tuielile împovărătoare de odinioară, 
statul nostru i-a încredințat o înaltă 
misiune — aceea de a participa îm
preună cu școala la educarea tine
retului. la temeinica lui pregătire 
pentru viață. Cine altul decît pă
rintele, care-și cunoaște bine copi
lul, poate ajuta pe învățător sau pro
fesor în opera de educație a elevu
lui ? împreună cu învățătorii și pro
fesorii, părinții sînt deopotrivă răs
punzători de felul cum învață ele
vii, cum își însușesc cunoștințele, de 
întreaga lor comportare în școală și 
în societate. Vizite reciproce, iniție
rea unor forme vii, interesante de 
răspîndire a cunoștințelor pedagogi
ce în rîndurile părinților, îi vor a- 
trage pe aceștia să colaboreze mai 
activ cu membrii corpului didactic 
ta rezolvarea unor probleme de con
ținut ale îmbunătățirii procesului 
instructiv-educativ.

Astăzi, la început de an școlar, po
porul muncitor felicită călduros pe 
învățători și profesori, tineretul stu
dios. urîndu-le spor la muncă, noi și 
însemnate succese în activitatea lor.

(Urmare din pag. I-a)

încredințat fondul de aur, viitorul ță
rii — copiii, spre a-i forma și educa 
pentru viață, pentru o activitate u- 
tilă societății. îndeplinirea acestei 
Înalte îndatoriri patriotice cere fie
cărui învățător și profesor o muncă 
perseverentă pentru îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor de specia
litate perfecționarea metodelor de 
predare, ridicarea permanentă a ni
velului politic-ideologic.

Astăzi, alături de învățătorii și 
profesorii cu practică mai îndelun
gată la catedră își încep activitatea 
didactică cîteva mii de cadre tinere. 
Cu grijă și dragoste ele vor trebui 
ajutate să-și pună în valoare și să-și 
îmbogățească cunoștințele, să-și în
deplinească cu succes sarcinile în
credințate. Principala îndatorire a 
profesorului, a învățătorului constă 
în pregătirea șl educarea elevilor 
prin lecții și alte activități educative. 
Organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare sînt chemate să 
asigure condițiile necesare ca această 
sarcină nobilă să fie îndeplinită cit 
mai bine.

în țara noastră deschiderea anului

A.

Intr^o regiune din deșertul Qobi

compania echipei secunde a R.P. Ro- 
mîne. Selectionabilii noștri se pregă
tesc sub îndrumarea lui Ion Chiriac. 
Din lot fac parte Ciucă, Puiu, Pătrașcu, 
Olteanu, Dinu, Mihalik, Monea, Low, 
Ghiorghioni, Mariuțan și alții. La 
semigrea va fi introdus campionul 
hail Nicolau.

0 Ieri la Constanța, echipa de
Turn und Sport Klub a întîlnit echi
pa locală Farul. Boxerii romîni au 
obținut victoria cu scorul de 5—4.

® Echipa clubului sportiv Dinamo 
București va pleca în cursul lunii no
iembrie în Italia, ca invitată a clubului 
Sempre Avanti Bologna. Dinamoviștii 
vor susține la Bologna 3 meciuri.

cat. 
Mi-

box

PRONOSPORT
Concursul din 15 septembrie a.e.

Steagul roșu — Rapid Ja
Steaua — știința Timișoara 1
U.T.A. — Farul i
Ceahlăul — Dinamo Bacău X
MetalUi Tîrg. — Flacăra Moreni 1
Jiul — Minerul B M. 1
C.S.M.-Reșița — Mureșul 1
Ind. Sîrmei — Minerul Lupeni i
Lazio — Fiorentina X
Mantova — Milan 3
Lanerossi — Torino X
Bari — Roma 2
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Deasupra splendidelor 
tufișuri de migdali care 
impîiizesc coastele mun
ților se înalță ulmi stu
foși. De-a lungul întregi! 
stepe se întind coline în
verzite, povîrnișurile line 
ale munților. Cu cît 
mergi mai spre sud. cu 
atît întîlnești mai des 
turme mari de oi si de 
cămile. Privite prin pîclo 
mirajului caracteristic zo
nelor de deșeTt, siluetele 
cămilelor ce pasc 
departe în stepă 
niste... case înalte, 
aflăm într-o parte a
șertulul Gobi — tn reqiu- 
nea Borzea din R. P. 
Monqolâ.

Pe stopa întinsă, plină 
de aroma puțin amăruie 
a ierburilor sălbatice, 
strălucesc pînă departe 
două iurte albe oa ză
pada. Sînt ale fermei nr 
3 a Uniunii agricole 
„Saiqhiin dalai“, aimacul 
Gobi de Sud.

Ne fese în întîmpinare 
un bătrîn cărunt. învesi- 
nîntat într-o cămașă 
albă care, după ce ne 
primește potrivit uno' 
datini străvechi, ne po
vestește multe lucruri In
teresante Aflăm că fiu! 
său. Udes, a fost numit 
starostele micii lor așe
zări de oameni harnici 
De lucru este foarte mult. 
O sarcină, deloc ușoară, 
este de a alege din timp

locul de cășunat pe-ntru 
300 de cămile. Această 
turmă de cămile trebuie 
adusă pe locurile alese 
dis-de-dimineată și lă
sată să pască ptnă 
noaptea tîrziu. A doua zi 
în zori, cînd în aeT se 
mai simte o boare ră
coroasă, turma trebuie să 
se și afle la păscut în- 
tr-un alt loc. Și așa mai 
departe. Dacă locurile de 
păsunal vor fi bine ale
se, cu iarbă grasă si cu 
apă din belșug, greuta
tea animalelor va crește 
mai repede și cantitatea 
produselor corespunză
toare. îndeosebi a păru
lui de cămilă, va fi mai 
mare. Udes tine mult la 
munca lui și o îndepli
nește conștiincios.

Stind de vorbă cu 
Sodnom, Președintele fer
mei nr. 3, am aflat că 
succese în muncă au ob
ținu) și alțl crescători de 
cămile si ciobani din 
această așezare. Ei au 
depășit planul de creș
tere a tineretului anima
lier si au preda' statului 
înainte de termen canti
tățile de păr de cămilă 
șl de capră prevăzute în 
planurile lor. Brigada o 
3-a din această parte a 
üesertului Gobi dispune 
de 
de 
de 
oi.

ceste 30 de așezări 
acest fel, precum și 
numeroase turme de 
cămile și capre. Iar

hărnicia crescătorilor de

vite biruie pustietatea 
locului.

Vechiul Gobi își schim
bă mereu Înfățișarea. Să 
facem o scuttă incursiu
ne tn istorie. Cu vreo 5 
ani în urmă, bătrînul 
Luvsandorov a hotărît 
să-și construiască pe a- 
cele meleaquri o casă — 
prima din această re
giune. Treptat, ne locul 
odinioară pustiu au apă
rut case frumoase, ali
niate de-a lungul unei 
străzi drepte. Așa a cres
cut această mică așeza
te. Acum există aici un 
hotel, o cantină, un ma
gazin. o baie, un punct 
medical si unul vete
rinar etc. Totodată, cău- 
tlnd să satisfacă ce
rințele consumatorilor — 
arați *), reprezentanții re
țelei comerciale se stră
duiesc să studieze ne
voile lor. Multe familii de 
arați cumpără ceasuri, 
mașini de cusut, motoci
clete etc.

Dorjhand. președintele 
uniunii agricole din care 
face parte si ferma pe 
caîe o vizităm, ne vor
bește despre realizări pe 
un olan mat larg. Anul 
acesta, arată el, uniunea 
agricolă oe care o con
duce a reușit să crească 
oeste 10 000 de capete de

*) arați 
vite.

crescători de

animale tinere în mun
ca de pregătire a linei, 
Drecum și a pârului de 
cămilă și de capră a tost 
acumulată o boqatâ ex
periență. în aimacul 
Gobi de Sud, producția 
de păr de cămilă calcu
lată pe cap de locuitor 
este de 58 kg. Veniturile 
obținute prin folosirea 
cămilelor în qospodării 
au alcătuit aproape 1u- 
mătate din veniturile ai- 
macului.

Și eite alte produse 
agricole Importante pot 
da în ani! viitori nemăr
ginitele întinderi ale Go- 
bi-ulul, ca rezultat al 
muncii colective a arațl- 
lor. Pentru a obține ase
menea rezultate se des
fășoară o vastă activi
tate de irigare a pășuni
lor desertului. Potrivit 
planului de perspectivă 
de dezvoltare a agricul
turii Mongoliei populare, 
tn Gobi vor ft plantate 
uriașe întinderi, oe care 
vor crește pentru prima 
oară pomi fructiferi ne
maicunoscut în acsașiă 
regiune, se vor cultiva 
porumb, bumbac și alte 
plante.

în această regiune din 
desertul Gobi pulsează 
o muncă Intensă o viată 
nouă.

T. DAMDINJAN 
articol reprodus 

după revista 
„Noutăți din Mongolia“
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Week-end-til de la Cadenabbia Alegerile prezidențiale 
în Algeria

Agențiile de presă anunță că 
sîmbătă a avut loc la Cadenabbia, 
în Italia, unde Adenauer își petrece 
concediul, un adevărat consiliu al 
liderilor partidului creștin-democrat 
vest-german.

„A fost un week-end folosit din 
plin“, apreciază agenția Reuter. 
Consiliul reunit pe țărmurile pito
rești ale lacului Como a durat 6 ore. 
La el au luat parte, în afară de bă- 
trînul cancelar, succesorul său 
desemnat, vicecancelarul Erhard, 
ministrul de externe Schröder, mi
nistrul pentru afaceri speciale 
Krone și fostul ministru de externe 
von Brentano, în prezent lider al 
grupului parlamentar creștin-demo
crat.

Agenția de presă italiană „ANSA“ 
relevă extrema discreție în mijlo
cul căreia s-au desfășurat dezbate
rile și menționea- _________ 
ză faptul că, Ia ------------------------

s-a publicat ^COMENTARIUL ZILEI 
un comunicat. Cu _______________
toate acestea, a- 
genția consideră că „sînt motive să 
se creadă că a fost discutată linia de 
comportare pe care o va adopta 
Germania occidentală în timpul se
siunii Adunării Generale a O.N.U. 
care se deschide la 17 septembrie 
Ia New York“. Pe de altă parte, zia
rele vest-germane pun în legătură 
reuniunea de la Cadenabbia cu a- 
propiata călătorie pe care o va în
treprinde ministrul de externe al 
R. F. Germane în S.U.A., unde 
va fi primit de președintele Ken
nedy. „Schröder, scrie „Frankfurter 
Allgemeine“, va primi la Cadenab
bia instrucțiuni în vederea voiajului 
său“.

De ce atîtea pregătiri, consultări 
și instrucțiuni elaborate în comun 
pentru șeful diplomației Bonnului ? 
Nu e greu de răspuns la această în
trebare. Adenauer a arătat nu de 
mult că, după părerea sa, în viața 
internațională a început pentru po
litica R.F.G. o perioadă dificilă, 
plină de incertitudini. Din declara
țiile sale și ale altor lideri democrat- 
creștini reiese că este vorba de pe
rioada deschisă de semnarea Trata
tului 
care, 
cieri 
diții 
altor
a problemelor internaționale liti
gioase. O deosebită neliniște stîr- 
nește la Bonn apropiata sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Presa 
internațională afirmă că, în acest 
cadru, miniștrii de externe ai 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei vor avea 
convorbiri neoficiale în încercarea 
„de a găsi, după cum arată „New 
York Times", care este următorul 
pas ce trebuie făcut după încheierea 
Tratatului cu privire 
experiențelor nucleare 
acolo unde ei s-au 
Moscova“.

Comentatorii

nu fac un secret din faptul că Ade
nauer și adepții săi din cercurile 
conducătoare de la Bonn vor încerca 
să pună piedici în calea acestor tra
tative. Unul dintre 
rode, a arătat fără 
„Deutsche Zeitung“
Schröder în S.U.A.
țel preîntîmpinarea pericolelor care 
derivă din ofensiva de destindere...“ 
El adaugă : „pentru aceasta este 
nevoie ca metoda tratativelor folo
sită de America și Anglia cu prile- 

la

ei, W. Eichen- 
ocol în ziarul 
că vizita lui 

„are drept

jul elaborării Tratatului de 
Moscova să nu mai fie repetată“.

Reuniunea de la Cadenabbia mai 
are o semnificație, legată în mod di
rect de viața politică de la Bonn. 
După cum se știe, se apropie terme
nul fixat pentru retragerea lui Ade
nauer de la conducerea guvernului 
vest-german și pentru predarea cîr- 

mei în mîinile lui 
Erhard. Dar, pe 
măsură ce se a- 
propie data retra
gerii, Adenauer 
își intensifică ac- 
parcă să lase ur-

ALGER 15 (Agerpres). — în di
mineața de 15 septembrie în Alge
ria au început alegerile pentru de
semnarea pentru o perioadă de cinci 
ani a primului președinte al repu
blicii. Pentru acest post candidează 
primul ministru al republicii, Ah
med Ben Bella, reprezentant al 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria.

După cum transmit agențiile oc
cidentale de presă, operațiunile de 
votare s-au desfășurat în întreaga 
țară în liniște. Subliniind sprijinul 
masiv de care se bucură Ben Bella, 
agenția Reuter relevă că în cursul 
dimineții la centrele de vot s-au 
prezentat un număr mai mare de 
alegători decît săptămîna trecută cu 
prilejul referendumului pentru noua 
constituție a Algeriei.

Proteste
poziției

in Norvegia împotriva 
ministrului de externe

Sosirea delegației R. P. Romine
la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Sîmbătă 14 septembrie a sosit cu 
avionul la New York delegația Re
publicii Populare Romîne la cea 
de-a XVIII-a sesiune a Adunării 
Generale O.N.U., condusă de Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Ro
mîne.

Delegația a fost întîmpinată pe 
aeroport de reprezentantul perma
nent al R.P. Romîne la O.N.U., am
basadorul Mihail Hașeganu, de mi-

nistrul R.P. Romîne la Washington, 
Petre Bălăceanu, precum și de 
membrii Misiunii permanente a 
R.P. Romîne la New York.

Delegația a fost salutată din par
tea secretarului general al O.N.U., 
U Thant, de directorul protocolului 
O.N.U. și de funcționari ai secreta
riatului O.N.U.

Au fost de față reprezentanți ai 
unor misiuni permanente la New 
York.

Viefnamul de sud

Se extinde lupta populației 
împotriva regimului diemist

de la Moscova, perioadă în 
potrivit unei foarte largi apre- 
internaționale, s-au creat con- 
favorabile pentru realizarea 
progrese în rezolvarea pașnică

la încetarea 
începînd de 
despărțit la

politici vest-germani

tivitatea, căutînd
mașului său o moștenire politică in
comodă. In ultimele zile el a făcut 
mai multe declarații în care, în a- 
fsră de pronosticuri sumbre cu pri
vire la situația internațională, a lan
sat „propuneri proprii“ de genul ur
mător cu privire la reglementarea 
problemelor internaționale: sîntem de 
acord, spune Adenauer, cu privire 
la crearea unor puncte de inspecție 
internațională pentru prevenirea 
unui atac prin surprindere (propu
nere formulată, după cum se știe, 
de U.R.S.S.), dar cu condiția ca a- 
ceste puncte să nu se limiteze la 
Germania sau la Europa centrală ci 
să poată fi extinse la întreaga lume. 
Este evident cît de mult ar compli
ca lucrurile o astfel de condiție !

în declarațiile sale Adenauer a a- 
dresat Angliei un fel de avertisment, 
exprimîndu-și nemulțumirea față de 
deosebirile existente între vederile 
Londrei și propriile sale opinii cu 
privire la șansele unor acorduri vii
toare cu Uniunea Sovietică. Aceasta 
nu a împiedicat însă Bonnul să în
tindă în același timp Londrei nada 
cu care a încercat și în tre
cut să-și momească partenerii, pen
tru a-i atrage cît mai departe pe 
drumul încordării internaționale — 
și anume perspectiva unor noi co
menzi vest-germane de armament în 
Anglia examinată zilele trecute de 
miniștrii de război ai celor două pu
teri.

Pe de altă parte, agenția „ANSA" 
anunță că Adenauer se va întîlni 
zilele acestea cu Papa, precum și cu 
președintele și primul ministru al 
Italiei.

Numeroase ziare internaționale își 
exprimă părerea că eforturile pe 
care le depune Adenauer în vederea 
complicării situației internaționale 
se plasează astăzi în 
mult mai grele pentru 
decît oricînd în trecut.

A.

OSLO 15 (Agerpres). — Norve
gienii condamnă poziția lui E. Wik- 
borg, ministrul afacerilor externe al 
noului guvern, care a zădărnicit dis
cutarea propunerii făcute de Kek
konen, președintele Finlandei, la 
conferința de Ia Stockholm a miniș
trilor afacerilor externe ai țărilor 
nordice. După cum se știe, propune
rea lui Kekkonen constă în încheie
rea unui acord cu privire la consti
tuirea unei zone denuclearizate pe 
teritoriul țărilor Europei de nord.

Dl. Wikborg, scrie în această 
ordine de idei ziarul „Dagbladet“, a 
refuzat în genere să discute o pro
punere care constituie pentru noi o 
chestiune de viață sau de moarte.

SAIGON 15 (Agerpres). —- Agen
ția Associated Press relatează că la 
14 septembrie au avut loc în trei o- 
rașe importante din Vietnamul de 
sud puternice demonstrații ale stu
denților. Agenția precizează că în o- 
rașul Dalat, situat la 140 mile nord
est de Saigon, 6 000 de studenți s-au 
baricadat în sălile de clasă, scandînd 
lozinci antidiemiste și refuzînd să 
participe la cursuri. Demonstrații si
milare au avut loc la Bien Hoa, nu 
departe de Saigon, și la Vinh Long, 
în delta fluviului Mekong. Poliția și 
trupele diemiste au atacat școlile, 
scoțînd cu forța pe studenți și 
arestînd un mare număr dintre ei. 
Associated Press subliniază 
monstrațiile care au avut loc 
tă reprezintă primul indiciu 
tant că mișcarea de protest

că de- 
sîmbă- 
impor- 
a stu-

condiții cu 
politica sa

CERNEA

Federația
In ciuda raportului 

optimist prezentat de 
misiunea O.N.U. care a 
întreprins o anchetă în 
Borneo de Nord și Sa
rawak pentru a stabili 
dacă populația din aces
te teritorii dorește cu a- 
devărat să se alăture Fe
derației Malayeze, există 
motive care fac ca pro
clamarea federației sta
bilită pentru astăzi să 
ridice probleme serioase 
autorilor acestui plan — 
cercurile colonialiste bri
tanice și guvernul mala- 
yez. Este vorba în pri
mul rînd de faptul că 
raportul prezintă în mod 
denaturat realitățile din 
cele două teritorii afir- 
mînd că populația de 
aici ar fi în favoarea in
cluderii în federație.

Despre poziția popu
lației din Sarawak și 
Borneo de Nord față de 
acest plan membrii misi-

unii O.N.U. puteau să 
se convingă din prima zi 
cînd au pătruns pe teri
toriile din nordul insu
lei Kalimantan. Pretutin
deni ei au fost întîmpi- 
nați cu puternice mani
festații de masă împo
triva proiectului de fe
deralizare. In acele zile

NOTE

membrii misiunii au pri
mit memorandumuri din 
partea a sute și mii de 
demonstranți, ca și din 
partea a numeroase or
ganizații obștești care 
cereau acordarea unei 
depline independențe 
cestor teritorii.

Cu toate acestea, 
portul se străduiește
minimalizeze importanța 
luptei patrioților din 
Borneo de Nord și Sa-

a-

ra
să

rawak împotriva federa
ției. De aceea era fi
resc ca guvernele unor 
țări din această regiune 
să protesteze împotriva 
raportului prezentat de 
misiunea O.N.U. și îm
potriva felului cum a- 
ceasta a consultat popu
lația din cele două teri
torii. In scrisorile de 
protest ale Indoneziei și 
Filipinelor se subliniază 
că guvernele celor două 
țări „nu recunosc con
cluzia potrivit căreia 
marea majoritate a 
populației din Borneo 
de Nord și Sarawak este 
pentru includerea în fe
derație".

In această situație, 
proclamarea Federației 
Malayeze nu va înlătura 
opoziția populației din 
teritoriile noii formații 
statale și nici rezistența 
țărilor interesate din a- 
ceastă regiune.

D. TINU

Un aliat compromițător O nouă 
a rasiștilor din

crima
Alabama

Numeroși locuitori din Hamburg și din localitățile apropiate au parti
cipat de curînd Ia un marș pentru dezarmare, destinderea încordării in
ternaționale și în sprijinul încheierii tratatului de pace german. Fotografia 
înfățișează un aspect de la acest marș.

denților împotriva regimului diemist 
se extinde în întreaga țară.

Aceeași agenție relevă că în ulti
mele zile s-a desfășurat la Saigon o 
grevă a doctorilor și personalului sa
nitar din patru spitale din capitală, 
în semn de protest împotriva ares
tării unui renumit profesor de la fa
cultatea de medicină.

In cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă au continuat arestările în 
masă la Saigon. Agenția Reuter re
levă că autoritățile au arestat un nu
măr de ofițeri ai trupelor diemiste 
suspectați că ar fi acționat în cali
tate de agenți de legătură între di
verși ofițeri superiori care ar plănui 
o lovitură de stat.

Paralel cu continuarea represiuni
lor, autoritățile diemiste fac tot po
sibilul pentru a acredita ideea că si
tuația din Vietnamul de sud se „nor
malizează“. Astfel, ele au anunțat la 
14 septembrie că starea de asediu 
va fi ridicată la începutul săptămî- 
nii viitoare și că așa-numitele „ale
geri legislative“, care urmau să aibă 
loc luna trecută, se vor ține la 27 
septembrie. A.F.P. subliniază că ră- 
mîne de văzut cum va fi aplicat în 
practică decretul emis în acest sens 
de Ngo Dinh Diem. Se știe, în orice 
caz, arată agenția, că ridicarea stă
rii de asediu nu implică și ridicarea 
stării excepționale. Ridicarea stării 
de asediu in condițiile menținerii 
stării excepționale reprezintă o mă
sură formală, care nu modifică cu 
nimic situația existentă și împuterni
cirile discreționare de care se cram
ponează autoritățile diemiste pentru 
a se menține la putere.

★

COLOMBO 15 (Agerpres). — La 
14 septembrie, în Ceylon a avut loc 
Ziua solidarității cu lupta poporului 
din Vietnamul de sud împotriva re
gimului lui.. Ngo Dinh Diem. La 
chemarea Frontului unit de stînga, 
în mai multe orașe din Ceylon au 
avut loc mari demonstrații și mitin
guri. Seara tîrziu s-a încheiat mare
le miting de protest care a avut loc 
la Colombo. Coloane de demonstranți 
au venit la miting din toate 
colțurile orașului, purtînd pancarte 
cu lozinci cerînd încetarea 
siunilor 
namez și 
cane din 
lația din
să obțină dreptul de a-și hotărî singu
ră soarta“, a declarat în aplauzele a- 
sistenței P. Keineman, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Ceylon. La miting au mai luat cu- 
vîntul reprezentanți ai diferitelor 
sindicate și organizații obștești din 
țară.

împotriva 
retragerea 
Vietnamul 
Vietnamul

repre- 
poporului viet- 
trupelor ameri- 
de sud. „Popu- 
de sud trebuie

La sfîrșitul acestei luni expiră terme
nul acordurilor militare spaniolo-ameri- 
cane încheiate cu zece ani în urmă. 
Știrile care sosesc de la Madrid și Wa
shington arată că sînt în curs pregătiri 
pentru discutarea reînnoirii acestor a- 
corduri. Discuția a fost deschisă de 
guvernul franchist care a declarat, cu 
cîteva luni în urmă, că n-ar mai fi de 
acord cu vechile clauze ale acordului. 
Ceva mai tîrziu, ambasadorul Spaniei 
la Washington a anunțat pe secretarul 
Departamentului de Stat că Madridul 
va denunța acordul care expiră la 26 
septembrie, dacă pretențiile 
vor fi satisfăcute.

Care este substratul acestor
După cum 

cordului din 1953, 
transformată 
de pod strategic al S.U.A. La Torrejôn 
(în apropierea Madridului), la Zaragoza, 
la Moron (provincia Sevilla) și la Rota 
(aceasta din urmă a costat peste 
100 milioane dolari) au fost create prin
cipalele baze militare americane din 
Spania. La acestea se mai adaugă 
așa-zisele puncte de sprijin, mai mici, 
dar destul de numeroase, situate în 
Țara Bascilor, în Catalonia, în insulele 
Baleare și Canare. In momentul de 
față se află în construcție o importan
tă bază pentru submarine în regiunea 
Cartaginei.

Sistemul de baze ale S.U.A. din Spa
nia este apreciat de specialiști ca fiind 
foarte mare și ramificat. Ziarul englez 
„Guardian“ scria într-un articol apărut 
zilele acestea că „bazele navale din 
Spania nu-și mențin numai valoarea 
de cartier general al flotei a șasea, ci 
au devenit totodată de o mare impor
tanță“.

Profitînd de aceste împrejurări, re
gimul franchist socotește că acum, în 
schimbul acceptării bazelor, va putea 
obține avantaje mult mai mari ca în 
trecut. Văzîndu-se tot mai izolat pe 
plan internațional și avînd grave difi
cultăți în interior, Franco urmărește să 
prindă mai multi iepuri dintr-o dată. 
Speranțele lui sînt legate așa de 
mult de reînnoirea acordurilor, încît 
ziarul franchist „ABC“ scria : „cola
borarea cu Statele Unite constituie pro- 
blema-cheie a diplomației spaniole, ea 
determinînd într-o anumită măsură si
tuația viitoare a noastră (adică a Spa
niei — n. r.) în lume“. Este vorba în 
primul rînd de o dorință mai veche a 
lui Franco de a se alinia la pactul nord-

sale nu-i

se știe, în 
"1, Spania 

în fapt într-un

tîrguieli ? 
baza a- 

a fost
cap

atlantic. In legătură cu aceasta, ziarul 
vest-german „Frankfurter Allgemeine“ 
scrie : „S-a accentuat și mai mult decît 
pînă în prezent dorința Madridului ca 
Spania să devină membră a N.A.T.O., 
fără nici un fel de îngrădiri“. Garri
gues, ambasadorul spaniol la Washing
ton „argumenta“ astfel această dorință : 
„Este o adevărată absurditate că o or
ganizație ca- N.A.T.O., al cărei scop 
principal este lupta împotriva comunis
mului, nu cuprinde cea mai anticomu
nistă țară din Europa“.

între cererile Madridului figurează de 
asemenea și modernizarea armatei cu 
arme și echipament de ultimul tip, 
pretențiile sale ridieîndu-se pînă la do
rința de a obține într-un fel acces la 
arma atomică.

Și problemele economice vor cîntări 
destul de greu în apropiatele tratative. 
Cu tot ajutorul acordat Spaniei de 
S.U.A. ca o compensație pentru am
plasarea bazelor americane (un miliard 
și jumătate de dolari în ultimii zece 
ani), economia Spaniei a ajuns într-o 
situație dificilă. Uriașele cheltuieli mi- 

' litare și pentru întreținerea unui vast 
aparat de represiune au secătuit finan
țele țării. în bugetul spaniol cheltuieli
le militare reprezintă peste 50 la sută, 
în timp ce pentru nevoile învățămîn- 
tului se alocă mai puțin de 1 la sută. 
Acum, potrivit relatărilor presei, Fran
co va încerca să ceară compensații mai 
mari decît în urmă cu zece ani.

Cu toate că în multe privințe 
interesele vîrfurilor conducătoare din 
Pactul Atlantic coincid cu cele ale re
gimului franchist, totuși cîrdășia prea 
fățișă cu acest regim este socotită ca 
fiind deosebit de compromițătoare. 
Iată de ce insistențele lui Franco 
pentru a fi admis în N.A.T.O. sînt pri
mite cu reținere în capitalele oc
cidentale Agenția France Presse, refe- 
rindu-se la apropiatele tratative ameri- 
cano-spaniole, scrie că, pentru rezolva
rea punctelor divergente, este prevăzu
tă „o lungă perioadă de consultații între 
cele două părți". Nu lipsesc însă nici 
încercările de a se crea „un climat mai 
favorabil“ desfășurării acestor tranzac
ții. Astfel, într-un articol al cunoscu
tului ziarist american Sulzberger se su
gerează partenerilor atlantici să-și re
considere atitudinea față de primirea 
Spaniei în N.A.T.O. și se recomandă 
pentru aceasta o formulă de compro
mis, respectiv o „asociere“ a Spaniei la 
N.A.T.O. Sulzberger mai propune, de

asemenea, ca în vederea „asocierii“ la 
N.A.T.O., Franco să facă o declarație 
în care să-și exprime adeziunea la 
așa-numitele „principii democratice“ 
vest-europene. Oricine își dă însă seama 
că o asemenea declarație nu ar determi
na regimul franchist să-și schimbe ca
racterul și practicile.

în aceste zile s-a reîntors la Madrid, 
pentru consultări, ambasadorul spa
niol de la Washington. Ziarele spanio
le interpretează acest fapt ca o înche
iere a „convorbirilor preliminare“. 
După cum remarcă presa occidentală, 
tratativele și discuțiile între cele două 
părți vor dura mai multe luni. Dar ori
cum se vor încheia, un lucru este si
gur : ele sînt profund potrivnice inte
reselor vitale ale poporului spaniol, 
care cere cu hotărîre lichidarea tuturor 
bazelor militare străine de pe teritoriul 
țării sale.

La 
A- 

o 
a-

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
15 septembrie rasiștii din statul 
labama s-au făcut vinovați de 
nouă crimă. Potrivit relatărilor 
gențiilor occidentale de presă, într-o
biserică baptistă, rezervată negrilor, 
din Birmingham, s-a produs o pu
ternică explozie în momentul cînd 
avea loc serviciul religios. Explozia 
a avut o asemenea forță încît a a- 
runcat în afara clădirii blocuri mari 
din beton și a provocat avarierea 
unor clădiri învecinate și a unor 
automobile. Potrivit primelor știri 
date de echipele de ajutor, patru 
negri, dintre care o femeie, au fost 
uciși, înregistrîndu-se de asemenea, 
un mare număr de răniți.

Imediat la fața locului a avut loc 
o demonstrație a populației de cu
loare din Birmingham în semn de 
protest față de acțiunile criminale 
ale rasiștilor. Intre demonstranți și 
poliție s-au produs incidente.

I
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In ziua 

anului 
Gregory

I. ALEXANDRESCU

Malverne, 
New York, 
deschiderii 
școlar,
Thomson, în vîrstă 
de opt ani, parti
cipă împreună cu 
fratele său Ia o de
monstrație antise- 
gregaționistă a 
populației de cu
loare.

In încurcătură
LONDRA 15 (Agerpres). — Știrea 

reluării de către guvernul S.U.A. a 
proiectului de creare a unei forțe 
nucleare multilaterale a N.A.T.O. a 
pus guvernul englez, după cum re
latează corespondentul din Londra 
al agenției France Presse, într-o se
rioasă încurcătură. Intr-adevăr, atit 
primul ministru Macmillan, cît și 
ministrul de război Thorneycroft au 
arătat public că, după întrevederea 
Kennedy-Macmillan, care a avut 
loc în luna iunie la Birch Grove, 
proiectul creării unei forțe al
cătuite din 25 de nave de supra
față dotate cu rachete Polaris a fost 
înmormîntat. Or, acum, potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
Londra a aflat cu surprindere 
că Washingtonul a purtat tratative 
în ultimele săptămîni în această 
problemă cu reprezentanții Germa
niei occidentale. Italiei, Greciei și 
Turciei, fără să se mai consulte și 
cu reprezentanții Marii Britanii.

Subliniind că, după părerea obser
vatorilor din Londra, primul minis
tru Macmillan trebuie să ia o ho- 
tărîre rapidă dacă vrea să evite o 
nouă furtună politică, agenția re
levă că Ministerul de Război englez 
continuă să adopte o atitudine re
zervată față de utilitatea și oportu
nitatea acestui proiect. „Primul mi
nistru. scrie France Presse, trebuie 
să pună în balanță de o parte o- 
biecțiile tehnice și financiare ale 
ministerelor sale și de altă parte ne
cesitatea de a menține legăturile ei 
strînse cu Statele Unite și de a nu 
reduce, printr-o absență,, rolul Marii 
Britanii în Europa 
firește, de Europa 
coalițiilor militare 
risul revendică locul
— n.r.) și în sînul N.A.T.O. Alege
rea este cu atît mai delicată cu cît 
Anglia a intrat într-o perioadă pre
electorală“.
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trusturilor și 
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Saigon. Demonstrație de protest a studenților împotriva închiderii uni
versităților de către regimul diemist.

FRAGA. Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romîne la 
Fraga, prof. Gheorghe Nițescu, a ofe
rit în seara zilei de 14 septembrie 
un cocteil în cinstea delegației guver
namentale a R.P. Romîne, condusă de 
tovarășul Bujor Almășan, ministrul 
minelor și energiei electrice, care a 
participat la deschiderea Tîrgului in
ternațional de la Brno. Au participat : 
Josef Pesl, ministrul industriei con
structoare de mașini grele, Oldrich 
Cernik, ministrul combustibilului, Jo
sef Korcak, ministru, președinte al 
Administrației centrale a energeticii, 
Ladislav Simovic, locțiitor al minis
trului afacerilor externe, precum și di
rectori ai unor întreprinderi din R S. 
Cehoslovacă. Cocteilul s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

PARIS. „Vă trimitem un fierbinte 
salut și ne exprimăm solidaritatea de
plină cu lupta grea pe care o duceți 
împotriva fascismului“, se spune în
tr-un mesaj către minerii din Asturia 
și din întreaga Spanie, adoptat în 
unanimitate de muncitorii metalur- 
giști din regiunea pariziană, în ca
drul unei adunări organizate de 
C.G.M. din Franța.

MOSCOVA. La 15 septembrie de
legația Uniunii Sovietice, în frunte cu 
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a plecat cu avio
nul la New York, undè va participa 
la lucrările celei de-a 18-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. împreună 
cu delegația U.R.S.S. au plecat la 
New York delegațiile R.S.S. Ucrai
nene și R.S.S. Bieloruse.

ATENA. După cura transmite co
respondentul din Atena al agenției 
Reuter, ministrul grec al comunica
țiilor, A. Potamianos, a anunțat la 
15 septembrie că guvernul a luat ho- 
tărîrea mobilizării civile a feroviarilor 
greviști. Cei 10 000 de feroviari greci 
se află în grevă de zece zile în spri
jinul cererilor de mărire a salariilor și 
de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă.

COPENHAGA. In ultimele șase 
luni, în urma restrîngerii simțitoare a 
producției la întreprinderile industriei 
prelucrătoare de metale din Danemar
ca au fost concediați 3 000 de mun
citori.

LONDRA. Sute de participanți la 
marșul de protest împotriva instruirii 
tanchiștilor din Bundeswehr pe teri
toriul Angliei au manifestat la 14 
septembrie pe străzile orașului Swan
sea (Wales). La mitingul care a avut 
loc după manifestație a luat cuvîntul 
deputatul laburist Michael Foot, care 
a subliniat că sprijinind reînarmarea 
Germaniei occidentale, guvernul en
glez creează obstacole serioase în ca
lea reglementării relațiilor între Est 
și Vest. Foot a chemat la luptă ho- 
tărîtă împotriva înarmării nucleare a 
Bonnului.

DJAKARTA. După cum transmiți 
agenția indoneziana de știri Antara, 
ministrul informațiilor în guvernul 
Republicii Timor, A. R. Maly, guvern 
care luptă pentru acordarea indepen
denței acestei colonii portugheze, a 
adresat un apel guvernului indone
zian cerîndu-i sprijin în lupta pentru 
a se pune capăt dominației portughe
ze în Timor. A. R. Maly, care se află 
în prezent la Djakarta, a acuzat gu
vernul portughez că supune pe luptă
torii pentru independență din Timor 
unor represiuni brutale care întrec cu 
mult pe acelea ale colonialiștilor olan
dezi și englezi.

VIENA. Ca rezultat al numeroase
lor proteste din partea organizațiilor 
antifasciste, Ministerul Afacerilor In
terne al Austriei a interzis „activita
tea în orașul Krems a „Uniunii soldă
țești“. Această „uniune“ a desfășurat 
timp îndelungat o propagandă milita- 
ristă și intenționa să organizeze o 
întîlnire cu participarea unor foști 
militari hitleriști care dețin actual
mente posturi de comandă în Bundes- 
wehrul vest-german.

PARIS. Ziarul „l’Humanite“ anunță 
că persoanele de origine martinicană 
domiciliate în Franța cer să fie puși 
imediat în libertate cei opt patrioți 
martinicani deținuți în închisoarea pa
riziană „Freshes“, Petiția care a fost 
remisă Ministerului Justiției al Fran
ței cuprinde, de asemenea, cererea de 
a se restabili libertățile politice în 
Martinica și în celelalte insule din 
Marea Caraibilor, care constituie po
sesiuni franceze.
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