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Rezerve mai bine

să-și ia 
pe calea 
spre de-

In gura de ex
ploatare fores
tieră Pietroasa 
din raionul Făl
ticeni, regiunea 
Suceava, trans
portul din par
chet al bușteni
lor spre locul de 
depozitare se 
face mecanic, cu 
ajutorul funicu- 
larelor. Un nou 
buștean este pre
gătit 
drumul 
aerului 
pozit.

(Foto :
AGERPRES)

Prelungesc durata de funcționare 
a cuptoarelor

CÎMPIA TURZII (coresp. „Scînteii“). — Oțelarii 
de la Uzinele Industria sîrmei din Cîmpia Turzii au 
dat de la începutul anului și pînă în prezent, peste 
prevederile planului. 1 850 tone de oțel de bună cali
tate. O bună parte din sporul de producție a fost 
realizat pe seama prelungirii duratei de funcționare 
a cuptoarelor electrice între două reparații. Acestea 
au realizat în ultimele două luni peste 110 șarje pe 
cuptor față de 50-70 cite s-au elaborat în primul 
semestru. La cuptorul nr. 4 s-au obținut între două 
reparații, 138 de șarje de oțel. Prelungirea duratei 
de funcționare a cuptoarelor electrice se datorește 
atît calității bune a dolomitei livrate de combinatul 
chimic din Tîrnăveni cit și grijii oțelarilor pentru 
exploatarea rațională și întreținerea cuptoarelor.

Filarmonica de stat 
a plecat

Duminică a plecat spre 
Anglia orchestra simfo
nică 
stat 
Sub 
lui
Georgescu și a artistului 
emerit Mircea Basarab și 
avînd ca soliști pe pianis
tul Valentin Gheorghiu 
și violonistul Ion Voicu, 
artiști emeriți, orchestra 
va concerta între 30 sep
tembrie și 10 octombrie

a Filarmonicii de 
„George Enescu“. 

conducerea artistu- 
poporului George

George Enescu" 
in Anglia
la Royal Festival Hali șl 
Albert Hall din Londra, 
în alte opt orașe și la Te
leviziunea britanică, du
pă care va continua tur
neul în Belgia și R. F. 
Germană.

Duminică, sosind la 
Londra, artiștii romîni au 
fost întîmpinați de nu
meroși iubitori al muzi
cii ; a avut loc o întîlnire 
cu redactorii unor ziare 
londoneze. (Agerpres)
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valorificate
întreprinderile forestiere din re

giunea Suceava obțin rezultate din 
ce în ce mai bune pe linia valorifi
cării superioare a masei lemnoase 
și a creșterii productivității muncii. 
Dacă în 1955 numai 30,1 la sută din 
mașa lemnoasă de fag și 91,5 la 
sută din cea de rășinoase era lemn 
pentru industrie, iar restul folosea 
ca lemn de foc, în primele opt luni 
ale anului acesta proporția lemnu
lui de lucru la fag a ajuns 66,6 la 
sută, iar la rășinoase 95,6 la sută. 
Importante cantități de lemn s-au 
èconomisit prin reducerea pierderi
lor în timpul transportării bușteni
lor de la cioată la depozitele finale. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent aceste economii reprezintă 
peste 6 500 mc masă lemnoasă.

Creșterea gradului de mecanizare 
a adus o contribuție importantă în 
obținerea acestor rezultate. In 
scopul ușurării eforturilor fizice și 
sporirii productivității muncii s-au 
introdus numeroase mecanisme și 
utilaje. întreprin

■ derrt’.- forestiere 
din* regiune dis
puți astăzi de a- 
proape 600 ase
menea mecanisme 
și utilaje. Gradul 
de mecanizare a 
lucrărilor din ex
ploatări a cres
cut an de an, ajungînd ca la ’sfîr
șitul lunii august a anului în 
curs, 57,1 la sută din cantitatea de 
masă lemnoasă dată în producție 

fie secționată 
să se scoată 

transporte la 
cale mecani- 
să se încarce

O experiență bună 
productivității 

la exploatările 
din regiunea

Paralel cu aceste 
căutat să calificăm, 
forme, cit mai mulți 
din rîndul muncitorilor forestieri ; 
pînă în prezent s-au calificat 173 de 
muncitori.

Un alt factor hotărîtor în crește
rea productivității muncii s-a do
vedit a fi permanentizarea munci
torilor la lucrările de pădure și or
ganizarea lor în brigăzi permanente, 
în urma unui studiu făcut de co
misia economică a comitetului re
gional de partid s-a ajuns la con
cluzia că întreprinderile forestiere 
din regiune au încă mari posibili
tăți de a obține rezultate mai bune 
în valorificarea lemnului ; s-a con
statat cu acest prilej că prin ne- 
respectarea regulelor de exploatare 
și sortarea nejudicioasă, cantități 
mari de material lemnos pentru in
dustrializare se pierd sau se trans
formă în lemn de foc.

Aceste deficiențe se datorau fap
tului că muncitorii forestieri din 

de 
sînt

In 
anu- 
ales 
exe-

in creșterea 
muncii 

forestiere 
Suceava

măsuri am 
prin diferite 
mecanizatori

Bpozifii ac cărți romincștl 
peste hotare

să se recolteze și să 
mecanic, 42,7 la sută 
din pădure și să se 
depozitele de jos pe 
zată, iar 23,5 la sută 
mecanic în mijloace de transport.

Productivitatea muncii este strîns 
legată .de folosirea integrală a 
timpului de lucru și de randamentul 
tot mai ridicat al mașinilor. Un 
exemplu. în $nul trecut cu toate 
că s-a realiza-, un grad ridicat decă s-a realiza-,, un grad ridicat de 
mecanizare a lucrărilor grele, cu 
toate că producția pe utilaje a fost 
realizată, prevederile privind pro
ductivitatea muncii nu au fost în
deplinite decît ’n proporție de 92,9 
la sută. Aceasta datorită, în bună 
măsură, și unei slabe folosiri a uti
lajelor. Anul 
rea din timp 
ranți și prin 
muncitorilor, 
utilajelor au 
creat condiții 
productivității planificate.

Trebuie arătat că deși pe re
giune productivitatea mecanisme
lor prezintă o creștere continuă 
nu toate 'întreprinderile forestiere 
— cum este ca.zul celor din Sucea
va, Frasin, lacobeni etc. — au asi
gurat o utilizare rațională a mași
nilor și utila jelor pe care le au în 
dotare. Spre/ îndeplinirea de către 
țaate întreprinderile a indicilor de 
folosire a utilajelor ne îndreptăm 
acum toa tă atenția. O serie de mă- 
uri au 'șj fost luate în acest scop. 
Aj /trecut la organizarea, în 
caty i atelierelor existente, a unor 
seqfi specializate pentru repa
rară ferăstraielor mecanice, con- 
striirea de cărucioare pentru 
fui.iculare, precum și pentru buc- 
șarc sau alezare de cilindri. Alte 
măsiri se referă la înlăturarea 
tim ilor de staționare prin asigu- 
rsfCc de stocuri de material lemnos 
la toate" locurile de muncă, predarea 
mecanismelor către sectoarele de 
exploatare, îmbunătățirea evidenței 
tehnico-operative, introducerea lu
crului după grafic și urmărirea mai 
sistematică a realizărilor zilnice, 
decadale și lunare.

acesta, prin asigura- 
cu materiale, carbu- 
ric'iicarea calificării 

inH.icii de folosire a 
crtescut, ceea ce a 

pentru realizarea

exploatările 
pădure nu 
permanenți. 
tot cursul 
lui, dar mai 
în perioada
cutării diverselor 
lucrări în gos
podăria persona
lă, lipsurile de la 

lucru erau numeroase. După termi
narea exploatării unui parchet, mun
citorii, dacă voiau, rămîneau în con
tinuare la aceeași întreprindere, dar 
de cele mai multe ori plecau în alte 
locuri. în astfel de situații nu aveau 
nici posibilitatea ridicării califi
cării. De aici o productivitate scă
zută, pierderi de material lemnos 
în exploatări.

Pe baza studiului făcut, biroul 
comitetului regional de partid a 
elaborat un plan de măsuri privind 
îmbunătățirea muncii în sectorul 
forestier și în special în exploată
rile de pădure. Printre altele, acest 
plan de măsuri prevedea extinde
rea organizării muncii în brigăzi 
mari sau mici cu muncitori perma
nenți, după exemplul întreprinderi
lor din raionul Câmpulung. Angaja
rea muncitorilor în asemenea bri
găzi se face pe bază de contract, 
numărul lor fiind determinat atît 
de mărimea parchetului, volumul 
de masă lemnoasă, termenul în 
care masa lemnoasă urmează a fi 
dată în producție, cit și de lucră
rile diverse ce trebuie să le execute 
muncitorii în perioadele cînd tăie
rile în pădure sînt oprite de regu
lamentul de exploatare.

Ca urmare a aplicării acestui 
plan de măsuri, au fost puse în va
loare importante rezerve de crește
re a productivității muncii ; s-a pu
tut asigura un nivel mai înalt de 
calificare a muncitorilor de pădure, 
absențele din producție au scăzut 
simțitor. Cu toate ca în lunile fe
bruarie și martie zăpada abundentă 
și gerurile neobișnuit de mari au 
făcut anevoioase lucrările în pă
dure, numărul absențelor motivate 
și al învoirilor a scăzut aproape la 
jumătate față de anul trecut, iar 
numărul zilelor efectiv lucrate a 
crescut cu 2,2 la sută. Dacă în pri
mele 2 luni ale anului erau 4 între
prinderi din D.R.E.F. cu planul pro
ducției globale nerealizat, la sfîrși
tul semestrului I al acestui an toate 
întreprinderile l-au realizat și de
pășit.

Ing. SP. IONESCU 
director D.R.E.F.-Suceava

(Continuare în pag. II-a)

La recepție calificativul „excepțional
BACÄU (coresp. „Scîn

teii“). — Zilele acestea 
a fost dat în folosință 
blocul de locuințe nr. 5 
din parcul „Libertății“ 
din Bacău. Datorită 
concepției constructive 
îndrăznețe — blocul are 
4 apartamente cu cîte 
un perete mobilă-glisant 
— finisajelor executate 
la un înalt nivel calita
tiv și folosirii unor noi 
materiale de construc-

ție, blocul nr. 5 a pri
mit, cu prilejul recep
ției, calificativul „ex
cepțional". Pardoselile 
din băi, bucătării, ho
luri, sînt executate din 
covoare PVC, zugrăveli
le sînt executate din 
vinacet sub formă de 
tapete, iar mozaicurile 
sînt executate în diferi
te modele și culori.

La construcția aces-

tui bloc, executat de în
treprinderea nr. 2 con
strucții Bacău, și-au a- 
dus contribuția în mod 
deosebit zugravii din e- 
chipa lui Ion Apostu și 
tîmplarii din echipa lui 
Ion Grigoriu. Blocul 
nr. 5 este ultimul din 
cele 10 blocuri executa
te și date în folosință în 
acest an în zona parcu
lui „Libertății" din Ba
cău.

Pregătiri de iarnă
SIGHET (coresp. „Scînteii"). — 

Pregătirile de iarnă la Fabrica de 
tricotaje „Unitatea" din Sighet 
sînt pe sfîrșite. Au fost verificate 
și revizuite toate instalațiile de apă 
și încălzire, pardoseala în secții a 
fost înlocuită cu material plastic, 
s-au completat geamurile și s-au 
văruit toate încăperile. Intr-un 
stadiu avansat se află reparațiile 
capitale de la secția vopsitorie. Aci 
se vor efectua și alte lucrări care 
vor contribui la obținerea unei ca
lități superioare a produselor.

Colectivul Teatrului de comedie 
din București, condus de artistul 
poporului Radu Beligan, directo
rul teatrului, a plecat duminică 
intr-un turneu în Uniunea Sovie
tică.

între 30 septembrie șl 20 octom
brie, teatrul va da spectacole la 
Moscova și Leningrad cu piesele 
„Prietena mea Pix“ de V. Em. Ga
lan, „Svejk în al doilea război mon
dial“ de Brecht și „Umbra“ de Ev
ghenii Șvarț.

(Agerpres)

SEMĂNATUL CEREALELOR PAIOASE
SÂ FIE FĂCUT LA TIMPUL OPTIM!

Colectiviști, lucrători

din gospodăriile de stat

și S.M. T.l Pentru a pune

o temelie puternică re

coltei viitoare, executați

semănatul la timpul op

tim șt la un înalt nivel

calitativ.

Au început
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

O dată cu recoltatul porumbului, 
florii-soarelui și sfeclei de zahăr, 
mecanizatorii și colectiviștii din regiu
nea Argeș folosesc din plin timpul bun 
pentru pregătirea terenului în vederea 
începerii însămînțărilor de toamnă. La 
recomandarea inginerilor și tehnicieni
lor agricoli în multe gospodării agri
cole colective din regiunea Argeș au 
început însămînțările. în comunele Ra- 
domirești. Văleni, Călinești, Vîlcele și 
Crîngeni din raionul Drăgănești-OIt

Recoltarea porumbului in ritm intens
In regiunea Hunedoara

DEVA (coresp. „Scînteii”). — Zi
lele acestea, colectiviștii și mecani
zatorii din unitățile agricole socia
liste ale regiunii Hunedoara și-au 
concentrat eforturile spre recoltarea 
la timp a porumbului și a celorlalte 
culturi tîrzii. în raioanele Ilia și O- 
răștie s-a strîns pînă acum recolta 
de pe mai bine de 6 000 hec
tare cu porumb. în stadiu avansat 
se găsește recoltarea cartofilor, flo
rii soarelui și a sfeclei de zahăr.

In alte raioane însă 
crări sînt rămase în 
raionul Sebeș, de pildă, 
recoltat aproape 10 000

aceste lu- 
urmă. în 

mai sînt de 
hectare cu

porumb, iar în raioanele Alba, Brad 
și orașul Deva peste 30 la sută.

Se impune luarea unor măsuri o- 
perative care să ducă la intensifica
rea ritmului de lucru.

In raionul Făurei
Colectiviștii și mecanizatorii din ra

ionul Făurei grăbesc recoltatul porum
bului și pregătirile pentru însămînțări. 
Pină în prezent, colectiviștii au recol
tat porumbul de pe mai bine de 16000 
ha, iar mecanizatorii au pregătit pentru 
însămînțări 22 000 ha.

Fruntașe la executarea lucrărilor de 
toamnă sînt gospodăriile colective din 
comunele Mircea Vodă, Dragu, Grădiș
tea și altele.

PETRE VERIGA 
coresp. voluntar

Parada 
modei

SATU-MARE 
(coresp. „Scîn
teii“). — în ora
șul Satu-Mare a 
avut loc o paradă 
a modei. Cu acest 
prilej au fost pre
zentate noile mo
dele de toamnă și 
iarnă produse de 
secțiile de confec
ții, încălțăminte, 
marochinărie și 
pălării ale coope
rativei „Munca“ 
din localitate.

Cartea romînească a foat prezentă în acest an 
la o serie de tîrguri și expoziții internaționale unde 
s-a bucurat de o bună apreciere. Au fost trimise 
numeroase lucrări reprezentative din domeniile 
tehnic, științific și beletristic la tîrgurile de la Var
șovia, Leipzig, la expozițiile de la Sofia, New York, 
Washington ș.a. Au repurtat, de asemenea, succes 
expozițiile organizate în mai multe orașe ale Uniu
nii Sovietice.

La începutul lunii viitoare o nouă expoziție va 
fi trimisă la tîrgul de la Frankfurt pe Main, din 
R.F.G. Spre sfîrșitul lui octombrie vom participa 
cu peste 1 000 de volume la o expoziție care se or
ganizează la Roma. Tot în această toamnă, cartea 
romînească va fi prezentă la „Al 5-lea tîrg inter
național de la Tokio“ și la o expoziție din Islanda.

Sărbătoare la Lelești
Sîmbătă după-amlază, 

satul Lelești, din raionul 
Tg. Jiu, îmbrăcase haine de 
sărbătoare. Un public nu
meros se adunase în fa/a 
estradei Teatrului de vară, 
recent construit în acest 
sat. Erau aici colectiviști 
din comunele Învecinate, 
muncitori de la diferite în
treprinderi din Tg. Jiu, 
membrii unor formalii ar
tistice fruntașe din raion 
și regiune și numeroși alfi 
invita/i. Toți veniseră să 
participe la sărbătorirea 
semicentenarului corului 
căminului cultural din Le- 
Iești. Formafia corală din 
Lelești a fost Înființată în 
anul 1913 din inițiativa ți
nui învățător, Grigore Hui- 
culescu. Pe atunci era un 
cor alcătuit din 20 de per
soane și cu un repertoriu 
restrîns. Acum, el cuprin
de aproape 90 de coriști, 
iar în repertoriul său a în
scris un număr impresio
nant de cîntece.

Prezent la toate con
cursurile formațiilor artis
tice de amatori, corul că
minului cultural din Le
lești s-a clasificat adeseori 
pe locul I la fazele raio
nale, iar la faza regională 
a celui de-al treilea con
curs al formațiilor artistice 
de amatori, el a ocupat 
locul II pe regiune. Pentru 
această activitate fructuoa
să și îndelungată, pentru 
meritele deosebite în do
meniul culturii de masă.

corului căminului cultural 
din Lelești 1 s-a conferit 
acum, cu ocazia aniversă
rii a 50 de ani de existen
tă „Ordinul Muncii" clasa 
IlI-a, iar șapte membri al 
corului au fost distinși cu 
„Medalia Muncii“.

Festivitatea de premiere 
a durat pînă noaptea tîr- 
ziu, cu un bogat program 
artistic prezentat atît de 
corul din Lelești, sub ba
gheta dirijorului Vasile P. 
Popeangă, cit și de alte 
formații artistice din raion 
și regiune. Și-au dat con
cursul forma/ia de fluie
rași a căminului cultural 
din Stănești, orchestra de 
tineret a casei raionale de 
cultură din Tg. Jiu și Tara
ful Gorjului.

A doua zi, duminică, 
sărbătoarea a continuat cu 
o „Duminică cultural-spor- 
tivă" la care și-au anunțat 
participarea renumitii că
lușari din Osica, raionul 
Balș, brigada artistică de 
agitație a căminului cultu
ral din Arcani, corul casei 
raionale de cultură din 
Caracal, cel al oamenilor 
muncii din Tr. Severin și 
multe alte formalii.

Aniversarea 
norului corului 
s-a transformat 
tr-o sărbătoare
lui, portului și dansului 
popular din regiunea Ol
tenia.

semicente- 
din belești 
astfel în- 
a cîntecu-

TEODOR CAZACU

Se extinde rețeaua de termoficare
ONEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 

Paralel cu dezvoltarea Onestiu- 
lui prin construirea de noi șt noi 
blocuri de locuințe și cartiere se 
execută aici și importante lucrări 
de termoficare. Regent, în zona 
noii magistrale a orașului s-a dat 
în exploatare încă un punct de 
termoficare, tar la altul se exe-

cută ultimele lucrări. S-au termi
nat toate rețelele și canalul ter
mic prin care noile blocuri au 
fost racordate în rețeaua de ter
moficare a orașului. Astfel, s-a 
asigurat încălzirea a încă 800 de 
apartamente și 4 complexe co
merciale dm oraș.

însămmțările
s-au și însămînțat cu secară, borceag și 
orz peste 1 600 hectare.

La gospodăria agricolă colectivă „6 
Martie“ din comuna Oarja, raionul Pi
tești, în numai două zile colectiviștii 
au însămînțat cu grîu peste 60 hectare. 
Zilele acestea a început însămînțarea or
zului și griului în gospodăriile agrico
le colective din comunele Icoana, Opo- 
relu și Brîncoveni — raionul Slatina, 
Prundeni și Ștefănești din raionul Dră- 
gășani și în multe alte unități din re
giune.

Aspect de la expoziția volantă deschisa 
dc Muzeul de artă populară al R. P. 
Romine Ia clubul Fabrlrli de țigarete 
„București". Sînt expuse costume, țesă
turi, crestături în lemn, ceramică etc. 
din Oltenia.

Ajutați de mecanizatori
Zilele trecute a început semăna

tul griului și în raionul Titu. Pentru 
a pune o temelie puternică recoltei 
viitoare membrii gospodăriilor co
lective, ajutați de către mecanizato
rii din S.M.T., intensifică 
de pregătire a terenului și 
tul păioaselor de toamnă, 
seara zilei de 28 septembrie 
sămînțat cu grîu 225 ha. 
unități care 
sînt cele din Produlești, 
Crovu și Vînătorii mici.

lucrările 
semăna- 
Pînă în 
s-au în- 
Primele 

au început semănatul 
Odobești,

fabrica de zahăr din Tg. Mureș
Sosind cu avionul la Tg. Mureș, încă 

de la aterizarea pe aeroport privirea îți 
este atrasă de silueta masivă a unei noi 
construcții înscrise pe harta industrială 
a acestui oraș. Acolo unde pînă cu doi 
ani în urmă a funcționat cea mai veche 
fabrică de zahăr din țară se înalță acum 
clădirile unei fabrici complet recon
struite și modernizate, cea mai mare în
treprindere de acest gen din țară. In 
ziua de 20 septembrie au fost produse 
aici primele cantități de zahăr. .

Proiectată de ingineri ai Institutului 
de proiectări din industria alimentară, 
noua construcție ocupă o suprafață de 
aproape 20 ha : hala de fabricație, us- 
cătoria de borhot, cuptoarele de var și 
preparare a laptelui de var, casa de spă
lare a sfeclei, centrala termică nouă, 
silozul de zahăr de o mare capacitate, 
silozurile de sfeclă, laboratoare, pavilio-

nul administrativ ș.a.
Sâ facem o scurtă vizită prin această modernă 

unitate a industriei alimentare. In hala de fabri
cație au loc principalele faze ale procesului tehno
logic. Clădirea, în culori pastelate, cu un perete 
numai din sticlă pentru a asigura lumină natu
rală în timpul producției, are o lungime de 
aproape 160 m. Utilajele sînt montate la mai

multe nivele. Te impresionează gradul de meca
nizare și automatizare. Omului nu-i rămîne decît 
să dirijeze și să controleze, de la tablourile de 
comandă, funcționarea utilajelor. Pînă și cel mai 
mic defect de fabricație de pe întreg parcursul 
procesului de producție este semnalizat cu aju
torul unor beculețe. Se reglează automat con
centrația zahărului, temperatura de fierbere și 
de evaporare, operațiunile de rafinare etc. Mate
ria primă — sfecla de zahăr — este supusă unei 
serii de operații : spălare, tăiere și difuzie, puri
ficare, evaporare, cristalizare, centrifugare, us
care, condiționare și ambalarea produsului finit. 
S-au mecanizat operațiile de descărcare a sfeclei 
de zahăr, care se face mecanic și hidraulic, cu 
ajutorul unui jet de apă a pietrei de var din 
vagoane ș.a.

Tehnica nouă își spune cuvîntul și în secția 
de difuzie și purificare a zemurilor, la cuptoarele 
de var, unde totul este automatizat. Toate aceste 
operații se efectuează cu ajutorul unor agregate 
moderne, majoritatea fabricate în țară. Datorită 
lor, aici se va obține zahăr de o calitate supe
rioară. Fabrica va avea o capacitate de prelu
crare de 3 000 de tone de sfeclă de zahăr în 
24 de ore.

GH. PETRESCU

Vedere exterioară a Fabricii de zahăr din Tg. Mureș

ÎNSOȚIND
>

Seară de duminică. La ora cînd 
transmitem aceste rînduri, casie
rița de la Palatul culturii din lași 
și-a încheiat socotelile : circa 
1 000 de vizitatori numai pe ziua 
de azi. De altfel, niciodată nu 
sînt mai puțini duminica. Palatul 
culturii este unul dintre cele mai 
atrăgătoare și recreatoare locuri 
din oraș, frecventat în tot cursul 
săptăminii.

Insoțindu-i pe vizitatori, vă 
prezentăm unele aspecte din cele 
patru muzee adăpostite de acest 
palat.

Muzeul etnografic al Moldovei, 
una dintre cele mai tinere insti
tuții de acest fel din țara noas
tră, oglindește in exponate inte
resante cultura materială și spi
rituală a oamenilor de pe melea
gurile 
vremii.
atenției 
tehnice țărănești, unică pe țară. 
Sînt expuse aci unelte, obiecte 
din timpuri vechi, ilustrînd preo
cupările de atunci ale omului : 
vînatul, pescuitul, albinăritul, 
păstoritul fi, mai tîrziu, agricul
tura. lată un fel da torbe con
fecționate cu multă inventivitate 
din coajă de brad, mesteacăn, 
cireș etc., fără lipitură, fără cuie. 
Din corn de cerb sînt tăiate și 
încrustate artistic recipiente pen
tru păstrarea prafului de pușcă, 
alături de care se văd un bal
tag și alte ustensile de vînat.

Una din mîndriile acestui mu
zeu este sala care adăpostește o 
valoroasă colecție alcătuită din 
12 teascuri pentru ulei. Cel mai 
mic dintre ele are 50 cm lungi
me, iar cel mai mare — 9 metri.

Ca în oricare alt muzeu simi
lar, întîlnim și aici o sală închi
nată frumuseții și varietății por
tului din aceste locuri. Reținem, 
printre altele, costumul vrîncean, 
care introduce cusătura cu fir, 
pe acela sucevean, care folosește

VIZITATORII
LA PALATUL CULTURII

ca rasad la bondiță blănița de 
dihor etc.

In suprafața de 2 500 de metri 
a primului etaj al Palatului cul
turii se înscrie și muzeul de artă 
plastică. Colecția numără circa 
1 100 lucrări de pictură, 450 de 
grafică, 400 de sculptură. Este 
cel mai vechi dintre muzeele la
șului, înființat în 1860, o dată cu 
universitatea „Alexandru loan 
Cuza".

De-a lungul anilor, la îmbogă
țirea acestei colecții au contri-

acestea de-a lungul
Se impune îndeosebi 

secția de instalații

DUMINICA LA IAȘI

huit prin donații oameni de cul
tură printre care Gheorghe A- 
sachi, Mihail Kogălniceanu, Cos- 
tache Negri și alții.

Secția Universală a acestui mu
zeu se bucură de prezența unor 
lucrări de mare valoare semnate 
de Murillo, Veronese etc. Pic
tura romînească este repre
zentată prin lucrări de Grigores- 
cu, Aman, Tonitza, Cafargi, Baba, 
Ciucurencu și alții.

Vizitatorii coboară la parter, 
unde se află celelalte două mu
zee. Deschis în 1957, muzeul de 
istorie a Moldovei — unitate a 
filialei lași a Academiei R.P.R.
— prezintă evoluția culturii ma
teriale și spirituale pe teritoriul 
Moldovei de la apariția omului 
în aceste locuri și pînă în epoca 
lui Stefan cel Mare inclusiv. In 
urma săpăturilor arheologice, în 
special a celor de la Cucuteni
— Băiceni, cercetătorii muzeu
lui au îmbogățit colecțiile cu 
piese privind așezările neolitice 
și altele mai noi. Comunicări 
despre materialele descoperite se 
fac periodic în publicația „Ar-

heologia Moldovei", scoasă de 
colectivul muzeului in foarte 
bune condiții grafice.

Pe ecranul pe care s-au succe
dat atîtea și atîtea imagini inte
resante ale trecutului îndepărtat 
și ale prezentului apar acum ex
ponatele celui de-al patrulea mu
zeu de la Palatul culturii — 
muzeul politehnic. Deocamdată 
s-a organizat aici secția energe
tică. Pășind în sală, calci, fără 
să observi, o sîrmă anume pusă/ 
pe o hartă de mari proporții se 
aprind imediat beculețe colorate, 
care indică realizarea planului de 
electrificare a tării. Exponatele 
însăilează momentele cele mai 
caracteristice ale luptei date de 
marii inventatori din domeniul 
energeticii. Machete foarte iz
butite, care la o simplă apă
sare pe un buton sînt puse în 
funcțiune, înfățișează publicului 
drumul străbătut de omenire de 
la motorul cu aburi la acela al 
limuzinelor iuți și elegante de 
azi, de la prima locomotivă la 
cea electrică etc.

Se pregătește și deschiderea 
altor secții : telecomunicații, o 
expoziție de instrumente de în
registrat și reprodus melodii etc. 
Și... o surpriză : o cameră de te
leviziune : trecînd prin fața ei, 
vizitatorul va putea să se vadă 
pe ecran.

★
Este duminică seara. Grupuri, 

grupuri de ieșeni trec pe străzile 
orașului venind de la Palatul 
culturii, de la Casa sindicatelor, 
de la Casa de cultură a tinere
tului, de la cinematografe, da 
pe stadionul 23 August etc. S-a 
încheiat o zi de recreație.

EM. MIHAILESCU 
M. CORCACI
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COMUNIȘTII UZINEI Șl
Prima întîlnire 

ten avut-o în uzi
nă cu cifrele. Pri- 
vindu-le atent, a- 
veam în față o- 
glinda unui bilanț
rodnic. Cifrele, în graiul lor sec, 
îți vorbesc de o muncă vastă și en
tuziastă, desfășurată de constructo
rii de mașini electrice din București. 
In primele 8 luni și jumătate planul 
la toți indicatorii a fost îndeplinit ; 
la producția globală și marfă — 
chiar depășit. Colectivul uzinei a 
reușit să livreze tuturor beneficia
rilor produsele pe sortimente și la 
termenele stabilite prin contracte, să 
îmbunătățească simțitor calitatea, să 
înscrie la capitolul economii „reali
zat un milion lei“.

Pentru a cunoaște și a munci bine 
trebuie să înveți. Adevărul acesta 
este bine cunoscut și de către co
muniștii de aci. Am stat de 
vorbă cu Dumitru Peptan și Ștefan 
Cașmir, cu Tudor Marin și Mir
cea Mușat, secretari de organiza
ții de bază, și cu alți membri 
de partid Ei cunosc amănunțit sar
cinile de plan, sînt la curent cu 
problemele de producție din secții
le în care muncesc Aceasta se da- 
torește organizației de partid a uzi
nei, care acordă mult interes îmbo
gățirii cunoștințelor economice ale 
tuturor membrilor și candidaților de 
partid. Majoritatea membrilor bi
rourilor organizațiilor de bază din 
uzină urmează cercurile de econo
mie concretă conduse de cei mai 
buni ingineri și tehnicieni De mul
tă atenție se bucură în uzină și car
tea tehnică. Pentru sprijinirea te
meinică a membrilor birourilor or
ganizațiilor de bază în cunoașterea 
problemelor economice, comitetul de 
partid a întocmit un plan special de 
conferințe și expuneri. Ingineri cu 
experiență țin sistematic conferințe 
despre căile sporirii productivității 
muncii. îmbunătățirii calității pro
duselor și reducerii prețului de cost.

Munca temeinică pentru însușirea 
problemelor economice a permis or
ganizațiilor de bază să-și sporească 
rolul în organizarea activității de 
producție, să dea un ajutor substan
țial conducerii întreprinderii și sec-

țiilor în îndeplinirea planurilor 1 
toți indicatorii. Cunoscînd bine pro
blemele, organizațiile de bază exer
cită cu mai multă competență drep
tul de control. Cu regularitate. în șe
dințe de birou și în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază se a- 
nalizează diverse aspecte ale pro
ducției ; șefii de secții sînt chemați 
să prezinte informări.

— In secția de bobina] — ne spu- 
tov Dumitru Peptan, secreta- 

planul
ne
rul organizației de bază — 
era îndeplinit lună de lună. Dar noi 
am rezerve

ma/xTiri multilaterale, în
80 lia* I li I an reda*Irl din partea

I B11 I Ig I beneficiarilor au 
LF v v/ ■ ■ ■- ■ scgzuț foarte mult.

A sporit în 
schimb numărul scrisorilor de mul
țumire trimise de numeroase colec
tive din întreaga - țară.

Pentru organizația de partid a 
uzinei economisirea materiei prime, 
a metalelor și în primul rînd a me
talelor neferoase constituie una din 
preocupările de seamă. într-o con
sfătuire cu inginerii din sectorul 
proiectări, comitetul de partid a su
bliniat că de proiectări depinde în 
mare măsură cit metal se folosește 
pentru construcția unei mașini. Sis
tematic se organizează pentru ingi
neri informări despre cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii, sesiuni științi
fice despre soluții noi de proiectare 
etc. Cea mai mare parte din produ
sele uzinei au fost reproiectate, ob- 
ținîndu-se o reducere substanțială 
a greutății mașinilor față de con
strucția anterioară; soluțiile noi în 
proiectare au asigurat ridicarea ca
racteristicilor mașinilor respective.

In privința calității produselor și 
a realizării de economii mai sînt 
însă multe lucruri de făcut. într-un 
articol apărut la rubrica „Tribuna 
calității“, în ziarul de uzină „Di
namul“, ing. N. Barbălată sublinia 
că în unele secții există încă defi
ciențe: atelierul de polizare a exe
cutat superficial unele operații la 
prelucrarea carcaselor ; muncitorii 
de la mașinile de găurit din atelie
rul de strungărie nu folosesc dispo
zitivele indicate în procesul tehno
logic. Lipsuri similare sînt 
telierul prese-împachetaj.

Exercitînd în continuare, 
cepere, dreptul de control
activității conducerii administrative 
și intensificînd munca politică în 
rîndurile muncitorilor, organizația 
de partid va reuși să mobilizeze în
tregul colectiv la îndeplinirea pla
nului pe 1963 la toți indicatorii și la 
crearea condițiilor necesare pentru 
realizarea ritmică, încă din primele 
zile ale anului, a planului pe 1964.

NICOLAE BIVOLU

4

suedeze. Scenariul : Uita
Voi fi mamă

eestor piese. S-a ajuns la concluzia 
că este necesară amenajarea unei li
nii de prelucrare a axelor în flux, 
după principiul tehnologiei de grup. 
De la aplicarea acestui procedeu de 
lucru productivitatea muncii a 
crescut în secție cu 20 la sută.

Organizația de partid împreună 
cu conducerea întreprinderii au re
partizat în mod judicios pe membrii 
și candidații de partid în sectoarele 
hotărîtoare ale producției. De aceea 
în toate locurile de muncă se simte 
influența organizației de partid, care 
intervine operativ în răspîndirea 

experienței bune, 
în înlăturarea de
ficiențelor și în 
învingerea greută
ților. Intr-o vre
me, echipa de fini- 
de montaj nu a-

început de stagiune
Teatrul de Operă și Balet și-a des

chis ieri stagiunea, prezenvfn 
„Oedip“ de George Enes 
colul a fost dirijät de M.

observat că există încă 
care pot fi folosi
te mai bine. Și în- 
tr-o adunare ge
nerală comuniștii 
au făcut numeroa
se propuneri de 
îmbunătățire a procesului de pro
ducție. Tov. Nicolae Gînscă, Flori- 
ca Petruș și alții au arătat că. în- 
trucît brigăzile sînt formate din 
prea mulți muncitori, șeful de bri
gadă nu poate asigura un control 
amănunțit și nici nu poate da aju
torul necesar fiecărui muncitor. Ei 
au propus să se formeze brigăzi 
cu un număr mai mic de muncitori, 
care să fie conduse de oameni ca
lificați Adunarea generală a reco
mandat conducerii secției să apli
ce această propunere ceea ce a con
tribuit la sporirea productivității 
muncii.

La rezolvarea problemelor legate 
de bunul mers al producției, orga-" frecventate în prezent de peste 
nizația de partid antrenează pe toți 
membrii de partid. Colective forma
te din comuniști analizează diferite 
aspecte ale procesului de producție 
în scopul perfecționării lui. Iată un 
exemplu în uzină, arborii pentru 
mașinile electrice au o pondere în
semnată Productivitatea muncii 
însă la aceste piese nu era pe mă
sura posibilităților. La îndrumarea 
comitetului de partid, un colectiv 
de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
membri și nemembri de partid, a 
studiat procesul de fabricație a a-

VIATA DE PARTID

sări din atelierul
corda atenția cuvenită calității pro
duselor, unele piese erau montate 
greșit. La recomandarea biroului, 
conducerea secției a repartizat aici 
pe membrii de partid Ion Pătrașcu 
și Tudor Radu, muncitori cu o bună 
experiență în producție. Ei au an
trenat și pe ceilalți muncitori în di
ferite acțiuni concrete pentru îm
bunătățirea calității produselor. în 
scurt timp n-au mai fost necesare 
remedieri, toate produsele au început 
să fie executate la timp și de cali
tate superioară.

în uzină funcționează 21 de 
cercuri pentru ridicarea calificării,

400 de muncitori. Alți 400 au ab
solvit aceste cursuri cu un • an 
în urmă. Comitetul de partid a ce
rut conducerii uzinei să țină 
seama, în organizarea cercurilor, 
de nivelul de pregătire al 
menilor, 
citori au 
tice, iar 
gățească 
tematic. în organizațiile de bază se 
analizează cum se înfăptuiește pla
nul de ridicare a calificării.

Ca rezultat al acestei activități

uzinei 
organizarea 
de pregătire al oa- 

de faptul că unii mun- 
nevoie de cunoștințe prac- 
alții trebuie să-și îmbo- 
cunoștințele teoretice. Sis-

și în a-

cu pri- 
asupra

Construcțiile de interes
obstesc la sate

7 .* * x äs Construcțiile re-„A alizate prin con-
tribuția voluntară 
a locuitorilor și

B
r n r-TÏ 1s ■ ii 11 dpQ cu ajutorul fon- ( DßTuMIIUll (VĂ durilor acordate 
lltr Innllllll lÎLw'X stat au schim- 
Zill llllllllll wSs» bat în mare mă

sură înfățișarea de 
odinioară a satelor. S-au construit școli, cămine 
'•■"Iturale, dispensare, magazine; în numeroase lo
ri lități s-a introdus lumina electrică.

i in acest an se află în construcție la sate mi
se obiective social-culturale. Zilnic aflăm 
■risorile corespondenților voluntari că noi 
•ții sînt date în folosință Printre acestea, 

‘mportant îl ocupă localurile de școli. Acum, 
satele Alexeni, raionul Urziceni, Orzu, 

. . .. ^trehaia, Bătinești, raionul Panciu, ș. a.
— după cum aflăm din scrisorile corespondenților 
voluntari FI Simionescu. I. Vulpe. V Macarie — 
înoată în școli aot, cu săli de clasă spațioase Nu
mai în raionul Drăgășani au fost terminate 7 lo
caluri de școli, construite cu fonduri alocate de 
stat și prin contribuția voluntară a locuitorilor

Săpt.ămîna aceasta am. primit vești și despre alte 
construcții social-culturale Corespondenții volun
tari C Stamin. C Bădulescu, Gh. Bîtu și Gh. Hăr- 
dutu ne informează că în satul Comoșteni, raionul 
Segarcea a fost dat în folosință un nou cămin cul
tural. în comuna Teșila, raionul Cîmpina, a fost 
terminat localul pentru un magazin universal, iar 
la Mileanca. în raionul Dorohoi. este aproape gata 
clădirea noului dispensar sanitar . la Breaza, în 
raionul Mizil. s-a aprins lumina electrică.

După fiecare construcție se încheie bilanțul fi
nal al cheltuielilor Multe sfaturi populare^ co
munale, 
iese să 
nire a ______
dat. la construcția noilor școli din comunele Cre- 
țeni și Mareea din raionul Drăgășani O mare parte 
din materiale au fost asigurate din resurse locale: 
la transporturi, săpături și la alte munci, a partici
pat un mare număr de cetățeni. La prima con
strucție s-au economisit — după cum arată cores
pondentul voluntar loan Budulcea — 78 000 lei, iar 
la cea de a doua — 60 000 lei Asemenea posibili
tăți de reducere a costului construcțiilor — mai 
ales pe calea procurării unor materiale ieftine"din 
resurse locale și a participării locuitorilor la dife
rite lucrări — există aproape în fiecare comună^ și 
corespondenții voluntari relevă faptul că ele sînt 
tot mai judicios valorificate

Sînt semnalate însă și cazuri cînd unele sfaturi 
populare comunale nu se ocupă cu răspundere e 
buna gospodărire și folosire a fondurilor obștești 
destinate construcțiilor social-culturale In primă
vara anului trecut - ne scrie corespondentul vo
luntar D. Savin - în comuna Izvoru Birai a în
ceput construcția unui cămin cultural Cetățenii au 
făcut săpăturile pentru turnarea, fundației. Pentru 
restul, lucrărilor, sfatul popular comunal a încheiat 
un contract cu întreprinderea raionala de mdițstrie 
locală Tr Severin Astă toamnă însă, cmd zidurile 
erau ridicate pînă la linia de centură, lucrările au 
fost oprite Toată iarna au stat neacoperite șt, in 
parte, s-au degradat. , j

Desigur. în acest caz nu poate fi absolvita de 
vină întreprinderea care s-a angajat să execute lu
crările Dar de ce a lipsit controlul comitetului exe
cutiv al sfatului popular comunal ? Ar fi necesar 
ca Sfatul popular raional Tr. Severin sa ur
mărească îndeaproape cum sînt gospodărite fondu
rile din contribuția voluntară, să controleze desfă
șurarea lucrărilor și să asigure îndrumarea tehnică 
necesară fiecărei construcții.

Deși sîntem în plină toamnă, din unele sensor 
reiese că mai sînt șantiere pe care lucrările se des
fășoară într-un ritm nesatisfăcător. „în luna mai 
a. c., U.R.C.C.-Argeș a început construcția unui 
magazin universal în comuna Mihăieștii de Sus. 
raionul Drăgănești-Olt - ne scrie corespondentul 
voluntar Aristotel Popa. S-a turnat fundația, s-a exe
cutat apoi și o bună parte din zidărie. De mai bine 
de două luni însă lucrările au stagnat. Motivul : 
nu s-a adus cărămida și cimentul, care stau de
pozitate pe rampa gării 1“

Asemenea rămîneri în urmă mai pot fi încă re
cuperate De aceea acum, înainte de începerea adu
nărilor pentru stabilirea contribuției voluntare pe 
anul viitor, este necesar ca sfaturile populare co
munale să ta măsuri pentru terminarea la vreme 
și în condiții bune a tuturor obiectivelor social- 
culturale planificate. TIRCOB

Multe sfaturi populare co
cu sprijinul cetățenilor, se strădu- 
găsească felurite mijloace de iefti- 
costului lucrărilor. Așa s-a proce-

spectacolul Ansani 
central de cîntece și 

populare al R. P (

producție a studiourilor
Isaksson. Regia : Ingmar Bergman. Acțiunea fil
mului se desfășoară în salonul unei maternități. 

Frămîntările celor trei eroine în pragul unui eveniment important în viața 
lor prilejuiesc o dezbatere privitoare la simțul de răspundere al omului, la 
datoria față de cei din jur. In rolurile principale : Eva Dahlbek, Ingrid Thulin, 
Bibi Andersson.

producție a studiourilor din R. P. Chineză. Sce
nariul : Hu-Su, Lin Tsu-Fen. Regia : ' Lin Tșu- 
Fen. Filmul a cărui acțiune se petrece în dece

niul al treilea al secolului nostru redă un episod al luptei duse de țărani, 
însuflețiți de ideile revoluționare, împotriva exploatatorilor.

Balada steagului roșu

Duminică seara, Ansamb 
de cîntece și dansuri popul: 
Chineze, care întreprinde 
în țara noastră, a prezent! 
Palatului R. P. Romîne dii 
un spectacol de gală.

La spectacol an luat parte 
ța Crăciun, pieședintele Ci 
de Stat pentru Cultură și A 
Ilie Murgulescu, președintei 
miei R. P. Romîne, Eduan 
cescu, adjunct al ministrulu 
lor externe, Alexandru Buic 
președinte al Institutului ro 
tru relațiile culturale cu str 
Stanciu Stoian, secretar X 
Ligii romîne de prieteni^ c 
rele din Asia și Africa, ' repr 
ai unor instituții centrale ș 
zații obștești, oameni dé ari 
tură.

Au participat Șiu Gièn-gu , amba
sadorul R. P. Chineze \ la bucurești, 
șefii altor misiuni diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă Și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Programul, care a cuprins dansuri 
populare chineze și cîntece pentru 
diferite instrumente de muzică fol
clorică și formații corale, s-a bucurat 
de un frumos succes.

După spectacol, artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

(Agerpres)

Ultima șansăde

obiecte creatorii 
pricepere diferi- 
de culori, fâcînd 
alte nuanțe sau

ÎNCĂLȚĂMINTE 
CĂLDUROASĂ

Pregâtiri la Universitatea

ÎMBRĂCĂMINTE de stofă 
$1 TRICOTAJE

îmbrăcămintei ușoare, pur
tate în timpul verii, Ii iau trep
tat locul hainele, încălțămin
tea călduroasă. Ne-am intere
sat la Ministerul Industriei 
Ușoare și la comerț ce anume 
s-a pregătit, în vederea sezo
nului de toamnă-iarnă. pentru 
copii

Pe lîngă sortimentul cunos
cut de pardesie, paltoane și 
scurte, în trimestrul IV se vor 
găsi în magazine și modele 
noi Vor apare paltoane din 
țesături de bumbac și relon cu 
căptușeală din blană sintelică 
sau dublură matlasată. Scurte
lor din balonseide li se adau
gă scurtele din relon hidrofo- 
rizat (tratate cu o peliculă de 
cauciuc, care le tace imper
meabile) îșl vor face, de ase
menea apariția în magazine 
cantități însemnate de trenin
guri și pantaloni de schi.

în acest trimestru se vor 
găsi comerț costumașe.

veste, jachete, pulovere, scam- 
polourl din lină și din fire 
p.n.a. simple și scămoșate, 
fuste și pantaloni tricotați. In
dustria s-a angajat să livreze 
400 000 de bucăți. La realiza
rea acestor 
au folosit cu 
te combinații 
garnituri din 
din culori contrastante.

în cantități importante s-a 
pregătit și lenjerie tricotată 
de bumbac : flanele, panta
loni, maiouri, simple și plu
șate.

Bogat va fi, în sezonul aces
ta, sortimentul de căciulite 
tricotate Printre ele sînt mo
dele care acoperă fruntea și 
bărbia, altele care se pun 
peste urechi, modele cu cozo
roc, căciulite cu fular etc.

Pe lîngă șosetele și ciorapii 
de lînă sau bumbac, în sezo
nul acesta au apărut dresuri
le ciorapi-pantaloni din bum
bac sau fire supraelastice, în 
mai multe culori.

Pantofi, gheta și bocanci de 
toate numerele s-au și livrat 
comerțului. Alături de aceste 
sortimente sînt în curs de e- 
xecuție 100 000 de perechi de 
șoșoni carnelhar (papuci
casă călduroși). în iarnă vor 
apare și ghete galoșate 
fermoar 
vorbind 
ciucată, 
riate.

cu 
pentru copii, nemai- 
de încălțămintea cau- 
produsă

CONFECȚII DE

în culori va-

COMANDĂ

meșteșugă-Cooperativele 
rești de specialitate din toate 
orașele execută confecții pen
tru copii la comandă. în Ca
pitală, astfel de comenzi se 
primesc la unitățile cooperati
velor „Casa ds Modă“, ..Soa
rele“ și altele. Una din unită
țile specializate în coniecții 
pentru copii ale cooperativei 
„Sporul" este aceea de 
strada Șelari nr. 7.

pe

este o producție a Televiziunii din R. D. Ger
mană. Scenariul : Hans Oliva și Hans Joachim 
Hasprzik. Regia : Hans Joachim Hasprzik. 

Redînd retrospectiv povestea dramatică a lui Klaus Seiser urmărit de Ges
tapo în timpul războiului, filmul dezvăluie totodată situația foștilor criminali 
de război ascunși în Germania occidentală. In rolurile principale apar actorii .- 
Armin Mueller Stahl, Raimund Schelcher, Hilmar Thate, Harald Halgardt, 
Peter-Paul Goes, Eva Maria Hagen.

producție a studiourilor americane. Scenariul : 
James Poe și Meade Roberts, după piesa cu ace

lași titlu de Tennessee Williams. Regia : Peter Glenville.

Vară și fum

în luna octombrie îșl va relua 
activitatea Universitatea populară- 
București.

Anul acesta vor putea fi audiate 
cursurile : Romînia socialistă, Isto
ria patriei noastre, Istoria univer
sală, Istoria filozofiei, Știință și re
ligie, Tehnica secolului XX, Pro
bleme ale fizicii contemporane, 
Probleme de bază ale chimiei. în 
colaborare cu Uniunea Compozito
rilor și Uniunea Artiștilor Plastici 
se vor organiza cursuri de cultură 
muzicală 
Vor 1 
cursuri 
istoria 
națior.. 
romîna 
grafia 
mii, n< 
străine 
germană, spaniolă).
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mare număr de creatori ori
ginali. Căci fiecare dintre 
echipele finaliste s-a pre
zentat cu cel pu(in un cîn- 
tec sau o poezie originală.

Sergentul Istrate Gheor
ghe, membru al cercului 
literar ostășesc „Alexandru 
Sahia", unul din autorii an
trenantului spectacol „Cu 
patria în inimi — pe drum 
înfloritor“, cu care s-a pre
zentat echipa artistică „Fe
roviarul", sau sergentul S. 
Damian, coautor al specta
colului prezentat de forma
ția „Scutul patriei“, sînt doi 
dintre textierii originali care 
s-au afirmat în cadrul aces
tui concurs. Alți artiști ama
tori au semnat coregrafia 
spectacolelor sau au debutat 
în fața juriului cu compo
ziții muzicale originale. Este 
vorba de soldatul Novac 
Stoian (care a semnat core
grafia spectacolului prezen
tat de echipa „Feroviarul"),

soldatul fruntaș V. Marines
cu (care a semnat coregra
fia spectacolului echipei 
„Șoimii patriei“) sau ser
gentul l. Chingeru, unul 
din compozitorii corului „A- 
viatorii patriei“.

Mul(i dintre artiștii ama
tori participanți la acest 
concurs au desfășurat și 
înainte de începerea servi
ciului militar o bogată ac
tivitate culturală. Aiot, îm
preună cu artiști amatori 
din rîndurile ofițerilor 
au continuat să activeze la 
fel de susținut. 
Neaga 
membru 
a Casei 
cemhrie 
dirijorul 
„Feroviarul", maior ingine' 
Leonid Gudzichevici (cu
noscut și din cadrul emi
siunilor noastre de televi
ziune, unde a apărut ca di
rijor al unei formații de

Finala celui de-al XII-lea 
„Concurs al formațiilor ar
tistice ostășești“ a reunit 
într-un bogat spectacol mai 
multe colective artistice de 
amatori fruntașe. Printre a- 
cestea se numără echipele 
„Albatrosul", „Apărătorii 
patriei", „Grănicerul' „Fe
roviarul", „Șoimii patriei" 
— în total 7 echipe artistice 
și 6 brigăzi artistice de agi
tație.

De-a lungul celor trei zile 
de concurs, pe scena Tea
trului C.C.S. din Capitală 
s-au perindat peste 1 300 de 
ostași-artiști amatori, cu
prinși în coruri, echipe de 
dansuri, orchestre de muzi
că ușoară, tarafuri, colective 
de soliști, recitatori etc. Bi
lanț al unei activități cultu
rale rodnice, finala a prile
juit afirmarea multor inter- 
preți talentați ai cîntecului 
și dansului și, totodată (ceea 
ce este îmbucurător), a unui

miniere, atît 
suprafață, se

Rezerve mai bine valorificate
(Urmare din pag. I-a)

Materiale plastice 
in industria minieră
La diferiți lucrări 

în subteran cît și la 
folosesc în prezent materiale plasti
ce. Un prim sector în care s-au in
trodus masele plastice au fost uzi
nele de preparare a cărbunelui 
Aici s-au folosit conducte din po- 
Iiclorură de vinii cu diametru de 
50—90 mm care s-au dovedit foarte 
rezistente la coroziune, chiar și în 
cazurile în care s-a transportat apă 
cu suspensie de cărbune mărunt, 
care are un accentuat efect abra
ziv. La preparația Petrila au fost 
introduse rulouri din materiale plas
tice pentru transportoarele cu ban
dă și bucșe pentru mesele de do
zare la uscătorii.

Sergentul
Constantin, tost 
al echipei teatrale 
de cultură 30 De- 
din Capitală, sau 

orchestrei echipei

mandoline) sînt doar doi 
dintre artiștii amatori cu o 
experiență artistică mai în
delungată, cute s-au întîlnit 
pe scena acestei finale.

Inspirate. din viața de zi
cu zl 'tuale
prin t ,i- ■ . pro-
grami dé
monsl pitai
patrie l os-
tașilo

In < CUtS,
pornii anu-
lui, s-. m-
signe. oant
la con vă-
zut-o ntu-
rile tu. ma-
tori pc nlă,
alta — on
CUrsulu. tice
de ama —
pe care cu-
rînd cîș fi-
nale.

La Grădina botanică din Capitală plantele tropicale se 
bucură de condiții prielnice, care le vor fi asigurate și iu 
timpul ieaniL

Dar permanentizarea este legată 
și de crearea condițiilor bune de 
cazare și de muncă. Această pro
blemă a stat și stă în centrul aten
ției noastre. în prezent există un 
număr de 442 cabane confortabil 
amenajate, luminoase, aerisite și în
călzite. Ele au fost construite în 
apropierea locurilor de muncă pen
tru a evita drumurile lungi și obo
sitoare. Paturile comune au dispărut 
din cabane; există astăzi în caba
nele din pădure peste 6 000 paturi 
de fier cu saltele și pături de lînă ; 
multe cabane sînt luminate elec
tric, aproape în toate există aparate 
de radio și biblioteci. Aproviziona
rea muncitorilor se face în mai 
bune condiții, iar în vara aceasta 
legumele și fructele proaspete s-au 
găsit aproape la toate punctele de 
aprovizionare din pădure.

Ca urmare a măsurilor luate în 
prezent 80 la sută din masa lem
noasă exploatată și dată în produc
ție se lucrează de brigăzi complexe 
cu acord global, formate din mun
citori permanenți. Sînt întreprin
deri forestiere — ca Moldovița 
Cîmpulung și lacobeni — unde în 
treaga masă lemnoasă este exploa 
tată de asemenea brigăzi Perma
nentizarea muncitorilor și organiza
rea lor în brigăzi complexe cu a 
cord global au creat posibilitatea 
desfășurării unor acțiuni eficace 
pentru ridicarea calificării lor și a 
cunoașterii pe scară largă și cu 
bune rezultate a mecanismelor. Nu-

mai anul acesta s-au ținut 143 de 
lecții-conferințe pentru completarea 
cunoștințelor și ridicarea calificării 
— lecții la care au participat a- 
proape 9 000 de muncitori.

Bilanțul cu care se prezintă co
lectivele de întreprinderi din cadrul 
D.R.E.F.-Suceava, după primele 8 
luni ale anului în creșterea produc
tivității muncii este bogat ; sarcina 
planificată a fost depășită cu 1 la 
sută. Trebuie menționat faptul că 
productivitatea realizată în această 
perioadă este cu 10,7 la sută mai 
mare decît cea realizată în perioada 
dinaintea aplicării măsurilor tehni- 
co-organizatdrice de care am a- 
mintit mai sus.

Față cu anii trecuți, prețul de 
cost prezintă o simțitoare scădere. 
Prin reducerea prețului de cost pe 
unitatea de produs lucrat mecanic, 
D.R.E.F.-Suceava a realizat pe opt 
luni din acest an economii peste 
plan de 3 701 000 lei și o depășire a 
beneficiilor planificate de 10 356 000 
lei.

Pentru anul viitor productivitatea 
muncii planificată este cu 6,1 la 
sută mai mare decît realizările pre
liminate din acest an. Rezultatele 
obținute pînă acum, 
muncii î 
global, 
cu noi 
losirea 
utilaje 
zarea sarcinii de creștere a produc
tivității muncii, pentru îndeplinirea 
în condiții exemplare a tuturor in
dicatorilor planului.

/ " , extinderea
în brigăzi complexe cu acord 
dotarea sectorului forestier 
mecanisme moderne și fo- 
cît mai deplină a acestor 
creează condiții pentru reali

Cfjjgfllfeg» Cinemaiă
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Aida — (orele 19) 
O.S.T.A. (Sala Teatrului C.C.S.) : Ansam
blul centrai de cîntece șl dansuri al 
R. P. Chineze — (orele 20). Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
Nevestele veseie din Windsor 
19,30). (Sala Studio): Nora

(orele 
(orele 19 30).
rt mamă :
Capito) (bd.

1 Mal 322).

Popular (str. Mätä 
tuile tac : Moșilor 
Generalul i C 
89) Povestea 
M. Eminescu 
Hill : Volga 
reasca (str 1 
bertății 70-72) 
Libertății (str

Cosmc 
unei 
127) (.
(șos 
S Ba 
Icarie

en 
:ie

■X

u 
lit

CINEMATOGRAFE : Voi 
Republica (bd. Magheru 2), 
6 Martie 16), Excelsior (bd. 
Ultima șansă ; Carpațl (bd Magheru 29), 
Festival (bd. 6 Martie 14) Feroviar (Ca
lea Grivițel 80), Modern (piața G.
Coșbuc nr. 1). Codln ; București (bd. 6 
Martie 6). Grlvlța (Calea Grivițel —
lingă podul Basarab) Babette pleacă la 
război — cinemascop : Tineretului (Ca
lea Victoriei 48) Bucegl (bd I Mal 57) 
Miorița (Calea Moșilor 127) Moartea în 
Insula de zahăr — cinemascop : victoria 
(bd. 6 Martie 7). Lupii la stlnă : Central 
(bd^ 6 Martie 2). 
Lumina (bd 6 
de miere fără 
13 Decembrie 5 7). 
lentina 84) Program 
copii — dimineața 
Doina (str Doamnei 
birt — după-amfază 
Doina (str Doamnei ... ________ __
plin — In lumea temperaturilor înalte : 
Timpuri Noi (bd 6 Martie 18) E perints 
să calci pe iarbă Glulești (Calea Glu 
Iești 56) înfrățirea Intre popoare (bd 
Bucureștii Noi), Tomls (Calea Văcărești 
21). Lira (Calea 13 Septembrie 196). 
Moby Dick : Cultural (piața Iile Ptntllie 
2) Escondida : Dacia (Calea Grivițel 137) 
Arta (Calea Călărași 153). ~
nunată ; Buzeștl (str. 
Marele drum r ~ .
42) Ferentari (Calea Ferentari 86) 
din alte lumi ; Unirea (bd 1 Mal 
Cain al XVIIl-lea 
deștl 22) Aurora
Tutunul I Vttan 
Dintele de aur ț 
Bravu 221). Cel

Căpitanul Fracasse : 
Martie 12) Luna 

bărbat : Union (str. 
Colentlna (șos Co- 

special pentru 
cinematograful 
Intre două tu- 
clnematograful 

Festivalul Cha-

la
9) 
la
9)

Tu ești mi- 
Buzeștl 9-11). 

Crîngașl (str. CTingașl 
■ ■ - DOI

143) 
Du- 
118).
97) 

Mlhal

: Flacăra (Calea
(bd Dimitrov 
(Calea Dudeștl 

Munca (șos 
mal mare spectacol i

<'4
<

11 Iunie 78) 
Luceafărul (Calea Rahovel -1>: 
Parisului — cinemascop : 
Giurgiului 3) Clubul cava <riloi 
mascop • Drumul Serii (s Di. 
rll 30) Venlțl mîlne : -,ru.
Cotrocenl 9)

ifner.
Nor 

) Ml

TELEVIZIUNE I Orele IS. . 
televiziunii 19.10 — Pent, 
grafi : Zîmbițl vă rog 1 
Actualități filmate din 
19.45 - Vitrină literară 21.,-, 
țlunl din spectacolul prezenta* țle for
mațiile artistice ostășești în cadrul celui 
de al XII lea concurs artistic pe forțele 
armate 21.50 - Telesport. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA

ieză. 
» Selec-

teri, tn țară : vremea a fost umedă șl 
s-a răcit. Cerul a tost variabil, mai mult 
noros tn Jumătatea de nord a țării, 
unde a ploua: local In rest, cerul a fost 
acoperi’ șl a plouat Intermitent. In re
giunea de munte a nins

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
șl 3 octombrie. In țară : vreme schim
bătoare cu cerul tem'porar noros Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse, 
mal frecvente tn sudul șl sud vestul 
țării. Temperatura tn scădere, mal ac
centuată tn nordul țării șl regiunea de 
munte Minimele vor tl cuprinse Intre 
minus 1 și 9 grade șl maximele Intre 10 
șl 20 de grade In București, vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Temporar ploaie. Vint slab plnă la pat 
trlvlt. Temperatura tn scădere.
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Campionatul categoriei A

în Capitală,

re,intrare nu tocmai

jucat prea lateral.

Cupîaful din Capitală
Meciurile disputate în Capitală, 

pe stadionul Republicii, s-au înche
iat cu următoarele rezultate: Steaua- 
Crișul 7—2 (4—1) ; Dinamo Bucu- 
rești-Siderurgistul 5—1 (2—1).

Despre acest cuplaj, maestrul 
sportului ION VOINESCU ne-a 
relatat :

„In ciuda disproporției de valoare 
dintre echipe și a terenului alunecos, 
meciurile au dat în general satisfac
ție spectatorilor. Echipele mai puțin 
pregătite, ai căror jucători au defi
ciențe tehnice mai pronunțate —mă 
refer la Crișul și Siderurgistul —i 
au cedat în reprizele secunde.

Steaua s-a „încălzit", cam după 
vreo 30 de minute de la începere. 
Mi-a plăcut înaintarea, mai puțin 
însă jocul lui Sorin Avram, care încă 
nu s-a încadrat în stilul și ritmul ce
lorlalți înaintași. Raksi s-a remarcat 
din nou ca extremă. O mențiune și 
pentru Pavlovici care, pe lingă că a 
muncit mult ca de obicei, a adus un 
aport serios la finalizarea fazelor : a 
urmărit acțiunile pe poartă, a șutat 
precis. Constantin s-a descurcat prin 
tehnică...

Apărarea a acționat colectiv. Cînd 
fost necesar, Zavoda a intervenit 
în zonele colegilor de linie. Ere

nia și-a făcut o 
orespunzătoare. Resimte lipsa de 

pacuri oficiale.
[ Orădenii au
Echipa nu este lipsită de legătură, 
insă greșește prin pase laterale, prin 
încetinirea ritmului la finalizarea ac
țiunilor. Aceeași deficiență s-a re
marcat și la Siderurgistul. Gălățenii 
au pierdut, e drept, la un scor destul 
ele sever. Dar, pe teren, jocul n-a 
fost chiar atît de disproporționat. 
Spre deosebire de Crișul, echipa din 
Galați a jucat deschis chiar de la 
început, încercînd să-i surprindă pe 
dinamoviști. Grăbindu-se însă să în
cheie de la distanțe mari fazele 
ofensive, gălățenii au greșit. Ei mi
zează prea mult pe forța de șut a lui 
Zgardan, de altfel singurul care tra
ge la poartă. Mi-a plăcut jocul lui 
David și în special comportarea tî- 
nărului Gherghina.

Dinamoviștii își datorează succesul 
jocului lor organizat, maturității ce 
au manifestat-o în tot timpul meciu
lui. Apărarea lichidat ușor atacu- 
rile-surpriză in iate de adversar. îna
intarea are, di pă părerea mea, o al
cătuire omogenă. Cvintetul de ieri 
— Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Țîrcov- 
nicu, Haidu — este superior celui 
folosit pînă nu de mult. Pir- 
rălab a produs o impresie deose
bită. Centrările lui, făcute la capătul

- curse spectaculoase, n-au nici un 
viii'.- mingea ajunge la partenerul 
. . w.i bine plasat. Haidu nu este
n>:. ’ lipsit de calități asemănătoare, 

o avut nici acum ocazii prea 
.•«r* 1 *- ■ :'":-și servească coechipierii.

Agenția France Presse 
că 20 de parașutiști de > 
N.A.T.O. din Livorno (It 
fost răniți în cursul mt. 
care se desfășoară în 1 
Friuli. După ce au fost la 
au fost duși de un vînt 
de puternic în afara zonr 
rizare prevăzute și au ce 
tr-o pădure. Trei dintre e.șm 
tiști se află în stare gra: . :
lansare a asistat amiralul h - ■ ; 
comandantul forțelor N.A. O. J.n 
regiunea 

rilor din timpul războiului au fost 
înlăturate. Da, orașul pare într-ade- 
văr tînăr și aceasta datorită în
deosebi noilor fabrici și construcții 
ridicate în anii puterii populare. 
Privirile sînt atrase de clădirile mo
derne în culori pastelate, ridicate în 
ultimii ani. Construcțiile continuă și 
orașul se dezvoltă, tot mai mulți oa
meni ai muncii se mută în case noi. 
După cum mi s-a relatat, în acest an 
se voi da în folosință încă 600 de 
apartamente.

Debreținul a devenit un important 
centru cultural. Ne convingem de a-
cest lucru dînd o raită pe la Uni
versitatea .,Kossuth Lajos“, pe la 
Facultatea de medicină umană, cu 
clinicile ei moderne, pe la Faculta
tea de agronomie și pe la Școala 
superioară pedagogică. Orașul mai 
posedă una din cele mai mari bi
blioteci din R.P. Ungară.

între timp, tovarășul Bartha ne 
zugrăvește o imagine a realizărilor 
pe tărîm economic, înfăptuite aici în 
anii puterii populare. înainte de eli
berare — spune el — orașul nu 
avea decît cîteva ateliere mici, ru
dimentare, în care lucrau relativ 
putini muncitori. Astăzi avem un șir 
de fabrici moderne, tn care lucrează 
zeci de mii de oameni.

Facem scurte vizite la cîteva din 
ele, printre care : fabrica de penici
lină și cea de aparate medicale, ale 
căror produse le-am întîlnit în multe 
spitale și clinici vizitare fabrica de 
rulmenți și cea de confecții Pretu
tindeni muncă avîntată. oameni en
tuziaști primitori. Ej ne vorbesc cu 
mîndrie de orașul lor, de realizările 
obținute.

...Seara tîrziu cînd ne-am despăr
țit, tovarășul Bartha ne-a spus zîm- 
bind :

— Ați văzut cum arată astăzi ora
șul Debrețin. Veniți din nou anul 
viitor ; îl veți găsi, fără îndoială și 
mal frumos.

l.i final, o remarcă generală : spor
tivitatea n-a fost aproape deloc le
zată..."

CLASAMENTUL
Steaua 6 5 0 1 22 : 10 10
Petrolul 6 3 2 1 13 : 4 8
Dlnamo București 6 4 0 2 20 : 7 8
Progresul 6 3 2 1 12 : 10 8
Farul 6 4 0 2 11 :11 8
c.s 6 3 0 3 11 : 9 6

6 2 2 2 7 : 8 6
6 3 0 3 8 :10 6

. sȚ'Țvi 6 2 13 9 : 10 1
6 2 13 10 : 16 5

ișoara 6 2 0 4 8 : 13 4
ști 6 2 0 4 7 :12 4

6 12 3 5 :15 4
ciut 6 10 5 5 :13 2

întreceri spectaculoase
decît în alte spor-

cont, 
drni 
r#gh

tai mult decît în alte spor- 
bi ploaia influențează în mod 
alitatea jocului. Pe un teren 
libat literalmente cu apă, sub 
măruntă și deasă, care n-a 
lici o clipă (acesta a fost ca- 
iare s-a desfășurat cuplajul 
de ieri dimineață din Parcul 

), jucătorii — oricît s-ar stră- 
u pot înjgheba acțiuni fru- 
1 pase la mină. Cuplajul amin- 

A totuși frumusețea lui. Echi- 
iu disputat cu ambiție șansele, 
it din răsputeri pentru balon, 

n-a făcut decît să-i satisfacă 
ieroșii spectatori prezenți.
a și Rulmentul Bîrlad — forma- 
au deschis cuplajul — au avut 

le aproximativ egale de domina- 
cuși, victoria a revenit rugbiști- 
la Gloria, prin cele 9 puncte 

3 în prima repriză. Bîrlădenii, 
ieral mai tineri și cu o 

experiență, 
renunțat la 

nici chiar a- 
cînd scorul

poate de ec_. 
învingătorii 
meritul de 
încercat să 
cu linia de 
sferturi, deși 
timpului nu

mica 
n-au 
luptă 
lunci 
ra 9-0 pentru Glo-
a. In repriza se- 
tndă, mai ales, ei 
t căutat să refacă 
■enul pierdut, 
irul însă n-a pu- 
fi modifies».

Partida Grivița 
j >sie — Știința 
Cluj a consemnat 
victoria grivițenilor, 
la un scor minim 
(3-0), însă jocul în 
sine a fost cît se 
poate de echilibrat, 

au 
a fi 
joace 
trei- 

starea
reco

manda o astfel de 
tactică. Alegerea 
atacurilor pe aripi 
s-a dovedit chiar 
inspirată. Cele trei 
(și singurele) punc
te ale întîlnirii 
le-a realizat Teodo- 
rescu. Acesta, lan
sat la o fază ini
țiată pe centru de

Dinamoviștii din nou în atac la poarta lui Cîmpeanu (Siderurgistul)
(Foto : M. CIOC)

î N Ț
PETROLUL — STEAGUL ROȘU

1—0
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

întîlnirea dintre Petrolul și Steagul 
Roșu Brașov a plăcut celor peste 
12 000 de spectatori prezenți ieri pe 
stadionul din localitate.

Deciși să scoată un rezultat cît mai 
strîns, oaspeții au pus accent pe a- 
părare, jucînd cu 4—5 oameni pe li
nia de fund. în același timp ei au 
efectuat contraatacuri periculoase 
susținute în special de Seredai, Ha- 
șoti și Năftănăilă. Unicul punct rea
lizat în această partidă a fost înscris 
însă de ploieșteanul Juhasz (min. 57), 
printr-un șut puternic de la 16 m.

FARUL — RAPID 3—1
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

Meciul dintre Farul Constanța și 
Rapid București a plăcut spectato
rilor, mai ales prin dîrzenia cu care 
cele două echipe au jucat. Gazdele 
au obținut victoria pe merit, cu 
scorul de 3—1, deoarece au știut să 
joace mai bine pe terenul desfun
dat și au avut o linie de atac mai 
eficace.

Primul gol (și ultimul) pentru 
Rapid este înscris de Dinu, în min.
2. Pentru Farul au înscris... Motroc 
(autogol în min. 11) și Ologu (in 
min. 52 și 63).
C.S.M.S. — DINAMO PITEȘTI 

2—1
IAȘI (coresp. „Scînteii“). în întîl

nirea de ieri cu Dinamo Pitești, 
C.S.M.S. a cîștigat pe merit : 2—1. 
La început ieșenii au multe ocazii 
de a înscrie, dar înaintarea ratează. 
Dinamoviștii sînt însă cei ce des
chid scorul : în min. 21 înscriu prin 
Țurcan. La un nou atac al fotbaliș
tilor ieșeni, unul dintre apărătorii 
oaspeți comite henț în careu. Matei 
transformă, scorul devenind egal.

în repriza a doua, Vornicu ridică 
scorul Ia 2—1 pentru C.S.M.S. (în 
min. 73). In această parte a meciu
lui, portarul echipei piteștene s-a re
marcat în mod deosebit.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—ȘTIIN

ȚA CLUJ 3—1
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 

— După patru înfrîngeri consecu
tive, studenții din Timișoara au reu
șit ieri, în meciul cu colegii lor din

Moraru, a culcat balonul în terenul de 
țintă al clujenilor, în min. 28, Clujenii 
nu și-au dezmințit calitățile fizice, dîr- 
zenia, perseverența. O notă în plus 
fundașului Gherasim, care s-a remar
cat printr-o excelentă „priză“ la balon 
și prin siguranța degajărilor.

Sîmbătă, pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare, dinamoviștii au cîștigat, 
dar destul de greu, meciul cu Unirea. 
Cu cîteva minute înainte de pauza din
tre reprize, Dinamo avea un avantaj 
doar de 2 puncte (11-9). înscriind încă 
5 puncte (la o fază în care au făcut un 
„înainte"), dinamoviștii au majqrat sco
rul la 16-9. în repriza secundă nici una 
din echipe n-a mai reușit să maroheze, 
scorul rămînînd neschimbat.

I. DÜMITRIU
Alte rezultate : Știința Timișoara — 

Progresul 3—-0 ; Farul 
Steaua 3—10; C.S.M.S. 
Petroșeni 9—3.

Constanta — 
Iași — Știința

★
Echipa de tenis a S.U.A. a învins 

scorul de 5—0 reprezentativa Angliei,

Fază din meciul Grivița Roșie—Știința Cluj

23 octombrie pe 
Londra.

Săptămîna trecută, în cele 4 
Europei, în curs de desfășurare 
Cupa cupelor, Cupa tîrgurilor și

nostru.
★

Ovanesian a realizat un adevă- 
forță Ia recentul meci atletic

Igor Ter 
rat tur de . .
R.S.F.S.R.—Franța, disputat la Paris. EI a 
cîștigat proba de lungime (8,04 m), a făcut 
cel mai bun „schimb“ al echipei sale în 
ștafeta 4x100 m și I-a înlocuit în ultimul 
moment pe un coechipier accidentat, la să
ritura cu prăjina. Ovanesian s-a clasat pe 
locul 4, dar a adus un punct foarte prețios 
echipei sale, dacă ne amintim că scorul fi
nal a fost 106—106.

★
In timp ce Pele declară că nu-1 Intere

sează selecționarea sa în echipa lumii pen
tru meciul cu Anglia, celălalt mare jucă
tor brazilian Garincha se antrenează pentru 
a lua locul Iui Kopa pe extrema dreaptă. 
Antrenorul Riera speră să-i aibă însă pe 
amîndoi (alături de Law. Di Stefano, 
Genie), în linia de atac, care va apare la

Cupe ale 
(C.C.l,., 

______ „„„ ......„ . Cupa in 
terțări) s-au disputat nu mai puțin de 2: 
de meciuri, Ia care au asistat peste 1 000 COI 
de spectatori. Ceea ce denotă că popuF'^ 
tatea fotbalului este în continuă creștere 
continentul

ARĂ
Cluj, o frumoasă victorie : 3—1. Spre 
deosebire de celelalte partide dispu
tate în acest campionat, echipa lo
cală s-a mișcat mai bine, a ’luptat 
pentru fiecare balon și a tras destul 
de mult la poartă. Primul gol îl 
înscrie Manolache (min. 40).

După pauză, studenții timișoreni 
urcă scorul la 2—0, prin golul în
scris de Surdan, în min. 50. După 
alte 20 de minute de joc, R. Lazăr 
demarează pe extremă și înscrie cel 
mai frumos gol al partidei. Clujenii 
înscriu în min. 75 prin Adam.

U.T.A—PROGRESUL 1—1
ARAD (coresp. „Scînteii“). — Pe 

stadionul „30 Decembrie“ a avut loc 
meciul de fotbal dintre U.T.A. și 
Progresul București. La sfîrșitul me
ciului, scorul a fost de 1—1.

în min. 20, Floruț trimite o minge 
la întîlnire lui Țîrlea, portarul Pro
gresului îi iese în întîmpinare, dar 
înaintașul arădan împinge mingea 
în poarta goală. Nu trec însă decît 
7 minute, și textiliștii fac un fault 
în careu. Mateianu transformă lovi
tura de la 11 m.

Rezultate din
Seria I. Știința Galați — Știința 

Craiova 1—1 ; Flacăra Moreni — 
Chimia Făgăraș 3—1 ; Ceahlăul Pia
tra Neamț — Unirea Rm. Vîlcea 
2—1 ; Tractorul Brașov — Foresta 
Fălticeni 6—0 ; Știința București — 
Metalul București 2—1 ; Poiana Cîm- 
pina — Dinamo Bacău 2—0 ; C.F.R. 
Pașcani — Metalul Tîrgoviște amî- 
nat.

AGENȚIILE
Campionatul mondial feminin 

de șah
După o zi de repaus, campionatul mon

dial feminin de șah pe echipe a continuat 
la Split cu disputarea meciurilor din turul
6. Echipa R. P. Romîne a întîlnit reprezen
tativa R. P. Ungare, pe care a învins-o cu 
1,5—0,5 puncte. Alte rezultate : U.R.S.S.—
R. P. Polonă 2—0 ; R. P. Mongolă—Olanda 
1—1 ; Iugoslavia—Monaco 2—0 ; Belgia— 
Austria 1—1 ; S.U.A.—Scoția 2—0.

în clasament conduce U.R.S.S. oü 11 
puncte, urmată de Iugoslavia (10 puncte),
S. U.A. și R. P. Polonă (8 puncte), R. P. 
Romînă și Olanda (7,5 puncte).

★
Selecționatele olimpice de fotbal ale 

R. S. Cehoslovace și Franței s-au întîlnit 
sîmbătă la Plsen în primul lor meci con
tînd pentru preliminariile turneului olim
pic. Cu o formație mai atletică și supe
rioară pe plan tehnic, fotbaliștii cehoslovaci 
au repurtat victoria cu scorul de 4—0 (2—0). 
Golurile au fost marcate de Brumowski 
(min. 34), Matlak (din lovitură liberă, în 
min. 42), Nepomucky (min 54) și Pisa 
(min. 78).

R. F. Germană — Turcia 3—O
Peste 50 000 de spectatori au urmărit ieri 

la Frankfurt pe Main întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele R. F. Ger
mane și Turciei. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 3—0 (0—0). Toate golurile 
au fost înscrise de Seeler (în minutele 52, 
54 și 67). Ultimul punct a fost realizat din 
11 m.

Au iucat formațiile : R. F. Germană : 
Fahrian, Nowak, Pott, Schultz, Wilde, 
Schmitt, Libuda, Kraemer, Seeler, Konie- 
tzka, Doerfel.

Turcia : Turgay, Candemir, Surraya, Se- 
ref, Sabahatin, Kaya, Tarik, Suat, Senol, 
Birol, Ugur.

lntrecerile Regatei internationale de 
canotaj academic, găzduite ieri dimi
neața de lacul Snagov, s-au ridicat la 
un nivel superior și au dat loc unor 
dispute dirze, echilibrate. Concurînd 
mai bine decît la ultimele lor evolufii 
internationale, canotorii romîni au 
cucerit 3 victorii în lața unor adver
sari redutabili din R. D. Germană, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă și 
R. S. F. Iugoslavia. Concursul a debu
tat cu o victorie romînească. La 4 + 1 
victoria a revenit echipajului nostru 
(I. Petrov, Gh. Rifelt, E. Somovschi, N. 
Husarenco + O. Păunescu). Pe locul 
secund a sosit tot o echipă romînă, 
care a învins cu 3 sec. echipajul 
R.D.G.

Cursa următoare a însemnat un nou 
succes pentru canotajul nostru. La 2 
fără cîrmaci, tinerii campioni republi
cani Tudose și Stratan au întrecut clar 
două formafii germane și una iugo
slavă.

Pe locul 1 s-a mal clgsat șl echipajul 
romîn de 4 fără cîrmaci, compus din

<03113^ ?e terenurile bucureștene
In primul meci al cuplajului de pe 

terenul Progresul s-au întîlnit echipele 
masculine Steaua și C.S.M.S.-lași. 
Studenții nu s-au lăsat intimidați 
de redutabilii lor adversari și au con
dus la un moment dat cu 3-0. Ei nu au 
reușit în continuare să-și mențină a- 
vantajul, astfel că la sfîrșitul reprizei 
scorul a devenit favorabil militarilor 
cu 5-3. în partea a doua a întîlnirii, 
bucureștenii se „descurcă“ mai bine pe 
terenul inundat de ploaie și înscriu 
încă șapte goluri, în timp ce studenții 
marchează doar unul. Scor final : 12-4.

în cel de-al doilea meci (Rapid — 
Dinamo Bacău) jocul a fost mai echi
librat. Gazdele, în repriza întîia, au ju
cat mai aproape de valoarea lor, reu
șind să conducă la diferență de un 
punct : 3-2. După pauză însă, dinamo-

Echipa selecționată de box a țării 
noastre a încheiat sezonul internațio
nal din acest an repurtînd sîmbătă sea
ra, pe stadionul Republicii, o catego
rică victorie cu scorul de 9—1 în fața 
reprezentativei Scoției. In 
poate afirma că meciurile 
goriile „mici“ au fost mai 
publicul urmărind o serie 
superioare pe plan spectacular. Intîlni- 
rile de la categoriile „mari“, și în spe-

general, se 
de la cate- 
pasionante, 
de dispute

categoria B.
Seria a Il-a. Minerul Lupenî — 

Mureșul Tg. Mureș 2—2 ; Arieșul 
Turda — C.F.R. Timișoara 0—0 ; 
Flamura Roșie Oradea — Jiul Pe- 
trila 2—2 ; A.S.M.D. Satu-Mare — 
A._ S. Cugir 5—1 ; C.S.M. Cluj — 
C.SIM. Reșița 2—1 ; Gaz Metan Me
diaș — Minerul Baia Mare 1—1 ; 
C.S.M, Sibiu — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 1—0.

DE PRESA
meciul desfășurat Ia Bournemouth în cadrul 
finalei „inter-zone" a Cupei Davis. Echipa 
S.U.A. urmează să întîlneaseă la Madras 
echipa Indiei. învingătoarea din acest meci 
va juca în cursul luriii decembrie cu echipa 
Australiei, deținătoarea trofeului.

★
în orașul Lyon a început turneul pre- 

olimpic de hochei pe iarbă. Echipa Angliei 
a învins cu scorul de 7—1 (2—0) echipa 
S.U.A., Japonia a întrecut cu 1—0 (1—0) 
echipa Frahței, Belgia a dispus cu 3—0 
(0—0) de Italia, iar Olanda a întrecut cu 
2—0 (1—0) Canada. Pakistan a terminat la 
egalitate (0—0) cu Spania.

Bulgaria — Franța 1—O
Duminică la Sofia, într-un meci contînd 

pentru optimile de finală ale „Cupei Euro
pei“ inter-țări, selecționata 
R. P. Bulgaria a învins cu 
chipa Franței, Returul va 
toamna aceasta Ia Paris.

★
Sîmbătă și duminică pe

Volgograd s-a desfășurat întîlnirea de atle
tism dintre echipele reprezentative (bărbați 
si femei) ale R.S.F.S. Ruse și Angliei. Scor 
final ; 168—161 în favoarea sportivilor en-

de fotbal a
1—0 (1—0) e- 

avea loc în

stadionul din

PRONOSPORT
Concursul nr. 39 din 29 septembrie

R. P. Bulgaria — Franța
Farul — Rapid
Petrolul — Steagul roșu 
U.T.A. — Progresul
Poiana — Dinamo Bacău
Gaz Metan — Minerul B. Mare 
C.S.M. Cluj — C'.S.M. Reșița 
Știința Galați — Știința Craiova 
Atalanta — Roma
Bologna — Fiorentina 
Sampdoria — Juventus
Torino — Milan

a.c.
î 
î 
1 

X
1 

X
1 

X
1
1 
2 
X

stadionul Wembley din

tn căutare de an- 
prezentat la sala

★
Benfica Lisabona, de două ori cîștigă- 

toaie a „Cupei campionilor europeni“, a 
făcut meci nul (3—3) cu puțin cunoscuta 
echipă Distillery Belfast (Irlanda de nord). 
Extremă dreaptă a echipei irlandeze a ju
cat celebrul internațional englez Tom Fin
ney, care, după o întrerupere îndelungată, 
reintră la 41 de ani pe terenul de fotbal, 
„gelos" probabil pe gloria lui Matthews. 
Pînă în 1959» Finney jucase de 76 de ori 
în echipa Angliei.

★
Trei boxeri brazilieni, 

gajament la Paris, s-au _ 
condusă de antrenorul Philippe Philippi. 
Doi dintre ei au fost „admiși“, deși cunoș
tințele lor tehnice erau destul de sumare. 
Antrenorul Philippi, care e corsican de ori
gine, a refuzat însă să-l oprească pe cel 
de-aj treilea, numit... Napoleon, declarînd : 
„Cu un astfel de nume nu mai poate fi 
vorba de mediocritate“.

★
Campionatele naționale de gimnastică ale

S.U.A. au fost cîștigate la această ediție 
de... Mariumi Sakemoto, un japonez de 16 
ani, care studiază în California, complet ne
cunoscut la el în țară.

S. Portgraț, E. Somovschi, N. Husa- 
renco și N. Radu. Trebuie subliniat că 
a fost o victorie netă, sportivii noștri 
treclnd linia de sosire cu un avans de 
peste 3 sec. înaintea echipajelor polo
nez și german.

In celelalte probe victoriile au re
venit de 3 ori sportivilor din R. D. 
Germană (simplu, 2-ț-l și 8 +1) și o da
tă celor cehoslovaci, prin campionii 
europeni Andrs — Hatman, la dublu. 
Și aceste probe au fost viu disputate, 
cîștigătorii fiind desemnați pe ultima 
porțiune a celor 2 000 m. An
trenorul polonez Teodor Kocerka, fost 
campion al Europei Ia simplu, ne-a de
clarat : „Regata Snagov a fost un 
concurs foarte reușit șl util pentru ve
rificarea forțelor echipelor participan
te. M-a surprins plăcut progresul în
registrat de canotorii romîni care — 
dacă vor cîștlga îndeosebi Ia capitolul 
rezistență — vor avea un cuvînt și 
mai greu de spus în cadrul competiții
lor anului viitor“.

viștii iau conducerea și în final cîști- 
gă cu 9-6.

Pe terenul din Giulești rapîdistele au 
avut tot timpul inițiativa în meciul lor 
cu Confecția, cîștigînd la scor : 15-3, (la 
pauză 5-0). Ele au confirmat și cu a- 
cest prilej forma bună pe care o de
țin, în timp ce jucătoarele de la Con
fecția și-au dezamăgit și de astă dală 
suporterii.

Al doilea meci a opus echipele Pro
gresul și Știința. Ambele formații au 
fost nevoite mai întîi să aștepte... gă
sirea unui arbitru, deoarece Mihai Pe
trescu, delegat pentru acest meci, nu 
s-a prezentat. Jucătoarele de la Progre
sul au reușit în prima repriză să țină 
în „șah“ studentele, tabela de marcaj 
indicînd 3-2 în favoarea lor. După 
pauză însă studentele își revin și cîști- 
gă detașat : 11-4.

După meciul Domînia-Scoția
cial. cele în care au evoluat perechile 
iiadea-Croll și Ghiorghioni-Daryton, au 
fost însă de un nivel tehnic inferior 
sau... neechilibrate, reprezentanții noștri 
demonstrând o superioritate categorică. 
Pe lista evidențiaților, la loc de frunte 
se situează „cocoșul" Puiu Nicolae, I. 
Mihalik (cat. ușoară) și debutantul C. 
Niculescu (cat. semimijlocie), care au 
arătat o formă remarcabilă și o condi
ție fizică corespunzătoare. In nota obiș
nuită au evoluat FI. Pătrașcu, C. Ciucă,
I. Monea și St. Cojan. Nu au justificat 
selecția V. Badea (care putea fi înlo
cuit cu Löw) și A. Olteanu.

La sfîrșitul reuniunii, l-am rugat pe 
antrenorul C. Dumitrescu, care pregă
tește împreună cu I. Popa echipa se
cundă a R.P.R. pentru meciul de as
tăzi de la Galați cu echipa Scoției, să 
ne împărtășească impresiile sale: „Sco
rul de 9—1 nu este exagerat. Boxerii 
noștri au arătat, în general, o superio
ritate evidentă. Pugiliștii scoțieni, ca 
întotdeauna, au dat dovadă de o mare 
combativitate și mai ales de rezistență".

glezi (la masculin, Anglia—R.S.F.S.R. 
112—99 puncte, iar la feminin R.S.F.S.R.— 
Anglia 62—56 puncte).

Concursul a fost marcat de cîteva sur
prize Recordmana mondială la săritura în 
lungime, Tatiana Scelkanova, a fost învinsă 
de atleta engleză Rand, iar Ia înălțime Tai
sia Cencik a ocupat doar locul patru, deși 
a obținut același rezultat (1,70 m) ca și 
cîștigătoarea probei. Cnowels.

★
Cu prilejul meciului internațional de na- 

tație dintre echipele masculine ale R. F 
Germane și Olandei, de la Dortmund, e- 
chipa vesț-germană a stabilit un nou record 
european în proba de ștafetă 4x100 m mixt 
cu timpul de 4’07 ’6/10. Cei 4 componenți 
ai formației au înregistrat următoarele re
zultate ; Kueppers (1’03’’5/10 — 100 ni 
spate) ; Mrazek (1’09’T/IO — 100 m bras); 
Freitag (1’ — 100 m fluture) și Klein 
(54”7/10 - 100 m liber).

In călătorie la Debrețin
Oricît ai fi de grăbit făcînd dru

mul de la Budapesta la Debrețin, nu 
poți să nu te oprești în cîteva locuri 
care trezesc atenția : sînt unele 
locuri istorice, amintind de trecutul 
de luptă al poporului ungar, sau 
altele care relevă deosebit de preg
nant prefacerile petrecute pe aceste 
meleaguri în anii puterii populare.

în drum spre Debrețin, primul po
pas îl facem la Gödöllö. în mar
ginea pădurii dăm de un castel 
vechi care în trecut aparținea fami
liei regale ; în prezent aici învață 
copiii oamenilor muncii, dornici să 
devină silvicultori.

Părăsim aceste locuri pitorești și 
ne continuăm drumul, ureînd un șir 
de dealuri și coline, pînă la Gyăn- 
gyös. O nouă oprire în acest orășel 
vechi, întinerit în anii puterii popu
lare prin mulțimea de construcții 
noi, moderne, care s-au ridicat și se 
ridică necontenit. Localitatea este 
renumită pentru vița de vie nobilă și 
vinul bun ce se obține! în podgoriile 
din împrejurimi.

...De la marginea comunei Kerenc- 
send, șoseaua se ramifică : unul din 
drumuri duce spre Miskolc, celălalt 
— spre Eger. Ne continuăm călăto
ria pe acesta din urmă și în 
vreme facem cunoștință cu 
Eger. Pe vremuri, prin aceste 
s-au dat lupte grele împotriva 
telor turcești. Mărturie a 
episoade de luptă stă vechea ceta
te de la Eger care în ultimii ani a 
fost reconstruită. Vizităm minaretul 
lămas de pe timpul dominației oto
mane, de pe terasa căruia vizitatorii 
pot îmbrățișa cu privirile orașul în 
plină dezvoltare. Ghidurile turistice 
de altă dată prezentau Egerul ca 
un important centru viticol. Rareori 
se vorbea și de apele termale de 
aici. De cîțiva ani. la aceste bogății 
se adaugă țițeiul și gazul metan, 
care se extraq în zone situate la 
marginile orașului. De asemenea,

scurtă 
orașul 
locuri 
arma- 

acestor
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TELEGRAME EXTERNE
După vizita în R. S. F. Iugoslavia

Delegația C. C. S. 
s-a înapoiat

BELGRAD 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
Svetozar Vukmanovici, a oferit o 
recepție în cinstea delegației Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, condusă de președin
tele C.C.S., Isac Martin, cu prilejul 
încheierii vizitei sale în R. S. F. Iu
goslavia.

în ziua de 29 septembrie, delega
ția Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă a părăsit Bel
gradul plecînd spre patrie. La aero
portul din Belgrad, delegația a fost 
condusă de Svetozar Vukmanovici, 
de alte persoane oficiale, precum și

Persecutarea democraților în Venezuela
rea revoluționară da stînga“ sînf 
supuși la continue persecuții. „Lo
cuințele noastre — a relevat Mac
hado — sînt supravegheate de poli
țiști, care ne urmăresc pretutindeni, 
percheziționează și, uneori, arestea
ză pe cei ce ne vizitează".

CARACAS 29 (Agerpres). — Gus
tavo Machado, unul din fruntașii 
P. C. din Venezuela, deputat în Con
gresul Național, a acordat un inter
viu unui grup de ziariști venezue- 
leni și străini, în cadrul căruia a 
declarat că deputății comuniști din 
Venezuela și ai partidului „Mișca-

FOTOGRAFIEREA CELEI
MAI VASTE EXPLOZII

ASTRALE

După cum transmite agenția 
U.P.I., Institutul de tehnologie din 
California a efectuat fotografia 
celei mai vaste explozii astrale 
înregistrate vreodată. Este vorba 
de explozia nucleului unei ga
laxii, denumită m-82, care, după 
calculele făcute, s-a declanșat cu 
aproximativ 1 500 000 de ani în 
urmă și este încă în curs. Canti
tatea de materie care face obiec
tul exploziei corespunde celei 
a 5 000 000 de sori, iar galaxia 
menționată se află la o distanță 
de 60 miliarde ani lumină de Pă- 
mînt. Potrivit oamenilor de știință 
americani, marele număr de stele 
care alcătuiesc galaxia sînt atît de 
îndepărtate una de alta, îneît, 
după toate probabilitățile, nici 
una nu va fi afectată de uriașa 
explozie.

FINTINILE ARTEZIENE
DIN KAMCIATCA

Un ocean întreg de apă caldă 
clocotește sub pămîntul peninsu
lei Kamciatca din U.R.S.S. A- 
ceastă apă țîșnește sub forma 
unor fîntîni arteziene din pămînt. 
Oamenii de știință sovietici și-au 
propus să folosească aceste fe-

După îndelun
gate eforturi ex- 
perții suedezi au 
scos la suprafață 
epava vasului de 
război „Vasa“, 
scufundat în 
rada portului 
Stockholm în a- 
nul 1628. Cerce
tările de pe fun
dul mării mai 
continuă însă. 
Printre ultimele 
obiecte scoase la 
suprafață sînt și 
sculpturile în 
lemn ce se văd 
în fotografia 
lăturată.

Mediteranei de

remarcăm construcțiile noi, printre 
care cîteva întreprinderi industriale.

Ne despărțim de Eger pentru a 
străbate pusta Hortobăgy. Cît de 
mult s-au transformat și aceste 
focuri ! în trecut turiștii întîlneau pe 
aici doar cîteva turme de animale, 
singurele care viețuiau în aceste 
ținuturi pustii. în anii puterii popu
lare, aici, ca pretutindeni în R.P. Un
gară, s-au ridicat numeroase con
strucții, iar între Tisa și Berettyo s-a 
săpat un canal care alimentează cu 
apă terenurile aride, iăcîndu-le să 
rodească.

în sfîrșit, în zare se vede Debre-

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

ținui, unul din marile orașe ale R.P. 
Ungare, numărînd peste 130 000 de 
locuitori Aici, o surpriză plăcută r 
fiecare cetățean se arată bucuros 
să te însoțească în calitate de qhid, 
Ceea ce remarci de la început la 
localnici, e faptul că îșl cunosc 
bine orașul — atît în ce privește tre
cutul cît și mai ales prezentul său.

— Cu doi ani tn urmă orașul nos
tru a împlinit 600 de ani — mi-a 
spus un „ghid“ voluntar. Dar așa-i 
că nu arată această vîrstă venera
bilă?

Apoi îmi arată unele edificii mai 
însemnate și mă pune la curent cu 
anumite date din istoria orașului.

Ajungem la sfatul popular jude
țean, unde stăm de vorbă cu tova
rășul Bartha, vicepreședinte al sfa
tului, deputat în parlamentul țării, 
împreună cu el. ne continuăm plim
barea prin oraș. Debreținul de azi 
este un oraș frumos cu bulevarde 
lorgi. moderne, cu străzi animate și 
oameni binevoitori. Urmele distruge- 

din R. P. Romină 
in București
de Vasile Șandru, însărcinatul ctl 
afaceri ad-interim al R. P. Romîne 
la Belgrad.

★

La sosirea în București, membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
Elena Lascu și Vasile Mușat, vice
președinți ai C.C.S., Csupor Ludovic 
și Ion Cotoț, secretari ai C.C.S., de 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, de activiști ai sindi
catelor.

Au fost de față Arso Milatovid, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

nomene naturale de origină vul
canică în scopul obținerii unor 
surse de energie. Ei vor să ridice 
acolo prima centrală energetică 
geotermică. Lucrările pregătitoa
re au și început.

MARI INUNDAȚII IN MEXIC

Peste 70 000 de locuitori au ră
mas izolați în urma inundațiilor 
din statele mexicane Tabasco și 
Campeche. Aceste persoane sînt 
aprovizionate cu elicopterele. A- 
pele fluviului Suchiate, frontiera 
comună dintre Mexic și C 
mala, au întrerupt comic, 
rutiere dintre cele două ț:'" + 
gubele provocate de inunc i, 
considerabile.

Pa- 
iînt

LA MANEVRELE N.A
DIN REGIUNEA FRI.

>o.

A. POP
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Vizita în R. P, Polonă a delegației 
Marii Adunări Naționale a R* P» Romîne

Presa internațională despre evenimentele zilei Declarațiile liderului
laburist Harold Wilson

Ratificarea Tratatului de la Mos
cova de către Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. șl de către Sena
tul S.U.A. este comentată de presa 
internațională.

tă de cercuri largi ale opiniei pu
blica internaționale.

‘ Ziarul indian „Free Press Journal“ 
«crie : „Tratatul do la Moscova do
vedește că încordarea internațio
nală poate fi slăbită. A fost creată 
o platformă pentru realizarea unei 
înțelegeri privitoare la noi măsuri 
Importante care să asigure omeni
rii o pace fără războaie și o viață 
fără teamă. în prezent, scrie ziarul 
în continuare, sarcina primordială 
este de a învinge dificultățile care 
stau în calea spre Interzicerea com
pletă a tuturor experiențelor nuclea
re șl să se treacă la interzicerea fa
bricării armei nucleare și, în cele 
din urmă, la încetarea cursei înar
mărilor".

„încheierea unui pact de neagre
siune — scrie săptămînalul vest- 
gerrnan „Tatsachen“ — ar avea 
imediat urmări favorabile pentru noi 
(R.F.G. — n.r.), deoarece ar duce la 
reducerea cursei înarmărilor. An de 
an gemem sub povara cheltuielilor 
militare sub forma creșterii perma
nente a prețurilor și a impozitelor 
directe. în bugetul federal un defi
cit este înlocuit cu altul“. în conti-, 
nuare, publicația vest-germană ara
tă că, „încheierea unui pact de ne
agresiune ar duce la consolidarea 
încrederii internaționale și la îmbu
nătățirea climatului internațional“.

★
în legătură cu relațiile dintre ță-

— Italia și Franța — și celelalte 
patru țări consumatoare, membre ale 
Comunității“.

★
Turneul ministrului de război al

S.U.A., McNamara, In Vietnamul de
sud a luat slîrșit.

rile Pieței comune.

★

încheierea unul pact de neagre-
glune între stolele membre ale
N.A.T.O. și statala membre ale Tra
tatului de la Varșovia este sprijini-

Congresul Partidului 
radicalilor și radical 

socialiștilor din Franța

în cazul cînd cele două țări pro
ducătoare de orez din Piața comu
nă, Franța și Italia, își vor impune 
în fața Comisiei ministeriale din 
Bruxelles a Pieței comune ce
rerea lor de majorare a prețului 
orezului, arată ziarul vest-german 
„Frankfurter Rundschau“, aceasta 
ar însemna pentru consumatorii din 
Germania occidentală o sporire de 
45 la sută față de prețurile actuale. 
Cu prilejul examinării acestei ches
tiuni de 
Bruxelles, 
o dată la 
de păreri

Observatorii prezențl la Saigon 
— arată agenția France Presse — 
consideră că misiunea americană 
în Vietnamul de sud nu a aduș nici 
o schimbare în orientarea politică a 
dictatorului Ngo Dinh Diem. Doar 
absența de la ultimele întrevederi a 
șefului poliției din Vietnamul de sud, 
Ngo Dinh Nhu (fratele lui Ngo Dinh 
Diem) constituie, potrivit agenției, 
„un indiciu că sugestiile guvernu
lui american ca acesta să se retra
gă din scena politică au fost luate 
în considerare la Saigon“.

★
In legătură cu manifestațiile care 

nu avut loc la Leopoldville (Congo), 
agenția U.P.Ï. transmite :

către Comisia de la 
scrie ziarul, „vor ieși încă 
Iveală vechile divergențe 
între țările producătoare

în cursul unei mari manifestații 
cars a avut loc In seara zilei de 
27 septembrie în sprijinul cererilor 
de eliberare a luptătorului pentru 
independența Congoului, Antoine 
Gizenga, au fost arestate peste 300 
de persoane. Agenția citată arată 
că aceasta a fost a doua demon
strație organizată într-o săptămină 
la Leopoldville, în semn de solida
ritate cu Gizenga.

LONDRA 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul duminică seara la o întru
nire a delegaților la Conferința a- 
nuală a partidului laburist, care se 
deschide luni 30 septembrie la Scar
borough, Harold Wilson, liderul par
tidului laburist britanic, a făcut o 
declarație de politică externă în care 
a formulat, printre altele, o serie de 
propuneri în vederea destinderii in
ternaționale.

După cum transmite agenția As
sociated Press, el a preconizat acor
duri între Est și Vest pentru inter
zicerea răspîndirii armei nucleare și 
încetarea cursei înarmării cu arme 
nucleare și convenționale, interzice
rea stocării de arme nucleare în A- 
frica, America Latină și Orientul 
mijlociu, crearea unei zone denu- 
clearizate în Europa centrală care să 
fie totodată o zonă de dezarmare 
controlată în ce privește armele 
convenționale, un program de dez
voltare a schimburilor, comerciale 
dintre Est și Vest.

Harold Wilson s-a pronunțat îm
potriva planului guvernului S.U.A. 
privind constituirea unei flote inter
naționale de vase purtătoare de ra
chete „Polaris“. El a propus, de a- 
semenea, întrunirea unei conferințe 
la nivel înalt a Commonwealthului, 
care să examineze situația din Rho
desia de sud, în vederea acordării de 
drepturi politice populației africane.

întrunirea a fost precedată de o 
demonstrație a tineretului, care a 
manifestat pentru dezarmarea nu
cleară și împotriva prezenței de baze 
de rachete „Polaris“ în Anglia.

VARȘOVIA 29 — Trimisul special 
Agerpres C. Benga transmite : Dele
gația Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne condusă de Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, însoțită de Jan Carol 
Wende, vice-mareșal al Seimului 
R. P. Polone, și de alte persoane ofi
ciale poloneze, a sosit sîmbătă în o- 
rașul Bydgoszcz. împreună cu dele
gația, a sosit la Bydgoszcz și amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. Polonă, 
Gh. Diaconescu. Delegația a fost în
tâmpinată de Marjan Miskiewcz, 
prim-secretar al Comitetului voevo- 
dal al P.M.U.P., Antoni Majdzinski, 
vicepreședinte al Sfatului Popular 
Voevodal și de alte persoane oficiale.

Sosirea președintelui
(Agerpres). — în sea- 
septembrie, președin-

LA PAZ 29 
ra zilei de 28 
tele R. S. F. Iugoslavia, I. B. Tito, 
împreună cu persoanele care îl în
soțesc, a sosit în orașul bolivian 
Cochabamba, venind de la Santiago 
de Chile, într-o vizită oficială în 
Bolivia. Pe aeroportul din Cocha
bamba, președintele Tito a fost în- 
timpinat de președintele Boliviei, 
Paz Estensoro, de membrii cabine
tului său și de șefi ai misiunilor di
plomatice.

înainte de a părăsi orașul San
tiago de Chile, I. B. Tito a ținut o 
conferință de presă.

în cadrul acestei conferințe, I. B. 
Tito a acordat o atenție deosebită 
problemei coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale diferite, 
subliniind importanța găsirii de căi 
comune pentru rezolvarea diferite
lor probleme în mod pașnic, dînd 
ca exemplu încheierea Tratatului 
de la Moscova.

flori

Sfa- 
de-

Un grup de pionieri au oferit 
delegației romîne.

După o scurtă vizită făcută la 
tul Popular Voevodal, membrii 
legației Marii Adunări Naționale au
vizitat Combinatul de prelucrare a 
produselor de carne din acest oraș. 
In cursul după-amiezii delegația a 
vizitat gospodăria agricolă de stat 
Lubin, cercul agricol din satul Wy- 
latowo și gospodăria agricolă de stat 
din satul Markowice. In seara a- 
celeiași zile, Antoni Majdzinski, vi
cepreședintele Sfatului Popular Voe
vodal, a oferit un dineu în cinstea 
delegației. Duminică dimineața de
legația romînă s-a înapoiat pe calea 
aerului la Varșovia.

I. B. Tito în Bolivia
Președintele R. S. F. Iugoslavia 

s-a pronunțat împotriva discrimi
nării în comerțul internațional și a 
grupărilor comerciale închise de 
tipul Pieței comune.

Vorbind despre călătoria sa în 
cele patru țări latino-americane, 
I. B. Tito a precizat că scopul ei este 
întărirea păcii, cunoașterea țărilor 
respective și a punctelor de vedere 
ale conducătorilor lor de stat, pre
cum și întărirea relațiilor bilaterale 
și a colaborării economice.

După lovitura de stat 
din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 29 (Agerpres). 

— După cum relatează agenția 
France Presse, Juan Bosch, fostul 
președinte al Republicii Dominican* 
(înlăturat de la putere în urma re
centei lovituri de stat) continuă să 
se afle în stare de arest, împreună 
cu alți foști membri ai cabinetului 
său. Potrivit agenției, Bosch „va fi 
expulzat peste cîteva zile într-o țară 
europeană, probabil Portugalia“.

Pe de altă parte, arestările efec
tuate de autoritățile militare con
tinuă. La 28 septembrie a fost ares
tat Angel Miolan, președintele „Par
tidului revoluționar dominican", 
care l-a adus pe Bosch la putere.

Deși Statele Unite și-au manifes
tat „nemulțumirea" față de lovitura 
de stat din Republica Dominicană, 
rechemîndu-și ambasadorul din a- 
ceastă țară, cercurile diplomatice din 
Washington, relatează agenția As
sociated Press, consideră că „rela
țiile normale între S.U.A. și Repu
blica Dominicană vor fi reluate după 
cîteva săptămîni".

LIMA 29 (Agerpres). — Senatul și 
Camera Deputaților din Congresul 
național peruvian au adoptat re
zoluții în care condamnă lovitura dt 
stat din Republica Dominicană, s? 
vîrșită recent de junta militară rea, 
ționară.

Criza de guvern din Finlanda
la 30
criză

EVIAN 29 (Agerpres). — Cel de-al 
60-lea Congres național al Partidu
lui radicalilor și radical-socialiști- 
lor și-a încheiat la 28 septembrie 
lucrările. La cele două ședinț.e ale 
sale au fost discutate și dezbătute 
două rapoarte : al deputatului 
Schloesing — despre politica econo
mică și financiară, și al fostului mi
nistru Pierre de Felice — despre 
politica externă. Ambii raportori au 
adus critici politicii actualului gu
vern frar ez. De Felice a declarat 

“ polit' a externă a guvernului 
o izolare tot mai mare a 

subliniind în legătură cu 
fuzul guvernului de a par- 
ratativele internaționale în 

: a dezarmării, lipsa lui de
>Je a adera la Tratatul de 

■ a cu privire la interzicerea 
lor nucleare în atmosferă, 

' ' cosmic și sub apă. De Fe- 
arat că „refuzul guvernu- 
ț de a participa la trata- 
aceste probleme — legate 
i încordării în relațiile din- 
Vpct — nu ncto inst.ificat

a.c

d
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economics

vi cil öxivir? .3 ass**
•i Izsre economică procla- 

j uvern sînt îndreptate îm- 
. aselor de oameni ai muncii.

,g! ;ul a ales pe Maurice Faure 
preșo-St' ;e al Partidului radicalilor 

l-socialiștilor.

„în Siria situația se menține încor
dată“, scrie Eduard H. Saab, într-un 
articol consacrat situației din Siria, 
apărut recent în ziarul francez „LE 
MONDE“.

„Disensiunile din partidul Baas 
riscă să degenereze într-.un conflict 
armat — se spune în acest arti
col. Se pare că din nou pe stră
zile Damascului au reapărut tancuri, 
iar presa din Beirut anunță în 
titluri mari deznodămîntul iminent 
al luptei dintre cei doi oameni forte 
ai armatei, colonelul Mohamed Om
rane, comandantul diviziei 70 de 
care blindate, cantonată la 20 km de 
capitala Siriei, și generalul Amine 
el Hafez, care cumulează funcțiile 
de președinte. al „Consiliului Revo
luției“ și de comandant suprem al 
armatei.

Cei doi ofițeri, care fac parte din 
partidul Baas, invocă rațiuni de 
înaltă politică pentru justificarea 
animozităților lor reciproce. în rea
litate, este vorba de ambiția perso
nală a colonelului Omrane, care 
manifestă o mare intransigență, în 
timp ce generalul Hafez predică 
unitatea națională sau cel puțin 
împăciuirea în cadrul aceluiași 
partid aflat la putere, între partidul 
Baas propriu-zis, reprezentat de 
Michel Aflak, și liderul fracțiunii 
dizidente, Akram Hourani.

Se pare că acesta din urmă con
tinuă să se bucure de sprijinul ac
tiv al unui grup de militari apro- 
piați de comandantul armatei. In
tr-adevăr, recent peste 70 de ofițeri 
s-au proclamat solidari cu generalul 
Hafez. într-o cerere adresată „Con
siliului Revoluției“, aceștia au cerut 
retragerea tuturor măsurilor discri
minatorii luate față de elementele 
considerate ca ostile „revoluției de 
la 8 martie“ și se alătură în princi
piu oricărei politici care ar garanta 
țării revenirea definitivă la stabili
tate și pace. Propunerea aceasta 
a constituit subiectul unei mo
țiuni la o recentă întrunire a „Con
siliului Revoluției“, Moțiunea a 
întrunit 23 de voturi pentru și 15 
contra, acestea din urmă fiind votu
rile ofițerilor partizani ai colonelu
lui Omrane. în cercurile baasiste 
din Liban se crede că Michel Aflak 
și Salah Bitar, șeful guvernului, au 
sprijinit în această chestiune pe co
lonel, fiind opuși oricărei împăcări 
cu Hourani, considerat de aceștia ca 
fiind „de nerecuperat“.

Cu toate acestea, după votul „Con
siliului Revoluției“, colonelul Omra
ne s-a opus oricărei acțiuni care ar 
putea constitui începutul unei apro
pieri de partizanii lui Hourani și a 
amenințat chiar că va recurge la 
forță „dacă va fi încălcat spiritul re
voluției de la 8 martie“.

în cazul cînd va fi victima unei „con
spirații“.

Acestea sînt, după ziarul „Le 
Monde“, cauzele tensiunii care dom
nește în momentul de față la Da
masc, unde din nou populația tră
iește, după cum scrie ziarul, 
teptarea unor evenimente 
tante“.

în aș- 
impor-

Doî patrioți sud-africani, care au reușit să evadeze dintr-o temniță din 
Johannesburg (R.S.A.), au sosit în Tanganica. Fotografia înfățișează un aspect 
de la manifestația de bun sosit de pe aeroportul din Dar Es Salam.

începînd de 
da cunoaște o 
a fost provocată de 
miniștri din partea Uniunii centrale 
a sindicatelor din Finlanda, ca ur
mare a faptului că guvernul nu a 
ținut seama de unele revendicări 
ale oamenilor muncii finlandezi.

Majoritatea guvernului demisionar 
era formată din membrii Partidului 
național de coaliție, care reprezin
tă interesele marilor industriași, fi
nanciari și proprietari de pămînt ; 
alți membri, în frunte cu primul mi
nistru, făceau parte din Uniunea a- 
grară, partidul păturilor înstărite 
ale populației de la sate,

Cu toate că Uniunea democrată a 
poporului finlandez (U.D.P.-F.), din 
care fac parte Partidul Comunist 
din Finlanda și o serie de organi
zații obștești din țară, forma una din 
cele mai puternice fracțiuni parla
mentare, ea nu avea nici un repre
zentant în guvern.

în cadrul opoziției, o politică con
trară intereselor poporului desfă
șoară Partidul social-democrat, care 
ar dori să aducă în guvern pe li
derii social-democrați de dreapta, 
Tanner, Leskinen, cunoscuți pentru 
poziția lor reacționară și care ur
măresc să abată politica externă a 
țării de la cursul pe care l-a luat 
în perioada postbelică.

După cum se știe, pe plan ex
tern Finlanda duce o politică de 
coexistență pașnică, la baza căreia 
stă linia trasată de fostul președin
te, I, Paasikivf, și de actualul pre
ședinte, U. Kekkonen — cunoscuta 
linie „Paasikivi-Kekkonen“ de rela
ții prietenești cu Uniunea Sovietică. 
Finlanda dezvoltă relații de colabo
rare și cu alte țări socialiste, prin
tre care cu țara noastră. Roadele 
unei astfel de orientări nu au întâr
ziat să se arate. între Finlanda și 
țările socialiste s-au lărgit schim
buri, reciproc avantajoase.

Comerțul exterior al Finlandei a 
întâmpinat unele dificultăți deourgînd 
din relațiile ei cu țările membre ale 
grupărilor economice închise din 
Occident, ceea ce s-a resimțit în ba
lanța ei comercială.

în politica internă, acele forțe 
din cadrul guvernului, care sînt cel 
mai mult legate de capitalul mono
polist, încearcă să arunce pe ume
rii oamenilor muncii de la orașe și 
sate o serie de dificultăți economi
ce ivite în ultima vreme. Costul vie-

august, Finlan
de guvern. Ea 
demisia a trei

ții s-a ridicat anul trecut cu șase la 
sută. Drept urmare, salariul real al 
muncitorilor este în scădere — ou 13 
Ia sută în ultimii 7 ani. Cu toate 
acestea, cu prilejul înnoirii con
tractelor colective dintre patronat și 
sindicate, patronii au căutat să îm
piedice 
toriloi.

Clasa 
hotărîtă 
sificînd lupta grevistă. Anul acesta 
150 000 de oameni ai muncii au 
participat la greve, cerînd îmbuna-' 
tățirea condițiilor de muncă, înce
tarea concedierilor, reducerea săp- 
tămînii de lucru, majorarea salarii
lor în raport cu scumpirea vieții. 
La aceste acțiuni participă în ulti
mul timp și pături do 
muncii care pînă 
niciodată grevă.

La înrăutățirea 
ce contribuie și 
Pentru a acoperi 
vernul a pregătit 
„însănătoșire“ a finanțelor statului, 
care prevede majorarea, începînd 
cu 1 ianuarie 1964, a impozitelor pe 
circulația mărfurilor Șt extinderea 
lor la o serie de mărfuri, pînă acum 
neimpozabile. Presa demperată fin
landeză a avertizat că „'programul 
de însănătoșire“ va atrage după 
sine „o nouă scumpire a vieții pen
tru cetățenii cu venituri modeste". 
Avînd în vedere lipsa de populari
tate a unei asemenea măsuri, unele 
forțe din guvern s-au ridicat împo
triva „programului de însănătoșire". 
Tocmai în aceste condiții s-a pro
dus criza din guvernul Karjalainen.

Pături largi ale opiniei publice din 
Finlanda consideră că s-ar putea 
obține mai lesne o soluție prin 
participarea la guvern a Uniu
nii democrate a poporului fin
landez (U.D.P.F.). Este semnificativ 
că și președintele Finlandei s-o 
pronunțat pentru constituirea unu; 
guvern format din toate partidele, 
inclusiv U.D.P.F. Uniunea democrat? 
a poporului finlandez, care formen 
ză una din cele mai puternice frac 
țiuni în parlament, și-a exprimat î‘ 
diverse rînduri hotărîrea’de a pa* 
ticipa la guvern pentru a apăraln" 
teresele maselor populare și P'a 
„Paasikivi-Kekkonen“.

Pînă în prezent nu s-a ajuns îr8^ 
la o soluție a crizei de guvern.

majorarea salariilor munci-

muncitoare a dat o ripostă 
ofensivei patronale, inten-

oameni ai 
aci m nu au făcut

r, 
situației economi- 
del citul bugetar, 
acest deficit, gu- 
un' program de
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într-o corespondență din Damasc, 
ziarul „Hayad“ -din Beirut, care este 
în general bine informat, afirmă că 
colonelul Omrane a primit ordin de 
mutare, fiind numit atașat militar 
pe lîngă una dintre ambasadele sirie
ne din Europa occidentală. Se pare 
că colonelul rebel a refuzat să se 
supună și acum a fost consemnat în 
cazarmă. înainte de aceasta el a a- 
menințat că va reacționa prin forță,

limba a-Reamintim că partidul Baas (în 
rabă — „renașterea“) a fost înființat în 1940 
de Michel Aflak în Siria. In 1954, el a fu
zionat cu partidul socialist creat in oraștd 
sirian Homs de Akram Hourani. Ulterior 
însă Hourani a fost exclus din 
partidul Baas. De la început Baas s-a 
proclamat 
creîndu-și 
ban și 
jinit de o 
orașe și a 
frazeologiei demagogice ,,de stînga", miș
carea baasistă este în practică o mișcare 
reacționară, care frînează de fapt renaș
terea popoarelor arabe.

Alegeri parlamentare 
în Guineea

partid al întregii lumi arabe, 
filiale în Irak, Iordania, Li- 
Kuweit. Partidul este spri- 
parte a micii burghezii de Ia 
funcționarilor publici. în ciuda

CONAKRY 29 (Agerpres). — La 28 
septembrie în Republica Guineea au 
avut loc alegeri generale pentru A- 
dunarea națională (parlament) în 
vederea desemnării celor 75 de de- 
putați în organul legislativ superior 
al republicii pe o perioadă de cinci 
ani. Toți tandidații sînt membri ai- 
partidului democrat din Guineea.

Acestea sînt primele alegeri par
lamentare după 2 octombrie 1958, 
cînd a fost proclamată independen
ța Guineei.

(
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O puternică demonstrație a muncitorilor constructori din Roma în sprijinul revendicărilor lor economice.

LONDRA. Cunoscutul 
fruntaș al luptei pentru 
pace, filozoful englez Ber
trand Russel, a anunțat 
crearea unei „Fundații Ber
trand Russel pentru pace". 
După cum transmite A.F.P., 
fundația va publica la 
Londra un ziar redactat în 
mai multe limbi și va dis
pune de un post de radio 
independent, ele urmînd să 
reprezinte o tribună inter
națională de propagandă 
pentru dezarmarea nu
cleară.

PRAGA. La Praga a luat 
sfîrșit ședința Biroului Fe
derației internaționale a 
luptătorilor din rezistentă, 
a victimelor și deținutilor 
fascismului ~ '
partea R. 
participat
Puțuri, membru în Comi- 
'ful foștilor deținuți an

tifasciști din R. P. Romînă 
și membru în Biroul F.I.R.
Premierul Danemar-

(F.I.R.) Din 
P. Romîne a 
Ion Popescu

cei despre respinge
rea unei invitații
COPENHAGA. Vorbind 

Ia postul de radio 
Jens Otto Krag, primul 
ministru al Danemarcei, a 
comentat respingerea de 
către țările scandinave a in
vitației adresate miniștrilor 
de externe ai acestor țări de 
către Verwoerd, primul mi- 

. nistru rasist al Africii de

danez,

sud, de a vizita R.S.A. Gu
vernul sud-african, a spus 
Krag, trebuie să se arate 
dispus să rezolve problema 
rasială în colaborare cu 
O.N.U. „Nu este vorba, a 
continuat Krag, de o ches
tiune care poate fi regle
mentată între Africa de sud 
și cîteva țări alese de a- 
ceasta, ci de o problemă 
internațională interesînd A- 
frica de sud și O.N.U."

RIO DE JANEIRO. în
tregul persona] a] compa
niei braziliene de căi ferate 
„Leopoldina“ a declarat 
grevă în sprijinul cererilor 
de mărire a salariilor. A- 
ceastă acțiune urmează unor 
tratative infructuoase purta
te între reprezentanții mun
citorilor feroviari și ai patro
nilor. Totodată, după cum 
transmite agenția 
Latina, în diferite orașe 
braziliene continuă greva 
funcționarilor de bancă. în 
semn de solidaritate cu gre
viștii, docherii din portul 
Paranagua au încetat lucrul.

CANBERRA. La 29 sep
tembrie, primul ministru al 
Japoniei, Hayato Ikeda, a 
sosit la Canberra într-o vi
zită oficială de patru zile în 
Australia.

Prensa

CIUDAD DE GUATE
MALA. După cum trans
mite agenția Prensa Lati
na, în capitala Guatemalei 
s-a anunțat la 28 septem-

brie demisia colectivă a 
tuturor membrilor curții 
supreme de justiție. Agen
ția relevă că in ultimele zile 
s-au produs divergențe între 
magistrați și șefii militari 
guatemalezi.

Congresul internațio- 
nal de astronautică

PARIS. în seara zilei de 
28 septembrie, primu] cos
monaut sovietic Iuri Gaga
rin a luat parte la ședința 
festivă a celui de-al 14-lea 
Congres international de 
astronautică, la care a fost 
invitat în calitate de oaspe
te de onoare. Luînd cuvîn- 
tul în fata a numeroși 
vanți din 34 de țări, 
participă la lucrările 
greșului, Gagarin s-a 
nunțat pentru folosirea 
țiului cosmic exclusiv în 
scopuri pașnice.

BANGKOK. Adunarea 
constituantă a Tailandei a 
adoptat noul buget al țării 
care prevede cel mai mare 
deficit bugetar înregistrat de 
Tailanda pînă în prezent. 
Cheltuielile pentru instrui
rea poliției, sporirea forțe
lor armate și construirea de 
șosele strategice reprezintă 
47 la sută din totalul 
cheltuielilor prevăzute în 
buget. Pentru a acoperi de
ficitul, guvernul tailandez a 
hotărît să sporească impozi
tele.

sa- 
care 
con- 
pro- 
spa.

BOGOTA. într-o cuvȚ1' 
tare rostită la postul e 
radio Bogota, dr. Fabî. 
Robledo Uribe, directorul 
„Institutului creditului te- 1 
ritorial“ din Columbia, s-a 
pronunțat pentru stabilirea 
de legături comerciale cu 
țările socialiste. Uribe a 
subliniat că „a sosit timpul 
de a începe astfel de re
lații comerciale“.

BERLINUL OCCIDEN
TAL. Guvernatorul statului 
New York, Nelson Rocke
feller, care efectuează un 
turneu prin țările Europei 
occidentale, a sosit într-o 
vizită în Berlinul occiden
tal, venind de la Bonn.

MONTEVIDEO. Ziarele 
din Montevideo publică di
ferite știri din care rezultă 
că în Uruguay militarii pun 
la cale un complot. înalți 

organi- 
consfă- 

după

demnitari militari 
zează la nesfîrșit 
tuiri secrete unde, 
cum arată ziarul „Epoca“, 
sînt examinate „importan
te probleme politice“. La 
rînclul său, ziarul „Popular“ 
subliniază eă militarii, care 
au vizitat nu • demult 
S.U.A., discută probleme 
legate de lupta împotriva 
forțelor democratice din 
Uruguay. Cercurile progre
siste din țară cheamă po
porul la vigilență pentru a 
împiedica un puci al clicii 
militariste.
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