
Ia timpul optim
La G.A.S. Reghin, regiunea Mureș-Auto- 

nomă Maghiară, s-a însămînțat cea mai 
mare parte din suprafața planificată cu 
grîu. In fotografie : tractoristul Ion Băr- 
dășan, fruntaș la semăna!
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Luna prieteniei
romîno-sovietice

care 
concomitent în 

aceleași simțămin- 
oamenii sovietici 
nostru.

are

.. i

Librării și standuri în facultăți
in prezent, în facultăți

le din Capitală funcțio
nează 8 librării și 9 stan
duri cu cărți. Studenții 
găsesc aici, în afara volu
melor care se pot cumpă
ra și de la librăriile ora
șului, cursurile și manua
lele ce le sînt necesare în

noul an universitar, lucră
rile indicate în bibliogra
fiile facultăților respective 
etc. Două librării, cele de 
la Institutul agronomic și 
Facultatea de științe juri
dice, au și cîte o secție de 
papetărie.

Astăzi începe Luna prieteniei ro
mîno-sovietice, în întîmpinarea ce
lei de-a 46-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
evenimentul măreț care a deschis 
epoca dezrobirii tuturor popoarelor, 
a victoriei socialismului și comu
nismului.

în cursul acestei luni au loc în 
țara noastră o serie de manifestări, 
care exprimă simțămintele de adîn- 
că prietenie pe care poporul romîn 
le nutrește față de poporul sovietic, 
în același timp, manifestările 
se desfășoară 
U.R.S.S. arată că 
te animă și pe 
față de poporul

Prietenia romîno-sovietică 
adinei rădăcini în trecut. în anii 
grei de dinainte de eliberare, comu
niștii și alți oameni cu vederi înain
tate, înfruntînd prigoana autorități
lor burghezo-moșierești, răspîndeau 
în mase adevărul despre țara Ma
relui Octombrie, despre înfăptuirile 
în construcția pașnică și politica de 
pace a primului stat socialist, mili
tau perseverent pentru alianța Ro- 
mîniei cu U.R.S.S., ca o cerință co
respunzătoare intereselor naționale 
ale poporului nostru. Lupta comu
nă dusă de armata romînă și arma
ta sovietică în războiul pentru eli
berarea teritoriului național al pa
triei de cotropitorii fasciști, pentru 
zdrobirea definitivă a Germaniei 
hitleriste, a cimentat prietenia din
tre poporal romîn și poporul so
vietic.

După instaurarea puterii populare 
în țara noastră, prietenia dintre cele 
două popoare s-a ridicat pe o nouă 
treaptă, a căpătat un conținut mai 
bogat ; pășind împreună în marea 
familie socialistă, între țările noas
tre s-au statornicit și s-au dezvol
tat relații de prietenie frățească și 
colaborare multilaterală, bazate pe 
principiile marxist-leniniste ale in
ternaționalismului socialist.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu simpatie vasta activi
tate creatoare dusă de poporul so
vietic sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Comitetului său Central, în frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov, pen
tru traducerea în viață a progra
mului construcției desfășurate a 
comunismului. Poporal nostru se 
bucură de marile succese repurtate 
de Uniunea Sovietică în făurirea 
bazei tehnico-materiale a comunis
mului, în creșterea continuă a for
țelor de producție, dezvoltarea eco
nomiei, a științei și a tehnicii, cu
cerirea spațiului cosmic, ca și în ri
dicarea nivelului de trai, material 
și cultural al poporului.

Ca adevărați prieteni și tovarăși, 
oamenii sovietici urmăresc la rîn- 
dul lor cu satisfacție realizările 
dobîndite de oamenii muncii din 
țara noastră, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, a Comi
tetului său Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al III-lea Congres al parti
dului pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste. Datorită eforturilor 
pline de abnegație ale oamenilor 
muncii, țara noastră dispune de o 
industrie puternică și o agricultură 
socialistă în plină dezvoltare, înflo
rește cultura și crește continuu ni
velul de trai al maselor.

Un rol important în accelerarea 
progresului economic, în făurirea 
noii orînduiri sociale în țara noas
tră îl au relațiile de colaborare fră
țească cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste.

An de an se dezvoltă sfera rela
țiilor economice și a schimburilor 
comerciale romîno-sovietice. Potri
vit protocolului în vigoare, în anul 
1963 valoarea schimburilor de măr
furi între cele două țări depășește

considerabil nivelul anului 1962 
volumul livrărilor reciproce prevă
zut pentru anul acesta de acordul 
comercial de lungă durată. Totoda
tă, se dezvoltă colaborarea tehnico- 
științifică, schimbul de experiență 
în probleme care interesează am
bele țări. Vizitele reciproce de acti
viști de partid și de stat, schimbu
rile de delegații culturale, de oa
meni de știință, literatură și artă 
etc. — aduc un aport însemnat la 
adîncirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare romîno-so- 
victicc.

Remarcabilele realizări ale Uniu
nii Sovietice, ale tuturor țărilor 
socialiste au o deosebită însemnă
tate internațională, deoarece ele 
exercită o profundă influență asu
pra conștiinței popoarelor, demon- 
strînd întregii lumi superioritatea 
orînduirii socialiste, care creează 
posibilități nelimitate înaintării 
omenirii pe calea progresului.

Exprimînd interesele fundamen
tale și năzuințele propriilor po
poare, cît și ale tuturor popoarelor 
lumii, țările socialiste promovează 
o politică externă de pace și cola
borare internațională. în întreaga 
lume este cunoscut rolul deosebit 
al U.R.S.S. în lupta pentru asigura
rea păcii, eforturile și inițiativele 
ei perseverente spre destinderea 
încordării internaționale, izolarea 
cercurilor imperialiste agresive, 
reglementarea prin tratative a pro
blemelor internaționale litigioase, 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, triumful principiilor leninis
te ale coexistenței pașnice.

Devotată cauzei păcii, R. P. 
mînă, alături de celelalte țări 
cialiste, se afirmă ca un factor 
tiv al vieții internaționale ; ea 
litează cu hotărîre pentru promo
varea principiilor coexistenței paș
nice, dezvoltarea colaborării econo
mice și culturale între state, desfă
șoară la O.N.U, și în alte organisme 
internaționale o activitate susținută 
pentru asigurarea unei păci trai
nice. Poporal romîn nutrește con
vingerea profundă că, prin lupta u- 
nită a popoarelor din țările socia
liste, a tuturor forțelor uriașe ale 
păcii, un nou război mondial poate 
fi preîntîmpinat, pacea poate fi 
menținută și consolidată.

Luna prieteniei romîno-sovietice 
va prilejui și în acest an nume
roase și variate manifestări ale or
ganizațiilor de masă, ale instituții
lor de cultură, ale Asociației romî
ne pentru legăturile de prie
tenie cu Uniunea Sovietică. Vor 
avea loc conferințe, simpozioane, 
expoziții pentru popularizarea suc
ceselor obținute de oamenii sovie
tici în construcția comunismului și 
a politicii de pace a U.R.S.S. în 
țara noastră sosește o delegație a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne și o delegație a A.R.L.U.S.-u- 
lui vizitează Uniunea Sovietică. în 
cadrai 
cele două 
turneul în 
de dramă 
ningrad și 
Teatrului de Comedie din Bucu
rești ; se va desfășura festivalul fil
mului sovietic, vor avea loc schim
buri de delegații de scriitori. Toate 
aceste manifestări sînt menite să 
contribuie la adîncirea cunoașterii 
reciproce a vieții și realizărilor ce
lor două popoare, la întărirea con
tinuă a prieteniei dintre ele.

Luna prieteniei romîno-sovietice 
va prilejui și în acest an reafirma
rea voinței popoarelor romîn și so
vietic de a dezvolta continuu rela
țiile frățești dintre ele, spre binele 
lor, în interesul întăririi marii co
munități a țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și progresului în lumea 
întreagă.

Cu mecanizatorii 
la lucru

De cîteva zile, membrii gospodăriei colective 
„Aurora“ din comuna Ciocănești, raionul Olte
nița, lucrează de zor la semănatul culturilor de 
toamnă. Intr-o seară, înainte de a începe această 
lucrare, a avut loc o ședință. Consiliul de con
ducere al gospodăriei, împreună cu brigadierii de 
cîmp și inginerul agronom, au stabilit solele unde 
urma să fie semănate culturile de toamnă. Pen
tru a putea urmări mai bine sarcinile stabilite 
au întocmit o schiță în care au notat fiecare solă 
în parte și au prevăzut amănunțit toate lucră
rile ce trebuie efectuate. O copie de pe această 
schiță au predat-o mecanizatorilor din brigada 
a V-a de la S.M.T. Ciocănești, care deservește 
gospodăria. Studiind această schiță, mecaniza
torii au stabilit cum să muncească mai bine pen
tru a putea însămînța la timp cele 790 ha cu 
grîu, orz și secară.

Brigada de mecanizatori condusă de Nicolae 
Alionte lucrează la G.A.C. Ciocănești din anul 
1952, adică de la înființarea gospodăriei. In a- 
ceastă perioadă, lucrările efectuate de mecaniza
tori au fost în fiecare an mai multe și mai 
bune. Intre mecanizatori, brigadierii de cîmp 
și consiliul de conducere al gospodăriei există 
o colaborare tovărășească. Adesea, cînd este ne
voie, se adună și discută cum să muncească mai 
bine pentru a obține recoltele pe care și le pro
pun în plan.

Pentru ca și în 1964 să obțină recolte mari, 
colectiviștii și mecanizatorii și-au organizat bine 
munca în această toamnă. Pe semănători au fost 
repartizați să lucreze tractoriștii Nicolae Mihala- 
che, Gheorghe Mladin, Ion Delivasile și Aurel 
Oancea, cu multă experiență în mînuirea semă-

nătorilor. Restul tractoriștilor au fost repartizați 
să lucreze la pregătirea terenului. Încă de la în
ceputul semănatului, mecanizatorii aveau arate 
peste 600 ha teren. Acest lucru a făcut ca cele 
60 de ha cu secară să fie semănate în numai 2 
zile. Acum se lucrează de zor la semănatul griu
lui. Pentru a înlătura orice defecțiune la mașini 
in timpul lucrului, în brigadă's-a încetățenit un 
obicei bun. Înainte ca tractoriștii să pornească la 
lucru, șeful de brigadă trece pe la fiecare și ve
rifică tractorul împreună cu tractoristul respec
tiv. In felul acesta se înlătură multe din deficien
țele ce se pot produce în timpul lucrului și se 
recuperează timp valoros. La ei există o vorbă : 
„Mai bine să pierdem cîteva minute la începutul 
lucrului decît ore întregi în timpul zilei“. Și nu 
gresesc deloc.

Brigada lui Alionte este mereu printre cele 
evidențiate pe stațiune, iar colectiviștii obțin re
colte tot mai bogate.

Pregătirea terenului 
pentru insămințări

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Pa
ralel cu recoltatul porumbului, mecani
zatorii din regiunea. Ploiești pregătesc 
terenul și însămînțeăză. La gospodăria 
colectivă Romînești, tractoarele din 
brigada condusă de Ion Dorobanțu, de 
la S.M.T. Bărcănești, au și însămînțat 
cu grîu, orz și secară 230 ha de teren, 
ceea ce reprezintă aproape jumătate 
din suprafața planificată. Se lucrează 
intens la semănat și în gospodăriile co
lective Ciorăști și Vîlcelele, raionul 
Rm. Sărat, Gherăseni și Costești, raio
nul Buzău, Fulga de Jos, raionul Mi- 
zil. Semănatul și pregătirea terenului se 
fac totuși într-un ritm încet în unele 
gospodării colective din raioanele Plo
iești și Buzău.

Cabinete stomatologice în
Pe lîngă numeroase 

școli de 8 ani și medii din 
Capitală au luat ființă, în 
ultima vreme, cabinete 
stomatologice. De la 24 de 
asemenea unități, care
funcționau la începutul a- 
nului școlar 1963—64, nu
mărul lor se ridică în pre
zent la 48. Activitatea 
principală a cabinetelor 
stomatologice este profila
xia cariilor dentare. Pînă 
acum mii de elevi din

fost com- 
stomatolo-

clasele I-a au 
plet asanați 
gic. Treptat, elevii din ce
lelalte clase intră în obiec
tivul acestei acțiuni. Se 
urmărește descoperirea în 
fazele incipiente a tulbu
rărilor dentare, înlăturarea 
lor. După ce copiii unei 
clase au fost luați în evi
dență și tratați, la interval 
de 6 luni sînt revăzuți 
pentru eventuale comple
tări a tratamentelor.

Ro- 
so- 
ac- 
mi-

Duminică au continu
at la Năsăud festivitățile 
consacrate aniversării a 
100 de ani de la înființa
rea Școlii medii „George 
Coșbuc“.

Sub culorile toamnei, 
dealurile Năsăudului se 
desfășoară larg, cu live
zile de pomi, mai vîrst- 
nici și mai tineri, în care 
întîrzie încă roșul aprins 
al merelor. Pe la porți 
și pe străzi te ântîmpină 
oameni îmbrăcați în fru
mosul și sărbătorescul 
port năsăudean. Pe stră
zile pe unde umbla Coș
buc, și mai tîrziu Rebrea- 
nu, îți ies în cale zeci și 
sute de elevi, îmbrăcați 
în uniforme, cei mai mici 
cu cravate de pionieri la 
gît ; alături de vechile 
case, în care au stat atî- 
tea generații de școlari, 
se ridică noi construcții 
printre care, aflate încă 
în lucru, o nouă sală de 
cinematograf și o nouă 
casă de cultură.

Năsăudul își schimbă

înfățișarea an de an, fapt 
pe care l-au putut con
stata numeroșii oaspeți 
sosiți în aceste zile din 
Cluj, de la Timișoara, 
Craiova sau din Bucu
rești cu prilejul centena
rului.

Duminică dimineața, în 
aula școlii a avut loc o 
adunare festivă, deschisă 
de tovarășul Mihai Duca, 
președintele- ■ Comilew.lui 
executiv al Sfatului 
popular al raionului Nă
săud. Despre
acestei școli cu bogată 
tradiție, despre puterni
ca ei dezvoltare în anii 
regimului democrat- 
popular a vorbit direc
torul Școlii medii „Geor
ge Coșbuc“, prof. Grigo
re Găzdac. A vorbit a- 
poi tov. Clement Rusu, 
președintele Sfatului 
popular regional Cluj. 
Vorbitorul s-a referit" pe 
larg la semnificația 
cestei sărbători, la 
florirea pe care o

F. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii”

istoricul
în sălile Muzeului regional

Ploiești

Un grup de participanți la festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea centenarului Școlii medii „George Coșbuc“ 
vizitează expoziția deschisă în sălile Muzeului regional 
din Năsăud.

Grigore Moisil,

a-
în-
cu-

nose astăzi, în regiune 
și în întreaga țară, învă- 
țămîntul, cultura și știin
ța. Au mai luat cuvîntul 
acad.
care a adus salutul Aca
demiei R. P. Romîne și 
al Universității din 
București, tov. Ion Berea, 
secretar general în Mi
nisterul Invățămîntului, 
prof. univ. Ștefan Pascu, 
membru corespondent al 
Academiei, din partea fi-

lialei din Cluj a Acade
miei și a universității 
clujene ; prof. univ. Ga- 
vril Istrati, din partea 
Universității „Al. I. Cu
za“ din Iași. Au mai vor
bit Alexandru Buia, rec
torul Institutului agro
nomic „Tudor Vladimi-

P. DIACONESCU
AL. MUREȘAN

(Continuare în pag. III-a)

Termenele de dare în folosință
să fie respectate riguros

acordului cultural dintre 
țări, au loc în prezent 
R.P. Romînă a teatrului 
„Maxim Gorki“ din Le- 
turneul în U.R.S.S.- al

Volumul construcțiilor de locuințe 
ce se execută din fonduri de stat spo
rește an de an. În acest an, urmea
ză să fie date în folosință oamenilor 
muncii cu 20 la sută mai multe apar
tamente decît în 
realizarea în bune 
condiții a volu
mului sporit de 
lucrări, proiectan- 
ții și constructo
rii au adoptat 
o serie de solu
ții tehnice moderne, care au mă
rit gradul de industrializare a lucră
rilor. Volumul de prefabricate folo
site -în construcția de locuințe în u- 
cest an va fi, de pildă, cu 38 la sută 
mai mare. Pe șantierele din Brașov, 
Reșița, Iași, Bacău, B-dul 1 Mai, 
Jiului-Scînteia și Drumul Taberii 
din Capitală se vor monta circa 7 000 
de apartamente din panouri mari 
prefabricate, soluție ce reprezintă un 
grad avansat de industrializare. S-a 
extins mult și fplosirea cofrajelor 
glisante. în București și Cluj, numă-

1962. Urmărind

rul apartamentelor executate după 
această metodă va fi de peste 5 ori 
mai mare decît cel realizat anul tre
cut. Constructorii din Piatra Neamț, 
Bacău, Brașov, Reșița, Ploiești folo
sesc cu succes acest sistem construc-

tiv, reușind să ridice scheletul de 
rezistență al blocurilor într-un ritm 
de un etaj pe zi.

Organizarea mai bună a muncii 
pe șantiere, folosirea de metode a- 
vansate de lucru, măsurile luate de 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale au dat posibilita
te constructorilor să obțină pînă în 
prezent rezultate mulțumitoare. Sfa
tul popular regional Bacău a reali
zat pe primele 8 luni din planul va
loric anual la construcția de locuințe 
76 la sută, iar Sfatul popular al re

Noi construcții de locuințe pe șoseaua Giurgiului din Capitală (Foto : Agerpres)
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giunii ' Mureș-Autonomă Maghiară 
— 69,4 la sută; în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară a fost termina
tă și dată în folosință peste 60 la 
sută din s-uprafața locuibilă prevăzu
tă pentru acest an.

Realizările din 
regiunile -amintite 
evidențiază . posi
bilitățile , existen
te pentru înde
plinirea la ; țer-

. men și în. bune, 
condiții a volumului planificat de 
construcții de. locuințe. Numai .-că., a-, 
ceste posibilități nu au fost folosite. pe. 
deplin de.mulți beneficiari ai cons-, 
trucțiilor de locuințe și de unii cons
tructori. Dih această cauză, ?pe unel.e; 
șantiere există rămînferi în urma' mai 
ales la lucrările de locuințe la care be
neficiari de investiții sînt unele; or
gane centrale. Și.în prèzent mai-este- 
încă neînceput un număr de aparta
mente cu termen • de dare în .folo
sință în acest an — apartamente ai 
căror beneficiari sînt Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, Con
siliul Superior al Agriculturii,. Minis
terul Minelor și Energiei Electrice.

Rămî'neri în urmă în îndeplinirea 
planului de locuințe există și la u- 
nele sfaturi populare. In mod nesa
tisfăcător a fost îndeplinit pînă a- 
cum planul de dare în folosință a lo
cuințelor în regiunile Galș.ți, Iași, 
Oltenia, Ploiești. Pe lîngă întîrzierile 
cauzate de lipsa de documentație, 
rămînerile în urmă sînt pricinuite 
în mare măsură și de slaba preocu
pare a conducerilor trusturilor pën- 
tru organizarea lucrului. Construc
torii Trustului regional Ploiești, deși 
au avut proiectele asigurate, din 
cauza unor lipsuri organizatorice 
n-au dat pînă în prezent în folo
sință decît 23 la sută din supra
fața locuibilă planificată pe întregul 
an. Aici durata de execuție a unor 
blocuri este încă mare. Din blocu
rile terminate în semestrul I, 5 
blocuri cu 10 apartamente, unul cu

Ing. V. MIHAI 
N. CUCUI

(Continuare în pag. II-a)

întreprinderile in
dustriei alimentare 
acordă o mare aten
ție lărgirii sortimen
telor de conserve 
dietetice. Acum se 
produc, printre al
tele, compoturi de 
gutui și pere — 
fără zahăr și sare 
— roșii și ghiveci 
în bulion, legume 
și fructe de sezon 
etc. Se pregătesc, 
de asemenea, noi 
produse dietetice, 
dintre care amintim 
dovleceii în iaurt, 
dovleceii umpluți cu 
brînză proaspătă de 
vaci, crema de do
vlecei și altele.

Conserve 
dietetice

Se lucrează 
lărgirea podului 
Grozăvești din Ca
pitală.

(Foto : M. Cioc)
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JURNAL CINEMATOGRAFIC REALIZAT DE AMATORI
RM. VILCEA (coresp. 

„Scînteii"). — Cineaștii a- 
matori din Rm. Vîlcea au 
prezentat în fața publicului 
din localitate primul jurnal 
cinematografic. Jurnalul cu-

prinde imagini noi din oraș, 
de la Uzinele de produse 
sodice Govora, instantanee 
din parcul „Zăvoi", locul 
preferat de odihnă al vîlce- 
nilor, și altele.

Cu prilejul Zilei petrolistului

Inmînarea unor ordine și medalii
Duminică dimi

neață a avut loc 
la Ploiești, în sala 

de festivități a sfatului popular re
gional, adunarea festivă consacrată 
Zilei petrolistului, la care au partici
pat petroliști din schele și rafinării, 
oameni ai muncii din localitate. 
Președintele sfatului popular regio
nal, Gh. Stan, a vorbit despre im
portanța acestei sărbători devenită 
tradițională și despre realizările ob
ținute de petroliștii ploieșteni.

Cu acest prilej, au fost conferite 
Ordinul muncii 
unui număr de 
diferite unități 
une.

în încheierea
zentat un program artistic.

Numeroși petro
liști din regiunea 
Argeș au luat 

parte duminică dimineață în orașul 
Pitești la festivitatea consacrată Zi
lei petrolistului, cu care prilej s-au 
trecut în revistă realizările obținute 
în întreprinderile petroliere arge- 
șene. Un număr de 66 de petroliști 
au fost distinși cu Ordinul muncii 
și Medalia muncii.

Festivitatea a fost urmată de un 
program artistic.

Pitești

și Medalia muncii 
330 de lucrători din 
petroliere din regi-

adunării a fost pre-

Cu prilejul Zilei 
petrolistului, la 
Sfatul popular re

gional Bacău a avut loc o festivi
tate de înmînare a Ordinului muncii 
și Medaliei muncii unui număr de 
peste 70 muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderi de foraj, 
schele de extracție și rafinării din 
regiunea Bacău.

-------------- .---------------- -

Bacău

TELEGRAMĂ

■; i

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului Dr.h.c. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane

Tovarășului Prof. Dr.h.c. ERICH CORRENS 
Președintele Prezidiului Consiliului Național 

al Frontului Național al Germaniei Democrate
Berlin

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al Consiliului de 
Miniștri și al întregului popor romîn, vă transmitem dumneavoastră și 
prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

. Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane și tuturor oamenilor muncii din Republica Demo
crată Germană, felicitări cordiale cu prilejul celei de-a XlV-a aniver
sări a proclamării Republicii Democrate Germane.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele de seamă 
obținute de oamenii muncii din R. D. Germană, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania, în opera de construire a socialis
mului.

Propunerile guvernului R. D. Germane privind colaborarea și apro
pierea între cele două state germane constituie o contribuție prețioasă 
în lupta statelor socialiste pentru soluționarea pe calea tratativelor a 
problemelor internaționale litigioase, singura cale care duce la întărirea 
păcii și securității generale. Aceste propuneri se bucură de sprijinul 
poporului romîn și al tuturor forțelor iubitoare de pace.

Continua dezvoltare și întărire a relațiilor de prietenie și 
rare frățească dintre Republica Populară Romînă și Republica 
erată Germană corespund intereselor ambelor noastre popoare 
tribuie la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste.

Vă urăm, dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din 
blica Democrată Germană, noi și mari succese în munca și lupta pen
tru înflorirea și întărirea Republicii 
toria cauzei păcii și socialismului.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ȘTEFAN

colabo- 
Demo- 
și con-

Repu-

Democrate Germane, pentru vic-

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîno

VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

I
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Amurg la Maliuc (Delta Dunării)

P SAPTAMINII
Constructorii 

navali
...din Turnu Severin 
au lansat la apă cel 
de al 23-lea vas — un 
șlep de 1 000 de tone 
— din producția aces
tui an. Printre vasele 
lansate se numără 
cargoul de 1600 tone, 
șlepuri de diferite to
naje, tancuri petro
liere, bacuri. Folosind 
larg sudura automată, 
crăițuirea arc-aer, 
vopsirea automată și 
alte procedee moderne 
de lucru, ei au scurtat 
mult ciclul de fabrica
ție. (De la Silică Troș- 
culescu — tehnician).

Electrificarea
...localităților rurale 
Bogdana, Lărgășeni, 
Rădăcinești, Homocea, 
Tețcani și altele din 
regiunea Bacău este 
în curs. De la începu
tul anului s-au aprins 
becurile electrice în 
40 de sate din regiune, 
în alte 40 ele urmează 
să se aprindă pînă la 
sfîrșitul anului. In 
prezent, în regiune 
sînt electrificate 339 
de sate, față de 51 în 
1950. (De la Ion Ar- 
hire — funcționar)-

Peste 700
...de muncitori ai Fa
bricii de confecții și 
tricotaje „București“

au participat la mani
festările organizate de 
membrii cercului li
terar din întreprin
dere în cadrul „Săp- 
tămînii poeziei". S-au 
recitat versuri ale 
unor poeți clasici și 
contemporani. Au fost 
ascultate cu interes 
versurile unor mem
bri ai cercului lite
rar. (De la Alexandri
na Romocea — func
ționară).

Stupina
...gospodăriei colective 
Goicea Mare, raionul 
Segarcea, este în pri
mul an de producție. 
De la 80 de colonii de 
albine s-a obținut în 
medie o producție de 
35 kg. de miere de la 
fiecare stup și un ve
nit de peste 31 000 lei. 
(De la ing. Ion Perși- 
naru — agronom).

Deunăzi
...la trei din cele cinci 
cabine telefonice de la 
Oficiul P.T.T.R. din 
Bacău aparatele erau 
defecte. Timp de cîte- 
va ore nimeni nu a 
venit să le repare, deși 
fusese anunțată ope
ratoarea de serviciu. 
Nici publicul nu era 
avertizat, iar apara
tele neîngrijite... flă
mânde, înghițeau mo
nezile. Condica de su
gestii și reclamații 
conținea numeroase și

Grijă deosebită pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic

Cea mal mare parte din suprafața 
agricolă a raionului Ciuc, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, este o- 
cupată de pășuni și finețe naturale. 
Ținînd seama de aceasta, consiliul 
agricol raional îndrumă și sprijină 
gospodăriile colective să dezvolte 
creșterea animalelor (în special a 
bovinelor și ovinelor) ca o ramură 
principală de producție. La sfîrșitul 
acestui an, gospodăriile colective din 
raionul nostru vor avea, în proprie
tate obștească, 20 000 de bovine, din 
care aproape jumătate vaci și ju- 
ninci montate, precum și 23 000 
ovine.

Pentru a cunoaște mai bine cum 
sînt folosite posibilitățile de sporire 
a efectivelor de animale și de creș
tere a producției acestora, spre 
sfîrșitul anului trecut consiliul a- 
gricol raional a analizat situația 
creșterii animalelor în toate gos
podăriile colective din raion. Pe 
baza celor constatate, gospodăriile 
au fost îndrumate să prevadă în plan 
eféctivele la care trebuie să se a- 
jungă la sfîrșitul anului 1963, măsu
rile pentru sporirea producției de 
furaje și construirea adăposturilor 
necesare.

în vederea realizării sarcinilor pri
vind dezvoltarea sectorului zooteh
nic, consiliul agricol s-a străduit să 
dea gospodăriilor colective un spri
jin permanent, diferențiat, în func
ție de condițiile specifice din fiecare 
gospodărie. Comitetul executiv a 
format 6 colective de specialiști care 
au studiat timp mai îndelungat po
sibilitățile de dezvoltare a sectoru
lui zootehnic în fiecare gospodărie.

Această formă de sprijinire a gos
podăriilor colective s-a dovedit 
deosebit de eficace. La G.A.C. Fru
moasa, colectivul a constatat că sînt 
necesare o serie de măsuri pentru 
asigurarea bazei furajere. Aici din 
cauză că fînețele și pășunile n-au 
fost întreținute și folosite rațional, 
producția de masă verde era scă
zută, nu asigura hrana necesară 
efectivelor de animale. Colectivul 
de specialiști a făcut propuneri 
concrete privind îmbunătățirea pă
șunilor și a fînețelor, a ajutat con
siliul de conducere să întocmească 
un plan de acțiune în acest scop. 
Consiliul de conducere al gospodă

repetate sesizări des
pre funcționarea de
fectuoasă a telefoa
nelor publice. (De 
la Virginica Pintilie 
— laborantă).

Reparațiile
...la imobilul situat în 
B-dul 6 Martie nr. 19 
din Capitală au fost 
efectuate de un grup 
de meseriași ai 
I.R.C.R.-ului din ra
ionul respectiv. S-a 
lucrat mult și negli
jent la mai toate a- 
partamentele, iar unul 
a rămas vitregit de 
tot. La plecare, cei 
care au lucrat au lă
sat însemnate canti
tăți de moloz, var, ni
sip și alte materiale 
risipite în gangul și 
în curtea imobilului. 
Poate vor reveni. (De 
la Ștefan Marinescu 

•— electrician).

Recent
...în cartierul Lunca 
Pomostului din orașul 
Reșița a fost dat în 
folosință un bloc cu 
60 de apartamente. 
Este al cincilea bloc 
pe care muncitorii 
șantierului 3 Con
strucții Reșița l-au 
predat de la începutul 
anului. Acum ei lu
crează la finisarea u- 
nui bloc cu 170 apar
tamente. (De la Cons
tantin Ibraș — la
borant).

riei a organizat o echipă specială din 
20 de colectiviști, căreia i s-a în
credințat răspunderea pentru exe
cutarea lucrărilor de curățire a pă
șunilor și în special de defrișare a 
arboretelui care invadase circa 100 
ha de pășune. O suprafață de 25 ha. 
pășune, care dădea o producție mică 
de masă verde, a fost desțelenită și 
însămînțată cu borceag de primă
vară. Producția de masă verde pe 
această suprafață a ajuns la 25 000 
kg la ha, față de 5 500 kg de masă 
verde cît a fost producția de masă

Din experiența 
consiliilor agricole 

raionale

verde pe porțiunile de pășune ve
cine. în apropiere s-a amenajat o ta
bără de vară pentru 120 de vaci, 
care au fost furajate suplimentar cu 
borceag masă verde.

La gospodăria colectivă din Ar- 
mășeni s-au constatat unele defi
ciențe în îngrijirea și hrănirea vi
țeilor. Colectivul trimis aici a dat 
îndrumări privind îmbunătățirea a- 
limentației și îngrijirii animalelor 
tinere. S-a făcut o schemă de alăp
tare, introducîndu-se în hrana vi
țeilor și diferite uruieli, calciu, fîn 
de bună calitate. La creșterea vi
țeilor au fost repartizați cei mai 
buni îngrijitori. în urma propu
nerii specialiștilor, consiliul de con
ducere a organizat o tabără de vară 
pentru tineret bovin. Toate acestea 
au contribuit la obținerea unor re
zultate bune în creșterea animale
lor.

Este foarte important ca paralel 
cu sporirea efectivelor să se obțină 
și o creștere simțitoare a producției 
animalelor. O experiență bună în a- 
ceastă direcție au cîștigat colecti
viștii din Sîntimbru. Inginerul 
zootehnist Ilie Cîmpeanu, împreună 
cu brigadierul zootehnic Szöke Ga- 
vril, a întocmit rații de furajare a 
vacilor, introducînd furajarea pe 
grupe după producție. Toți îngriji
torii au fost școlarizați la cursurile 
organizate de consiliul agricol raio

Farmacii și puncte 
farmaceutice

în cartierele de locuințe care s-au 
ridicat la Brașov, Sibiu, Mediaș, ca 
și în diferite comune ale regiunii 
Brașov, au fost înființate anul a- 
cesta noi farmacii. în același timp, 
zeci de unități din orașele și satele 
regiunii au fost modernizate, iar în 
diferite centre muncitorești și co
mune, la cabanele turistice din 
munții Bucegi, Făgăraș și Sibiului 
au luat ființă 20 de puncte farma
ceutice. în prezent, în regiune 
funcționează cu aproape 70 de uni
tăți farmaceutice mai mult decît în 
anul 1958. La acestea se adaugă 
cele 37 de unități existente în spi
tale și policlinici.

(Agerpres)

Termenele de dare
(Urmare din pag. I-a)

16 apartamente și 4 cu 30—40 apar
tamente au avut o durată de execu
ție de 9—12 luni.

Că durata de execuție a acestor 
blocuri e mare și poate fi redusă 
o dovedesc unele realizări obținute 
de constructorii din Capitală. Faptul 
că la începutul anului exista un 
număr mic de apartamente în con
strucție a cerut constructorilor Di
recției generale de construcții-mon- 
taj eforturi deosebite. In urma mă
surilor luate, graficul de dare în fo
losință a fost respectat și chiar de
pășit. Rezultatele obținute se dato- 
resc mai ales reducerii duratei de e- 
xecuție. Pe șantierul Jiului-Scînteia, 
blocul H 4 cu 80 apartamente început 
la 16 februarie a fost dat în folosin
ță la 30 iunie, adică în 3 luni și ju
mătate. Blocul C3 cu 100 apartamen
te va fi terminat în circa 6 luni. Și 
trebuie menționat că aceste rezulta
te au fost obținute la blocuri cu un 
grad de prefabrigare destul de redus.

Era bine ca scurtarea duratei de 
execuție pe șantierul Jiului-Scînteia, 

nal. în timpul pășunatului, vacile au 
primit suplimentar furaje verzi. în 
felul acesta, în luna august, cînd 
vegetația pășunilor naturale a fost 
mai slabă din cauza secetei, produc
ția • de lapte nu a scăzut. în 8 luni 
din acest an s-a obținut o producție 
medie de 1 800 litri lapte de la fie
care vacă furajată. în această gos
podărie, vițeii sînt alăptați la bibe
ron, folosindu-se 300 litri lapte in
tegral și 700 litri lapte smîntînit 
pentru vițele, iar pentru țăurași — 
270 litri lapte integral și' 600 litri 
lapte smîntînit. Vițeii sînt obișnuiți 
să consume de la vîrsta de 3 săptă- 
mîni uruieli de orz și ovăz, calciu 
furajer și fînuri de bună calitate. 
Prin aplicarea acestor metode se ob
ține o bună dezvoltare a vițeilor și 
după înțărcare. Au crescut producția 
de lapte, precum și veniturile colec
tiviștilor. Experiența cîștigată de a- 
ceastă gospodărie în îngrijirea și 
hrănirea animalelor este populariza
tă pentru a fi cunoscută și aplicată 
și în alte gospodării din raion.

Un sprijin însemnat în dezvolta
rea creșterii animalelor primesc gos
podăriile colective prin organizarea 
rețelei de însămînțări artificiale. 
Prin darea în funcțiune a 10 puncte 
de însămînțări artificiale se asigură 
cuprinderea tuturor gospodăriilor 
colective. Ca urmare a introducerii 
însămînțărilor artificiale, a îngrijirii 
și hrănirii bune a animalelor și a 
îmbunătățirii asistenței zooveterina- 
re, procentul de natalitate la vaci a 
crescut mult, ajungînd la 87 la sută.

în acest an, gospodăriile colective 
ridică numeroase construcții pentru 
adăpostirea animalelor. Consiliul a- 
gricol le-a sprijinit în amplasarea 
construcțiilor, procurarea diferitelor 
materiale etc. Din cele 78 de graj
duri, cea mai mare parte au fost 
date în folosință, iar celelalte vor fi 
terminate în cursul acestei luni.

La dezvoltarea sectorului zooteh
nic din gospodăriile colective a adus 
o contribuție însemnată ridicarea 
calificării îngrijitorilor. în iarna 
trecută, consiliul agricol raional a 
organizat școlarizarea îngrijitorilor 
de animale, a brigadierilor zooteh
nici și constructori. La aceste cursuri 
au predat ingineri și medici ve-
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care

pre m î e r a
fericit

muzica creată

— a 
această

„Peer Gynt“ 
mod

Aseară, Teatul Munci
toresc C.F.R. a prezentat 
în premieră piesa „As
censiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită“, de B. 
Brecht. Regia spectaco
lului este semnată de 
Horea Popescu, iar deco
rurile și costumele au 

realizate de Jules

în folosință să fie respectate riguros
al întreprinderii de construcții-mon- 
taje nr. 5, să fi fost corelată cu re
ducerea numărului de ore necesare 
la executarea unui apartament, adi
că cu creșterea productivității. Nu
mărul de ore consumat la blocul H 
este însă mare, ceea ce denotă că 
reducerea duratei de execuție s-a 
obținut în mare parte prin folosirea 
unui număr sporit de muncitori și 
mai puțin prin creșterea productivi
tății fizice.

Creșterea productivității fizice are 
o importanță mare pentru îndeplini
rea planului de construcții de locu
ințe. în cursul lunii aprilie, C.S.C.A.S. 
a organizat la Brașov o consfătuire 
cu constructorii de locuințe, pentru 
găsirea de noi căi de creștere a pro
ductivității muncii. începînd cu lu
nile mai-iunie, pe șantierele de lo
cuințe ale trusturilor Bacău și Bra
șov s-a introdus fișa limită de ma
noperă pe apartament. Constatările 
făcute în cursul lunii august pe u- 
nele din șantierele trustului regio
nal de construcții Brașov au arătat 
că productivitatea ce se va obține, 
la soluția constructivă similară cu 

terinari cu experiență. Au fost șco
larizați peste 600 îngrijitori.

Schimburile de experiență consti
tuie un mijloc principal de răspîn- 
dire a metodelor folosite în gospo
dăriile fruntașe. De pildă, schimbul 
de experiență organizat de Consiliul 
agricol la G.A.C. Tușnad în vederea 
introducerii alăptării vițeilor la bibe
ron a avut rezultate foarte bune. în 
timp de o lună, 16 gospodării colec
tive au trecut la folosirea acestei 

mai făcut și alte 
au

metode. S-au 
schimburi de experiență, care 
contribuit la popularizarea unor 
metode noi de creștere a animalelor.

Sarcina actuală cea mai importan
tă a consiliului agricol raional în do
meniul zootehniei este luarea unor 
măsuri pentru pregătirea iernării a- 
nimalelor — asigurarea furajelor și 
adăposturilor pentru întregul emo
tiv. Se fac pregătiri și pentru 1- 
sămînțări artificiale la oi. Trag <d 
concluziile necesare din experiența 
cîștigată cît și din lipsurile care mai 
există, consiliul agricol raional des
fășoară în continuare o muncă per
severentă ca în toate gospodăriile 
colective să se folosească din plin 
posibilitățile de dezvoltare a crește- 

animalelor.
Ing. GYÖRGY ANTON 

președintele Consiliului agricol 
raional Ciuc

rii

Joi, 10 octombrie, ora 19,50, cu prilejul aniversării a 150 
de ani de la nașterea lui Verdi, va avea Ioc în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii un festival închinat marelui 
compozitor. în program : arii, duete și coruri din operele „Ve
cerniile siciliene“, „Puterea destinului", „Rigoletto“, „Trubadu
rul“, „Traviata“, „Don Carlos“, „Othello“, „Aida“. Soliști : Ze- 
naida Pally și Nicolao Herlea, artiști ai poporului, Arta Fio- 
rcscu, artistă emerită, și Comei Stavru. Vor interpreta corul și 
orchestră de studio a Radioteleviziunii. Dirijor : Constantin Bo- 
bescu, artist emerit. Dirijorul corului : Alexandru Șumschi.

Vineri, 11 octombrie, ora 19,30, la școala medie nr. 22 
„Gh. Lazăr“, Filarmonica de stat „George Enescu“ deschide 
un nou ciclu „Muzica de-a lungul veacurilor“ pentru elevi. 
Vor interpreta corul de cameră și orchestra de cameră a Fi
larmonicii. Dirijori : Marin Constantin, artist emerit, și Ale
xandru Șumschi. Soliști : Emilia Petrescu, Martha Kessler, 
Marius Rintzler, Vladimir Orlov, artist emerit. La clavecin : 
Nicolae Radulescu. In program lucrări de Adam de la Halle, 
Thibaud de Champagne, Donatti, Palestrina, Orlando di 
Lasso, Claudio Monteverdi, Scandelli, Tartini, Scarlatti.

Sîmbătă, 12 octombrie, ora 20,00, în studioul de concerte 
al Radioteleviziunii va avea loc deschiderea ciclului „Muzica 
de-a lungul veacurilor", pe care îl organizează Filarmonica de 
stat „George Enescu" în stagiunea 1963—1964. cu un con
cert de muzică preclasică.

Perahim, maestru emerit 
al artei.

PITEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii“) — Colectivul Teatru
lui de stat din Pitești a 
prezentat premiera piesei 
„Trei crai de la răsărit“ de
B. P. Hașdeu. Regia și sce
nografia aparțin lui N. Al. 
Toscani.

Filme noi pe ecranele Capitalei
Strict secret — producție 

a studioului „Defa“ — 
Berlin. Scenariul : Harry 
Thurk, lanos Veiczi. Regia : 
Ianos Veiczi. Din distribu
ție : Alfred Müller, Helmut 
Schreiber, Eva-Maria Ha
gen, Ivan Palec, Warner 
Lierck, Hans Lucke, Ingrid 
Ohlenschläger și alții.

Valsul nemuritor — pro
ducție a studiourilor Metro- 
Goldwyn Mayer (S.U.A.). 
Regia : Julien Duvivier. în

rolurile principale : Fernand 
Gravey, Luise Rainer, Mi- 
liza Korjus.

Ipocriții — coproducție a 
studiourilor din R.F.G. și 
Elveția. Scenariul : Al
fred Bruggman, Victor Tri- 
vas. Regia : Max Michel. 
In rolurile principale : 
Heinrich Greller, Claude 
Fared, Helen Vita, Pierre 
Dudan, Elisabeth Roth,
C. F. Vacher, Franz Ma
tter.

cea din București (șantierul Jiului- 
Scînteia), va fi cu circa 20 la sută 
mai mare. Și acest lucru nu s-a fă
cut în detrimentul calității.

Cu ocazia defalcării cifrelor de 
plan pe anul 1964 s-a analizat sta
diul realizării sarcinilor pe anul
1963. A reieșit necesitatea de a se 
lua noi măsuri ca pînă la sfîrșitul a- 
nului planul de construcții de lo
cuințe să fie îndeplinit integral. Pe 
toate șantierele de locuințe, unde 
sînt rămîneri în urmă, constructorii, 
cu sprijinul organelor lor tutelare, 
al proiectanților și beneficiarilor, să 
găsească măsuri pentru recupera
rea întîrzierilor și îndeplinirea pla
nului fizic de construcții de locuințe.

Planul de locuințe pe anul 1964 
prevede o creștere importantă a nu
mărului de apartamente. îndeplini
rea lui este condiționată de începe
rea din timp a lucrărilor pentru 
frontul de lucru, astfel îneît ele să 
fie aduse într-un stadiu care să a- 
sigure un ritm uniform de execuție 
încă de la începutul anului. Este ne
cesar să se ia de pe acum măsuri 
pentru lucrul pe timp friguros — 
domeniu în care iarna trecută s-au 
făcut simțite unele deficiențe.

în multe regiuni au fost începute 
lucrările pentru frontul de lucru pe
1964. Constructorii trusturilor regio
nale Cluj, Argeș, Bacău au atacat a- 
proape întregul front de lucru pentru 
anul viitor. în schimb, în regiunile 
Banat și București, în Capitală sînt 
rămîneri în urmă în această pri
vință.

Cunoașterea sarcinilor de plan pe 
anul viitor cu cinci luni înainte de 
începerea anului dă posibilitate be-, 
neficiarilor să asigure realizarea rit
mică a executării lucrărilor. Se cere 
însă să fie luate măsuri atît pentru 
stabilirea amplasamentelor, cît și 
pentru asigurarea la timp a șantie
relor cu proiecte și cu cadre, astfel 
îneît blocurile de locuințe prevăzute 
în anul viitor să fie date în folosin
ță la termenele stabilite. Proiectan- 
ții și constructorii să aleagă de co
mun acord soluțiile tehnice, metode
le avansate de lucru care permit un 
grad mai ridicat de industrializare a 
lucrărilor.

Sectorul taurin al gospodăriei agri
cole de stat Bclciugatele, raionul 
Leliliu, numără 1200 de vaci. In 
fotografie : Lucrătorii Ion Boartă și 
Nicolae Stoian îngrijesc o parte din 
vacile aflate în stabulație liberă.

Timp de câteva zile, publicul bucu- 
reștean a avut prilejul să aplaude, pe 
scena sălii Palatului R. P. Romîne, 
spectacolele prezentate de „London’s 
Festival Ballet".

Organizat în anul 1948 din iniția
tiva cunoscuților balerini Alicia Mar
kova și Anton Dolin, împreună cu 
Julian Braunsweg, actualul director 
general al ansamblului, această trupă 
de balet a reușit în scurt timp să se 
afirme printr-un variat repertoriu, 
printr-o frumoasă ținută artistică.

Artiștii londonezi și-au deschis scur
ta lor stagiune din București cu ba
letul „Peer Gynt“ creat pe motivele 
minunatului poem muzical al lui E- 
duard Grieg, după drama lui Ibsen.

De bună seamă că o lucrare drama
tică de amploarea 
piesei lui Ibsen 
pune probleme 
foarte dificile în 
transpunerea ei 
pentru balet. Sce
naristul Vaslav Or- 
likowski 
este totodată coregraful și regizorul 
spectacolului ~ 
rezolvat în 
problemă printr-o adaptare liberă, 
strîns legată de 
de Grieg și de specificul mij
loacelor de expresie ale artei dan
sului. Coregrafia spectacolului este in
teresantă și arată o bogată fantezie 
creatoare a maestrului de balet. Folo
sind cu pricepere mijloacele dansului 
clasic, armonios împletite cu elemen
te de dans modern și cu unele elemen
te de dans popular, V. Orlikowski a 
creat în acest spectacol o serie de 
momente coregrafice valoroase. Din
tre acestea se disting dublul quartet 
(realizat după principiile canonului 
muzical) și dansul mare al priculici- 
lor din tabloul IV (actul I), suita de 
dansuri din scena nunții, duetul Peer 
Gynt-Ingrid etc. Un aport prețios în 
montarea spectacolului I-a avut și cos
tumația, interesant concepută de Yvon
ne Lloyd.

Rodnica muncă a creatorilor baletu
lui a fost pusă în valoare de un co
lectiv de soliști și dansatori, dintre 
care se remarcă, în primul rînd, John 
Gilpin, interpretul rolului Peer Gynt. 
Acest talentat artist — care este și 
directorul artistic al lui „London’s 
Festival Ballet“ — se distinge ca un 
dansator cu o tehnică coregrafică de 
clasă, actor cu largi resurse și parte
ner de prim ordin.

în distribuția baletului se remarcă 
’ și alți soliști cu personalitate ar

tistică, cum sînt Irina Borowska și 
Genia Melikova, care au interpretat 
cu multă expresivitate rolul vrăjitoarei 
verzi, Marylin Jones — o excelentă 
Ingrid, Gaye Fulton și Lucette Al
dous, interpretele rolului Solveig,

Spectacolele 
balerinilor englezi

GHEORGHE BACIU 
artist emerit

La Teatrul „Lu
cia Sturdza-Bu- 
landra“ se pre
zintă piesa „Ră
zboi și pace“, dra
matizare de Al
fred Neumann, 
Erwin Piscator și 
Guntram Prüfer, 
după romanul Iui 
Lev Tolstoi. Re
gia spectacolului 
aparține lui Dinu 
Negreanu, iar de
corurile sînt sem
nate de George 
Ștefănescu.

In fotografie : 
Victor Rebengiuc 
(Andrei Bolkon
ski) — stingă — și 
George Mărutză, 
artist emerit, (bă- 
trînul prinț Bol
konski) într-o sce
nă din spectacol.

(Foto : A. Cartojan)

CINEMATOGRAFE : Vară și 
cinemascop : Patria (bd. Magheru 12— 
14), București (bd. 6 Martie 6), înfrăți
rea între popoare (bd. Bucureștii-Noi). 
Grivița (cal. Griviței — podul Basarab), 
Melodia (șos. Ștefan cel Mare — colț 
cu str. Llzeanu). Strict secret — cine
mascop : Republica (bd. Magheru 2). 
Festival (bd. 8 Martie 14), Excelsior (bd. 
1 Mai 322). Ipocriții : Carpați (bd. Ma- 
.gheru 29), Capitol (bd. 6 Martie 16). 
Oameni de afaceri — dimineața la cine
matograful Tineretului (calea Victoriei 
48). Ultimul tren din Gun Hill : Victo
ria (bd 6 Martie 7), Flacăra (calea Du- 
dești 22), Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Lira (calea 13 Septembrie 196). O zi de 
toamnă: C'entral (bd. 6 Martie 2). Moar
tea în șa — cinemascop : Lumina (bd. 
6 Martie 12). Escondida : Union (str. 
13 Decembrie 5—7). Program special 

Carmen Mathe și Anna Marie în to
iul Anitrei. De asemenea s-au rele
vat David Adams — care a susținut 
rolul Peer Gynt în cel de-al doilea 
spectacol — Max Natiez și Vassilie 
Trunoff (maestrul de balet al trupei), 
care s-au impus în episodicele roluri 
ale violonistului, priculiciului de curte 
și mirelui, David Shields, Barry Mc 
Grath, Raymond Lewis, David Hol
mes etc. O frumoasă notă în specta
col a adus-o corpul de balet, în spe
cial în interpretarea dansurilor din 
scena „în castelul împăratului mun
ților“.

„Silfidele“ este cel de-al doilea 
balet prezentat de artiștii englezi. în 
spectacolul Iui „London’s Festival Ba
llet“ — pregătit sub conducerea lui 

Alicia Markova — 
această bijuterie 
coregrafică a fost 
interpretată cu 
sensibilitate și far
mec poetic. Solis
tele Lucette Al
dous, Marylin Jo

nes și Carmen Mathe au avut posibi
litatea să-și reliefeze calitățile artis
tice și temeinica lor pregătire, iar 
John Gilpin a demonstrat o dată mai 
mult multiplele sale însușiri.

O plăcută impresie a lăsat și „Spec
trul trandafirului“ în coregrafia lui 
Fokin, pe muzica lui Weber („Invi
tația la vals“). Tînărul Desmond 
Kelly s-a achitat în bune condiții 
de interpretarea dificilei partituri co
regrafice — creată inițial pentru cele
brul dansator Nijinski ■— și a avut 
în persoana talentatei balerine Gaye 
Fulton o parteneră corespunzătoare.

Repertoriul lui „London’s Festival 
Rallet“ cuprinde și originalul balet 
într-un act „Studii“, creat de Harald 
Lander pe o muzică de Knudage 
Riisager. Mișcările de antrenament 
„la bară“ și „la mijloc" sînt în așa fel 
prezentate îneît devin un spectacol, 
deși aducerea lor în scenă păstrează 
în bună măsură ordinea procesului 
didactic. întregul tablou oferă din 
plin posibilități de afirmare corpului 
de balet, ca și soliștilor John Gilpin, 
Genia Melikova, Jean Pierre-Alban, 
Barry McGrath și David Adams.

La reușita spectacolelor au adus o 
prețioasă contribuție dirijorii Aubrey 
Bowman, conducătorul muzical al 
colectivului, și Donald Elliott, care au 
condus cu competență Orchestra sim
fonică a cinematografiei din Bucu
rești. Spectacolele lui „London’s Fes
tival Ballet“ au fost primite cu căl
dură de publicul bucureștean.

pentru copii — dimineața la cinemato
graful Doina (str. Doamnei 9). Cel mai 
mare spectacol — după-amlază : Doina 
(str. Doamnei 9) Filme documentare 
rulează la cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Codin : Giulești (calea 
Giulești 56), Tomis (cal. Văcărești 21), 
Libertății (str. II Iunie 75). Marele 
drum ; Cultural (strada Ilie Pintilie 2), 
Pacea (bd. Libertății 70—72) Progresul 
(șos. Giurgiului 3), Voi fi mamă : Fero
viar (cal. Griviței 80), Aurora (bd. Di
mitrov 118), Modern (piața G. Coșbuc 
1). Marea bătălie de pe Volga : Dacia 
(cal. Griviței 137). Icarie X B I : 
zești (str Buzești 9—11), Volga 
I. Pintilie 61). Tăunul . Crîngași 
Crîngașl 42). Ultima șansă: Bucegi 
1 Mai 57), Miorița (cal. Moșilor 127) 
reasca (str. I S. Bach 2). Căpitanul 
casse — cinemascop ; Unirea (bd. 1 
143). Adorabile șl mincinoase : '
(cal. Dudești 97). E permis să calci 
iarbă : Popular (str. Mătăsari 31)

‘ ‘ 118) 

Bu- 
(șos. 
(ȘOS. 
(bd. 
Flo- 
Fra- 
Mai 

Vitan 
i pe

Lu
ceafărul (cal Rahovei 118). Babette 
pleacă la război — cinemascop; Arta 
(cal. Călărași 153), Cosmos (bd. 30 De
cembrie 89). Tu ești minunată ; Moșilor 
(cal. Mpșllor 221). Vîrsta dragostei : Vii
torul (str. M Eminescu 127). Tutunul : 
Colentina (șos. Colentina 84). Elena din 
Troia — cinemascop: Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). Misterele Parisului — 

Ferentari 
Cotro-

cinemascop : Ferentari (cal
86). Moby Dick; Cotroceni (șos. 
ceni 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - 
lui televiziunii 19.10 — Știință 
nică pentru pionieri și școlari. 
Cu prilejul săptămînii poeziei - 
misiune din Studioul 
Radioteleviziunii. 20.30 __  ____ .
20,45 — In vizită cu carul de reportaj... 
21.20 — Recital vocal-lnstrumental. 21.50 
— Telesport. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VRFMEA

Jurna- 
și teh- 
19 3U — 
trans- 

de concerte al 
Perle albastre.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 octombrie. In tară: Vreme răco
roasă la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cer variabil Local vor cădea/ploi 
sub formă de averse. Vini slab pînă la 
potrivit, predominînd din vest. Tempera 
tura staționară la început apoi în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 3 și 13 grade Iar maximele intr„’ 14 și 
24 grade In București : Vreme răco-oasă 
la început, apoi în încălzire ușoară. Ce
rul va fi variabil. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în creștere ușoară
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Călătorind prin Germania democrată

R.

ur- 
de 

că- 
și o

războiului. O idee 
însuflețește munca 
socialismului din

Pe „Mont Klamott"

„Schwarze Pumpe"

scorul de 3—1.

rarul Constanța 
Vojvodina Novisad 4-1

CONSTANȚA (coresp. „Scîn- 
teii") Continuîndu-și turneul în 
țara noastră, echipa de fotbal 
Vojvodina Novisad din R.S.F. 
Iugoslavia a jucat, duminică 
după-amiază la Constanța, în 
compania echipei Farul. Victoria 
a revenit fotbaliștilor constănțeni 
cu scorul de 4—1 (3—1). In gene
ral, partida a fost viu disputată, 
presărată cu multe faze specta
culoase. Fotbaliștii iugoslavi au 
practicat un joc tehnic în cîmp. 
Au marcat Bibere, Tufan, Ologu 
și Bukossi, pentru Fand și Rado
slav pentru Vojvodina Novisad.

★
Duminică dimineața, pe sta

dionul Giulești a avut loc meciul 
amical de fotbal dintre echipele 
bucureștene Rapid și Steaua. 
Fotbaliștii feroviari au obținut 
victoria cu

Echipa R, P. Romîne 
a plecat la Ankara
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd cu avionul la 
Ankara, reprezentativa olimpică 
de fotbal a R. P. Romîne, care va 
întîlni miercuri în meci amical e- 
chipa Turciei. Au făcut deplasa
rea : Datcu, Popa, Nunweiller 
III, Ivan. P. Emil, Koszka, Pîrcă- 
lab, Constantin, Dridea, Țîrcov- 
nicu, Hajdu, precum și rezervele 
Suciu, Greavu. Petescu. Nunweil
ler IV, Creiniceanu, Manolache și 
Raksi Antrenorii echipei sînt S. 
Ploeșteanu și Gh. Ola.

Danemarca—Suedia 2—2
La Copenhaga s-au întîlnit du

minică echipele reprezentative 
de fotbal ale Danemarcei și Sue
diei. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (2—2).

Iugoslavia-R. P. Ungară 2-0
Peste 60 000 de spectatori au 

urmărit duminică la Belgrad me
ciul internațional de fotbal din
tre reprezentativele Iugoslaviei 
și R. P. Ungare. Au cîștigat 
fotbaliștii iugoslavi cu scorul de 
2—0 (2—0).

Rezultate categoria B
Seria I. Foresta Fălticeni-C.F.R. 

Pașcani 2—2; Dinamo Bacău-Ști- 
ința București 4—1; Chimia Făgă- 
raș-Poiana Cîmpina 3—1; Unirea 
Rm. Vîlcea-Metalul Tîrgoviște 2—3 ; 
Știința Craiova-Tractorul Brașov
1— 1; Metalul București-Știința Ga
lați 1—0.

Seria a II-a. C.S.M. Reșița-C.S.M. 
Sibiu 1—0; Mureșul Tg. Mtireș- 
C.S.M. Cluj 0—0; Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii-Gaz Metan Mediaș
2— 1; Flamura Roșie Oradea-Arie- 
șul Turda 1—1; A.S.M.D. Satu 
Mare-Minerul Baia Mare 1—2; A.S. 
Cugir-Minerul Lupeni 1—0; Jiul 
Petrila-C.F.R. Timișoara 0—0.

Șah Campionatul mondial feminin

șah a R. P. 
victorii în

BELGRAD 6 (Agerpres). — Repre
zentativa feminină de 
Romîne a obținut două 
rundele a 11-a și a 12-a din cadrul 
campionatului mondial pe echipe de 
la Split. Echipa noastră a învins cu 
1,5—0,5 puncte echipa R- P. Polone 
și cu 2—0 pe cea a R. P. Mongole, 
tiecînd astfel pe locul 4 în clasa
mentul general. Lupta pentru primul 
loc rămîne deschisă între echipele 
U.R.S.S, și Iugoslaviei care, cu trei 
ture înainte 
lui, se află 
gur punct.

de sfîrșitul campionatu- 
la diferență de un sin-

Acțiune ofensivă în meciul Banatul Timișoara-Vestitorul București 
A

Intîlnâri spect
Sîmbătă șl duminică au avut loc 

în Capitală cinci meciuri de handbal 
— două masculine și trei feminine, 
în ciuda faptului că timpul nu a 
fost deloc favorabil (mai ales sîm
bătă după-amiază) mulți spectator! 
au fost prezenți atît pe stadioanele 
Steaua, Dinqmo cît și la Progresul, 
asistînd la întîlnirl viu disputate.

Pe terenul Steaua gazdele au avut 
ca oaspeți pe rapidiștii bucureșteni. 
Privind rezultatul final — scontat 
de altfel : 16—7 — s-ar părea că mili
tarii au cîștigat această partidă 
fără prea mari eforturi. în realitate 
însă ei au dat multă emoție supor
terilor, la pauză scorul fiind numai 
6—5 în favoarea lor. Se părea chiar 
că au simțit prea puțin „dușul" de 
la Bacău de săptămîna trecută cu 
dinamoviștii din localitate cînd au 
furnizat surpriza campionatului, 
venind la București învinși,

velodromul
Dinamo s-au desfășu
rat întreceri în cadrul 
fazei finale a campio
natului R. P. Romîne 
de ciclism, viteză pen-

seniori și urmărire 
pe echipe pentru ju
niori. Titlurile de cam
pioni au revenit : la vi
teză lui Petre Tache, 
(Dinamo), iar la urmă-

Gheorghe Oancea, tur- 
săritura în lungime 

Ivașcu, tîmplar. (de la 
Gheorghe, coresp. vo-

Pol° Dinamo

Concurs pentru „Insigna 
de polisportiv"

Pe terenurile bazei sportive din 
Parcul copilului, peste 200 de mun
citori ai Uzinelor „Grivița Roșie“ 
au participat la primul concurs 
pentru trecerea normelor în vede
rea cuceririi „Insignei de polispor
tiv“. După exercițiile de gimnastică 
concurenții s-au împărțit în trei 
grupe pe probe. S-au obținut re
zultate mulțumitoare, mulți dintre 
concurenți reușind să-și îndepli
nească cu succes normele de tre
cere. Iată cîțiva dintre ei : — la 
100 m. plat — Teodor Bărcănescu, 
turnător, și Aurel Ștefănescu, ajus- 
tor ; Za aruncarea greutății — Vir
gil Lefter, 
nători ; la 
— Nicolae 
Dumitru E.
luntar.).

Tntr-un meni internațional de natație 
desfășurat la Blackpool, echipa Angliei a 
învins cu scorul de 143—124 puncte echi
pa R. P. Ungare.

k
în prezent se află în turneu în Japonia 

echipa feminină de volei a R. S. Ceho
slovace, care în primul joc a întîlnit la 
Hiroshima reprezentativa Japoniei, campi
oană mondială. Gazdele au repurtat victo
ria cu scorul de 3—0.

★
Echipa de box a R. P. Bulgaria și-a 

continuat turneul în R. F. Germană, întîl- 
nind la Rosenheim selecționata Bavariei. 
Meciul s-a terminat cu un rezultat de e- 
galitate : 10—10.

★
în cadrul unui concurs internațional de 

atletism desfășurat la Viena cunoscutul re
cordman austriac la aruncarea ciocanului 
Thun a obținut rezultatul de 68,57 m. Pa

Alte rezultate înregistrate în turul 
12 : U.R.S.S.—Olanda 2—0 ; R. F. 
Germană—R. P. Polonă 1,5—0,5 
puncte ; R. D Germană—S.U.A. 1—0 
(1) ; R P. Ungară—Scoția L5—0,5 ; 
R. P. Bulgaria—Belgia 2—0 ; Iugos
lavia—Austria 2—0. Clasament : 1. 
U.R.S.S. 23 puncte ; 2. Iugoslavia 22 
puncte ; 3. R, D. Germană 16,5 (1)
puncte ; 4. R. P. Romînă 14,5 puncte ; 
5. Olanda 13 puncte ; 6—7 R. P.
Bulgaria, R. P. Ungară 12,5 puncte ; 
8. R. P. Polonă 11 puncte ; 9. S.U.A. 
10 (1) puncte etc.

Duminică dimineața, pe terenul 
Dinamo în primul meci al cuplajului 
s-au întîlnit formațiile feminine Ves
titorul București—Banatul Timișoara. 
Echipa timișoreană formată numai 
din eleve s-a comportat excelent (în 
etapa anterioară a învins pe C.S.M, 
Sibiu, cîștigătoarea seriei de anul 
trecut), terminînd învingătoare cu 
11—8 (7—5). Meciul a fost decis de 
eficacitatea trăgătoarelor ; în timp 
ce tinerele '-.mișorence au fructificat 
majoritatea acțiunilor clare de gol, 
bucureștencele au ratat exasperant 
de mult, mai ales în repriza secundă.

în cel de-al doilea meci, dinamo- 
viștil bucureșteni au cîștigat cu ușu
rință meciul lor cu Știința Galați : 
28—11 (12—3). Scorul putea fl ?i 
mai mare, dar se pare că dinamo- 
viștii s-au reținut pentru că joi au de 
susținut meciul derbi al campiona- 

rire pe echipe formației 
clubului „Olimpia".

în fotografie : Studiul 
asupra tacticii, între cei 
doi finaliști : Dan Po- 
povici și Petre Tache.

în campio- 
P. Romîne.

locul doi s-a clasat recordmanul mondial 
al probei, Harold Connolly (S.U.A.), care a 
aruncat cu 9 cm mai puțin. Thun urmează 
să evolueze peste cîteva zile 
natele internaționale ale R.

k
La Seelenbinder-hale din 

disputat o întîlnire internațională de box 
dintre echipa R. D. Germane și o selec
ționată siriană, 
rul de 9—1.

Berlin s-a

Gazdele au cîștigat cu sco-

k
zi, în întîlnirea internațio-După prima

nală feminină de gimnastică de la Schwe
rin dintre echipele R. D. Germane și R.P. 
Polone scorul este de 184,35—180,05 punc
te în favoarea gazdelor. în clasamentul in
dividual compus conduce Rosemarie He- 
ritz (R.D.G.) cu 37,10 puncte.

*

s-a disputat meciul femi- 
masă dintre echipele Vo-

La Budapesta 
nin de tenis de 
ros Meteor Budapesta și Slavia Sofia, în 
cadrul „Cupei campionilor europeni“. Jucă
toarele maghiare au obținut victoria cu 
scorul de 5—2.

MAGAZIN
© Comentatorul revistei „France Foot

ball“ remarcă, după jocul pierdut cu Bulga
ria, că „principala deficiență a echipei 
francezo este, ca și în trecut, slaba pregă
tire atletică a jucătorilor, clement impor
tant în fotbalul dc azi“. Pe de altă par
te, excluderea lui Kopa din echipa Fran
ței formează subiectul a numeroase po
lemici. Se pare că nu lipsa de formă, ci 
poziția luată față de racilele fotbalului 
profesionist a fost motivul excluderii 
Kopa din reprezentativă.

9 Americanul Joe Ray a fost în 1923 
cordmanul S.U.A. în proba de o milă, 
timpul de 4T4”4/10. A trecut multă vreme 
de atunci. Ray are acum 70 de ani, dar 
continuă să alerge. Anul acesta el a par
curs mila în 6'11”5/1O, iar „antrenorul“ său 
consideră că atletul septuagenar este în re
venire de formă deoarece cu doi ani în 
urma, pentru a acoperi aceeași distanță, 
i-au trebuit 6’16”3/10.

© Șantierele navale din Sunderland con
struiesc un petrolier care va avea pe pun
te un stadion de dimensiuni clasice și o 
piscină de înot. Comandantul petrolierului, 
Borgsten, a anunțat că una din condițiile 
de angajare a marinarilor este să știe să 
joace fotbal.

O Antrenorii dc ciclism din Italia speră 
că, în sfîrșit, au găsit un nou Fausto Coppi. 
Esto vorba do tînărul ciclist Italo Zilioli 
care, debutînd la profesionism, a cîștigat 
în toamna aceasta trei mari curse : turul 
Apeninilor. Tre Valii Varesine și Turul Ve
neției. în toate aceste trei curse el a sosit 
cu un avans de peste 2 minute față de 
restul concurcnților. Ca fizic și ca stil, Zi
lioli seamănă do asemenea cu Fausto 
Coppi.

C. COSTIN

Ne așteptam la mai mult de la 
întîlnirea Steaua-Grivița Roșie, der
biul etapei a 17-a a campionatului 
republican de rugbi, disputat ieri 
dimineață pe stadionul „Progresul“ 
din Capitală. Din două motive : în 
primul rînd pentru că cele două e- 
chipe protagoniste sînt de mulți ani 
cele mai bune formații de rugbi din 
țara noastră și, în al doilea rînd, 
pentru că rezultatul meciului era 
inoperant în lupta pentru primul loc 
care, teoretic, nu mai poate fi pier
dut de liderul actual, Steaua. Exis
tau, așadar, premize reale pentru un 
joc deschis, la mînă, cu atacuri pe 
linia de trei-sferturi, cu alte cuvinte 
pentru un frumos spectacol rug- 
bistic.

N-a fost însă așa.
Și aceasta datorită ambelor echi

pe, dar mai ales datorită echipei 
Steaua, care a jucat închis cea mai 
mare parte a meciului, bătînd majo
ritatea baloanelor în tușeu. La Gri- 
vița Roșie s-a văzut o oarecare in
tenție de a juca deschis, din păcate 
însă nici una din șarjele liniei de 
trei-sferturi n-a ajuns în faza de fi
nalizare datorită viciilor de execu
ție tehnică.

Steaua, a cărei victorie este

O „deschidere“ spectaculoasă din meciul Steaua-Grivița Roșie

polo
Ra-

care

La ștrandul Tineretu
lui din Capitală s-a 
desfășurat ieri diminea
ță întîlnirea de 
dintre Dinamo și 
pid.

Echipa Dinamo, 
în ultima vreme făcuse 
două meciuri mediocre 
în compania unor echi
pe mai slabe, a încer- . 
cat să facă ieri un 
meci la valoarea com- 
ponenților echipei sale.

E drept, Dinamo a luat 
joctd în serios și a ata
cat puternic poarta Ra
pidului. Și superiorita
tea dinamoviștilor a 
fost concretizată : 3—0, 
în prima repriză, și 
2—0 în cea de-a doua. 
Socotind că și-au asigu
rat un avantaj îndeajuns 
de consistent, dinamo- 
viștii au slăbit apoi a- 
lura și următoarele două 
reprize au fost termi-

Concursul de la Siena
ROMA 6 (Agerpres). — Sportivi frun

tași din U. R. S. S., R. P. Ungară, 
R. P. Romînă, Cuba, Elveția, R. S. 
Cehoslovacă, Iugoslavia, Tunisia, Italia și 
alte țări au participat la tradiționalul con
curs atletic de toamnă care se desfășoară 
în fiecare an la Siena în prima zi a com
petiției, atletul romîn Șerban Ciochină s-a 
clasat pe primul loc la triplu salt cu rezul
tatul de 15,67 m. El a fost uimat de italia-

tistică. plină de adevărul vieții, a 
actorilor sovietici. Din partea artiș
tilor clujeni, interpreților Teatrului 
mare de dramă „Maxim Gorki“ 
le-au fost oferite buchete de flori.

Sesiune științifică

a

se află în 
prezentat 
Teatrului 
„Oceanul“

La ultimul concurs, internațional do 
motociclism viteză, din Capitală, a avut 
loe și o întrecere demonstrativă de „cartin- 
guri“ — mașini liliput, echipate cu motoa
re de 68 cmc.

• în Canada, din cauza distanțelor 
foarte mari și a subvențiilor mici acordate 
sportului amator, campionatele naționalo de 
natație se desfășoară prin „corespondență“, 
în ziua finalelor, la aceeași oră și în bazine 
do aceleași dimensiuni, în cele 4 colțuri 
ale țării, înotătorii iau startul. Rezultatelo 
culese rapid sînt transmise prin telefon 
unui colegiu de arbitri. Pe baza „încre
derii" în cronometru se declară campioni 
și se stabilesc clasamentele.

• Un adversar hotărît al remizelor la 
șah este fără doar și poale cubanezul Gar
cia, care la recentul turneu de la Havana 
nu a făcut nici o egalitate în 21 de runde. 
El a cîștigat 7 partide și a pierdut 14. în 
schimb, la același concurs, marele maestru 
iugoslav Trifunovici a stabilit un record 
vers : 17 remize din 21 de partide.

in-

PRONOSPORT
Concursul nr. 40 din 6 octombrie a.c.

R.S.F. Iugoslavia-R.P. Ungară
A.S.M.D. Satu Mare-Mlnerul Bala 
Mare
Jiul Petrila-C.F.R. Timișoara
A. S. Cuglr-Mlnerui Lupeni
Unirea Rm, Vîlcea-Metalul Tîr- 
govlște
Petrolul-Vojvodlna Novisad
Juventus-Florentina
Modena-Bologna
Lazio-Roma
Spal-Internazionale 
Mantova-Torino 
Sampdorla-Catanla

1(2-0)

2
(0—0) X
(1-0) 1

(1-2)

(2—3) 2 
anulat 

(1-1) x 
(1-4) 2 
(0-0) x 
(0-1) 2 
(0—0) X 
(4—1) 1

deplin meritată, și-a datorat succe
sul superiorității la tușe, unde Fodor 
a cules majoritatea baloanelor, și în 
jocul grămezii unde, de asemenea, 
a cîștigat cele mai multe baloane.

Scorul de 6—3 în favoarea echi
pei Steaua a fost stabilit ca 
mare a trei frumoase lovituri 
picior : două lovituri de picior 
zute reușite de Chiriac (Steaua) 
lovitură de pedeapsă, transformată 
de Irimescu (Grivița Roșie).

Iată în încheiere, declarația de la 
sfîrșitul întîlnirii a arbitrului de 
joc C. Munteanu :

„A fost un meci strîns, în care, 
din păcate, lupta pentru puncte a 
fost pe planul întîi, în dauna spec
tacolului rugbistic, care a fost ne
glijat. Steaua a fost superioară la 
tușe și la grămadă, a luptat mai 
mult și a meritat victoria“.

M. POPESCU
★

Iată și celelalte rezultate ale în- 
tîlnirilor disputate ieri : Știința Pe- 
troșeni-Unirea 6—0 ; Știința Cluj- 
Dinamo București 6—9 ; Rulmentul 
Bîrlad-C.S.M;S. Iași 13—6 (întîlni
rea a avut loc la Tecuci) ; Progre- 
sul-Farul 12—0 ; Gloria-Știința Ti
mișoara 8—6.

nate la scoruri minime 
de 2—1 și 1—1. Rezul
tatul final, 8—2 este fără 
îndoială un scor con
cludent cu care Dinamo 
a obținut două puncte 
în clasament. Dar nici 
în acest meci Dinamo 
nu a reușit să ofere 
spectatorilor un meci 
de valoare tehnică pe 
măsura formației sale.

M. FERARU

nul Gentile — 15,61 m și bulgarul Stoi- 
kovski — 15,48 m. La săritura în lungime 
femei Viorica Viscopoleanu, cu rezultatul 
de 6,03 m, a ocupat locul doi după italian
ca Vettorazzo — 6,09 m. Jurcă a sosit pe 
locul 4 în proba de 110 m garduri fiind 
cronometrat cu 14”7/10. Proba de arunca
rea discului a revenit italianului Grossi cu 
52,71 m, înaintea recordmanului sovietic 
Trusenev — 52,43 m.
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(Urmare din pag. I-a)

rescu“ din Craiova, și Cecilia Mesa- 
roș, elevă.

Sute de spectatori au. aplaudat apoi 
programul prezentat de formațiile ar
tistice ale elevilor. Corul școlii in
terpretează „Oda centenarului" de 
Tudor Jarda, odă închinată succese
lor acestei școli, și alte lucrări co
rale: în frumosul port năsăudean, 
flăcăii îmbrăcați în cămăși cusute 
cu pene, cu pieptare cu ciucuri și 
clopuri cu păun, și fetele cu năfra
me și zadii cu cusături, execută apoi 
jocuri de pe malurile Someșului.

La Muzeul regional Năsăud, trei 
săli spațioase adăpostesc expoziția 
„100 de ani de la înființarea Școlii 
medii „George Coșbuc“. Documente, 
imagini fotografice, portrete, foi ma
tricole, lucrări al'e foștilor elevi, gra
fice, cu un cuvîht 100 de ani de isto
rie, se perindă prin fața ochilor noș
tri. Printre primele documente îți 
atrage atenția unul — „Instrument, 
fundațional“ actul de naștere al 
școlii. Este un act de „învoire“ a 44 
de comunități din vecinătatea Nă- 
săudului care acum 100 de ani au 
hotărît înființarea școlii.

Existența liceului a întîmpinat 
adesea serioase greutăți. în 1904 se 
lansează un apel în vederea adună
rii de fonduri, care să asigure o 
masă „pentru școlarii vrednici și 
sărmani" în 1233 se protestează, 
împotriva urcării taxelor școlare.

Pe băncile acestei școli au învățat,

O călătorie azi prin R. D. Germa
nă — fie ea chiar de numai cîteva 
zile — îți oferă o varietate de ima
gini desprinse din viața nouă a po
porului ei. Redau din carnetul de 
note cîteva impresii culese cu prile
jul unei asemenea călătorii.

Friedrichshain 
„Mont Kla- 

pe platforma 
aproape 100

împreună cu un coleg de breslă 
german am încercat un tur de ori
zont al construcțiilor berlineze. După 
o călătorie de cîteva ore cu mașina 
printre „plombele“ marilor artere, 
sau pe străzile complet noi, uneori 
tăiate de-a dreptul peste dărîmă- 
turi, în Prenzlauer Berg, în Karls- 
horst și în alto cartiere ale orașului, 
am urcat pe aleile în serpentină ale 
frumosului parc din ~ 
și am poposit pe 
mott“. De aici, de 
„muntelui“, înaltă de 
de metri, poți cuprinde în priviri în
treaga panoramă a orașului. Nu
meroase macarale turn, mișeîndu-și 
alene brațele prin aer, domină ora
șul ; alături de cenușiul vechilor 
clădiri patinate de vreme, irumpe 
masiv/ pe porțiuni mari, roșul blocu
rilor în construcție sau culorile pas
telate ale locuințelor date în folo
sință. Iată clădirile de 7 și 11 etaje 
care populează Aleea Karl Marx și, 
mai încolo, schelele și construcțiile 
de pe Unter den Linden ; iată com
plexul celor aproape 7 000 de clă
diri noi din cartierul Treptow, noile 
construcții din Alexanderplatz, fața
dele colorate în galben sau albastru 
ale altor blocuri ce înaintează din
spre Straussbergerplatz.

în ce privește „muntele" pe 
ne aflăm, el își are istoria sa.

— Mont Klamott — povestește în
soțitorul nostru — e un munte tînăr, 
născut în anii noștri. Pe timpul răz
boiului, în acest cartier au fost dis
truse mai bine de jumătate din nu
mărul clădirilor. Aici, pe locul unde 
sîntem acum, erau înainte niște 
adăposturi antiaeriene ale naziști
lor. Cînd am început refacerea ora
șului, molozul și dărîmăturile celor 
peste 4 200 de case distruse 
fier au fost cărate aici. S-a 
astfel, din dărîmături, acest 
de un fel deosebit. întîlnești 
d.urile numeroșilor vizitatori care urcă 
zilnic „muntele“ Klamott, mun
citori ai fabricilor berlineze. oameni 
de știință, profesori și studenți, 
funcționari din marile magazine ale 
orașului. Printre vizitatori poți întîlni 
și pe iscusiții meșteri care, din ini
țiativa municipalității marelui Ber
lin, au reconstruit celebra poartă a

care

în car- 
născut 
munte 

în rîn-

TELEGRAMĂ
Cu prilejul zilei de 7 Octombrie 

— cea de-a 14-a aniversare a pro
clamării Republicii Democrate Ger
mane — tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Romîne, a 
adresat o telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane, dr. Lot
har Bolz.

„Scînteii“)- Teatrul 
,Maxim Gorki“ din 

turneu în 
duminică 
Național 

de Alek-

CLUJ (coresp. 
mare de dramă 
Leningrad, care 
tara noastră, a 
seara, în sala 
din Cluj, piesa 
sandr Stein.

Cunoscutul regizor G. A. Tovstono
gov și colectivul de interpret — 
dintre care s-au remarcat în mod 
deosebit L. I. Makarova, artistă a 
poporului din R.S.F.S.R-, C. I. La
vrov, artist emerit al R.S.F.S.R.,
E. A. Lebedev, artist al poporului al 
R.S.F S.R., și G. A. Gai, au realizat 
un spectacol emoționant, profund u- 
man, o pasionantă dezbatere artisti
că în jurul unor probleme etice con
temporane.

La sfîrșitul spectacolului, publicul 
aflat în sală a aplaudat cu multă 
căldură creația de înaltă ținută ar- 

ei fii de ță-
generație după generație, mii de ti
neri, unii dintre
răni săraci, care își duceau viața 
cu merinde aduse o dată pe săptă
mână de acasă. In amintirile sale, 
George Coșbuc scria : „Doisprezece, 
din cei paisprezece, cîți eram în 
clasa a VIII-a a liceului din Nă- 
săud, eram băieți de țărani oieri și 
purtam căciuli și ițari". Iar Liviu 
Rebreanu: amintindu-și de zilele 
cînd era elev la această școală, spu
nea : „Liceul grăniceresc mi-a dă
ruit primele îndrumări de literatură 
■românească..

Coșbuc și Rebreanu, două figuri 
proeminente ale literaturii noastre! 
Sute de vizitatori s-au îndreptat în 
aceste zile spre Hordou — azi co
muna George Coșbuc — și Prislop 
— azi cartierul Liviu Rebreanu din 
Năsăud. aplecîvdu-se cu respect și 
dragoste asupra manuscriselor și o- 
biectelor expuse în casele memo
riale. în casa lui Coșbuc, alături 
de leagănul și pupitrul de școlar, se 
află biblioteca și masa de lucru a 
celui care a fost „poetul țărănimii",

...Trecem podul peste Someș, spre 
fostul sat Prislop. Fiecare amănunt 
al peisajului ne amintește de imagi
nile descrise în romanul „Ion". în 
casa memorială te intîmpină pagini 
manuscrise, portrete și scrisori ale 
prozatorului.

Zeci și zeci de ani, Școala medie 
din Năsăud a fost singurul lăcaș mai 
important de învățămînt pe aceste 

Brandenburgului, refăcînd cu migală 
și vestita quadrigă ce domină fron
tispiciul porții. Refăcînd-o, l-au re
dat adevărata semnificație, gîndită 
de artist, și pe care au căutat za
darnic s-o întunece naziștii : aceea 
de a simboliza triumful forțelor păcii 
asupra forțelor 
optimistă care 
constructorilor

D. Germană.

trane- 
combi- 

cârbune.

departe pen- 
qeneratoarele 
enerqie elec- 
11 se adaugă

...Autostrada Berlin—Dresda. pe 
care o parcurgem, taie rectilin cîm- 
pii nisipoase, despică păduri de 
fag și mesteceni, se avîntă, urcată • 
pe poduri solide din beton, peste 
linii de cale ferată și ape. în sfîr
șit, ajungem la „Schwarze Pumpe“. 
Prezența marelui combinat o anunță 
mai întîi „arhipelagul“ de mine 
la zi care-i asigură materia pri
mă. O mulțime de excavatoare 
lucrează zi și noapte la descoperta- 
tul noilor mine sau la excavatul 
cărbunelui ; trenuri se încrucișează 
într-un du-te-vino continuu, 
portînd zilnic la buncherul 
natului mii de tone de
Numai mina Welzow-Süd asigură 
zilnic combinatului o cantitate de 
circa 50 000 tone cărbune.

Intrat în combinat, purtat ne uriașe 
benzi transportoare, sortat, înnobilat, 
trecut prin focul miilor de grade cri 
bateriilor de cocsificare, cărbunele 
este transformat în brichete, în cocs, 
în qaze, sau dus mai 
tru a pune în mișcare 
care îl transformă în 
trică. Halelor vaste 
necontenit altele noi: peste 20 000 de 
constructori muncesc în prezent la 
noi lucrări de investiții, dezvoltă în 
continuare combinatul.

Specialiștii combinatului ne-au 
furnizat o serie de date interesante. 
Pentru producția actuală a între
prinderii se consumă zilnic o canti
tate de enerqie electrică eqală cu 
consumul a două mari orașe de ta
lia Dresdei. iar vaporii industriali 
utilizați aict ar acoperi necesarul a 
trei orașe cum e Leipziqul.

Născut în 1954. „Schwarze Pum
pe" a devenit astăzi unul din cele 
mai mari combinate ale Germaniei 
democrate, un izvor energetic născut 
din priceperea și hotărîrea oameni
lor muncii din R.D.G. de a pune în 
valoare una din marile bogății na
turale ale Cottbus-ului : cărbunele.

Am întîlnit nu departe de „Schwar
ze Pumpe" — în preajma satului 
Quel — o moară de vînt coborîtă 
parcă din nordul flamand. Desigur, 
ea nu mai funcționează de mult. 
Au trecut vremurile cînd aici, în 
Cottbus, o principală sursă de ener
gie era... vîntul. Nu departe de moa
ră, se deapănă acum firele rețele
lor de înaltă tensiune. Pompată din 
mari generatoare, energia electrică 
se răspîndește și se va răspîndi tot 
mai abundent în întreaga țară, 
punînd în mișcare motoarele indus
triei, qjutînd munca ogoarelor, stră
lucind viu pe străzile și în ferestrele 
marilor orașe ale Germaniei demo
crate.

CONST. MITEA

Duminică a avut loc la Focșani 
adunarea generală a subfilialei So
cietății de științe istorice și filolo
gice din localitate, cu prilejul trans
formării acesteia în filială. Au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului, ai Societății de Ști
ințe istorice și filologice a R.P. Ro
mîne, cadre didactice din orașele 
Focșani, Galați, Brăila și Tecuci. Cu 
acest, prilej, a avut loc o sesiune de 
comunicări științifice.

meleaguri. Astăzi, ca în întreaga țară, 
învățământul public a luat și în ora
șul și raionul Năsăud o mare dezvol
tare. în prezent, în oraș și în raion 
funcționează 4 școli medii de cul
tură generală. 40 de școli de 8 ani, 
cu peste 15 000 de elevi și 624 de 
cadre didactice. Clădirea școlii 
„George Coșbuc" a fost lărgită 
și reutilată ; laboratoarele au 
fost înzestrate cu aparatură mo
dernă, o sală de muzică dotată 
cu instrumente și o bibliotecă bo
gată stau la dispoziția elevilor. Școa
la a dat de-a-lungul anilor nume
roși absolvenți care lucrează astăzi 
cu succes în diferite sectoare ale e- 
conomiei și culturii socialiste.

Duminică după-amiază, în înche
ierea manifestărilor prilejuite de 
centenarul Școlii „G. Coșbuc“, a 
avut loc un spectacol de cîntece și 
dansuri la care au participat forma
ții artistice din localitate și din îm
prejurimi.

Festivitățile de la Năsăud au cons
tituit o expresie a înaltei prețuiri 
pe care partidul, și poporul o acordă 
tradițiilor înaintate, eminenților rej 
prezentanți. ai culturii și literaturii 
noastre clasice. Cu prilejul acestor* 1 * 
manifestări au fost celebrate atît 
marile valori ale trecutului cît și 
noua tinerețe pe care o trăiește as
tăzi școala, năsăudeană, în condițiile 
puternicului, avînt al învățămîntului 
și culturii socialiste.

tului cu Steaua (campionii ediției de 
anul trecut).

După-amiază, pe terenul Progre
sul a avut loc un cuplaj feminin : 
Confecția- -S.S.E. Ploiești și Progre- 
sul-Rulmentul Brașov. Continuînd 
seria înfrîngerilor (nici o victorie 
de la începutul campionatului) și în 
cea de-a cincea etapă, fetele de la 
Confecția au cedat în fața tinerelor
ploieștence. Scor final 6—8 (3 -5). 
în acesi meci, deși viu disputat, au
fost ratate multe ocazii favorabile 
atît la o poartă cît și la cealaltă.

Spre deosebire de meciul ante
rior cu Știința București, handbalis
tele de la Progresul au jucat de 
astă dată mult mai bine, furnizînd o 
întîlnire dinamică, spectaculoasă, 
mult aplaudată, cîștlgînd în fața 
echipei Rulmentul detașat : 14—7
(8-4).
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Comitetului

După cum s-a mai anunțat, colectivul Teatrului de Comedie din București se află într-un turneu în 
U.R.S.S. în fotografie : După prezentarea unui spectacol cu piesa „Prietena mea Pix“, artiștii romîni sînt 
felicitați cu căldură de reprezentanți ai vieții culturale din capitala U.R.S.S.

Cea de-a treia săptămînă de la înce
putul sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. s-a înscris pe linia celor două 
săptămîni precedente, caracterizîndu-se 
în general printr-o atmosferă de lucru, 
prin luări de poziție — în cadrul dis
cuției generale — în cea mai mare parte 
în favoarea atenuării încordării interna
ționale, prin tatonări pentru a se stabili 
care ar putea fi pasul următor după 
Tratatul de la Moscova pentru interzi
cerea experiențelor nucleare în cele trei 
medii.

Atenția comentatorilor a fost reținută 
în primul rînd de activitatea care s-a 
desfășurat paralel cu lucrările O.N.U. și 
care a fost prilejuită de prezența la 
New York a miniștrilor afacerilor ex
terne în fruntea delegațiilor a multe 
state. în cursul săptămînii au continuat 
întîlnirile între miniștrii de ex
terne ai U.R.S.S., S.U.A. și Angliei, 
care au prilejuit — după cum s-a sub
liniat aci — un larg schimb de păreri 
îrY problemele măsurilor posibile în ve- 
dérea destinderii internaționale. S-a a- 
jùns la o înțelegere în principiu 
asupra interzicerii plasării pe or
bită a unor corpuri cosmice avînd la 
bord arma nucleară. Se apreciază că dis
cuția în această privință va fi în curînd 
încheiată și că există perspectiva ca în
țelegerea să se transforme într-un a- 
cord. Comentînd această înțelegere, 
ziarele americane au arătat că, deși ar 
fi vorba doar de un pas modest, întru- 
cît în prezent în jurul pămîntului nu 
există arme nucleare lansate și, în con
secință, nu s-ar putea vorbi de o măsură 
concretă de dezarmare, însemnătatea 
unui acord în această problemă ar fi to
tuși reală. Ziarul „New York Times“, 
de pildă, subliniază astfel că „aceasta 
ar constitui primu] pas însemnat și pal
pabil spre țelul transformării spațiului 
cosmic într-o zonă a păcii. Acordul ar 
reprezenta de asemenea un răspuns dat 
scepticilor care au pretins că, odată 
realizat Tratatul de interzicere a expe
riențelor nucleare, altceva semnificativ 
n-ar mai exista asupra căruia să se 
poată înțelege Washingtonul, Moscova 
și Londra“.

în continuarea tratativelor tripartite 
desfășurate la New York, aci sînt aștep
tate cu interes rezultatele convorbirilor 
care vor avea loc la Washington, unde 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, va întîlni, la 10 octom
brie, pe președintele S.U.A., Kennedv.

In cadrul aceleiași activități paralele 
cu activitatea O.N.U. se înscrie și în- 
tîlnirea care a avut loc la 4 octombrie 
între Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Romîne, și 
Dean Rusk, secretar al Departamentu
lui de Stat. Observatorii din cercurile 
O.N.U. subliniază cu acest prilej că, 
în cadrul politicii de coexistență paș
nică pe care o promovează neabătut 
guvernul romîn, se dezvoltă relațiile 
R. P. Romîne cu țări cu orînduiri so
ciale diferite, pe această linie înscriin- 
du-se și dezvoltarea relațiilor cu Sta
tele Unite ale Americii.

In ceea ce privește activitatea dină
untrul clădirii O.N.U., se poate spune 
că ea a ilustrat tendința manifestă a 
multor delegații de a căuta sau sugera 
idei, propuneri, măsuri practice în di
ferite probleme importante, ca dezar
marea, lichidarea colonialismului, dez
voltarea comerțului internațional etc.

Delegațiile țărilor socialiste au adus 
în aceste domenii contribuții active, 
expunînd în fața O.N.U. căi și metode 
care să ducă la soluții general accep
tabile și conforme cu aspirațiile de pace

ale popoarelor. Una dintre 
tribuții aparține delegației 
propunerea căreia a fost 
punct pe ordinea de zi a 
politic, importanta problemă a înțele
gerilor regionale în Europa. Zilele tre
cute au adus noi confirmări — în cadrul 
O.N.U. — ale interesului pe care opi
nia publică din diferite țări ale lumii 
îl manifestă față de ideea înțelegerilor 
regionale. Astfel, în cuvîntarea rostită 
marți în Adunarea Generală, Torsten 
Nilsson, ministrul de externe al Sue
diei, a subliniat actualitatea propune
rilor Suediei (din 1961) cu privire la 
nerăspîndirea armei nucleare. Trans
pusă pe plan regional, a arătat el, o a- 
semenea măsură ar duce la crearea de 
zone denuclearizate. Ceea ce dă aces
tor planuri o trăsătură realistă — a 
subliniat reprezentantul Suediei — este 
faptul că ele constituie rezultatul sau 
presupun negocieri directe între sta
tele suverane dintr-o anumită regiune. 
A doua zi, ministrul de externe al Fin
landei, Veli Merikoski, se declara 
de acord cu punctul de vedere 
suedez și reafirma în același timp pro
punerea concretă a Finlandei cu

privire la stabilirea unei zone fără 
arme nucleare în nordul Europei. Pă
reri similare a exprimat și ministrul de 
externe al Marocului, Balafrej, care s-a 
referit atît la faptul că Africa a fost 
declarată zonă denuclearizată, cît și 
la propunerile privind crearea unei 
asemenea zone în America Latină.

De cîteva zile, Comitetul nr. 2 a in
trat în miezul dezbaterilor cu pri
vire la principalele aspecte ale econo
miei mondiale. Predominante în dis
cursurile rostite sînt ideile necesității 
lărgirii comerțului' și colaborării econo
mice internaționale, pe bază de egali
tate și avantaje reciproce ; valorifica
rea resurselor naturale ale țărilor pen
tru dezvoltarea lor industrială; ajutorul 
necesar țărilor slab dezvoltate pentru 
a-și întări economia națională pe calea 
industrializării. Reprezentantul r.omîn, 
care a luat joi cuvîntul în Comitetul 
nr. 2, a expus poziția țării noastre 
față de problemele îmbunătățirii re
lațiilor economice internaționale, su
bliniind că prin promovarea ideii 
de colaborare economică între state 
se pot găsi soluții constructive în 
vederea realizării progresului economic 
și social, spre care tind toate popoarele. 
El a relevat interesul guvernului nostru 
pentru pregătirea Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, convocată 
pentru primăvara anului 1964, și a re
amintit propunerile prezentate în acest, 
scop secretariatului general al O.N.U. 
Aceste propuneri se referă, între altele, 
la elaborarea principiilor fundamentale 
ale acordurilor economice și comerciale.

în Comitetul nr. 3 (pentru proble
mele sociale, umanitare și culturale) se 
apropie de sfîrșit dezbaterile pe margi
nea proiectului de declarație privind 
lichidarea tuturor formelor de discri
minare rasială. Autorii diferitelor amen
damente încearcă să le unifice pentru 
a pune la vot un text coordonat. Po
ziția unor delegații occidentale, care au 
încercat să demonstreze că nu există 
legătură între rasism și colonialism, a 
primit o ripostă din partea delegatului 
algerian și a altor delegați.

în numele a aproape 30 de țări afro-

asiatice, reprezentantul Tunisiei, Mah
mud Mstiri, a prezentat în Comitetul 
nr. 4 un proiect de rezoluție care pre
vede ca Adunarea Generală să invite 
Marea Britanie să nu transfere coloniei 
sale, Rhodesia de sud, nici un fel de 
putere sau atribute ale suveranității 
pînă cînd guvernul de acolo nu va re
prezenta întreaga populație a țării, 
fără nici un fel de discriminare. După 
vii discuții s-a decis ca proiectul de re
zoluție să fie supus votului pînă luni.

Cercurile de la O.N.U. prevăd că 
rechizitoriile la adresa colonialismu
lui vor continua de-a lungul întregii 
sesiuni.

Săptămîna care s-a scurs a lăsat la 
O.N.U. impresia că în multe probleme 
aflate pe ordinea de zi au început să se 
deslușească anumite posibilități de exa
minare a lor în spirit constructiv. în 
același timp, în alte probleme impor
tante, cum ar fi dezarmarea, se între
văd nu numai o serie de dificultăți ine
rente abordării unei probleme atît de 
complicate, dar și obstacolele pe care 
le ridică în mod constant acele cercuri 
care sînt interesate în cursa înarmări
lor. în această privință, aci se consi
deră semnificativ faptul că tocmai 
acum, cînd delegații unor țări occi
dentale se pronunță la tribuna O.N.U. 
în favoarea dezarmării, presa ameri
cană este plină de relatări privind dis
cuțiile în legătură cu planul de creare 
a forțelor nucleare multilaterale, plan 
care reprezintă măsuri de răspîndire a 
armei nucleare între anumite țări din
N. A.T.O. și deschide drum spre înar
marea nucleară a Germaniei occiden
tale. Săptămînile care vin vor arăta de
sigur în ce măsură statele membre ale
O. N.U. care s-au pronunțat pentru 
destindere și dezarmare sînt hotărîte 
să întărească declarațiile prin fapte și 
să contribuie prin eforturi comune la 
rezolvarea problemelor arzătoare care 
stau în fața O.N.U.

OTTAWA 6 (Agerpres). — La 5 oc
tombrie a avut loc la Ottawa o de
monstrație pentru pace. Demons
tranții au sosit la Ottawa ve
nind din Toronto, Montreal, Ha
milton și din alte orașe. Timp 
de peste două ore ei au mani
festat în fața clădirii parlamentu
lui cu panouri prin care cereau ca 
pe teritoriul Canadei să nu existe 
arme nucleare și nici baze străine 
pentru rachete.

Opinia publică progresistă din 
Canada intensifică lupta pentru 
pace și dezarmare. O demonstrație 
de protest împotriva transformării 
țării într-un depozit de arme nu-

SITUAȚIA DIN HONDURAS
9

TEGUCIGALPA 6 (Agerpres). — 
Corespondentul din Managua (Ni
caragua) al agenției France Presse, 
referindu-se la posturi de radioemi- 
sie de amatori din Honduras, capta
te la Managua, anunță că în mai 
multe orașe din Honduras forțe ră
mase credincioase fostului președin
te, Villeda Morales, răsturnat prin 
lovitură de stat de către conducă
torii militari joia trecută, continuă 
să reziste forțelor armate care au 
preluat puterea.

Agenția France Presse menționea
ză că orașele Santa Barbara și Oco- 
tepeque din partea de vest a Hon
durasului se află în mîinile gărzilor 
Civile rămase credincioase președin
telui. Pe de altă parte agenția relevă 
că și în apropierea capitalei Hondu
rasului — Tegucigalpa — grupuri de 
guerilă hărțuiesc trupele care au 
participat la răsturnarea guvernului 
lui Morales. Chiar în capitală, men-

A 43-a aniversare 
a P* G din Uruguay
MONTEVIDEO 6 

La 5 octombrie, cu 
de-a 43-a aniversări
Comunist din Uruguay, 
Penarol a avut loc un miting 
masă la care au luat parte 15 mii 
de oameni. La miting au participat 
reprezentanți ai Frontului politic al 
forțelor de stînga („Fidel“) și ai 
altor grupuri și organizații politice 
și de masă.

Raportul cu privire la cea de-a 
43-a aniversare a Partidului Comu
nist din Uruguay a fost prezentat de 
Rodney Arismendi, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay.

cleare a avut loc zilele acestea la 
Vancouver. O demonstrație asemă
nătoare se pregătește la Quebec. 
Recentul congres național al sindi
catului minerilor a adoptat în una
nimitate o rezoluție care condamnă 
încercările de atragere a 
în clubul nuclear,

La 3 octombrie, Douglas, 
Noului Partid Democrat, a 
tat în Camera Comunelor în legă
tură cu semnarea fără aprobarea 
parlamentului a unui acord nuclear 
cu S.U.A. Douglas a insistat ca gu
vernul să-și schimbe poziția și să 
prezinte în parlament acest acord, 
pentru ca el să fie examinat cu se
riozitate.

Solidaritate cu lupta oamenilor muncii 
din Spania

Manifestații ale populației de culoare din S, !k A
NEW YORK 6 (Agerpres). — în 

orașul Orangeburg din Carolina de 
sud, populația de culoare a reluat 
manifestațiile împotriva segrega
ției rasiale, în urma eșecului trata
tivelor duse cu oficialitățile orașu
lui în vederea înlăturării barierelor 
rasiale. Vineri, aproximativ 100 de 
soldați ai trupelor statului _au barat 
calea demonstranților arestînd apro
ximativ 320 de negri. Numărul ares
tărilor în decurs de o săptămînă s-a 
ridicat astfel la peste 1 300 de luptă
tori împotriva segregației.

După cum anunță agențiilePARIS 6 (Agerpres). — Mișcarea 
antifranchistă spaniolă „Opoziția 
sindicală“ a făcut apel la sindicate
le tuturor țărilor să intensifice miș
carea de solidaritate cu lupta cla
sei muncitoare din Spania pentru 
drepturi și libertăți.

într-un mesaj difuzat în Franța 
de agenția Union Française d’in
formation, „Opoziția sindicală“ din 
Spania cheamă mișcarea sindicală 
internațională să ceară încetarea a- 
restărilor și torturilor la care sînt 
supuși în Spania franchistă activiștii 
mișcării muncitorești „Opoziția sin- lia au adresat parlamentului o pe- 
dicală“ cere, de asemenea, elibera
rea imediată din închisori a tuturor 
participanților la greve și încetarea 
urmăririi judiciare pentru participa- 
rè la greve și pentru propaganda în 
favoarea revendicărilor muncitori
lor.

Autorii mesajului subliniază im-

portanța mișcării mondiale de soli
daritate cu eroica clasă muncitoare 
din Spania care luptă împotriva dic
taturii franchiste. Ei amintesc despre 
greutățile luptei minerilor greviști 
din Spania, despre măsurile repre
sive ale guvernului și ale marilor 
patroni care încearcă să silească 
prin foame pe muncitori să înceteze 
greva, lipsindu-i de alimente și or
ganized împotriva lor lock-out-uri.

•k
ROMA 6 (Agerpres). — Un mare 

grup de oameni de cultură din Ita-

După cum anunță agențiile de 
presă, la New Orleans (Louisiana) 
sediul unei asociații care luptă îm
potriva segregației — „Southern 
Conference Educational Fund, inc“ 
— a fost percheziționat de către po
liție din ordinul unei comisii par-

Vizita lui Couve de Murville 
la Washington

tiție în care se cere condamnarea 
regimului franchist.

în această petiție se spune : „Ce
rem cu hotărîre ca parlamentul și 
guvernul italian să se pronunțe des
chis împotriva regimului franchist și 
să acorde poporului spaniol sprijin 
în lupta sa pentru eliberare".

Congresul Uniunii persoanelor 
de naziștipersecutate

FRANKFURT PE MAIN 6 (Ager
pres). — La 5 octombrie, la 
Frankfurt pe Main și-a deschis lu
crările congresul organizației vest- 
germane Uniunea persoanelor per
secutate de naziști, care se 
șoară sub lozinca „Pentru 
pentru destinderea încordării 
naționale, pentru libertate și 
turi“. La lucrări participă 250 de de
legați sosiți din toate landurile Ger
maniei occidentale, precum și o de
legație din R.D.G. Sînt prezenți, de 
asemenea, numeroși oaspeți din 
Anglia, Spania, Austria, Franța, Ita
lia, Olanda.

După cum se știe, congresul tre
buia să aibă loc în luna mai la 
Köln, însă în urma procesului inten
tat de către autoritățile vest-ger- 
mane Uniunii persoanelor persecu
tate de naziști, acesta a trebuit să 
fie amînat pînă în luna octombrie.

BERLIN 6 (Agerpres). — La 5 oc
tombrie. în centrul orașului vest- 
german Frankfurt pe Main a avut 
loc un impresionant marș al tăcerii 
în memoria victimelor fascismului 
— anunță agenția A.D.N.

desfă- 
viață, 
inter- 
drep-

La marș au luat parte sute de 
cuitori ai orașului, precum și dele
gații la Congresul Uniunii persoane
lor persecutate de naziști, ale cărui 
lucrări se desfășoară la Frankfurt 
pe Main.

lo-

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
La 5 octombrie a sosit la Washington 
Couve de Murville, ministrul aface
rilor externe al Franței, care se va 
întîlni în zilele de luni și marți cu 
președintele Kennedy și cu secreta
rul de stat Dean Rusk. Potrivit a- 
genției France Presse, la sosire 
Couve de Murville a declarat presei 
că va avea un schimb de vederi cu 
membrii administrației americane 
în legătură cu poziția guvernelor 
francez și american cu privire la 
diferite probleme la ordinea zilei.

Comentînd vizita ministrului de 
externe francez în S.U.A., corespon
dentul din Paris al ziarului „New 
York Times“ arată că principalul 
scop al acestei vizite este de a obține 
din partea Statelor Unite admiterea 
cererilor ca Franța să joace un rol 
mai important în N.A.T.O.

lamentare a statului Louisiana, 
virtutea unei legi locale denumite 
„pentru controlul activităților sub
versive“. Poliția a confiscat toate 
documentele societății și a arestat 3 
conducători ai ei. J. Dombrowski, 
directorul asociației, care a fost a- 
restat, a declarat că aceste acțiuni 
fac parte din „ofensiva împotriva 
mișcării de integrare rasială“ din a- 
cest stat.

între timp, după cum menționea
ză agențiile de presă, guvernul fe
deral al S.U.A. încearcă să soluțio
neze problema rasială în sud. Ken
neth Royall și Earl Blaik, cele două 
persoane însărcinate de președintele 
Kennedy pentru a studia la fața lo
cului situația din Birmingham (sta
tul Alabama) s-au întors la Wa
shington pentru a raporta despre 
misiunea lor. Din relatările agenții
lor de presă reiese că în acest oraș 
criza rasială continuă. Potrivit agen
ției France Presse, în Birmingham, 
„la aproape 5 luni după semnarea 
convenției în cadrul „Comitetului 
birasial“ care prevedea abolirea se
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In orașul Limoges din putui secolului al XIX- 
centiul Franței se desfă
șoară zilele acestea 
congres neobișnuit : este 
vorba de o așa-numită 
„Reuniune internațională“ 
a oamenilor care poartă 
numele de Mallet, pentru 
a discuta pretențiile ridi
cate de fiecare dintre ei 
asupra moștenirii lăsate 
de Jean-Pierre Mallet, 
unul dintre cei mai bo- 
gafi oameni ai secolului 
trecut. J. P. Mallet, care 
a părăsit Franța la înce-

lea, a 
un cursul 

prin < 
terenuri aurifere care l-au 
făcut stăpînul unei averi 
apreciate astăzi la cîteva 
sute de milioane de dolari. 
El nu a lăsat însă urmași 
direefi, astfel că moșteni
rea sa nu a fost încă îm
părțită deoarece există 
prea multi pretendenti 
(cei mai multi dintre ei 
sprifinindu-și pretențiile 
de urmași numai pe fap-

I descoperit, în 
călătoriilor sale 

America de Nord,

tul că se numesc Mallet), 
în momentul de fafă, la 
Limoges se află 3 000 de 
•persoane cu acest nume, 
sosifi din șapte țări dife
rite ale Europei si Ameri
ca, însă ei, după cum 
scriu ziarele, nu sînt de- 
cît „o mică parte din ipo
teticii moștenitori ai bă- 
trînului Mailet“. Ei re
prezintă însă, la discuțiile 
de la „Reuniunea inter
națională Mailet“, pe cei 
14 800 Mallet de pretu
tindeni, care se consideră 
urmașii acestuia.

ționează agenția, rezistența a fost 
organizată de către studenți. în pre
zent, anunță agenția, pe străzile Te- 
gucigalpei se dau lupte.

★

SAN JOSE 6 (Agerpres). — Opi
nia publică din Costa Rica con
damnă în unanimitate lovitura de 
stat din Honduras. Ziarul „Nacion“ 
scrie că „în ultimele zile în două 
din cele cinci țări ale Americii 
Centrale (Republica Dominicană și 
Honduras — n.r.) constituția a fost 
distrusă de loviturile săbiilor gene
ralilor, iar în alte țări, unde situa
ția nu e nici pe departe atît de sta
bilă cum am dori-o, zvonurile des
pre loviturile de stat îi fac pe cetă
țeni să trăiască într-o permanentă 
stare de teamă“. în semn de pro
test împotriva loviturii de stat din 
Honduras, în capitala statului Costa 
Rica a fost organizat un miting, în 
cadrul căruia s-a cerut guvernului 
să ia măsuri împotriva 
castei militariste din țară. Demon
stranții au trecut apoi pe străzile 
principale ale orașului, purtînd lo
zinci prin care condamnau lovitu
rile de stat și militarismul.

*
LIMA. Senatul și Caméra Deputa- 

ților din Congresul național al Peru
lui au adoptat în unanimitate rezo
luții în care condamnă lovitura de stat 
din Honduras.

RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres). 
— Ziarul „Novos Rumos“ a publicat 
o declarație în care se spune că în 
legătură cu activitatea minorității 
reacționare din Brazilia, conduse de 
guvernatorii statelor Guanabara și 
Sao Paulo, — Carlos Lacerda și res
pectiv Ademar de Barros — îndrep
tată spre răsturnarea guvernului 
președintelui Joao Goulart, toate 
forțele naționale și populare tre
buie să întreprindă măsuri energice.

Reacțiunea nu poate fi înăbușită 
numai prin acțiuni întreprinse de 
sus ; pentru lupta împotriva reac- 
țiunii este necesară garantarea li
bertăților largi, pentru ca masele 
populare să-și poată demonstra 
forța — arată ziarul.

Dată fiind situația încordată din 
țară, întreaga armată este pusă în 
stare de alarmă.

în urmă cu aproape două săptămîni, minerii de la „Ravi“ (Italia) 
au declarat grevă în semn de protest împotriva intenției patronilor de 
a concedia 160 de muncitori. Ei au ocupat galeriile și au anunțat că sînt 
hotărîți să rămînă în subteran și să nu înceteze greva pînă ce nu le vor 
fi îndeplinite cererile. Iată un grup de greviști fotografiați în galeriile 
minei din Ravi.

. SAIGON 6 (A- 
gerpres). —Agen
țiile de presă re
latează despre un 
nou val de acțiuni 
ale budiștilor în 
Vietnamul de sud 
în semn de pro
test împotriva re
presiunilor autori
tăților diemiste.

La 5 octombrie 
poliția a interve
nit cu brutalitate 
pentru a împrăș
tia o demonstrație 
organizată de stu- 
denți la Saigon. 
Tot în aceeași zi 
în diferite cartie
re ale orașului 
au fost răspîndite 
manifeste antigu
vernamentale.

Ca urmare a a- 
cestor acțiuni, au

toritățile diemiste 
au luat 
suri 
țări 
tei 
Ngo 
în 
în 
tului prezidențial 
au fost amplasate 
blindate. Pe principalele străzi ale 
Saigonului au fost ridicate baricade 
din sîrmă ghimpată, care au blocat 
circulația. După cum anunță agen
ția Associated Press, ambasadorul 
Statelor Unite în Vietnamul de sud, 
Henry Cabot Lodge, a adresat gu
vernului sud-vietnamez un protest

noi mă- 
pentru a în- 
paza reședin- 
președintelui 
Dinh Diem. 

acest scop, 
jurul pala-

tancuri și care împotriva atacării de către poliția 
din Saigon a trei reporteri ameri
cani, în timp ce aceștia fotografiau o 
demonstrație budistă.

In fotografie : O scenă care a deve
nit obișnuită în Vietnamul de sud : sol
dați înarmați staționează în perma
nență pe străzi pentru a reprima pe loc 
orice demonstrație antidiemistă.

gregației, negrii se plîng că acest 
acord a rămas literă moartă“.

LONDRA. Denis Healey, purtăto
rul de cuvînt în problemele militare 
al fracțiunii parlamentare laburiste, 
luînd cuvîntul la Leeds, a criticat po
litica guvernului englez față de crea
rea forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. Lordul Home, a spus el, știe 
că Schröder, ministrul de externe al 
R.F.G., a lăsat să se înțeleagă că în 
cazul creării acestor forțe Germania 
occidentală va pretinde o parte din 
controlul asupra lor, corespunzătoare 
cotei de cheltuieli de 40 la sută im
puse Germaniei occidentale. „Cert 
este, a subliniat Healey, că argumen
tele politice în favoarea creării for
țelor nucleare multilaterale sînt la fel 
de nefondate ca și cele militare“.

ZANZIBAR. Agenția Ghana News 
relatează că lâ festivitățile ce se vor 
organiza în Zanzibar cu prilejul săr
bătoririi la 10 decembrie a.c. a pro
clamării independenței acestei țări 
vor participa oaspeți din circa 70 de 
țări.

PARIS. Conducerea Confederației 
Generale a Muncii a trimis președin
telui Venezuelei, Betancourt, o scri
soare în care protestează energic îm-

•Ș

potriva represiunilor prin care autori
tățile venezueliene încearcă să înă
bușe mișcarea democratică. Cu pro
fundă indignare, se spune printre 
altele în scrisoare, am aflat despre 
recentele represiuni întreprinse îm
potriva forțelor democratice din Ve
nezuela și, în special, împotriva acti
viștilor centrului 
muncii din Venezuela. C.G.M. 
Franța cere punerea imediată 
bertate a patrioților aruncați în 
sorile din Venezuela.

terzicerea totală a producției armei 
nucleare.

rea celei mai mari organizații sindi
cale din țară — „Uniunea națională a 
oamenilor muncii din Congo“ — s-a 
încheiat cu victoria greviștilor. Ei au 
obținut reprimirea la lucru a lui Ep- 
Ji.ile, președintele sindicatului pe ra
mură, concediat de administrație, pre
cum și remunerarea muncitorilor în 
contul societății pentru timpul în care 
a fost întrerupt lucrul.

unic al oamenilor 
din 

în li- 
închi-

dupăTEHERAN. La 6 octombrie, 
o întrerupere de 2 ani și jumătate, a 
avut loc deschiderea festivă a sesi
unii parlamentului iranian. Luînd 
cuvîntul la sesiune, șahul Iranului, 
Muhammed Reza Pahlevi, a făcut o 
largă expunere a situației interne a 
țării. In ceea ce privește politica 
externă, a spus în continuare șahul 
Iranului, țara este în bune relații 
cu toate țările vecine. Șahu] Ira
nului și-a exprimat speranța că Tra
tatul privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în atmos
feră, în spațiul cosmic și sub apă, 
semnat la Moscova, va constitui un 
prim pas concret pe calea spre in-

PARIS. La 5 octombrie, în fața clă
dirii ambasadei americane din Paris a 
avut loc o demonstrație a vietnamezi
lor care trăiesc în Franța. Demon
stranții au protestat împotriva regimu
lui antidemocratic al lui Ngo Dinh 
Diem din Vietnamul de sud. Poliția a 
împrăștiat demonstrația și a arestat 
aproximativ 30 de demonstranți.

BONN. Ministrul de interne al 
R.F.G., Hoecherl, a făcut o declarație 
în fața Comisiei pentru afacerile in
terne a Bundestagului în legătură cu 
criticile formulate la adresa guvernu
lui de la Bonn pentru folosirea unui 
număr de foști naziști și membri ai 
organizațiilor militare SS în serviciile 
guvernamentale. Hoecherl a arătat că 
ministerul său va fi silit să „studieze 
posibilitățile de înlăturare a foștilor 
militari SS“ care fac parte în momen
tul de față din așa-numitul „Depar
tament pentru apărarea constituției“.

LEOPOLDVILLE. Greva muncito
rilor congolezi de la societatea aeria
nă „Air-Congo", declarată la chema-
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RIO DE JANEIRO. Agenția France 
Presse anunță că la 5 octombrie con
flictul dintre sindicatele funcționarilor 
din bănci și administrația băncilor din 
Brazilia a luat sfîrșit. Conflictul du

rează de la începutul lunii septembrie. 
Potrivit agenției, a fost semnat un 
contract colectiv care dă satisfacție re
vendicărilor sindicatelor;

MIAMI. Potrivit agenției Associa
ted Press, uraganul Flora, după ce la 
4 octombrie s-a abătut asupra terito
riului Republicii Haiti și părții de est a 
teritoriului Cubei, la 5 octombrie a lo
vit cu furie insulele Hasan și Bahamas, 
îndreptîndu-se apoi cu o viteză de a- 
proape 140 km pe oră spre partea de 
sud a Peninsulei Florida. Făcînd un 
bilanț al victimelor și pagubelor pro
vocate de uraganul Flora, care bîn- 
tuie de mai multe zile în regiunea 
Mării Caraibilor, agenția Associated 
Press anunță că el a cauzat, pînă în 
prezent, moartea a 47 de persoane și 
a provocat pagube evaluate la mili
oane de dolari. Mii de familii au ră
mas fără locuințe.
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