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//? centru! atenției culesul

și vinificarea strugurilor
In majoritatea podgo

riilor și centrelor viticole 
culesul și vinificarea stru
gurilor 
cate în 
datele 
rlor al 
Ministerului Industriei A- 
limentare, rezultă că s-au 
cules peste 60 la sută din 
vii. In gospodăriile a- 
gricole colective din pod
goriile regiunii Iași s-a 
recoltat 92 la sută din 
vii, în cele din regiunea 
București 80 la sută, iar în 
cele din podgoriile Dobro- 
gei mai mult de 70 la sută, 
în unele podgorii însă, 
printre care cele din re
giunile Ploiești, Bacău, 
Argeș, Oltenia, Cluj, Cri- 
șana și Maramureș, cule
sul strugurilor este întîr- 
ziat. Din această cauză u- 
nele centre de vinificare 
ale Ministerului Industriei 
Alimentare nu funcțio
nează cu întreaga capaci
tate.

au fost intensifi- 
ultimele zile. Din 
Consiliului Supe- 
Agriculturii și ale

în următoarele zile, cu
lesul și vinificarea stru
gurilor trebuie mult gră
bite în toate podgoriile 
țării. Timpul fiind înain
tat, Consiliul Superior al 
Agriculturii și Ministerul 
Industriei Alimentare re
comandă urgentarea cule
sului. Pentru ca activitatea 
centrelor de vinificare să 
se desfășoare în bune con
diții este necesar să se or
ganizeze, de asemenea, 
mai bine transportul 
strugurilor spre a se asigu
ra funcționarea continuă a 
centrelor și a se evita sta
ționarea mijloacelor de 
transport. în toate podgo
riile să se acorde o grijă 
deosebită preluării și vi- 
nificării strugurilor pentru 
a se asigura vinuri de larg 
consum de bună cali
tate.

Maramureș au fost 
încă 13 cabane, noi 
precum și noi magazine 
zionare și desfacere. In

Duminică seara a avut loc la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne primul spectacol dat în Capi
tală de Teatrul Mare de dramă 
„Maxim Gorki“ din Leningrad. Oas
peții sovietici au prezentat piesa 
„Oceanul" de A. Stein. Regia spec
tacolului aparține lui G. A. Tovsto
nogov, artist al poporului al U.R.S.S., 
iar scenografia este semnată de S. S.

Mandel, laureat al Premiului de 
Stat.

în rolurile principale au apărut 
K. I. Lavrov, artist emerit al 
R.S.F.S. Rusă, S. I. Iurski, O. V. Ba- 
silașvili, L. I. Makarova, artistă a 
poporului a R.S.F.S. Rusă.

Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes, 
rite flori.

Copil, învățați regulile de
Lucrătorii de miliție 

întreprind o acțiune pe 
țară pentru inițierea 
școlarilor în regulile 
de circulație. în a- 
cest scop, în sute de 
școli din orașe și sate, 
sub supravegherea 
profesorilor diriginți 
se vor explica elevilor

normele de circulație 
pe drumurile publice : 
vor fi discutate in
structaje special ela
borate intitulate „Co
pii, învățați regulile de 
circulație !" și alte ma
teriale legate de a- 
ceastă temă. Au loc și 
concursuri pentru ve

Condiții tune de muncă»
Pentru muncitorii forestieri din 

construite 
biblioteci, 

de aprovi- 
apropierea

(Agerpres)

La semănat pe ogoarele gospodăriei colective din comuna 
Galda de Jos, regiunea Hunedoara. In aceste zile, cu ajuto
rul mecanizatorilor de la S.M.T. Alba Iulia, colectiviștii de 
aci însămânțează ultimele suprafețe cu grîu.

(Foto : A. CARTOJAN)

A

uri concrete, rezu

Artiștilor le-au fost ofe-
(Agerpres)

circulație !“
rificarea cunoștințelor 
în acest domeniu la 
care participă peste 
250 000 elevi. Cîștigă- 
torii vor fi premiați cu 
obiecte pe care sînt 
imprimate desene și 
sfaturi privind com
portarea pe drumurile 
publice.

14-a serie
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri au sosit la Vatra Dornei ultimii 
oaspeți din cea de-a 14-a serie de 
oameni ai muncii pentru odihnă și 
tratament. De la începutul anului 
și pînă în prezent, în pitoreasca sta
țiune, care funcționează și în timpul 
iernii, și-au petrecut concediul de 
odihnă peste 8 000 de salariați din 
întreaga țară.

Pentru perioada de iarnă au fost 
făcute 
pregătiri,
verificat instala
ția de încălzire, 
au continuat lu
crările
vare a clădirilor.
s-a
mobilierul, iar în 
prezent este în 
curs însilozarea 
cartofilor și a 
celorlalte legume 
pentru lunile de 
iarnă.

In drumeție
CLUJ (coresp. 

„Scînteii“). Sîm- 
bătă și duminică, 
din fața Agenției 
O.N.T. Carpați 
de la Cluj au ple
cat în excursie 
sute de oameni 
ai muncii. Un 
grup de stu- 
denți ai Univer
sității „Babeș- 
Bolyai“ au vizitat 
frumosul monu
ment al naturii, 
Cheile Turzii. 
Un autocar a 
străbătut ruta 
Cluj-Brașov. Ma
joritatea cluje
nilor au preferat 
să-și petreacă 
duminica în îm
prejurimi, 
get sau în 
rea Hoia.

S-tzu

la Fă- 
pădu-

Complex comercial 
pe șoseaua Giurgiului

Pe șoseaua Giurgiului din București s-au înălțat în 
ultima vreme numeroase blocuri care formează un 
adevărat cartier nou. Pentru o mai bună aprovizionare 
a noilor locatari, la parterul a trei blocuri, în punctul 
Toporași-Livadă, va fi dat în folosință un mare com
plex comercial. Vor fi deschise un magazin alimentar 
general cu autoservire, magazine pentru desfacerea 
proăuselo-r de panificație, pentru carne, legume șl 
fructe, mezeluri-brînzeturi, un restaurant cu bucătărie 
de bloc, cofetărie. Tot aici vor mai funcționa și maga
zine pentru încălțăminte, magazine cu articole de me- 
naj-electrice, tutungerie, chimicale-fierărie, textile, 
galanterie-parfumerie-mercerie. De asemenea, vor fi 
deschise unități de deservire și prestări de servicii 
pentru populație : oficiu P.T.T.R., farmacie, librărie etc. 
Noile magazine vor fi înzestrate cu utilaje și mobilier 
modern.

IERI ÎN CAPITALĂ

încheiat campionatele internaționale 
de atletism ale R. P. Romîne
XV-a ediție a campionate- 

de atletism ale Re- 
Romîne, care a fost 

■ - - • j jjn
Capitală, s-a încheiat ieri seară. în cele 
două zile de întreceri, s-au înregistrat 
o serie de performanțe de certă valoa
re internațională. Cu această ocazie, 
atleții romîni au cîștigat 5 titluri de

Cea de-a 
lor internaționale 
publicii Populare 
găzduită de stadionul Republicii

campioni internaționali (la suliță-femei, 
suliță-bărbați, 3000 m obstacole, 200 m 
plat-bărbați, săritura în înălțime-băr- 
bați) și au stabilit două noi recorduri 
republicane (4,50 m la săritura cu pră
jina și 13 min. 49,8 sec. la 5000 m).

(Citiți alte 
sport).

Apartamente date in

amănunte la rubrica da

iolosintă

O sarcină principală care stă în 
prezent în atenția Consiliului agricol 
raional Drăgănești-Olt este desfășu
rarea în cele mai bune condiții a 
campaniei agricole de toamnă.

Gospodăriile colective din raion 
și-au planificat să însămînțeze cu 
grîu și secară 28 000 de hectare. Pen
tru a se obține producții mari, spe
cialiștii din unități au fost îndrumați 
de către consiliul agricol să întoc
mească din timp schițe de ampla
sare a grîujui care să cuprindă te
renurile cele mai bune, pregătite 
corespunzător. Ținînd seama de re
comandările Consiliului Superior al 
Agriculturii și pe baza experienței 
noastre am stabilit cultivarea în gos
podării a celor mai productive so
iuri, în funcție de condițiile de climă 
și sol ale fiecărei unități.

Un rol deosebit în creșterea pro
ducției îl are densitatea plantelor la 
unitatea de suprafață. In acest scop, 
consiliul agricol raional acordă a- 
tenție deosebită respectării cu stric
tețe a normei de semănat, în func
ție de însușirile biologice ale fiecărui 
soi și de valoarea culturală a semin
ței. Pentru aceasta, încă cu mult 
timp în urmă, s-a făcut pe centre 
de gospodării instruirea brigadierilor 
de cîmp și a mînuitorilor de semă
nători. La această pregătire au par
ticipat cîte 2 colectiviști pentru fie
care semănătoare, dintre cei mai pri- 
cepuți, cu experiență în această 
muncă. Instructajul s-a făcut direct 
în cîmp, unde s-au efectuat reglajul 
și probele la semănători.

Rezultatele anului acesta, expe
riența gospodăriilor fruntașe din 
raionul nostru arată că recolte bune 
se obțin acolo unde se pregătește un 
pat germinativ bun, iar semănatul 
se face la timpul optim. Realizarea consiliului 
acestor lucrări depinde în mare mă- 
sură de buna organizare a muncii în 
brigăzile de tractoare, de îndruma
rea pe care mecanizatorii o primesc 
din partea specialiștilor. Peste tot 
unde munca a fost bine organizată 
s-au însămînțat suprafețe mari, fă- 
cîndu-se în același timp lucrări de

calitate. La G.A.C. Crîngeni, la în
drumarea inginerului agronom Stan 
Macafei, mecanizatorii și colectiviș
tii au pregătit un pat germinativ co
respunzător, iar la semănat se dă 
cantitatea de sămînță stabilită și se 
respectă adîncimea. în unele gospo
dării colective au fost semnalate lu
crări de slabă calitate. Această 
problemă a fost discutată într-o șe
dință operativă organizată recent de 
către consiliul agricol raional, la 
care au participat specialiști din uni
tăți. Cu acest prilej, s-a criticat fap
tul că inginerul agronom Gh. Min- 
cu, de la G.A.C. „Spic de grîu“ Vîl-

Din activitatea Consiliului agricol 
raional Drăgânești-Olt

cele, a admis ca pe 20 ha să se în- 
sămînțeze sămînță neselectată. De 
asemenea, s-a criticat faptul că la 
G.A.C. „Unirea“ din Văleni, tracto
riștii au lăsat pe o mare suprafață 
sămînță neacoperită.

Semănatul griului în epoca optimă 
este determinat și de modul cum sînt 
folosite tractoarele și mașinile agri
cole. în planul operativ întocmit de 
către consiliul agricol și conducerile 
S.M.T. s-a prevăzut ca tractoarele 
care au mecanizatori de schimb să 
lucreze în timpul zilei cu ajutorul 
de tractorist, iar în timpul nopții, cu 
tractoristul de bază.

Pentru a veni în sprijinul consi
liilor de conducere ale gospodăriilor 
colective, la indicația biroului co
mitetului raional de partid, membrii 

■" ’ i agricol sînt în per
manență pe teren, în mijlocul 
colectiviștilor, al . mecanizatorilor, 
ajutînd în mod concret la exe
cutarea lucrărilor la timpul op
tim și în condiții agrotehnice supe
rioare. De asemenea, consiliul agri
col raional veghează ca peste tot rit
mul însămînțărilor să fie impulsio-

nat, iar acolo unde constată greu
tăți intervine prin măsuri operati
ve. O astfel de situație s-a întîm- 
plat, bunăoară, la G.A.C. Drăgănești. 
Aici lucrurile mergeau anevoios, din 
cauză că conducerea gospodăriei a 
acționat cu încetineală la eliberarea 
terenului de coceni. Nici tractoarele 
și mașinile agricole nu erau folosite 
la întreaga lor capacitate. Pe unele 
parcele, tractoriștii executaseră lu
crări de slabă calitate. Consiliul a- 
gricol raional a repartizat să se ocu
pe de această gospodărie pe tov. ingi
ner Iosif Mirea, vicepreședinte al 
consiliului. Conducerea gospodăriei 
a fost sprijinită să alcătuiască echi
pe de colectiviști care să se ocupe 
de tăiatul cocenilor și eliberarea tere
nului. Pentru ușurarea muncii trac
toriștilor, carburanții și lubrifianții 
au fost transportați la capetele par
celelor care urmau să fie semănate a 
doua zi. Lucrurile s-au îndreptat în 
scurtă vreme. G.A.C. Drăgănești a 
însămînțat pînă acum aproape ju
mătate din suprafața planificată. O 
situație asemănătoare a fost îndrep
tată de consiliul agricol raional și la 
G.A.C. Crîngeni. Datorită măsurilor 
luate și aici s-au însămînțat pînă a- 
cum aproape 1 000 ha. Muncind cu 
răspundere, colectiviștii din Crîn
geni, Crîmpoaia, Comani, Radomi- 
rești, Șerbănești, Vîlcele au semănat 
cele mai marț suprafețe.

Preocupîndu-ne în continuare de 
buna organizare a muncii în această 
campanie, vom contribui ca semă
natul să fie terminat în timpul 
optim.

celor peste 200 de cabane existente 
acum în exploatările forestiere ma
ramureșene, funcționează peste 50 
de unități ale cooperației de consum, 
numeroase dispensare, puncte sani
tare. Caravanele cinematografice
prezintă filme pînă în cele mai în
depărtate exploatări forestiere. Tran
sformări înnoitoare s-au petrecut și 
în ce privește condițiile de muncă. 
Camioanele, funicularele, tractoarele 
forestiere, fierăstraiele mecanice și 
alte utilaje de înaltă productivitate, 
cu care se lucrează acum în exploa
tări, asigură ca lucrările de exploa
tare a lemnului să se facă mecani
zat în proporție aproape 60 la 
sută.

intense
S-a

completat

Ing. MARIN COSTEA 
președintele Consiliului agricol 
raional Drăgănești Olt — Argeș

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii“). La Galați, 
în cartierul Țiglina, au 
lost date recent în fo
losință încă 4 blocuri 
de locuit, cu peste 200 

apartamente.

acestea, numărul a- 
partamentelor termi
nate de la începutul 
anului și pînă acum a 
ajuns la 1 055. în pre
zent se lucrează ia 
construcția unui bloc

de reno-

turn cu 180 de garso
niere, a unui complex 
alimentar pe bulevar
dul George Coșbuc 
și a unui centru co
mercial pe strada 
Brăilei.

In cadrul Festivalului 
bienal de teatru de ama- 
tori-București, faza inter- 
întreprinderi și interco- 
munală, la Casa de cultu
ră a raionului 23 August 
s-au prezentat ieri dimi
neață în fața juriului e- 
chipele artistice ale Casei 
raionale de cultură și că
minelor culturale din co
muna Pantelimon și satul 
Moara Domnească. Artiș
tii amatori ai Casei de

cultură au prezentat sce
neta dramatică „Cîntecul 
lebedei“ și piesa într-un 
act „Soarele a răsărit la 
miezul nopții". In conti
nuare au urmat spectaco
lele cu piesele într-un act: 
„Stupii cu pricina" și „Ul
tima rădăcină", interpre
tate de artiști amatori din 
Pantelimon și respectiv 
din Moara Domnească.

în fotografie : Scenă din 
piesa „Ultima rădăcină".

Cam așa s-ar putea caracte
riza în două cuvinte — cele 
din titlul acestui reportaj — 
ziua de odihnă de ieri a mine
rilor din Lupeni. Si iată de ce.

S-a deschis aici și ultima din
tre școlile acestei toamne : o 
universitate. Universitate la 
Lupeni ? Da. Sediul ei: sala 
mare a clubului muncitoresc. 
Studenți : 220 — de profesie
mineri, electricieni lăcătuși, 
preparatori, filatoare. Discipline 
de studiu: tehnică nouă, astro
nomie, limbă și literatură ro- 
mînă, socialism științific. Îna
intea primei ore de curs, m-am 
aflat printre cei care au luat 
loc în băncile universității mun
citorești. '

Unii sînt studenți cu stagiu 
mai îndelungat: minerul Vasile 
Sabău și electricianul Petru 
Vrăbiescu frecventează de cinci 
ani universitatea, muncitoarea 
de la preparație Iozefina Vejdel 
— de doi ani. Alții sînt „bo
boci“, ca frații Ghioancă, Ion și 
Sabin, mineri cunoscuți în toată 
Valea Jiului. Cei doi sînt în 
întrecere la abatajele frontale, 
dar iată că, într-o altă formă, 
întrecerea lor continuă și aici. 
Au luat loc frățește pe scaune 
alăturate, iar prinprejurul lor 
se află cîțiva ortaci din brigă
zile conduse de ei; nedespărțiți 
nici la ceasul acestui „șut“ du
minical care nu se desfășoară în 
subteran.

Creioanele proaspăt ascuțite 
înscriu pe foaia încă albă a 
caietului titlurile primelor pre
legeri.

Și mai numeroși, peste 700, 
sînt elevii reuniți în marea 
sală a școlii profesionale (ade-

vărat orășel al viitorilor munci
tori situat pe o înălțime, în- 
tr-unul din colțurile cele mai 
pitorești ale Lupenilor).

Duminica — zi de învăță
tură ? Intr-un fel, da... Instruc
tive clipe petrec viitorii mineri 
în tovărășia vestitului șef de 
brigadă Petru Sălceanu, invitat 
de ei să-și depene amintirile și 
să le înfățișeze imagini din via
ța și munca bărbătească a oa
menilor din adîncuri.

Dimineața școlară continuă 
apoi cu o scurtă lecție despre 
muzică. Din caieruț benzii de 
magnetofon se toarce din cînd. 
în cînd cîte o melodie, iar cei 

■ scoși „la tablă" trebuie să răs
pundă, fulger, întrebării puse 
de profesorul examinator de o 
vîrstă cu ei : concursul „Cine 
știe, cîștigă“ pe teme muzicale.

Niște elevi, cam măricei pen
tru mediul de aici al cărui stă- 
pîn este abecedarul, stau 
cuminți în băncile clasei l-a 
a școlii din cartierul Braia. Clă
dire nouă, cea mai recentă 
construcție școlară din Lupeni. 
Ce „învață" în această dimi
neață mamele și tații din 
bănci ? Cum să călăuzească, în 
strînsă colaborare cu învățătorii, 
primii pași ai copiilor lor, deve- 
niți de curînd școlari. Se alege 
comitetul de părinți al clasei 
l-a...

Ar exista așadar, motiv pen
tru a caracteriza duminica de 
ieri a Lupenilor drept o du
minică... școlară. Dar, firește, nu 
în exclusivitate școlară. Nu pot 
fi omiși numeroșii pasionați ai 
șahului întîlniți la club, care nu 
s-au dezlipit ore în șir de cele

12 mese cu pătrățele alb-negre, 
și nici virtuoșii tacticieni 
cului de biliard.

Intr-o sală învecinată, profi- 
tînd de dulcea lumină a 
neții, cei de la cercul plastic, 
printre care lăcătușul 
Cimponeru, mecanicul 
Marton și frezorul Mihai 
cea au migălit la schițele 
compoziție ale unor viitoare li- 
nogravuri.

Numai cercul de fotografi a- 
matori era închis... Ispita soa
relui de afară i-a scos din pe
numbra laboratorului, împrăș- 
tiindu-i cu aparatele lor în pei
sajul Văii. După cum numeroși 
alți mineri din Lupeni au ținut 
să folosească pentru drumeție 
neașteptat de frumoasa zi, în- 
dreptîndu-se spre cabanele' 
Straja și Cîmpul lui Neag sau 
pe îndrăgitele cărări din jurul 
Sohodolului. Iar fiindcă „Mine
rul"-Lupeni a jucat ieri în de
plasare, unii „microbiști" — 
pentru care o duminică fără 
fotbal este o zi... ploioasă — 
s-au dus să susțină la Petroșeni 
galeria „Jiului" în victorioasa 
întîlnire cu „Industria Sîrmei" 
din Cîmpia Turzii.

La ora cînd transmit aceste 
rînduri sălile celor două clu
buri din Lupeni sînt pline cu 
sute de tineri prezenți la seara 
cultural-distractivă. Capăt le
gătura cu redacția. In receptor, 
printre cuvinte, picură muzică, 
iar tovarășa stenografă mă în
treabă de unde se aude.

— Din sala învecinată, răs
pund. Este în toi „Dansul flo
rilor"...

VICTOR VÎNTU

ai ta-

dimi-

Ioan
Iosif
Mü

de

ffn obiectiv central: calitateu

Brigadierul Ion Stanciu din schela Liliești, regiunea Ploiești, recent deco
rat cu Ordinul Muncii cl. IlI-a, se preocupă îndeaproape de ridicarea califică
rii petroliștilor. Iată-I dînd indicații sondorului Nistor Badea.

Filatura noastră este una din în
treprinderile nou construite ; ea pre
lucrează in și cînepă transformîn- 
du-le în fire și diferite țesături : 
stofă de mobilă, prelate, pînză de 
saci, covoare. In întreprindere lu
crează un colectiv format în majo
ritate din cadre tinere care au în
vățat meseria de filator aici în fa
brică, și care, sub conducerea orga
nizației de partid, au inițiat în anii 
din urmă multe acțiuni valoroase 
pentru punerea în valoare a rezer
velor interne ale producției.

îmbunătățirea calității produselor 
figurează ca un obiectiv central în 
întrecerea din uzina noastră. Grija 
pentru calitate începe de la achizi
ționarea și depozitarea materiei pri
me necesare procesului de fabrica
ție. Anul acesta, în întreprindere s-a 
dat o atenție deosebită recepționării 
calitative a tuturor loturilor de cîlți 
ce au intrat în procesul de produc
ție. Firește, am învățat din proprie 
experiență ; în trecut nu ne-a fost 
deloc ușor să perfecționăm tehnolo
gia în condițiile cînd, printr-o sor
tare și recepționare superficială, ’lă
săm să fie trimisă în procesul de 
prelucrare materie primă neomo
genă, care dădea naștere la greutăți 
în procesul de fabricație.

Calitatea firelor este determinată 
— cum bine se știe — de mai mulți 
factori. Printre aceștia se numără 
calitatea bobinelor și canetelor, pro
prietățile fizico-mecanice ale firu
lui, rezistența acestuia etc. In urma 
unei analize făcute de specialiștii 
uzinei noastre în acest an, s-a con
statat că unele defecțiuni — fire pă
tate, noduri, îngroșări, bobine moi 
sau supraîncărcate — proveneau mai 
ales din cauza insuficientei calificări 
a unor muncitori sau se datorau 
unor defecțiuni existente în organi
zarea muncii. O măsură luată în 
urma acestei analize a fost sporirea 
preocupării pentru buna organizare

a întrecerii socialiste în vederea ob
ținerii unor produse de calitate su
perioară.

în lunile august și septembrie 
s-au ținut ședințe speciale cu fila
toarele, în cadrul cărora s-au anali
zat deficiențele și 
de îmbunătățire a 
cu o experiență 
muncă, cum sînt 
Szabo Agneta, Rozalia Ambrus, San
dor Irina și altele, au hotărît să se 
ocupe îndeaproape de calificarea 
muncitoarelor mai nou angajate. Ca

cauzele lor, căile 
muncii. Filatoare 
îndelungată în 
Csergö Maria,

Experiența anului 1963 
ia baza pregătirilor 

pentru anul viitor

urmare, au sporit grija și priceperea 
muncitoarelor în întreținerea mași
nilor — cardelor, flaierelor și a ce
lorlalte utilaje. Colectivul atelieru
lui mecanic a dat un ajutor eficace 
muncitorilor la repararea micilor 
defecțiuni ; mecanicii au respectat 
graficele lunare de reparații și re
vizii curente. Controlul tehnic de 
calitate a desfășurat și el o activi
tate rodnică, atît în ce privește în
drumarea, cît și în privința verifică
rii, pe faze de lucru, a produselor.

Deosebit de importantă pentru a- 
sigurarea calității produselor a fost 
activitatea laboratorului fabricii. în 
vederea exercitării unui control 
științific în laborator, comitetul sin
dicatului, în colaborare cu conduce
rea administrativă, a organizat un 
curs de ridicare a calificării pentru 
laborante.

îmbunătățirea calității producției 
este nemijlocit legată de perfecțio
narea procesului tehnologic. Activi
tatea practică pentru îndeplinirea 
exemplară a planului se împletește 
strîns cu studierea, de către cadrele 
tehnice ale uzinei, a unor probleme

tehnice a căror rezolvare poate in
fluența pozitiv asupra perfecționării 
procesului de producție. Din proprie 
experiență am constatat că la anu- 
miți parametri de reglaj (torsiune, 
laminaj, frînare) se obține o frec
vență de rupere foarte mare. în pre
zent, specialiștii din colectivul nos
tru și-au prevăzut în planul de 
activitate studierea zonei torsiunii 
critice. Se studiază, de asemenea, po
sibilitatea individualizării fibrei de 
cînepă, utilizîndu-se în acest scop 
garnituri de cardă mai fine.

Mobilizarea largă a rezervelor in
terne este una dintre problemele că
reia îi acordăm o atenție deosebită, 
acum cînd pregătim producția anu
lui viitor. De calitatea fibrelor de 
in și cînepă care intră în amestec 
depinde nivelul consumului specific 
pe unitate de produs, depind măsu
rile ce trebuie luate din punct de 
vedere tehnologic, pentru a se asi
gura desfășurarea normală a proce
sului de filare, creșterea productivi
tății muncii. Pe muncitorii și tehni
cienii noștri îi interesează îndeosebi 
să aibă asigurate fibre textile cu pro
prietăți tehnologice bune, care să se 
comporte cît mai bine în procesul 
de filare. Uneori se pierd însă din 
vedere, la alegerea compoziției ma
teriei prime, factorii de ordin eco
nomic (nu se urmărește ca prețul de 
cost al amestecului să fie cît mai re
dus, ca materia primă prelucrată să 
fie cît mai ieftină). Este știut însă 
că între costul amestecului de fibră 
de in și calitatea ei există o strînsă 
legătură ; un amestec de in și cînepă 
cu un preț redus are o compoziție 
calitativ inferioară amestecului cu un 
preț mai mare. De aceea, atîta timp 
cît nu intervin schimbări în condi
țiile de lucru existente, prelucrarea 
unei materii prime ieftine nu este 
întru totul economică, deoarece are 
ca urmare scăderea celorlalți indici 
de lucru — în primul rînd a indice-

lui de calitate. Pentru a se putea da 
răspunsuri documentate acestei 
probleme, a fost necesar să se facă 
și să se urmărească o serie de pro
be pe un timp mai îndelungat.

în acest sens, ne-a ajutat și 
schimbul de experiență care a avut 
loc în luna septembrie în întreprin
derea noastră, la care au participat 
și ingineri din partea Direcției ge
nerale tutelare, precum și ingineri- 
șefi din întreprinderile beneficiare. 
Schimbul de experiență a fost rod
nic ; s-au discutat probleme tehno
logice și organizatorice în urma că
rora s-au tras concluzii prețioase 
în ce privește modul de prelucrare 
a cîlților de in și cînepă pe mași
nile noastre. Schimburi de ex
periență pot fi organizate și între 
topitori și filatori, cît și între filatori 
și țesători. Asemenea întîlniri în
tre inginerii și tehnicienii întreprin
derilor din sector, cît și între bene
ficiari și furnizori ar permite eluci
darea mai rapidă a unor probleme 
care mai sînt încă în discuție.

Pregătindu-se pentru producția a- 
nului viitor, colectivul nostru acordă 
a atenție sporită problemelor legate 
de îmbunătățirea activității de pla
nificare și de aprovizionare a filatu
rii cu materie primă. Contractele cu 
furnizorii vor fi în așa fel încheiate, 
încît prin stabilirea termenelor de 
livrare pentru fiecare sort, să se a- 
sigure în permanență, în magazia 
fabricii, stocul necesar. Întrucît fo
losirea uneia sau alteia din materiile 
prime influențează nemijlocit cali
tatea produselor, productivitatea 
muncii și prețul de cost, căutăm să 
asigurăm de pe acum toate măsurile 
care să permită stabilirea științifică 
a proporțiilor în care vor fi prelu
crate diferite sorturi.

Prin punerea în valoare a noi re
zerve interne, vom înregistra în 
anul 1964 noi progrese pe linia 
îmbunătățirii calității produselor, a 
realizării exemplare a tuturor indi
catorilor de plan.

IOSIF POPOVICI 
inginer șef 

Filatura de in și cînepă Gheorghieni

Colectivul Fabricii de tricotaje 
„Crinul" din Capitală dă o mare a- 
tenție îmbunătățirii calității produ
selor. Maria Zara din secția mașini 
de tricotat, pe care o vedeți în fo
tografie, s-a evidențiat pentru cali
tatea superioară a tricotajelor reali
zate.

(Foto : Agerpres)
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agricole de la

de 
mai 
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la 
în-

comuna Piua 
Fetești, a fost

îngrijesc de pre-

borcane de dife- 
La Buhuși,

Răsfoind scrisorile sosite la nentă pentru drumuri, siste
matizare și gospodărire comu
nală a raionului Urziceni. Iată 
ce se spune, printre altele, în 
scrisoare : „Răspunzînd che
mării deputaților, cetățenii 
și-au adus contribuția la 
întreținerea a 147 km 
drumuri, transportînd 
bine de 22 000 mc de 
last. De-a lungul drumurilor

redacție în fiecare zi, trăim 
sub puternica impresie a unei 
discuții tovărășești continue, cu 
corespondenții noștri volun
tari. Adresîndu-se ,Scînteii“, 
muncitori și colectiviști, oa
meni de cultură, gospodine, 
pensionari, se simt îndemnați 
să ne comunice realizările și 
lipsurile, manifestîndu-și ast
fel încrederea și prețuirea față au fost plantați peste 10 000 
de presa de partid.

Să dăm cuvîntul cîtorva din 
sutele de corespondenți volun
tari și cititori care s-au adre
sat în această 
rului nostru.

„La intrarea 
ției de mașini 
Uzinele de construcții metalice 
și mașini agricole din orașul 
Bocșa este amenajată o vitri
nă a calității — astfel își în-

de puieți de plopi. Merită cu
vinte de laudă deputății ' Ion 
Constantin, Petre Poplea, Done 
Pamfil și alții care au muncit 
cu dragoste alături de cetă
țeni“.

In pas cu preocupările de 
sezon ale colectiviștilor, scri
soarea semnată de D. Lauren
țiu din Fetești, regiunea Bucu
rești, relatează că „datorită 

. ............ dezvoltării continue a sectoru- 
cepe scrisoarea loan Rotărescu zootehnic al ^gospodăriei 
din Bocșa. Nu de puține ori to- 
varășii de la controlul tehnic 
de calitate expuneau aici piese 
rebutate și cu defecte. Cine 
trece astăzi pe lîngă această 
vitrină poate citi cuvinte de 
laudă la adresa colectivului 
uzinei. In dreptul pieselor de 
bună calitate se află scris și 
numele celor ce le-au produs. 
Iată cîteva nume : sudorul 
electric Iosif Pavlic, strungarii 
Gheorghe Popescu și Victor 
Păun, forjorul Nicolae Schio- 
pu".

A. Vittner din Tg. Mureș ne 
comunică : „La întreprinde
rea de utilaje pentru industria 
ușoară au fost montate, în 
hala de matrițerie, 30 de uti
laje de înaltă precizie și pro
ductivitate la care vor lucra 
cei mai buni muncitori din în
treprindere. La noile mașini 
se vor fabrica diferite matri
țe de bunuri de larg consum 
atît pentru fabrica noastră cit 
și pentru alte întreprinderi".

Citind rîndurile corespon
dentului voluntar prof. Gh. 
Gheorghiu din Urziceni, facem 
cunoștință cu bogata activitate 
desfășurată de comisia perma-

colective din 
Petri, raionul 
necesară construirea unor noi 
grajduri trainice și ieftine. 
Astfel, prin valorificarea unor 
resurse locale, s-au înălțat trei 
grajduri noi, o îngrășătorie 
de porci, o' puierniță. Econo
miile realizate au ajuns 
peste 150 000 lei“, arată în 
cheiere D. Laurențiu.

Adîncilor prefaceri din 
tul colectivizat, le sînt consa
crate ca de obicei multe dintre 
scrisorile acestei săptămîni. 
„De la începutul anului și 
pînă acum, muncitorii, tehni
cienii și inginerii întreprinde
rii regionale de electricitate 
București, au electrificat 94 de 
sate, iar zilele acestea urmea
ză să primească energie elec
trică încă alte G sate", arată 
tehnicianul Mihai Gaiu. Iar 
N. D. Karnaziu din Tg. Neamț 
scrie în corespondența sa că în 
satele raionului Tg. Neamț au 
luat ființă noi secții de pres
tări de servicii în cadrul coo
perației de consum. „La Pi
pirig, bunăoară, sat cunoscut 
din povestirile lui Ion Crean-

gă, funcționează șapte secții 
de croitorie, cizmărie, cojocă- 
rie, sifonerie etc., care deser
vesc în bune condiții popu
lația".

Interesantă este și relatarea 
corespondentului nostru vo
luntar Ion Sitaru din Pitești : 
în satele regiunii Argeș revi
ne un libret C.E.C. la 5 locui
tori. Aceasta reflectă faptul 
că, paralel cu creșterea veni
turilor populației, cresc și eco
nomiile.

Odată cu zilele ploioase care 
vestesc statornicirea toamnei, 
la ordinea zilei sînt pregătirile 
pentru sezonul rece. Acestei 
teme de sezon îi este consa
crată scrisoarea tovarășei Vir- 
ginica Pintilie din Buhuși. 
Iată ce ne scrie : „Odată cu a- 
propierea iernii, gospodinele 
care se 
pararea conservelor au ne
voie de 
rite mărimi.
poți să le cauți însă mult și 
bine, pentru că nu găsești de- 
cît borcane de 10 litri. Dacă 
vrei să cumperi un borcan mai 
mic te urci în tren și pleci fie 
la Piatra Neamț, fie la Bacău. 
Ce părere au tovarășii de la 
O.C.L. produse industriale din 
Buhuși ?"

Intr-adevăr, ce au de* spus, 
și mai ales ce au de gînd să 
facă ?

Iată și o altă scrisoare, sem
nată de C. Ilvaș din Cîlnic, re
feritoare tot la buna deservire 
a cetățenilor. „Ducîndu-mă ca 
turist la Tr. Severin am con
statat că zadarnic soliciți cofe
tăriilor „Victoria", „Crizante
ma" și altora o cafea, pentru 
că în tot orașul nu se servește 
cafea decît la o singură cofe
tărie. De asemenea, și orarul 
acestora este necorespunzător. 
Ele se deschid tîrziu, la ora 7. 
Cred că tovarășii de la secția 
comercială ar putea lua măsu
rile cuvenite, ținînd seama de 
cerințele consumatorilor“.

e duc alive 
tineretului.

Stagiunea 1963-1964 
a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ pre
vede, în afara obiș
nuitelor sale concerte 
— simfonice, corale, 
coral-simfonice, de 
cameră — continua
rea unei acțiuni intra
tă în tradiție, de a 
atrage noi iubitori ai 
muzicii ; este vorba de 
concertele 
dedicate
Concertele sînt gru
pate în mari cicluri, 
care se voi desfășura 
de-a lungul întregii 
stagiuni.

Un prim ciclu, alcă
tuit din 8 concerte-lec- 
ții, destinate elevilor 
școlilor medii și care 
se vor ține lunar în 
sala mică a Palatului 
R.P.R. precum și în in
cinta unor școli, are 
în vedere inițierea ce
lor mai tineri auditori

într-un mod accesibil 
și atractiv. Aceste 
concerte-lecții : „Des
pre elementele muzi
cii“, „Formele muzicii 
vocale și corale,“ 
„Formele muzicii in
strumentale“, „Instru
mentele muzicale în 
orchestra simfonică“, 
„Liedul și evoluția 
lui“, „Muzica cu pro
gram“, 
muzicii 
nești“

compe-

organi- , 
concer-

„începuturile 
culte romî- 

— urmate de 
exemplificări — vor fi
susținute de muzicieni 
și muzicologi 
tenți.

Paralel, s-a 
zat o suită de
te care, urmărind ilus
trarea muzicală a su
biectelor existente în 
programa analitică în 
vigoare, vor veni 
completeze
căpătate de elevi la. 
cursul de muzică, 
ceste concerte vor

să 
noțiunile

A-
a-

vea loc bilunar în sala 
de festivități a Școlii 
medii nr. 22.

Pentru studenții fa
cultăților bucureștene 
se va continua ciclul 
„Muzica de-a lungul 
veacurilor“.

Un aspect nou îl 
constituie alcătuirea 
unui ciclu de concerte 
intitulat „Muzica ?i 
celelalte arte“ 
se va 
rudiiea 
că și 
zică și
zică și artele plastice. 
La aceste concerte își 
vor da concursul si
multan, cîte un mu
zicolog și un literat, 
poet sau artist plastic. 
Expunerile voi fi ur
mate de programe 
susținute de artiști 
loroși, precum și 
proiecții.

Succesul violonistului 
Ștefan Ruha la Sofia

în care 
demonstra în- 
dintre mnzi- 
poezie, mu- 

lițeTatură, mu-

la
de

Noi filme documentare
în luna septembrie, Studioul cinemato

grafic „Al. Sahia“ a realizat noi filme do
cumentare.

Filmul „Grădina din nisipuri“ (scena
riul 1. Bănulescu ; regizor H. Rabinovici ; 
operatori C. Ionescu-T onciu, P. Gheorghe) 
înfățișează imagini din acțiunea de fer
tilizare a pămînturilor nisipoase. Slut 
prezentate între altele acțiuni de fertili
zare întreprinse în sudul Olteniei.

Pornind de la importantele realizări ob
ținute în industrializarea țării, documen
tarul „O călătorie spre inima Reșitei" 
(scenariul și regia Mirel llieșu ; operator 
Tiberiu Olasz ; muzica Tiberiu Olah ; tex
te Ioan Grigorescu) urmărește procesul 
de fabricare a turbinelor pentru hidrocen
trale.

„Agronomul colectivei“ (scenariul 
fan Haralamb ; regia Gabriel Barta ; co
mentariu Eugen Mândrie ; operator Ser
giu Huzum) este un film-portret al agro
nomului Constantin Ducufă, portret ce se 
conturează clin faptele și munca lui în 
G.A.C. din comuna Gheorghe Lazăr, raio
nul Slobozia.

Filmul „O completare despre litoral" 
(scenariul și regia Erich Nussbaum ; o- 
perator C. Ionescu-Tonciu) prilejuiește o 
reîntîlnire cu litoralul. Spectatorii pot ad
mira arhitectura, 
lucrările de artă 
monumentală, pla
jele însorite de la 
Mamaia, Eforie, 
M angalia.

Acki^iții la muțeul di

Ste-

SOFIA 12. — Corespondentul 
Agei'pres transmite : în sala de 
concerte „Slaveikov“ din Sofia a 
avut loc concertul violonistului ro- 
mîn Ștefan Ruha, 
multor concursuri 
Măiestria sa a fost și de această 
dată răsplătită de aplauzele în
delungi ale spectatorilor din ca
pitala R. P. Bulgaria, de aprecierile 
muzicienilor și ale presei bulgare.

Referindu-se la acest concert, 
ziarul „Narodna Kultura“, organ al 
Comitetului pentru cultură și artă, 
scrie ; 
multă 
înaltă 
iată 
zează 
un violonist înnăscut ! Excepțio
nala măiestrie a arcușului său și 
dexteritatea de care dă dovadă îi 
deschid un drum larg spre tot ce 
este mai dificil și mai important în 
literatura muzicală pentru vioară. 
Ruha are un ton pur, emoționant 
și a dat dovadă de o deosebită 
măiestrie interpretativă“.

laureat al mai 
internaționale.

temperament, 
îmbinată cu o

„Prospețime, 
vitalitate 

măiestrie interpretativă — 
trăsăturile 
arta lui Ștefan Ruha. El este

care cavacteri-

Săptămîna aceasta 
pe ecranele Capitalei

Taxiul morții — producție a studiou
rilor din L. .............. ' '
Alex. Regia : Jan Batory. Film de aven
turi. în rolurile principale : Barbara Ryls- 
ka, Magdalena Sokolowska, Stanislaw Mi- 
kulski, Wienczyslaw Glinski, Adolf 
Chronicki, Emil Karewicz, Tadeusz Kosu- 
darski, Ryszard Pietruski.

Povestea pantof torului de aur — pro
ducție a studiourilor din R. P. Polonă. 
Scenariul : Zdzislaw Skowronski, Wanda 
Zolkiewska, după romanul Antoninei 
Domanska. Regia : Sylwester Checinșki. 
Acfiunea se petrece în Cracovia și în îm
prejurimile ei în cea de-a doua jumătate 
a sec. al XV-lea. în rolurile principale : 
Gustaw Holoubek, Andrzej Szczepkowski, 
Marek Kondrat, Bronislaw Pawlik, Kazi
mierz Bialoszczynski. In fotografie : sce
nă din film. ’

R. P. Polonă. Scenariul : Joe

ARTICOLE, revista
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La vinătoare

în regiunea Suceava

Ca urmare a bunei organizări a 
muncii, a sprijinului concret primit 
din partea organelor locale de 
partid, de stat și a consiliilor agri
cole, gospodăriile colective din regi
unea Suceava au obținut succese 
însemnate în campania de recoltare 

și semănat, 
regiunea fiind fruntașă pe țară. Nu 
tot așa stau lucrurile în ce 
vește recoltarea cartofilor. în 
ioanele mari cultivatoare 
tofi din regiune nu 
nut rezultate pe măsura posibi
lităților. Pînă la 8 octombrie în 
raionul Fălticeni, bunăoară, cartofii 
fuseseră recoltați pe numai 10,1 la 
sută din suprafața cultivată, în ra
ionul Gura Humorului — 19,4 la 
sută, iar în raionul Rădăuți — 26 la 
sută.

întîrzierea recoltării pricinuiește 
întîrzieri în pregătirea terenului 
pentru semănatul griului pe supra
fețele unde planta 
este cartoful.

în unele locuri 
urmă la recoltatul 
pusă pe seama concentrării forțelor 
la recoltatul porumbului și elibera
rea terenului de coceni. Experiența 
unor gospodării colective fruntașe 
dovedește însă că, acolo unde mun
ca este bine organizată, toate lucră
rile pot fi făcute la timp. La G.A.C. 
Calafindești, raionul Rădăuți, de 
exemplu, paralel cu recoltarea po
rumbului și a sfeclei de zahăr de pe 
întreaga suprafață cultivată, s-au 
recoltat și cartofii. Gospodăria este 
fruntașă și la semănatul griului. 
Aceste rezultate nu sînt întîmplă- 
toare. încă înainte de începerea 
campaniei, consiliu] de conducere și 
brigadierii au organizat și repartizat 
forțele astfel ca toate lucrările să 
fie realizate la termenele stabilite.

a porumbului, arături

pri- 
ra- 

de car- 
s-au obți-

premergătoare

rămînerea în 
cartofilor este

zi, președintele gospodă-în fiecare
riei, inginerul agronom și brigadierii 
au urmărit realizarea lucrărilor pla
nificate și au stabilit ce trebuie fă
cut a doua zi. Buni gospodari s-au 
dovedit și colectiviștii din Todirești, 
raionul Gura Humorului, care au re
coltat pînă la 9 octombrie cartofii de 
pe 160 ha din 240 ha cultivate. Aici 
recoltatul cartofilor a început mai 
întîi pe suprafețele unde urmează să 
fie însămînțat grîul. Brigăzile con
duse de Trifan Seserman și Costan 
Grigorean au și însămînțat după 
cartofi 35 ha cu grîu. Pentru ca în
treaga suprafață să fie eliberată mai 
repede, consiliul de conducere a or
ganizat întrajutorarea brigăzilor 
(cele avansate cu recoltatul cartofi
lor ajută brigăzile rămase în urmă). 
Datorită folosirii chibzuite a atelaje
lor proprii și a autocamioanelor, 
precum și bunei organizări a muncii 
la încărcat, au și fost transportate la 
baza de recepție 1 215 tone de car
tofi din 1 489 tone, cît a contractat 
gospodăria să vîndă statului.

Recoltarea porumbului la vreme 
este una dintre cele mai importante 
lucrări. Dar și recoltatul cartofilor 
la timp are o mare însemnătate, în
deosebi în raioanele Rădăuți, Fălti
ceni și Gura Humorului, unde aceas
tă plantă se cultivă pe mari supra
fețe. Din păcate, consiliile de condu
cere ale unor gospodării colective 
nu s-au îngrijit în suficientă măsură 
de antrenarea tuturor forțelor la 
executarea într-un termen cît mai 
scurt a recoltării cartofilor. La 
G.A.C. Șerbăuți, raionul Rădăuți, de 
pildă, din cauză că nu s-a dat aten
ția cuvenită antrenării tuturor co
lectiviștilor la muncă, recoltarea 
cartofilor a rămas în urmă.

Vînzările de cartofi pe baza con
tractelor încheiate cu statul repre-

SIGHET (coresp. „Scîn- 
teii“). — Muzeul etno
grafic din Sighet și-a îm
bogățit recent colecțiile 
cu o serie de piese im
portante. în patrimoniul 
său au intrat anul acesta 
aproape 130 de ștergare 
cu elemente ornamentale 
geometrice, confecționate 
în urmă cu 30—35 de ani

în gospodării țărănești 
din Maramureș. De ase
menea, au fost aduse 
peste 60 de obiecte cas
nice din lemn cu inscrip
ții pe motive populare, 
vechi de aproape 100 de 
ani. Cea mai importantă 
achiziție este o casă din 
comuna Sîrbi, ridicată 
între anii 1760—1766.

La rubrica 
publică următoarele materiale : 
de ani de la crearea partidului so
cial democrat al muncitorilor din 
Romînia“, de A. DEAC, H. DA
MIAN ; „Partidul Comunist din Ro
mînia, conducătorul și organizatorul 
luptei întregului popor pentru spri
jinirea frontului antihitlerist“, de 
V. ANESCU ; „Activitatea desfășu
rată de Frontul plugarilor în anii 
1933 — februarie 1938 pentru apăra
rea intereselor țărănimii muncitoare 
împotriva fascizării țării și a pregă
tirilor de război“, de GH. I. IONI- 
ȚA, M. VALEA.

Rubrica COMUNICĂRI cuprinde: 
„Acțiuni muncitorești desfășurate în 
Galați și Brăila împotriva exploa
tării capitaliste și a dictaturii mili- 
tare-fasciste (1941—1944)“, de N. G. 
MUNTEANU ; „Acțiuni ale țărăni
mii din Romînia împotriva dictatu
rii militare7fasciste (1941—1944)“, de 
M. COVACI ; „în legătură cu refu
zul muncitorilor mineri de la Socie
tatea „Mica“-Brad de a intra în

zmta o sursa importantă de venituri 
pentru numeroase gospodării colec
tive. Este necesar însă ca livrările 
să se facă din timp, îneît cartofii să 
ajungă la unitățile de desfacere sau 
la locurile de depozitare înainte de 
sosirea ploilor și frigului. Cu toate 
acestea, cantitățile livrate pînă a- 
cum sînt reduse. Aceasta se dato- 
rește în primul rînd întârzierii recol
tatului, precum și faptului că gos
podăriile colective nu folosesc în 
suficientă măsură mijloacele de 
transport proprii. La G.A.C. Comă- 
nești, raionul Gura Humorului, de 
pildă, atelajele gospodăriei n-au fost 
folosite, lăsîndu-se ca transportul să 
fie făcut numai cu camioanele 
I.R.T.A. O serie de deficiențe există 
și în folosirea autocamioanelor 
I.R.T.A. Se trimit mașini în gospo
dăriile colective unde pierd mult 
timp, deoarece munca nu este bine 
organizată. Sînt și situații cînd gos
podăriile colective solicită mașini, 
dar li se trimit cu întîrziere sau nu 
li se trimit deloc. La G.A-C. Cala
findești camioanele I.R.T.A. au în
ceput să transporte primele 
cantități de cartofi abia în ziua de 
28 septembrie. Mai mult, în loc de 
5 mașini, cîte fuseseră prevăzute, au 
sosit doar două. în afară de aceasta 
unele mijloace de transport reparti
zate gospodăriilor colective pierd 
timp prețios datorită neglijenței 
unor șoferi.

Este de datoria consiliilor agricole 
regional și raionale, a organelor lo
cale de stat și de partid, a condu
cerii I.R.T.A. să ia operativ cele 
mai eficiente măsuri care să asigure 
strîngerea în cel mai scurt timp a 
cartofilor și transportarea lor 
bazele de recepție.

RADU ATANASESCU 
NISTOR ȚUICU

la

mină în ziua de 1 Mai 1942“, de O. 
MATICHESCU; „Unele date privind 
greva de la'mina de mangan „Arși
ța“ (Suceava) din anul 1943“, de S. 
CALLIMACHI, V. GEORGESCU ; 
„Greva muncitorilor de la Fabrica 
Ï.T.A. (1936)“, de FL. DRAGNE, N. 
BLANĂ ; „Date privind mișcarea de 
solidaritate din Romînia cu lupta 
eroică a poporului spaniol (1936— 
1939)“, de J. BRILL, I. BABICI.

Revista mai cuprinde rubricile : 
RECENZII și NOTE BIBLIOGRA
FICE.

Sîmbătă, 5 octombrie. A- 
vionul de pe ruta Timișoara- 
București decolează la ora 8. 
Biletul cu nr. 9256 a fost 
scos în ultimul moment. Pa
sagerul care poartă acest bi
let în buzunar face, pe calea 
aerului, drumul spre Capita
lă cine știe pentru a cîta 
oară. In ciuda firii sale, iată-l 
acum plimbîndu-se nervos 
pe aeroport. Nu-și găsește lo
cul. Din cînd în cînd pri
vește spre șosea. Așteaptă 
parcă pe cineva. In frămân
tarea lui, inginerul Dumitru 
Radu — de el este vorba — 
își recapitula unele întîm- 
plări din ziua precedentă.

...Pășise sfios și emoționat 
în aula amfiteatrului, conto- 
pindu-se în șuvoiul studenți
lor. Avea să predea — în lec
ția introductivă — primele 
noțiuni de sudură a con
strucțiilor metalice, urma să 
le vorbească studenților des
pre ultimele noutăți tehnice 
din acest domeniu. încerca 
un sentiment plăcut pentru 
că primul curs din anul uni
versitar îl preda în amfitea
trul nou al institutului. A 
vorbit cu atîta pasiune, încit 
nu și-a privit în tot timpul 
orei conspectul lecției. Depă
șise chiar timpul afectat pre
dării.

Acasă, inginerul Dumitru 
Radu primi aproape în ace
lași timp două vești. Prima, 
o telegramă fulger. „Rugăm 
acceptați o consultație tehni
că în probleme de sudură la 
Bicaz. Prezența dvs. este ab
solut necesară". Era obișnuit 
să primească asemenea tele
grame.

A doua veste...
...Gindurile și-au luat de 

mult zborul spre munca ne
cunoscută ce-l aștepta. Pă
șise ultimul 
rea argintie 
în văzduh, 
ajungă din 
inginerului Radu 
posiseră d.e mult la Bicaz.

La aeroportul Băneasa, in
ginerul Radu era așteptat de 
tovarăși de la Institutul de 
proiectări în construcții și 
materiale de construcții. A- 
flase ce anume consultație

în avion. Pasă- 
s-a ridicat apoi 
zorind parcă să 
urmă gindurile 

care po-

Teatrul de stat din 
Pitești a prezentat recent 
în premieră două spec
tacole. Piesa „Minciu
na 
de 
po

Piesa
are picioare lungi' 
Eduardo
a

scenă 
Regia 
piesa „Hangița“ de Carlo 
Goldoni este semnată de

Jean Stopler. Teatrul de 
păpuși din Pitești a pre
zentat de asemenea două 
premiere : „Păcală“ de 
Brîndușa-Zaița Silvestru 
și „Vrăjitorul“ de Guba
rev. Spectacolele au fost 
puse în scenă de .Aurel 
Anchidin, iar scenografia 
este semnată de Clelia 
Ottone.

tehnică i se cerea ; a primit 
tot atunci biletul cu nr. 0645, 
dinainte pregătit, care avea 
să-l ducă în dimineața zilei 
următoare spre Bicaz.

Duminică. Bicaz. Trecuse 
cu puțin de ora 14. Inginerul 
Radu se apucase cu rîvnă de 
muncă. Următoarele două 
zile au fost de asemenea pli
ne de activitate rodnică. Cu
vîntul specialistului, soluțiile 
și indicațiile lui erau aici de 
mare folos.

Din nou trenul, și apoi a- 
vionul argintiu aveau să-l 
poarte în goana lor spre

Oameni ai zilelor 
noastre

casă. „Ce o fi făcînd Emilia ? 
O fi născut ?“ — se întreba 
el, gîndindu-se la soție, 
în timp ce kilometrii ce-l 
despărțeau de Timișoara se 
împuținau din ce în ce. Și își 
scoase din portmoneu un mic 
calendar de buzunar.

Miercuri la ora 15 cînd a- 
vionul își opri motoarele 
pentru un scurt răgaz la Ti
mișoara, în ușa lui apăru 
prima siluetă : era inginerul 
Radu. Gîndise că poate, poa
te îl va aștepta Emilia.

O mașină îl ducea spre in
stitut unde peste cîteva mi
nute urma să se întîlnească 
cu studenții anului IV și V, 
în cadrul orelor de lucrări 
practice în specialitatea su
dură. „De ce n-are ziua 48 de 
ore 7“ îl întrebă inginerul 
Radu pe șofer. La care șofe
rul nu știu ce să răspundă. 
Joi am zi liberă în progra
mul institutului — gîndi in
ginerul. Nu avea de unde să 
știe că în ziua următoare va 
fi tocmai la uzinele din To- 
pleț, unde a fost invitat și 
prezența lui era socotită de 
asemenea absolut necesară.

...Sînt doar cîteva însem
nări din jurnalul nescris al 
inginerului Dumitru Radu 
din Timișoara. Au trecut nu
mai 5 zile. Cîte nu s-au pe
trecut însă în acest scurt 
răstimp. Specialist apreciat

în problemele de sudură, 
este mereu prezent pe șan
tiere, în uzine, în amfitea
trele și sălile de lucrări prac
tice ale institutului politeh
nic. Cuvîntul, experiența și 
cunoștințele sale își 
contribuția 
țarea noilor 
triale, cit 
viitoarelor cadre de specia
liști. Și dacă specialis
tul se întreabă de ce ziua nu 
are 48 de ore, o face pentru 
că ar vrea să se afle peste 
tot unde prezența lui este 
necesară.

— Duci orice muncă la 
bun sfîrșit cînd o faci cu ini
mă și cu răspundere — le 
spune adesea inginerul Radu, 
studenților săi.

Studenții îi ascultă sfatul, 
îl cunosc și știu 
acest om 
una un 
însuși îl 
mează.

Muncitor bine cunoscut și 
apreciat, socotit sudorul spe
cialist al uzinelor din Cîmpia 
Turzii, și-a iubit meseria și 
cartea. La puțin timp după 
ce se număra printre primii 
decorați ai uzinei, în 1949, 
colectivul i-a îndrumat pașii 
spre facultate. Munca sîrgu- 
incioasă pentru ridicarea 
continuă a calificării l-a aju
tat să urce pas cu pas pe 
treptele specializării. A ab
solvit facultatea de mecani
că, secția sudură, la Institu
tul politehnic din Timișoara. 
De atunci a rămas la cate
dră. Faptele lui zilnice dove
desc cît de trainică este su
dura care unește pasiunea 
pentru specialitatea ce o ai, 
cu simțul răspunderii, că lo
cul specialistului este în li
nia întîia din frontul luptă
torilor pentru construcția so
cialistă. La început asistent, 
acum conferențiar universi
tar. Niciodată n-a rupt legă
tura cu cei de unde a plecat, 
fie ei la Cîmpia Turzii. în 
alte uzine sau șantiere din 
țară. Acesta este inginerul 
Dumitru Radu.

aduc 
atît la înăl- 

obiective indus- 
și la pregătirea '

că de la 
poți auzi întotdea- 
îndemn pe care el 

trăiește și îl ur-

C. MORARU

Teatrului Operă șl Balet
R. P. Romine) : Barbarii — spectacol extraordinar prezentat 
de Teatrul Mare Dramatic de Stat din Leningrad „Maxim 
Gorki" — (orele 20). Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase* 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20).

Vară și fum — 
București (bd. 6 
Tömls (calea TI T_. 
yyc morții : Capitol (bd. 6 Martie 16), Carpați (bd.
Magheru 29}. Valsul nemuritor : Republica (bd. Machen, 2), 
Festival (bd. 6 Martie 14) Excelsior (bd. 1 Mai 322). Fe
roviar (calea Griviței 80). Povestea pantofiorului de aur : 
Tineretului (cal. Victoriei 48), Libertății (str. 11 iunie 75).

; „Flacăra <cal- Dudești 22), Miorița (cal. Moșilor 
127), Melodia (șos. Ștefan cel Mare - colț cu str Li-

J,e cP?nul - seria I-a : Giulești (cal.
ciulești 56). strict secret - cinemascop: victoria (bd. ö Mar
tie 7), Grivița (cal. Grivitei — podul Basarab). Aurora (bd. 
Dimitrov 118). Fecioara : Central (bd. 6 Martie 2). Rocco și 
frații sai - ambele serii : Lumina (bd. 6 Martie 12). Marele 
drum : Union (str. 13 Decembrie 5—7). Program special pen
tru copii — dimineața la cinematograful Doina (str. Doam
nei 9). Codin : Doina — după-amiază (str. Doamnei 9). Flo- 
reasca (str. I. S. Bach 2). Drumul Serii (str. Drumul Serii 
30). Lanterna cu amintiri — Mărturisirile unei mese de restau
rant : Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). Șampanie și mctotili : 
înfrățirea între popoare (bd. Bucureștli-Noi). Tu ești minu
nată : Cultura] (piața Ilie Pintilie 2) Vîrsta dragostei : Da
cia (cal. Grlviței 137). Babette pleacă la război — cinema 
scop : Buzești (str. Buzești 9—11) Volga ișos. Ilie Pintilie 
61). Ultimul tren din Gun Hill : Crfngași (șos Cringași 42). 
Cosmos (bd. 30 Decembrie 89). Oameni de afaceri ; Vltan 
(cal. Dudești 97). Noua prietenă a tatii : Munca (șos. Mihal 
Bravu 221). Legea e lege : Popular (str Mătăsari 31). Gang
steri șl filantropi : Arta (cal Călărași 153). Batalionul negru: 
Moților (cal. Moșilor 221), E permis să calci pe Iarbă ; Vii
torul (str. M. Eminescu 127). Oe la Apenini la Anzi - cine
mascop : Colentina (șos. Colentlna 84). Turneul veseliei : 
Luceafărul (cal. Rahovei 113). Frumoasa aventură : Progre
sul (șos. Giurgiului 3). Pe urmele bandei : Cotrocenl (șos. 
Cotroceni 9). Cain al XVIII-lea : Lira (cal. 13 Septembrie 
196), Ferentari (cal. Ferentari 86). Generalul : Pacea (bd. Li
bertății 70—72).

cinemascop: Patria (bd. Magberu 2),
Martie 6), Bucegi (bd. 1 Mai 57). 

Văcărești 21), Modern (piața G. Coș-

TELEVIZIUNE : In jurul orei 15,30 — transmisie de la sta-, 
dionul 23 August a meciului de fotbal dintre echipele Di
namo București — Steaua. 19.00 - Jurnalul televiziunii. 19,10 
— Știință și tehnică pentru tineretul școlar. 19,35 — Călă
toria ursulețului de pluș. 19,45 - filmul „Lumină de Iulie". 
21,05 — O voce de neuitat : Jean Athanaslu, 21,35 — Tele- 
sport. In încheiere : Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară vremea a 

mult senin, Vint slab, 
registra valori cuprinse 
la Gheorghienl.

In București vremea 
mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a 
atins 21 grade.

Pentru următoarele trei zile 15, 16 și 17 oct. Vreme în ge
nerai frumoasă cu deosebire în sudul țării unde cerul va 
fi mai mult senin. In nord cerul va prezenta înnourărl mal 
accentuate și vor cădea ploi locale. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă. Mi
nimele vor fi cuprinse între 0 și 10 grade. Iar maximele 
între 15 și 25. Ceață locală dimineața. In București vreme 
în general frumoasă cu cer mai mult senin. Vînt slab. Tem
peratura în ușoară creștere.

fost frumoasă, cu cerul variabil, mal 
Temperatura aerului la ora 14 în- 
între 22 grade la Băilești șl 14 grade

s-a menținut frumoasă, cu cer mal
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a discului :

o

Italienii au înscris 
Kitov (autogol).
★

Iaroslav s-a dispu-

minutul 18 
un gol de

Sare Savin Afanasie, nou recordman repu
blican cu 4,50 m.

și sg impun măsuri corespunzătoare 
care să scoată echipa din acest im
pas.

a Științei 
de precară

Cîștigătoarca probei 
I. Lotz (R.D.G.).

Birlenbach 
m ; 20 km 
(Italia) lh

motiv de inspirație marelui compozitor 
german : Genova, Siena, Insulele Bor- 
romee și Veneția, unde Wagner a mu
rit în februarie 1883. Acompaniamen
tul muzical al emisiunii a fost alcătuit 
din bucățile pe care Wagner le-a 
compus inspirat fiind de frumusețile 
Italiei.

Televiziunea italiană a prezentat 
emisiune intitulată „Wagner în Italia“. 
Sînt evocate locurile care au servit ca

Navigatorul american William Willis 
întreprinde în prezent o nouă călăto
rie, de unul singur, pe o plută care 
traversează Oceanul Pacific. în urmă 
cu șapte ani, Willis a străbătut Paci
ficul din Peru pînă la Pago Pago (Sa
moa americană). După cum transmite 
agenția U.P.I., un radioamator din 
Peru a stabilit contactul cu Willis care 
i-a spus că va ajunge la sfîrșitul aces-

In orașul
tat meciul amical de fotbal din
tre echipele de tineret ale R.P. 
Polone și U.R.S.S. Victoria a 
revenit fotbaliștilor polonezi cu 
4-1 (1—0).

italienilor, încă din primele mi
nute. După cîteva ocazii ratate 
de Ivanov și Cislenko, în mi
nutul 22, centrul atacant Po- 
nedelnik reușește să deschidă 
scorul. Italienii contraatacă însă 
fără succes. Inițiativa trece din 
nou de partea gazdelor, care 
marchează al doilea punct în 
minutul 43, prin interul dreapta 
Cislenko. După pauză nici una 
din echipe nu reușește să mar
cheze, astfel că jocul se încheie 
cu rezultatul de 2—0 în favoa
rea echipei sovietice.

★
La Milano s-a disputat me

ciul amical de fotbal dintre 
echipa locală Internazionale și 
selecționata R.P. Bulgaria. Fot
baliștii italieni au terminat în
vingători cu 2—1 (0—1). Scorul 
a fost deschis de Asparuhov în 
minutul 36. 
prin Jeir și

do aruncare
(Foto : GH. VINȚILA)

Producătorul de filme Darryl Za- 
nuck a anunțat că va realiza un film 
despre viața marelui artist al Renaș
terii italiene, Michelangelo Buonar
roti. în rolul titular va apare cunoscu
tul actor Burt Lancaster.

4r
Peste 100 000 de spectatori au 

asistat duminică, pe stadionul 
de la Lùjhiki din Moscova, la 
meciul de fotbal dintre echi
pele U.R.S.S. și Italiei, contînd 
pentru optimile de finală ale 
„Cupei Europei" inter-țări. 
Echipa sovietică, aplicînd o tac
tică de joc ofensivă cu 5 ata- 
canți, pune în pericol poarta

U.R.S.S.—ITALIA 
Grecia—Polonia 
Dinamo Buc.—Steaua 
Rapid—Progresul 
Crișul—U.T.A.
Știința Cluj—Steagul Roșu 
Dinamo Pitești—Știința Tim. 
C.S.M.S.—Farul
Unirea Rm. Vîlcca—Dinamo Bacău 
Arieșui—C.S.M. Cluj
Jiul—Industria Sîrmei
Gaz Metan—C.S.M. Reșița

unui singur gol. Crișul Ora- 
U.T.A. 1—0; Dinamo Pitești — Știința Timișoara 1—0; Știința 

Steagul Roșu 0—1. La Iași, de asemenea, un scor minim : 
Farul 2—1, iar la București, Rapid — Progresul 2—2.

la meciurile de ieri.

Federația internațională de 
rugbi amator (FIRA) s-a întru
nit la Paris în Congresul său 
anual. Delegații au hotărît în
ființarea unei. comisii însărci
nate să facă demersurile nece
sare pentru ca rugbiul să fie 
admis la Olimpiada din 1968. 
Comisia este alcătuită din Del
bert, Supervielle (Franța), Emil 
Drăgănescu (Romînia), 
și Montato (Spania).

După o serie de antrenamen
te făcute în comun cu hochei- 
știi cehoslovaci, reprezentativa 
de hochei pe gheață a R.P. Ro- 
mîne a jucat la Hodonin un 
meci de verificare în compa
nia formației locale Slovan. 
Hocheiștii romîni au cîștigat cu 
scorul de 6—5 (1—1; 2—1; 
3—3).

PRONOSPORT
Concursul nr. 41 din 13 octombrie a.c.

1 
(anulat) 

(se joacă azi) 
X

1
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Gh. Zamfirescu auAl. Spiridon (stînga) și
cîștigat titlul do campioni internaționali la 
înălțime și respectiv 200 m plat

m garduri. în primFinala probei de 110 
plan, francezul Chardel, cîștigătorul probei.

Pe podiumul învingătorilor, primii 3 clasați 
în proba de 1500 m : A. Simpson (Anglia) — 
în mijloc ; Siegfried Valentin (R.D.G.) — în 
stînga și R. Klaban (Austria) — în dreapta.

Sosirea într-una din seriile probei de 400 ni 
garduri.

Pag. 3

Plecarea delegației 
de specialiști polonezi 
din industria chimică

Intr-o atmosferă sărbătorească, aseară — la lumina re
flectoarelor stadionului Republicii — a avut loc festivitatea 
de închidere a campionatelor internaționale de atletism ale 
R. P. Romîne. întrecerile, la care au participat aproape 
300 de atleți și atlete reprezentând 20 de țări din Europa, 
Africa și America, s-au bucurat de un succes deosebit. 
Mărturie în acest sens stau numeroasele rezultate obținute 
în cele două zile de întreceri. Faptul că la unele probe re
zultatele au fost mai bune decît cele obținute în concursul 
preolimpic ținut .în aceste zile la Tokio (disc și greutate 
femei, ciocan, 800 m bărbați etc.) face cinste concuren
ților, fiind o dovadă a prestigiului ce-l au aceste cam
pionate.

Probe ca 5000 m, disc-bărbați, 100 m și 200 m plat 
bărbați, 110 m garduri, lungime femei, săritura cu prăjina 
și altele au avut o desfășurare pasionantă, deosebit de spec
taculoasă. Primii clasați au fost despărțiți de puțini centi
metri sau, cum a fost cazul la alergările de viteză, de 
infime diferențe nesesizabile cu ochiul liber. In acest caz 
s-a apelat la celula fotoelectrică a aparatului „Telesicl“ de 
înregistrat sosirile.

Și ieri, atleții noștri au avut o bună comportare. Gh. Zam
firescu (la 200 m plat) și Alexandru Spiridon (la înălțime) 
au cîștigat titlul de campioni internaționali. Zamfirescu, 
un tînăr a cărui seriozitate în pregătire a început să-și arate 
roadele, a primit aplauze la scenă deschisă pentru maniera 
în care a alergat finala probei. Timpul realizat de el (21,4 
sec.) este de o bună valoare internațională. La înălțime, 
Alex. Spiridon a sărit din prima încercare 2,08 m, ceea ce 
Cornel Porumb n-a putut s-o facă decît din a doua încer
care. Cu toate că n-a cîștigat proba, Savin Afanasie a sărit 
cu prăjina 4,50 m, ceea ce constituie un nou record al țării. 
Proba de prăjină a prilejuit o interesantă dispută între ceho
slovacul Tomașek și germanul Preussger, principalii favoriți 
la locul întîi. Ambii au încheiat întrecerea cu aceiași re
zultat : 4,80 m, titlul revenindu-i lui Preussger.

La 1500 m plat s-a înregistrat o surpriză. Englezul 
Simpson l-a întrecut pe Siegfried Valentin (R.D.G.) ale că
rui performanțe de pînă acum îl indicau ca pretendent 
principal la victorie. Foarte atractivă a fost, de asemenea, 
săritura în lungime femei. Ellen Ort (Olanda), clasată pri
ma, a sărit 6,20 m., cu numai cîțiva cm mai mult decît 
germana Geissler (6,16 m) și romînca Viorica Viscopoleanu 
(6,14 m). Rezultatul atletei noastre — realizat de două ori 
•— este egal recordului republican pe care-l deține.

Aseară, la încheierea campionatului, i-am solicitat maes
trului emerit al sportului, prof. Ion Moina, un scurt in
terviu. Iată aprecierile acestuia : „Am remarcat un evident 
echilibru de forțe la majoritatea conctirenților. Dacă a- 
dăugăm și valoarea, uneori de nivel mondial, a multor per
formanțe, este ușor să tragem concluzia că ediția a XV-a a 
„internaționalelor“ noastre s-a bucurat de un binemeritat 
succes. Îmbucurător este și faptul că, în această com
panie selectă, atleții noștri s-au situat printre fruntașii uno
ra dintre probe. Este un succes, dar și o obligație de a se 
munci mai temeinic..."

★
P. S. La buna desfășurare a campionatelor au con

tribuit organizatorii, care merită o notă bună. Nu însă 
toți. Crainicul, nepregătit suficient, a făcut unele gre
șeli în prezentarea concurenților, a întîrziat mult a- 
nunțarea rezultatelor. Nici informarea ziariștilor cu 
rezultatele tehnice nu s-a făcut operativ.

Inițiativa televiziunii de a transmite direct aspecte 
de la campionate a fost primită pozitiv de telespecta
tori. Era de dorit să nu fi fost „scăpate“ momente 
importante ale întrecerilor (săritura lui Spiridon, a 
lui Savin) și să se fi evitat improvizațiile în lua
rea unor interviuri.

ALTE REZULTATE
Masculin. 10 000 m — Hanneman 

(R.D.G.) 30: 17,2; 400 m.g. — Haid 
(Austria) 51,8 sec. ; 20 km. marș — 
Lindner (R.D.G.) lh. 35 : 31,4 ; lun
gime — Cochard (Franța) 7,58 m. ; 
greutate — Skobla (Cehoslovacia) 
18,52 m. ; ciocan — Thun (Austria) 
6643 m. ; decatlon — Kamerbeek (O- 
landa) 7676 puncte.

Feminin. 200 m. — Raepke (R.D.G.) 
23,7 sec. ; 800 m — Gleichfeld
(R.D.G.) 2 : 09,6 ; 4 X 100 m. — R.D.G. 
45,4 sec ; pentatlon — Hinten (Olan
da) 4339 puncte'.

IERI LÄ RUGBI
Mai sînt patru etape, și în cam

pionatul de rugbi se poate vorbi de 
pe acum de virtuala campioană pe 
1963. Aceasta este una din cunoscu
tele echipe bucureștene — Steaua. 
Militarii, care ieri, la Cluj, au ter
minat la egalitate (3—3) continuă 
să se mențină în fruntea clasa
mentului, la o distanță de 4 
puncte de următoarea clasată, echipa 
dinamoviștilor. Campionatul conti
nuă însă să țină trează atenția spec
tatorilor, ca și a jucătorilor.

Revenind la etapa de ieri a cam
pionatului este de remarcat că e- 
chipele învingătoare, ale căror vic
torii puteau fi ușor anticipate, au 
primit o replică curajoasă, dîrză din 
partea adversarilor lor. Dinamoviști
lor, de pildă, nu le-a fost chiar atît 
de ușor să obțină victoria în fața 
studenților din Petroșeni. Poate sco
rul final (14—6) nu arată îndeajuns 
aceasta. Pe teren însă, jocul s-a des
fășurat mult timp la centru. Dina
mo a meritat, firește, victoria, de
oarece a știut să străpungă de mai 
multe ori apărarea oaspeților.

Celelalte partide care au avut loc 
în Capitală s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Grivița Roșie — 
Progresul 6—3 (3—0), Unirea — Rul
mentul 6—0 (3—0).

Alte rezultate : Farul—Gloria 
8—3 ; C.S.M.S- Iași—Știința Timi
șoara 11—3.

À •

Obișnuita etapă de campionat a avut ieri un număr redus de me
ciuri — doar cinci. Unul s-a disputat sîmbătă la Focșani (rezultatul pro
babil că-l cunoașteți : Siderurgistul — Petrolul 0—0), iar altul — de 
altfel derbiul etapei — se joacă astăzi, de la ora 15,30, pe stadionul 
„23 August“ din Capitală. Este vorba de meciul dintre Dinamo Bucu
rești și Steaua.

Partidele disputate duminică s-att încheiat cu scoruri minime, 
înaintările au fost destul de puțin eficace. In trei meciuri, victoriile 
s-au realizat prin înscrierea a cite 
dea ‘ ‘ ■ -.......
Cluj 
c.s:m.s.

Iată mai jos scurte relatări de

Despre meciul din Capitală, maes
trul sportului Ion Voinescu ne-a re
latat următoarele :

Un public numeros a asistat du
minică dimineața la meciul de tra
diție Rapid—Progresul. Dornici să 
se revanșeze pentru înfrîngerea su
ferită în primăvara acestui an de la 
același adversar, rapidiștii au pus 
mult accent pe atac. Ei au trecut la 
ofensivă chiar din primele minute 
ale jocului- Au și înscris două go
luri — dintre care cel al lui I. Io- 
nescu în urma unei faze plăcute, 
spectaculoase — și se părea că vor 
cîștiga ușor întrecerea.

Iată însă că, slăbind întrucîtva 
ritmul, rapidiștii permit adversaru
lui să-și organizeze contraatacurile. 
La o astfel de acțiune, Popescu cen
trează cu un șut puternic în fața 
porții lui Andrei. Acesta este sur
prins nepregătit și mingea intră în 
plasă. Egalarea survine cam la în
ceputul reprizei a H-a, în urma unei 
faze fructificate de Stoicescu.

Fără îndoială că rapidiștii ar fi 
putut cîștiga meciul. Consider că, în 
marea lor dorință de victorie (pen
tru a-și îmbunătăți situația în cla
sament), au neglijat complet să-și 
dozeze eforturile. Au atacat prea 
puternic de la început și apoi n-au 
mai putut suporta eforturile la care 
i-au supus adversarii. M-a surprins 
totodată faptul că Georgescu — sin
gurul rapidist cu un șut puternic pe 
poartă — a fost retras de la înain
tare și trecut pe un post defensiv.

Progresul a vădit deseori preocu
pări pentru ofensivă, bazîndu-se, ca 
de obicei, pe pătrunderile în viteză 
ale lui Oaidă.

Meciul de fotbal dintre Dinamo 
Pitești și Știința Timișoara a luat 
sfîrșit cu scorul de 1—0 în favoarea 
gazdelor, prin punctul înscris- de 
Stoenescu în. minutul 11, dintr-o lo
vitură liberă de la 20 m. In general, 
jocul a fost slab, acțiunile risipin- 
du-se de fiecare dată în fața-careu
lui de 16 m. Timișorenii au stăpînit 
mai mult jocul pe centrul terenului, 
au avut mai multe momente de do
minare, dar înaintașii n-au știut să 
fructifice. Echipa gazdă a acționat 
pe contraatacuri, însă atacanții —în 
special Țurcan și Lovin — s-au pla
sat de fiecare dată exact unde... nu 
era mingea.

întîlnind echipa de fotbal Farul 
Constanța, ieșenii s-au străduit să-și 
adjudece victoria. Ei au luptat cu 
multă însuflețire. Scorul l-a deschis 
Voica, în minutul 2, în urma unei 
frumoase combinații a înaintării. 
Fotbaliștii ieșeni mai au cîteva oca
zii de a ridica scorul, dar le ratează. 
La un contraatac, apărarea C.S.M.S. 
este prinsă pe picior greșit și Dinu- 
lescu aduce egalarea pentru Farul. 
La reluare se joacă mai mult la 
poarta oaspeților. în minutul 55 
C.S.M.S. ratează prin Voica o lovi
tură de la 11 m. Totuși ieșenii în
scriu în minutul 76 prin Milea, cîști- 
gînd cu scorul de 2—1.

Echipa locală a pierdut duminică 
cea de-a 6-a partidă din acest cam
pionat. Clujenii au dominat terito
rial, au obținut 10 cornere față de 
unul al oaspeților, însă n-au putut 
fructifica deloc superioritatea evi
dentă ce-au avut-o. Marcu, Suciu, 
Ivansuc și ceilalți înaintași au ratat 
mult. Steagul Roșu s-a apărat orga
nizat și a atacat calm. în 
Seredai înscrie cu capul 
toată frumusețea.

Situația în clasament 
Cluj a devenit deosebit

TOKIO 13 (Agerpres).— 
Luptătorii și boxerii ro
mîni care participă la Săp- 
tămîna sportivă interna
țională de la Tokio au in
trat în concurs sîmbătă 
seara, susținînd meciurile 
din preliminarii. La lupte 
clasice, Ion Alionescu (co
coș) a învins prin tuș pe 
indonezianul Wahana și a 
făcut meci nul cu Byc, Ion 
Cernea (pană) a cîștigat la 
puncte în fața japonezului 
Yamagata, iar Valeriu Bu
larcă (ușoară) a obținut o 
victorie la tuș împotriva 
americanului Jarowitz și 
l-a învins la puncte pe 
Kawamata (Japonia). La 
cat. muscă, reprezentantul 
nostru C. Turturea a pier
dut prin tuș întîlnirea cu 
japonezul Hanahara.

în turneul de box, cam
pionul țării noastre la cat. 
muscă, Constantin Ciucă, 
a debutat cu o victorie la 
puncte asupra japonezului 
Ikuo Sarai. Al doilea boxer 
romîn, FI. Pătrașcu (semi- 
ușoară), a pierdut în fața 
japonezului Shiratori.

Probele disputate în 
ziua a doua a concursului 
atletic s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : 
bărbați : 800 m : Marimo- 
to (Japonia) l’51”5/10 ; 400 
m: Reske (R.F.G.) 48’T/10; 
lungime : Igor Ter Ova- 
nesian (U.R.S.S.) 7,92 m;

5 000 m : Tulloh (Anglia) 
14’04”2/10; ciocan : Kon- 
drașev (U.R.S.S.) 65,92 m 
(Connolly s-a clasat pe lo
cul 3 cu 65,71 m, iar Zsi- 
votsky pe locul 5 cu 65,56 
m) ; greutate : 
(R.F.G.) 16,15 
marș : Pamich 
32’25” ; ștafeta 4x100 
R.F.G. 40”4/10.

Kraan 
disc :

m :
Femei : 

(Olanda) 
Tamara 

53,21 m ; 
Hyman (Anglia)

R.F.G. 
400 m : 
54”4,/10 ; 
Press (U.R.S.S.) 
200 m : 
23”6/10.

Duminică seara, în ca
drul Săptămînii sportive 
internaționale, s-a înche
iat turneul de lupte clasi
ce desfășurat în sala Ka
wasaki. Un frumos succes 
a obținut sportivul romîn 
Valeriu Bularcă, clasat pe 
locul întîi la categoria u- 
șoară. El a fost urmat în 
clasament de japonezul 
Akutsu și de maghiarul 
Polyak. Cornel Turturea 
(muscă) a ocupat locul 
șase, iar Ion Alionescu 
(cocoș) locul cinci. La a- 
cest concurs au luat parte 
79 de luptători.

Boxerul romîn Constan
tin Ciucă (cat. muscă) a 
învins la puncte în semi
finale pe filipinezul Alfre
do Escotido și va lupta în 
finală cu japonezul Mat- 
sao Karasawa, care l-a e- 
liminat pe italianul Fer
nando Atzori.

Stadionul Crișana din Oradea a 
fost ieri arhiplin. Dar atît spectato
rii orădeni, cît și cei 4 000 de supor
teri ai echipei U.T.A. nu au fost 
satisfăcuți de nivelul fotbalului 
practicat de cele două formații, Cri- 
șul și U.T.A. în prima repriză nu se 
înscrie nici un gol. Orădenii au mai 
multe ocazii de a înscrie, dar Sza- 
kacz III și Bakoș, aflați singuri în 
fața porții adverse, ratează.

După pauză, Bakoș, aflat pentru a 
doua oară singur în fața porții oas
peților, ratează din nou o ocazie cla
ră. Totuși orădenii continuă să asal
teze poarta adversă, și în minutul 
55, Donciu trimite mingea în plasă. 
1—0 pentru Crișul.

Duminică seara a părăsit Capita
la, plecînd spre Varșovia, delegația 
de specialiști polonezi din industria 
chimică condusă de Antoni Rad- 
linski, ministrul industriei chimice a 
R. P. Polone.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost conduși de Mihail 
Florescu, ministrul industriei petro
lului și chimiei, Atanase Diaconescu, 
adjunct al ministrului, funcționari 
superiori din acest minister.

(Agerpres)

Rezultate, categoria B
Seria I. Tractorul Brașov — Me

talul București 1—2 ; Metalul Tîrgo- 
viște—Ceahlăul Piatra Neamț 3—1 ; 
Foresta ’ Fălticeni—Știința Galați
1— 0; Știința Craiova—Poiana Cîm- 
pina 1—1; Unirea Rm. Vîlcea — 
Dinamo Bacău 1—0; C.F.R. Pașcani— 
Flacăra Moreni 2—0; Știința Bucu
rești—Chimia Făgăraș 5—1.

★
Seria a îl-a. Minerul Baia Mare 

—Flamura Roșie Oradea 1—0; C.S.M. 
Sibiu—A.S.M.D. Satu Mare 1—0; 
Mureșul Tg. Mureș — A. S. Cugir
2— 0; Jiul Petrila—Industria Sîr
mei Cîmpia Turzii 2—1; C.F.R. Ti
mișoara—Minerul Lupeni 2—0; Arie
șui Turda—C.S.M. Cluj 2—1; Gaz 
Metan Mediaș — C.S.M. Reșița 1—3.

INFORMAȚII
® în sala Dalles din Capitală a avut 

loc duminică seara un Medalion Verdi 
organizat de Teatrul de Operă și Balet 
al R.P. Romîne cu prilejul împlinirii a 
150 ani de la nașterea marelui compozi
tor italian.

Și-au dat concursul Octav Enigărescu, 
artist emerit, Viorel Ban, Anahida Cher- 
pician. George Corbeni, Elena Dima- 
Toroiman, Victoria Drăgănescu-Zimțea, 
Alexandru Enăceanu, Nicolae Florei, 
Gheorghe Iliescu, Geta Marinide, Octa
vian Naghiu, Matilda Onofrei și Dorotea 
Pallade-Melinte.

© Pianista Sylvie Mercier din Franța, 
care se află de cîteva zile în țara noas
tră, a fost sîmbătă și duminică solista 
Filarmonicii de Stat „Banatul" din Timi
șoara. Celo două concerte simfonice, 
dirijate de artistul emerit Mircea Popa, 
au cuprins Concertul nr. 4 pentru pian 
și orchestră în sol major opus 58 de 
Beethoven, „Evocare“ de D. Bughici și 
Simfonia V în si bemol major, opus 100, 
de Prokofiev.

din toată țara

Motociciism reușit concurs international 
pe zgură

La startul concursului internațio
nal de viteză pe zgură (dirt-track), 
desfășurat ieri dimineață pe pista 
special amenajată din parcul spor
tiv Dinamo, au luat parte și patru 
motocicliști străini : Perko Drago, 
Giudovici Slobodan (Iugoslavia), 
Krasimir Sokolov, Simion Lukanov 
(Bulgaria). Alergători buni, de o 
certă valoare internațională — (trei 
dintre ei au luat parte și la ultimul 
campionat mondial de viteză pe zgu
ră), aceștia, alături de motocicliștii 
romîni Ion Cucu. Gh. Voiculescu și 
Alexandru Șinca, au reușit să ofere 
celor prezenți întreceri spectaculoa
se, de un bun nivel tehnic, pledînd 
convingător pentru frumusețea și 
spectaculozitatea acestui gen de 
curse.

Dintre oaspeți s-a detașat net tî- 
nărul Drago (21 ani, o autentică 
speranță a motociclismului din Iu
goslavia). Clasat pe locul II în 
campionatele din 1962

țării sale, el a arătat ieri cîteva din 
calitățile cu care s-a afirmat : o co
rectă tehnică a virajelor, curaj, o 
bună orientare în timpul curselor. 
De altfel, ieri și-a îmbogățit pal
maresul, clasîndu-se pe locul I.

Alergătorii romîni Cucu, Șinca și 
Voiculescu au făcut curse frumoase, 
ocupînd locurile II—IV în ordinea a- 
mintită. Păcat că atît Șinca — un 
alergător tînăr, care a dovedit ieri, 
în compania unor adversari de va
loare. . că dispune de calități esen
țiale pentru dirt-track — cît și Cucu 
s-au răsturnat la viraje, astfel că nu 
au putut acumula decît 4 puncte fie
care, față de cele 5 ale iugoslavului 
Drago. Pe locurile următoare s-au 
clasat Sokolov, Giudovici și Luka- 
nov.

Mîine la ora 15.30, aceiași alergă
tori iau parte la un alt concurs in
ternațional ce se va desfășura tot 
pe stadionul Dinamo

IN LUPTĂ CU FLĂCĂRILE. In a- 
propierea porții Depoului C.F.R. Bucu- 
rești-Triaj iarba uscată luase foc de la 
scînteile unei locomotive. Focul se în
tindea cu repeziciune spre linia a 111-a, 
unde era garat un tren de marfă. Iar 
la o distanță de 150 m se aflau cazonele 
cu motorină ale depoului. Văzînd pe
ricolul, mecanicul de motopompă Tudor 
Ștefan, ajutat de paznicii Dumitru Ba
ban și Ion S. Nicolae, n-au mai stat la 
gînduri. Cu aparatele de stins incendiu, 
ei au început lupta cu flăcările. Pe
ricolul a fost înlăturat. Oamenii își fă
cuseră datoria. (De la C. Zaharia co- 
resp. voluntar).

OCROTIREA MAMEI ȘI COPILU
LUI. — Rețeaua. sanitară pentru ocro
tirea mamei și copilului s-a dezvoltat 
simțitor în regiunea Dobrogea. în pre
zent aici funcționează numeroase uni
tăți sanitare care însumează 1 200 de 
paturi. în această parte a țării, unde 
înainte de 1944 asistența medicală era 
aproape inexistentă, funcționează în 
prezent 90 case de nașteri, 33 stațio
nare pentru copii, 120 dispensare, po
liclinici, precum și numeroase bucătă
rii dietetice.

RAIONUL BÎRLAD. CINEFICAT. 
Zilele acestea s-au trimis aparate de 
proiecție cinematografică în comunele 
Coroiești și Obîrșeni din raionul Bîrlad. 
O dată cu aceasta, raionul Bîrlad, al 
4-lea din regiune, a devenit complet 
cineficat.

ACȚIUNI PROFILACTICE PE 
ȘANTIERE. Pe toate șantierele de 
construcții din Capitală se acordă o 
importanță deosebită acțiunilor sa
nitare cu caracter profilactic. Medici 
specialiști merg în mijlocul munci
torilor constructori unde efectuează 
controale profilactice; pînă acum 
s-au făcut peste 17 300 examene me
dicale. Personalul medical, din ca
drul policlinicii speciale a muncito
rilor din construcții și medicii de 
circumscripții. îndrumă permanent 
activitatea punctelor de prim ajutor, 
se îngrijesc ca acestea să fie dotate 
cu aparatura necesară. Acțiunile 
profilactice care se efectuează în 
rîndul muncitorilor de pe șantiere 
urmăresc prevenirea bolilor și de
pistarea lor în fază incipientă.

COLECTEAZĂ FIER VECHI. 
Muncitorii și tehnicienii Atelierelor 
de reparat, material rulant Nicoliria 
din Iași au colectat. în acest an și 
au trimis oțelăriilor cantitatea de 
1 843.5 tone de fier vechi și deșeuri. 
De asemenea, au mai expediat 1 333 
tone de șpan de fier.

S-au evidențiat în mod deosebit 
colectivele secțiilor cazangerie. mon- 
taj-locomotive. prelucrări mecanice, 
fierărie care au colectat și expediat 
cele mai mari cantități de fier 
vechi și șpan (de la C. Petrovici 
coresp. voluntar).Aspect din timpul întrecerii.

DE LÀ RAVENSBRUCK

tei luni în Samoa americană, de unde 
va continua călătoria sa pînă în Aus
tralia. în călătoria precedentă Willis 
a fost însoțit pe bordul plutei de o 
pisică și un papagal. De data aceasta 
el este singur.

„RECORDURI" SUD-AFRICANE

SUPRAVIEȚUITOR 
DIN LAGĂRUL

Ți;

Guy Poirot are 18 ani. Consiliul de 
recrutare din Longwy (Franța) l-a re
format din pricina debilității. Guy Poi
rot nu va face deci armata, nu va 
cunoaște cazărmile și instrucția milita
ră. Cu lagărele militare Poirot a avut 
de-a face într-o vreme de care nu-și 
mai aduce aminte. El este singurul 
copil născut în lagărul nazist de exter
minare de la Ravensbrück care a reu
șit să supraviețuiască. La Ravensbrück 
au fost exterminate peste 200 000 de 
persoane. Cînd se năștea un băiat, fas
ciștii îl ucideau imediat. Fetele erau 
lăsate lîngă mamele lor, unde mureau 
de frig și de foame în cel mai scurt 
timp. Mama lui Guy Poirot a reușit 
sg-și salveze copilul ascunzîndu-1 în 
timpul inspecției pe masa cadavrelor, 
sufocat cu o batistă. Guy Poirot a 
reușit să scape cu viață pentru că n-a 
plîns niciodată în timpul inspecției.

PE URMELE LUI WAGNER

în anul 1963, în Republica Sud- 
Africană au at ut loc 66 de procese, 
în care au fost implicați 801 oameni, 
învinuiți de „acte diversioniste“ sau de 
apartenență Ia organizații progresiste. 
Majoritatea acestora s-au aflat în în
chisoare cîteva luni în așteptarea ju
decății. 36 de oameni au fost condam
nați la moarte, 6 la închisoare pe viață, 
507 întemnițați pe diferite termene, 
care totalizează 3 365 ani.

' RAVAGIILE UMU! URAGAN

La Caraci s-a comunicat că în urma 
uraganului care a bîntuit recent într-o 
serie de regiuni din partea de est a 
Pakistanului și-au pierdut viata 142 de 
persoane. Totodată se arată că, numai 
în regiunea Kamilla, de pe urma ura
ganului au avut de suferit circa 70 000 
de locuitori, iar pierderile materiale se 
ridică la peste 20 de milioane de rupii.
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Cu prilejul instalării noului președinte al Argentinei

Festivitățile de la Buenos Aires

De la trimisul nostru 
special

In capitala pitorească a Argen
tinei, Buenos Aires, oraș socotit 
printre cele mai mari din Ame
rica de Sud, s-au desfășurat sîm
bătă festivitățile consacrate insta
lării noului președinte al republi
cii. Străzile și piețele cu luxu
rianta lor vegetație, specifică Su
dului, și-au adăugat multicolore 
podoabe de sărbătoare.

In cursul dimineții de sîmbătă 
Arturo Illia — al 19-lea pre
ședinte ales — a depus jurămân
tul în fața parlamentului, după 
care a făcut cunoscut mesajul său 
cu privire la politica noului gu
vern în domeniul politic, econo
mic, social. La sediul Consiliului 
de Miniștri, în vasta Sală Albă, 
cele peste 70 delegații străine au 
asistat la o cere
monie tradițio
nală. Fostul pre
ședinte Guido a 
înmînat noului 
președinte eșarfa
in alb-albastru, culorile Argenti
nei. precum și bastonul preziden
țial.

Printre primele delegații de 
peste hotare a fost prezentată pre
ședintelui Illia delegația R. P. 
Romine, condusă de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne. în cadrul unei scurte între
vederi care a avut loc cu acest 
prilej Corneliu Mănescu a felici
tat pe președintele Illia, a expri
mat în numele delegației noastre 
mulțumiri pentru invitația de a 
participa la festivitate și a trans
mis din partea poporului romîn 
și a președintelui Consiliului, de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cele mai bune 
urări de sănătate și succese în 
înalta misiune ce i-a fost încre
dințată de poporul argentinian. 
Ministrul de externe al R. P. Ro
mîne a urat, de asemenea, po
porului argentinian prosperitate și 
progres. Șeful delegației romîne 
și-a exprimat totodată speranța 
că relațiile dintre R. P. Romînă 
și Republica Argentina se vor 
dezvolta în interesul reciproc al 
ambelor popoare. In răspunsul 
său, președintele Illia, după ce 
și-a exprimat satisfacția față de 
participarea delegației romîne la 
festivitățile de la Buenos Aires, 
a spus că dorește poporului ro-

Ședința Consiliului Suprem
DJAKARTA 13 (Agerpres). — 

Consiliul Suprem Consultativ al In
doneziei, convocat de președintele 
Sukarno pentru consultări în pro
blemele legate de politica de contra
carare a Federației Malayeze, a spri
jinit pe deplin măsurile întreprinse 
de guvern. Consiliul a constatat că 
trebuie luate măsuri urgente pentru

KABUL. După cum anunță agen
ția TASS, la 12 octombrie Leonid 
Brejnev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., care se 
află într-o vizită oficială în Afganis
tan, l-a vizitat pe Muhammed Zahir 
Șah, regele Afganistanului. Seara, re
gele Afganistanului a oferit o recep
ție în cinstea delegației sovietice. La 
recepție au rostit cuvîntări Muha
mmed Zahir Șah și Leonid Brejnev.

CAIRO. Postul de radio Cairo a- 
nunță că, în vederea întăririi rețelei 
bancare, autoritățile din R.A.U. au ho- 

O misiune a
de sud în legătură cu represiunile antidemocratice dezlănțuite de 
regimul diemist. (Ziarele)

O.N.U. va ancheta situația din Vietnamul

Ngo Dinh Diem : Ăstora trebuie să le dovedim că la noi înflorește de
mocrația !... (Desen de V. TIMOC)

mîn succes și întflorire, și a rugat 
pe conducătorul delegației romîne 
să transmită președintelui Consi
liului de Stat, G3i. Gheorghiu-Dej, 
cele mai bune urări din partea sa. 
în această convorbire, președin
tele Illia s-a referit la relațiile 
dintre România și Argentina, ară- 
tînd că el este convins că aceste 
relații pot și trebuie să se dez
volte.

în continuarea festivităților a 
avut loc o paradă militară. Aci, în 
Argentina, după cum ne-am pu
tut da. seama, defilarea atrage 
publicul prin deosebita sa spec
taculozitate, fapt confirmat de 
altfel sîmbătă după amiază. Cu 
mișcări suple și originale, cu unele 
uniforme datînri de demult, cu 

lăncieri și grena- 
dieri pe jucăuși 
cai ai pampasu
lui argentinian, 
cu vestiții „gau
chos" care își 

poartă soțiile pe crupa calului, 
parada celor aproape 6 000 de mi
litari a. fost un spectacol care a 
intrat de mult în domeniul tradi
ției. Lungile coloane ale parăzii ce 
treceau prin fața tribunei oficiale 
erau urmărite de zecile de mii 
de oameni care umpluseră Piaza 
de Mayo, balcoanele, ferestrele, 
copacii. Concomitent cu para
da militară s-a desfășurat o 
manifestație de masă, la care 
participanții au arborat pancarte 
cu revendicări și lozinci. Deși re
prezentau grupuri de diverse ten
dințe, majoritatea lor exprimau 
cerința ca programul expus de 
noul guvern să fie tradus în prac
tică.

Delegațiile au asistat, de ase
menea, la reușitul spectacol de 
gală de la Teatrul Colon, unde a 
fost prezentat „Lacul lebedelor" 
de Ceaikovski. (Amintim că la 
inaugurarea Teatrului Colon ar
tista romînă Darclée a venit cu 
marele compozitor Verdi pentru 
a cînta în opera „Aida").

Astă seară ciclul ceremoniilor 
diplomatice se încheie cu o re
cepție dată de delegațiile străine 
în cinstea noului președinte.

Buenos Aires, 13 octombrie
LIVIU RODESCU

consolidarea economiei naționale și 
ridicarea continuă a spiritului com
bativ al tuturor păturilor poporului 
în vederea victoriei în lupta împo
triva Federației Malayeze. Consiliul 
se va întruni săptămîna viitoare 
pentru a aproba definitiv programul 
politic, economic și militar.

tărît fuzionarea băncilor comerciale 
din Republica Arabă Unită. începînd 
de la această dată, în R.A.U. vor func
ționa, potrivit postului de radio, cinci 
bănci comerciale.

SALISBURY. Ministerul de Război 
al Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului a anunțat oficial că, o dată cu 
dizolvarea federației care- va avea loc 
la sfîrșitul acestui an, guvernul Rho
desiei de sud urmează să mențină o 
„mică“ parte din forțele annate ae
riene federale și aproximativ jumătate 
din actuala armată federală. Această
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și a izolării di-

după cum men- 
a și dus la fap- 
aderat la Trata-

PARIS 13 (Agerpres). — Comitetul 
format din reprezentanți ai Parti
dului Socialist Unificat, Partidului 
Comunist Francez, Partidului Ra
dical, Ligii dreptului omului și ai sin
dicatelor, a dat publicității o decla
rație în care se arată că între 17 și 
24 noiembrie 1963 în întreaga Fran
ță vor avea loc adunări ale repre
zentanților oamenilor muncii și opi
niei publice pentru a se exprima 
opoziția poporului față de politica 
înarmării nucleare 
plomatice.

Această politică, 
tionează declarația, 
tul că Franța nu a 
tul cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, salutat 
cu căldură de opinia publică din lu
mea întreagă. Declarația conține un 
apel adresat guvernului de a adera 
la acest Tratat.

Această cerere a fost exprimată și 
de Consiliul Național al Uniunii Fe
meilor din Franța. în cadrul ședinței 
sale din 12 octombrie Consiliul Na
țional a hotărît organizarea unei 
campanii de strîngere de semnături 
pe o petiție care cere aderarea Fran
ței la Tratatul de la Moscova.

desfășu- 
înverșu- 
partiza- 

regim și

hotărîre, care de fapt transferă con
trolul forțelor armate actualului gu
vern rasist sud-rhodesian, contravine 
intereselor majorității populației afri
cane din această țară și rezoluției a- 
doptate de Comitetul de tutelă al A- 
dunării Generale a O.N.U., care con
damnă transferarea unor astfel de a- 
tribuții guvernului rasist al Rhodesiei 
de sud.

La 9 octombrie, 70 000 de muncitori constructori din Roma au declarat 
grevă în semn de protest împotriva hotărîrii patronilor de a suspenda tempo
rar lucrările pe toate șantierele de construcții din Italia. Prin aceasta, patronii 
încearcă să-i constrângă pe muncitorii constructori să renunțe la cererile lor 
privind încheierea unui nou contract colectiv. în fotografie : Aspect din timpul 
unei manifestajii a greviștilor în cursul căreia a intervenit poliția.

Pagubele pricinuite de uraganul 
„Flora" în Cuba

După lovitura de 
stat militară din 
Honduras, în capi
tala țării și în alto 
orașe s-au 
rat lupte 
nate între 
nii noului
unitățile fidele fos
tului președinte 
Morales. Fotogra
fia înfățișează pa
latul prezidențial 
din Tegucigalpa pă
zit de trupe.

ROMA. Antonio Segni, președintele 
Republicii Italia, a sosit la 13 octom
brie în provincia Belluno (Italia de 
nord). După cum se știe, în această 
regiune, în urma revărsării apei din 
lacul de acumulare al barajului de 
pe fluviul Piave și-au găsit moartea 
peste 2 000 de oameni. Guvernul ita
lian a anunțat că va răspunde la 15 
octombrie în parlament la interpelă
rile referitoare la cauzele acestei ca
tastrofe. în același timp, la Roma s-a 
anunțat în mod oficial că comisia în
sărcinată cu anchetarea cauzelor care 
au provocat această catastrofă va în
cepe cercetările săptămîna viitoare.

NEW YORK. Ngo Dinh Nhu, 
cumnata dictatorului sud-vietnamez 
Ngo Dinh Diem, care, după cum se 
știe, întreprinde în prezent un turneu 
propagandistic în S.U.A., după ce a 
ținut o conferință la Universitatea 
Columbia a fost întîmpinată la 12 oc
tombrie de peste 300 de demonstranți 
care i-au cerut să părăsească Statele 
Unite. Demonstranții au aruncat cu 
ouă clocite în automobilul în care a 
luat loc ea și au scandat lozinci anti- 
diemiste.

ATENA. Cu prilejul împlinirii a 19 
ani de la eliberarea Atenei de sub o- 
cupația nazistă, municipalitatea Ate
nei a organizat tradiționala ceremonie 
pe Colina sacră Acropole, unde a 
avut loc solemnitatea înălțării drape
lului de stat grec în prezența repre
zentanților guvernului, a primarului 
Atenei, Tsukalos, și a mii de atenieni. 
Primarul Atenei, împreună cu mem
brii Consiliului municipal au depus o 
coroană la monumentul Eroului ne
cunoscut din Piața Constituției. în 
cursul după-amiezii de sîmbătă, Fi
larmonica municipală a dat un con
cert în această piață.

privire la interzicerea 
experiențelor nucleare a 
bază pentru 

barierelor ridicate 
comerțului

slăbirea 
în ca- 
dintre

NEW YORK 13 (Agerpres). - Ex- 
primînd opinia cititorilor săi, ziarul 
„Pittsburgh Post-Gazette“ subliniază 
într-un articol că încheierea Trata
tului cu 
parțială a 
creat „o 
treptată a 
lea liberalizării 
S.U.A. și țările socialiste.

Actuala politică americană 
meniul comerțului cu Estul, subli
niază ziarul, nu a adus nici un avan
taj Statelor Unite. Această politică 
nu a făcut decît să lipsească pe ex
portatorii americani de piețe inter
naționale importante.

Referindu-se la recenta declarație 
a 'președintelui Comisiei senatoriale 
pentru problemele externe, Ful
bright, în care se menționa că aceas
tă comisie va revizui politica co
mercială a S.U.A. în vederea extin
derii comerțului cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări socialiste, 
ziarul „Pittsburgh Post-Gazette 

în do-

NEW YORK. La 12 octombrie, 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a avut o întreve
dere cu delegația Cubei la cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., condusă de C. Lechuga, re
prezentantul permanent al Cubei la 
O.N.U. întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă și prietenească.

CARACI. între Uniunea Sovietică 
și Pakistan a fost încheiat un acord 
cu privire la stabilirea unei linii de 
comunicație aeriană directă.

LONDRA. în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde într-o serie de țări 
din Europa occidentală, Kojo Botsio, 
ministrul afacerilor externe al Ghanei, 
a sosit la Londra, unde va duce tra
tative cu Duncan Sandys, ministrul 
pentru relațiile cu Commonwealthul 
și ministru pentru colonii. Cu prilejul 
vizitei sale la Londra, ministrul de ex
terne al Ghanei va discuta cu oficia
litățile engleze poziția țărilor africane 
față de Rhodesia de sud.

MANAGUA. Ziarul „Novedades“ 
din Managua a anunțat la 12 octombrie 
că președintele Republicii Costa Rica, 
Francisco Orlich, a descoperit existen
ța unui complot antiguvernamental.

LISABONA. Un tribunal din Lisa
bona a condamnat la 18 ani închisoa
re pe patriotul portughez Henrique 
Galvao sub acuzația de „complot anti
guvernamental“. Tribunalul a învinuit 
pe Galvao că, la 10 noiembrie 1961, 
a capturat, împreună cu un grup de 
alți șase patrioți, un avion portughez 
de pasageri și a aruncat asupra Lisa
bonei manifeste „subversive“. Ante
rior, Henrique Galvao a fost condam
nat la 6 ani închisoare pentru că a 
capturat, împreună cu un grup de pa
trioți portughezi, transatlanticul „San
ta Maria“ în scopul de a atrage aten
ția opiniei publice mondiale asupra 
lipsei de drepturi în Portugalia. Gal
vao a fost judecat în absență, el a- 
flîndu-se în prezent în Brazilia, unde 
autoritățile i-au acordat azil politic.

ELISABETHVILLE. După cum a- 
nunță agenția Associated Press, pre
ședintele provinciei Katanga, Edouard 
Bulundwe, succesorul lui Chombe, a 
declarat în cadrul unei conferințe de 
presă organizată în capitala provinciei 
că „reprezentantul guvernului central 
al Congoului, Joseph lleo, nu va mai 
rămîne multă vreme la Elisabethville. 
Noi, a adăugat Bulundwe, avem insti
tuțiile noastre și putem să ne condu
cem singuri. Peste puțin timp nu mai 
avem nevoie de ministru rezident“.

apreciază drept o „declarație de 
mare importanță care va duce, pro
babil, la dezvoltarea comerțului“.

La rîndul său, ziarul „Washington 
Post“ relevă într-un editorial că pro
blemele extinderii comerțului cu ță
rile socialiste „trebuie abordate 
din punct de vedere practic, al a- 
vantajelor nemijlocite, criteriu sus
ținut și de președintele S.U.A.“.

Și ziarul „Wall Street Journal" 
sprijinind ideea extinderii comerțu
lui dintre Est și Vest menționează 
că „actualele îngrădiri nu-și au 
rostul“.

Potrivit relatărilor presei Institu
tul Gallup pentru sondarea opiniei 
publice a efectuat o anchetă în rîn
dul industriașilor americani în legă
tură cu urmările favorabile pentru 
S.U.A. ale eventualei extinderi a co
merțului cu țările socialiste. Dintre 
cei 1 500 de industriași chestionați 67 
la sută au s'prijinit ideea desființării 
barierelor existente în comerțul cu 
țările socialiste.

Refugiați din Republica Sud-Afncană ca urmare a per
secuțiilor rasiste, sosiți în Tanganica.

Moștenirea
în legătură cu recenta lovitură de 

stat militară din Republica Dominica
nă, ziarul francez „Le Monde“ a pu
blicat un articol în care, printre altele, 
se spune :

„De la 27 februarie 1963, ziua cînd 
a venit la președinție Juan Bosch, 
— se arată în articol — Republi
ca Dominicană trăia într-o atmos
feră neobișnuită, după disperarea în 
care o cufundaseră cei 32 de ani groaz
nici ai dictaturii lui Trujillo. La sate 
ca și la orașe, poporul, studenții se pro
nunțau pentru reformele preconizate de 
Bosch. Totodată îi reproșau „moliciu
nea“ față de militarii trujilliști rămași 
încă în posturile lor, încetineala cu care 
se efectuau reforma agrară făgăduită în 
programul lui de învestitură, precum și 
confiscarea averilor realizate în timpul 
lui Trujillo. Mizeria rămînea mare și, 
din cînd în cînd, izbucneau greve lo
cale...

Partidele și ziarele conservatoare nu 
și-au precupețit însă criticile la adresa 
lui Juan Bosch. Ele i-au reproșat con
tractul încheiat cu firma engleză „Ge
neral Electric“ pentru construirea unui 
baraj care să facă posibilă electrifica
rea în provincia Santo Domingo.' 
Sprijinite de grupul Morgan, ele n-au 
făcut un secret • din faptul că ar 
fi dat preferință unei companii ameri
cane. Aceleași forțe îi imputau pre
ședintelui Bosch faptul că a îngăduit 
activitatea forțelor de stînga, că a lă
sat 30 de cetățeni dominicani să plece 
în Cuba cu prilejul sărbătorii de la 26 
iulie. Totodată, ele au încercat mai 
ales să creeze o barieră în fața legii cu 

PARIS 13 (Agerpres). — Ziarul 
„Combat“ a publicat un articol inti
tulat „Franța strînge cu ușa 'partene
rii săi (vest)-europeni“, în care preci
zează că Franța „lansează un avertis
ment celor cinci pentru protecția 
siderurgiei“. Este vorba de avertis
mentul dat la Luxemburg de Michel 
Maurice Bokanovski, ministrul fran
cez al industriei și comerțului, celor
lalți parteneri din Comunitatea euro
peană a cărbunelui și oțelului de a 
adopta pînă la sfîrșitul acestui an 
măsuri de protecție corespunzătoare 
pe planul comunității. în caz con
trar, Franța intenționează să închidă 
de la 1 ianuarie 1964 accesul produ
selor siderurgice străine pe piața sa.

Motivele care stau la baza acestui 
avertisment, calificat de ziarul „Com
bat“ ca ,.o lovitură de pumn în ma
să“, își găsesc explicația în lumina 
declarațiilor făcute la Paris de către 
Jacques Ferry, președintele „Grupă
rii industriei siderurgice“ franceze. 
Acesta a afirmat că industria siderur
gică franceză suferă de trei ani din 
cauza concurenței crescînde a firme
lor străine. în prezent, doar 80 la 
sută din capacitatea întreprinderilor 
siderurgice franceze este utilizată. 
Ele au vîndut în cursul acestui an 
pe piața internă cu 1,5 la sută mai 
puțin, deși consumul de oțel în 
Franța a sporit cu 5 la sută. Impor
turile de oțel au crescut cu 11 la 
sută, în timp ce exporturile indică 
un ușor regres. J. Ferry atribuie 
vina pentru această situație diferen
ței de tarife vamale asupra oțelului.

privire Ia confiscarea averilor trujilliste 
care, adoptată de Cameră în iulie, a 
fost aprobată la începutul lunii august 
de Senat cu cîteva amendamente.

La televiziune, unde partidele puteau 
să-și exprime opiniile, un oarecare 
Bonilla, în fiecare zi, dimineața și sea
ra, cerea lichidarea fizică a forțelor de 
stînga.

In locuințele răcoroase din cartierele 
elegante nu se ascundea cîtuși de pu-

Răsfoind presa străină
țin ostilitatea față ele Juan Bosch. Aci 
se regreta, dacă nu dictatura lui Tru
jillo, cel puțin consiliul care-1 succe
dase în mod provizoriu. în aceste 
cercuri una din grijile cele mai mari 
era de a păstra averile dobîndite sub 
regimul dictaturii. Ele erau de părere 
că Juan Bosch merge prea departe.

Dar în popor oamenii se nelinișteau 
mai ales de întârzierea reformelor. Față 
de încetineala reformei agrare, 200 de 
țărani din regiunea Monte-Christi au 
ocupat pămînturi care în trecut aparți
neau lui Trujillo și le fuseseră promise 
în luna mai 1963. Muncitorii de la fa
brica de zahăr „La Haina“ au decla
rat grevă pentru a cere majorări de sa
larii.

Nemulțumirea militarilor trujilliști era 
atît de cunoscută, îneît fără încetare se 
răspîndeau zvonuri privitoare la o lovi
tură de stat. Și aceste zvonuri nu erau 
lipsite de temei. încă la 15 iulie, mili
tarii de la baza aeriană San Isidoro, al 
cărui comandant fusese Ramfis Tru-
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„în puține 
vest-german 
a dat două 
direct celor

în timp ce tariful vamal comun al 
C.E.C.O. pentru importurile de oțel 
din terțe țări reprezintă 5-6 la sută, 
oțelul francez livrat în terțe țări este 
încărcat cu tarife vamale de aproxi
mativ 15 la sută.

Declarațiile lui Bokanovski sînt 
interpretate de ziarul vest-german 
„Die Welt“ ca „o punere sub pre
siune a comunității economice euro
pene“. Ziarul vede o legătură între 
avertismentul de la Luxemburg și 
cel lansat de generalul de Gaulle în 
cursul lunii iulie că Piața co
mună ar putea dispare dacă 
pînă la sfîrșitul anului nu s-ar 
ajunge la un acord în legătură 
cu politica agrară. T~ —
luni — scrie ziarul 
„Die Welt“ — Parisul 
avertismente adresate 
mai importante organizații (vest)- 
europene: Piața comună și C.E.C.O.“.

Ziarul britanic „Financial Times“ 
face, de asemenea, o legătură între 
cele două avertismente franceze, 
considerînd că „dacă Franța ar ac
ționa independent pe piața oțelului, 
aceasta ar putea duce la o fărîmițare 
a pieței Comunității Economice Eu
ropene în șase regiuni distincte".

★
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

După cum relatează ziarul „New 
York Times", bancherii elvețieni 
sînt de părere că situația financiară 
din Europa occidentală va fi ca
racterizată în anii următori prin- 
tr-o inflație lentă. în această 'pri
vință, situația se va menține însă 
acută în Franța și Italia.

într-un articol al ziarului mențio
nat se subliniază că inflația italiană 
a alarmat autoritățile Pieței co
mune, care au atras atenția gu
vernului italian — ca și celui fran
cez de altfel — asupra necesității 
unor măsuri de remediere, întrucît 
actuala situație este de natură să in
fluențeze economia celorlalte patru 
țări ale Pieței comune.

De altfel, tendința de inflație în 
unele țări ale Pieței comune a fost 
confirmată de curînd și de directo
rul lui Rotterdamsche Bank, Karsten, 
care, cu prilejul unei vizite făcute 
în S.U.A., a declarat : „Inflația con
tează printre cele mai importante 
probleme în Olanda“.

Intensificarea luptei 
greviste în Olanda

HAGA 13 (Agerpres). — Ziarul 
„De Waarheid“ a publicat o decla
rație a Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Olanda în legă
tură cu intensificarea luptei greviste 
din țară. în declarație se subliniază 
că lupta muncitorilor pentru spori
rea salariilor s-a transformat într-o 
puternică acțiune colectivă. în nu
meroase întreprinderi, ca urmare a 
grevelor, s-au realizat unele rezul
tate.

în încheiere declarația cheamă 
oamenii muncii la intensificarea lup
tei lor pentru satisfacerea revendi
cărilor vitale.

HAVANA 13 (Agerpres). — La 13 
octombrie postul de radio Havana a 
transmis un comunicat al primului 
ministru al guvernului revoluționar 
al Cubei, Fidel Castro, în legătură 
cu urmările uraganului „Flora“ care 
a bîntuit teritoriul Cubei între 4 și 8 
octombrie.

După cum se arată în comunicat, 
uraganul a pricinuit moartea a peste 
1000 de persoane. Au fost avariate 
șosele și căi ferate. Uraganul a dis
trus mii de case, iar numeroase 
familii și-au pierdut avutul. Numai 
în provincia Oriente, se menționează 
în comunicat, au fost evacuate 
aproximativ 150 000 de persoane.

jillo (fiul dictatorului — n. r.) l-au che
mat pe Juan Bosch. Acesta, însoțit de 
doi membri ai guvernului, a venit 
la San Isidoro unde a fost somat să-și 
dea demisia. Lovitura de stat a fost 
evitată. Dar numai provizoriu...

La sfîrșitul lunii august, grupurile de 
stînga au constituit un front pentru a- 
părarea democrației. La începutul 
lunii septembrie, Juan Bosch și-a re
maniat guvernul în sensul dorit de par
tidele conservatoare : generalul Roman, 
viitorul șef al juntei, devine ministru 
al forțelor armate. Această concesie îi 
încurajează pe adversarii regimului. La 
15 septembrie are loc o încercare de a 
răsturna guvernul. Mai mulți miniștri 
se refugiază la ambasade. Armata te
restră refuză să urmeze pilda forțelor 
aeriene care au pregătit lovitura de stat.

Totuși, la 24 septembrie guvernul 
este răsturnat de o juntă militară din 
care fac parte generalul Pablo Luna, 
comandantul aviației, generalul Roman 
și generalul Belisario Peguero, șeful 
poliției.

Anumite partide din opoziție au orga
nizat detașamente de apărare care ar 
putea începe lupta activă împotriva 
juntei“.

După cum au arătat evenimentele, 
răsturnarea de guvern efectuată de mi
litarii trujilliști a întîmpinat rezistență 
din partea poporului dominican. In timp 
ce noii guvernanți intensifică persecu
tarea forțelor democratice, în întreaga 
țară au loc acțiuni de protest împotriva 
regimului instaurat la Santo Domingo.


